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fol. 1
Resolutien
en
Sententien in cas van gelt boeten
en
corporele als andre straffen
sedert den jare
1694
01.
02. 3 augustus 1694 den fiscael
03. geordonneert tegens
04. Henrick Cornelissen
05. te procederen, daer toe
06. hem de nodige be07. wijs stucken sullen
08. werden ter hand ge09. stelt.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

22 junij 1694
Sijn den Heeren Richteren in tempore versocht
ende gecommitteert, omme sich op clachte van
de huijsvrouw van Steven Petersen te informeren, over het slaen en quetsen dat Henrick
Cornelissen Waterplas soude aen gem. Steven
Petersen gedaen hebben, en hij Henrick
ontkent.

24 junij
Op de propositie dat Gerrit Kruijwagen opnieuw
enige insolentien soude hebben gepleeght tegens
Evert Rijcxen, goet gevonden beijde ten naeste
te boden, postea afgedaen bij manquement van
bewijs.
19 junij

17.
18. solvit.
19.

Scheepenen condemneren Jacob Everts ter cause
hij met Gerrit de Pool geslagen heeft, in de dubbelde boete van 10 £. Datum ut supra.

20.
21. solvit.
22.

Scheepenen condemneren Johannes Jacobsen ter
cause dat geslagen heeft met Peter Renden in
de dubbelde boete van 10 £. Actum ut supra.

23.
24.
25. solvit ni fallor
26. me absente.
27.

Scheepenen gehoort de confessie van Gerrit Cruijwagen ter cause een mes van huis gehaelt, ende
daer mede voor de munte in de tegens verscheidene
personen moeijte gemaekt heeft, in een boete
van 10 £. ut supra.

28. Scheepenen hebben
29. gratie gedaen ende
30. boete van alle vis
31. laten betaelen met
32. 4 gl. 19 stuivers.

Scheepenen condemneren Berent Jansen, Gerrit
Gosens, Jan en Seger Karsens ter cause hare
huijsvrouwen onder de predicatie op laestleden

1

fol. 1vso
01.
02.

bede dage langhs der straten vis geveijlt hebben
ijder in vijff £. ut supra.

03.
04.
05.
06. solvit
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gehoort en geexamineert de confessie van Julius
Jacob Pelser dat hij voor weinige dagen ten huijse
van Thomas de Vries in presentie van den gerichts
dienaer Henrick van Raalten een quitantie heeft
aen stucken gescheurt zoo hem Pelscher door
Thomas de Vries ter goeder trouwe waer vertoont, dienende tot bewijs en bekentenisse van betalonge door den meer gemelten Thomas de Vries
aen voorn. Pelscher gedaen, condemneren
Schepenen den zelven Julius Jacob Pelser in een
boete van 40 £ boven een scheepen claronge
van twee hondert car. gulden, te betalen
volgens willekeur , cum expensis. gepronuntieert
den 23 julij 1694.

17. 17 Augusti pant ge18. haelt door Huijbert
19. volgens gighte sijn
20. een tinnen teljoor.
21.
22.
23.
24.

Gehoort de confessie van Timon Logen, dat hij
Peter Oosterbaen geslagen en verwondet heeft,
condemneren den zelven in een boete van
40 £ voor de stadskiste, en dan gelijcke
40 £ voor schepen claringe, alles behalve
de actie van parthie. te betalen volgens
willekeur cum expensis. gepronuncieert den
13. aug. 1694.

25.

26 sept.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Johan Coopsen en Eijbertus Berger met de vrouw van
Tijmon Logen binnen gestaen zijnde, en versoeckende
gratie en remissie wegens de boete waer in gem.
Tijmon Logen bij sententie van den 13 aug. jonghstleden is worden gecondemneert, difficulteren scheepenen in ‘t selve versoecke en ordonneren al noch de
voldoeninge van de selve binnen 24 uijrhen, bij
poene van executie.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Scheepenen condemneren Eibert Gerritsen ter
cause hij den 10 deser ten huijse van de wed.
Pennincks het mes getrocken heeft, in een boete
van 10 £ te betalen binnen 24 uijren cum
expensis. gepronuntieert den 19 oct. 1694
ter selver dage en occasie Jan Aelsen gecondemneert
in 5 £.
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fol. 2
01.
02.
03.
04. solvit en
05. gedistribueert.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Gesien ende geexamineert bij de weled. en achtbare
magestraet de informatien nomine officij genomen,
ende de confessie van Cornelis Hartgersen geapprehendeerde ende beclaeghde, dat den selven
nu seven jaren geleden, als wanneer hij binnen deser
Stadts Schependomb in Hierden waer woonachtigh
getrouwt sijnde, heeft boven echt vleeslijck
bekent ende beswangert sijns halve broeders
naergelaten weduwe genaemt Aeltjen Jans
toen ter tijdt almede ende oock noch in Hierden
wonachtigh, all het welcke saacken sijn de
welcke in een land van justitie niet connen
werden geleeden, oock bij welgem. magestraet gelettet op t’geen den beclaeghden
daer tegens heeft voorgedragen, en voorts
waer op eenighsints te letten stonde, doende
recht, condemneren den beclaeghden in een
boete van 40 £ ten profijte der stadtskiste
te betalen, en daer en boven in een scheepen claronge van twee hondert dartigh
gulden, den beclaeghden mede condemnerende in de costen hier over gevallen
gedaen en uijtgesproocken den 22 martij
1695.
martis den 12 martij
Bevonden sijnde dat Jan Clomp desen nacht onder
staen heeft sijn gevanckenis te violeren, ende bereits
de glasen van sijn gevancken plaets op t’ papen camerjen, oock een ijseren tralie had uijtgebroocken,
ende sich van daer op de beneden plaets binnen 't
Raedthuijs neder gelaten, mede dat de henckselen
aen de binnen deur bereits had beginnen los te
maken, wanneer door den Provoost is worden
achterhaelt. Verstaen schepenen dat den selven
Jan Clomp weder sal werden geset op die gevangen plaets van waer den selven is uijtgebroocken,
ende geslooten aen het block.
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fol. 2vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Gesien ende geexamineert bij de weled. en achtbare
magestraat deser stadt de informatien ende confessien van Jan Clomp gevangene deser stadt
dat den selven in ehestand levende met Mergrita Jans
immediatelijck voor meij 1694 des nachts
is gecomen ten huijse van Aeltjen Jans wed. van
Wijn Hartgersen woonende tot Hierden dat
bij de selve Aeltjen Jans de bijslaep hadde
aangeverght, en ter selver tijde boven echt
vleeslijck bekent, waer door sij een kind heeft
gekraemt, oock dat den selven Jan Clomp met
de Bedelaersters gecolludeert en sijn bedienonge
als Ermen jager te buijten gegaen heeft,
ende over dit alles gevangen sittende den
12 deses maents bij nachte de gevanckenis
heeft gevioleert ende getracht uijt te
breecken, all de welcke begane misslagen
in een land van justitie niet sijn tollerabel,
verclaren scheepenen den selven Jan Clomp
inhabijl tot de bedienonge van armenjager,
gelijck hij van die bedienonge ontset werd
bij desen, ende condemneren Jan Clomp omme
voor t’ Raadthuijs deser stadt aen den ringh
te werden gebonden, ende met garden
om den hals aldaer te staen anderen tot
een exempel, ende verbannen hem wijders
uijt deser stadt en schependomb van dien
omme sijn leven lanck daer uijt te blijven,
sonder oijt daer weder in te coomen op
poene van aen den lijve gestraft te werden,
den selven mede condemnerende in de costen
en meijsen van justitie gepronuncieert
den 16 martij 1695.
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fol. 3
01.
02. Henrick Reijersen
03. solvit en schepen
04. claronge verdeijlt.
05.
06.
07. Willem Petersen
08. solvit 20 gl die
09. gedeilt.
10.
11. rest voor de
12. kist 40 £.
13.
14.
15.
16. oncosten 7-4-0

Scheepenen condemneren Willem Petersen ende
Henrick Reijersen ter cause de selve den 9 deser
maent ten huijse van Reijer Sobel gevochten en
verdere moetwil bedreven hebben,
den voorn. Willem Petersen in een boete
van 40 £ en schepen claronge van gelijcke 40 £. Voorts Henrick Reijersen
mede in 40 £ en in een schepen claronge
van 60 £. wijders ordonneren, dat
Willem Petersen Henrick Reijersen ende
Peter Renden in het toecomstige sich
vreedigh sullen hebben te gedragen ende
van quaetie en vechten ontholden bij een
boete van 200 £ bij den overtreder
te verbeuren. cum expensis. gepronuntieert den 11 junij 1695.

17.
18. solverunt.
19.
20.

Scheepenen condemneren Arent Penninck en
Dirck Hommel ter cause alcanderen geslagen
hebben, ijder in een boete van 5 £.
cum expensis. gepronuncieert 25 junij 1695.

21. solvit.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Schepenen condemneren Henrick Hoffman
ter cause hij Berent Marvelt met een
vuijst op de borst gestoten heeft in een
boete van 10 £ en ordonneren den selven
van in het toecomstige sich te wachten
deser stadts borgeren enigh molest aen te
doen. cum expensis gepronuncieert 25 junij
1695

29.
30. solverunt
31.

Schepenen condemneren Drees Wulven en Hans
Corssen ter cause sij ende haer vrouwen alcanderen
geslagen hebben, ijder in een boete van 10 £.
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fol. 3vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

cum expensis en ordonneren sich in het toecomstige vreedsaem te gedragen en alcanderen
met woorden off warcken niet te lederen
off se overlast te doen, t'sij door haer selven
off door hare kinderen bij poene van nadre
dispositie, sullen de. de olderen voor hare
kinderen moeten instaen, actum den
30. aug 1695.

09.
10. solverunt
11.
12.
13.
14.
15.

Schepenen condemneren Reijer en Steven Logen
om dat laestleden woensdagh als het bededagh
waer alcanderen geslagen hebben, ijder in
5 £ cum expensis en ordonneren inalcanderen met woorden off warcken niet weder
te beledigen bij poene van nadre dispositie
gepronuntieert den 30. aug. 1695.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Marcurij den 11 sept.
is goedt gevonden dat de saeck van Ale Jans
en Antonij Segers sal werden in staet geholden
tot meerder aental van Scheepenen, ende
de beclaeghden bij provisie te laten afgaen
onder hantastonge ed in plaetse van ede
van sich ten allen tijden op de eerste s' Heren
bodinge te sullen sisteren en dat ondertussen
sich sullen hebben van een te houden.
Luna den 28 octobr.
Geresolveert ende verstaen alvorens de saecke
van Ale Jans en Antoni Segers te termineren
ende aff te doen, dat de E: Kerckenraed sal
werden gesinnet aen de magestraet te extraderen de acte wegens Harman Noijens overlijden,
ende dat gelijcke acte mede van Gerrit Jansen
sal werden aftgevordert soo hij onder sich heeft
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fol. 4
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

omme alsoo te formeren een brieff aen de
Wilde, commit tot de hooftlijcke betalonge van
t' scheepsvolck sorterende onder het ed: mag:
College ter Admiraliteit tot Amsterdam, ofte
aen Hinlopen, omme alsoo in staet te sijn gerake
van de saecke te connen finael eenmael aftdoen.
Marcurij den 30 october.
Geresumeert de genomene informatien
in saecke van Antoni Seegers en Ale Jans,
oock geexamineert de respective actens, is goet
gevonden te versoecken ende te committeren
de Heeren Richteren in tempore, omme bij
de Heer de Wilde commit tot de Hoflijcke
betalonge van het scheepsvolck sorterende
onder het Edele Mogende Collegie ter
Admiraliteit tot Amsterdam ende de Heer
Hinlopen Penninck meester tot de hoofdelijcke betalonge van gemld: scheepsvolck
de nodige informatien te lichten, off den
datum in de acte van de Heere Hinlopen
uijt gegeven bij sijn Ed: dervoegen is geextraheert als de selve leit, dan off de selve
datum verandert en, ten welcken eijnde de
vereijschte acten aen gemld: Heeren sullen
ter handen gestelt werden.
Luna den 4 nov.
De Heeren Griethuijsen en Brienen als
Richteren in tempore rapport doende van
hare commissie, ten fine en effecte van
ondersoeckinge, off de acte bij de Heere
Hinlopen Penninckmeester tot de hofflijcke
betalonge van t' scheepsvolck sorterende
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fol. 4vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

onder het Ed: Mog: Collegie der Admiraliteit
tot Amsterdam was gefalsifieert, ofte niet,
sijn welgemld: Heeren bedanckt voor hare
genomen moeijten en gedane rapporten
Ende dewijl gemld: Hinlopen verclaert
dat, de datum van, het jaar van 1694 ter quader trouwen
is verandert ende in plaetse van dien gestelt den datum des jaers 1693. ende aldus
geantedateert. Verstaen Scheepenen
dat Antoni Seegers en Ale Noijen aenstonts op t' Raedthuijs gebraght sullen
werden.
Den Roeijdrager eodem die gightende dat hij aen
t' huijs van Antoni Segers en Ale Jans is geweest, doch dat sij niet te vinden sijn
is goet gevonden de Heeren Griethuijsen
en Brienen als Richteren te versoecken
ende te committeren omme Antonij Segers
en Ale Jans op de secuijrste en
beste wiese in verseeckeronge en corporele apprehensie te neemen.

22.

Martis den 5 november 1695

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Gehoort het rapport van de Heeren
Griethuijsen en Brienen Richteren in tempore, continerende in substantie, dat naer
alle mogelijcke devoiren te hebben aengewend omme Antoni Segers en Ale Jans
in corporele apprehensie en detentie te
neemen, de voorn. personen sich breits
geabsentuert, en eenige harer goederen
bereijts uijt het huijs verbraght hadden
is goet gevonden dat hare exterende
en voorhanden sijnde goederen bij provisie
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fol. 5
01.
02.
03.
04.
05.

sullen werden verseeckert, ende dat voorn.: Antoni Seegers en Ale Jans verders sullen geciteert
ende uijtgebodet werden, omme sulx voorgegaen sijnde met de klock van de vierschare
te werden ingeluijt en ingedaeght

06.
07.
08.

En voor de eerste mael gebodet sijnde
non comparuerunt.
Fiat vervolgh

09.

Marcurij den 6. nov. 1695.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Voor de twedemael gebodet en aengeeijscht
doch niet gecompareert
Fiat vervolgh
Venerij den 01 nov 1695
Antonij Segers en Ale Jans van s' Heeren wegen
voor de derde mael gebodet, aengeeijscht,
en niet gecompareert.
Henrick gight ad
domu voor de
derde mael de
Fiat indagonge bij de
bodinge te hebben
clock tot 3 mael,
gedaen
van acht dagen tot acht dagen
eodem die
Lunae den 11 nov. 1695
Antoni Segers en Ale Jans voor de eerste
mael ingeluit.
vid. publicatieboeck.
Lunae den18 nov. 1695

28.
29.

Antoni Segers en Ale Jans voor de twede
mael ingeluijt, uti in publicatieboeck videre

30.

Lunae den 24 november 1695

31.
32.

Antoni Segers en Ale Jans voor de laeste
mael ingeluit, als te sien[?] bij t' publicatieboeck.
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fol. 5vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Alsoo Antonij Segers ???? met Ale Jans bij tijde
van hare mans leven Harman Noijen sijn
leven en geduijrende den band des houwlijcks
vleeslijcke conversatie hebben gehadt ende
een kind in onecht en overspel geprocreëert
ende dat de selve door vervalste attestatien en gesuborneerde getuijgen de E.
Kerckenraet en commissarien van de echtsaeken der stadt Amsterdam hebben misleidet
waer door sij aldaer in den houwlijcken
staet ingeschreven en bereits opgeroepen
sijn. Over alle welcke saecken de voorn.
Antonij Segers en Ale Jans alhier voor den
Ed. Gerichte bij 3 bodingen ad domum
en daer en boven noch bij clocke slagh
driemael sijn geciteert, ende sij t'
Gericht ontweecken sijn, hoedane
abominable saecken in een land van
justitie niet tollerabel sijn, hebben
doende derhalven in contumaciam recht.
verbannen Schepenen den voorn: Antoni
Segers en Ale Jans uijt deser stadt en
Schependomb van dien, omme sijn offte haer
leven langh daer niet weder inne te comen
op poene van swaerdere straffen, de
selve mede condemnerende in de coste
en misen van justitie gepronuntieert
den 20. martij 1696.
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fol. 6
01.
02. solvit.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

niet

Schepenen condemneren Helena van Holthe
in een boete van 40 £ volgens willekeur te
betalen, ter cause de selve hare houwlijcx
proclamatien met
van Bijssel in de kerk
heeft laten affcundigen, alvorens haer kind bij
Rijchart Jansen Apeldoorn verweckt, ten over
staen van vrunden off anders s' vaders goet
heeft beweesen. gepronuntieert den 27. sept.
1695.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Scheepenen verstaen dat Jan Oosterbaen
de beesten van Hessel die uijt 't ampt
van Ermel sonder consent van Scheepenen
binnen deser Stadt ter woon gecoomen is,
naer expiratie van 12 dagen â dato
deses niet sal hebben verder te stallen
bij poene volgens willekeur daer toe
staende. gepronuntieert den 30. octobr.
1695

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Scheepenen condemneren Jan de Ruijter
de jonge ter cause de selve een vreemde
vrouw met vier kinderen gehuijsvestight
heeft, in een boete van 50 £ vermogens willekeur, en ordonneren den selven
dat hij alnoch die vremde vrouwe en
kinderen sal hebben aenstonts te doen delogeren bij poene van nadre dispositie.
gepronuncieert den 1. nov. 1695.

28.
29.

Schepenen voor dit mael uijt bijsondre
consideratien gratie voor rigeur van
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

fol. 6vso
justitie praferende verstaen, dat Wilhelm
Haffelaer ter cause van sijn quaet comportement
sal geconfineert blijven in den Scholten camer
voor de tijd van 8. dagen, sonder dat den
Provoost hem iets sal mogen geven, off door
anderen doen geven dan tussen dagh en nacht
een can dun bier en genoechsaem water,
nevens botter en brood. Ende sal op gene
intercessie van vrunden, alteratie in dese
sententie gemaeckt connen noch mogen
werden, dan met eenparige bewillonge
van alle de Heeren Scheepenen die over
dit vonnis geweesen hebben
gepronuntieert den 18 nov. 1695 in
camera.

16.
17.
18.
19. betaelt
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Schepenen condemneren het Boodtschuijvers Gilde in een boete van 10 £ te betalen door de Gildemeesteren binnen
24. uijrhen, ter cause de selve tegens ijterative resolutien de valreep off lenge
in het veerboodt niet mede genomen,
en aen t' veerschip geappliceert hebben.
En ordonneren alnoch het dagelijcks mede
neemen en gebruijcken van de valreepe
aen de veerscheepen, bij poene van nadre
dispositie. pronuntiatum den 22. nov. 1695.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Schepenen condemneren Jan Peelen ter
cause den 1 deser het mes op s' Heeren wegen
en straeten getrocken, en daer mede Reijnt
Rijcksen vervolght, voorts veele insolentien
gepleeght heeft, in een boete van 20 £
te betalen volgens willekeur, offte
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fol. 7
01.
02.

te versitten op de gevangen poorte de tijd van
acht dagen pronuntiatum den 6. dec. 1695.

03.
04.solverunt
05.
06.
07.

Schepenen condemneren Evert Willemsen
Schipper, ende sijn knecht Wouter Gerritsen
ijder in 5 £ ter cause alcanderen geslagen
hebben. cum expensis pronuntiatum
den 30. dec. 1695

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

3. jan. 1696.
Dewijl Jan Aertsen en Gerrit Mengelen
opiniatreren en volharden bij hare ontkentenisse
dat den 27. jonghstleden des nachts geen moetwil en insolentien op s' Heeren straeten bedreven
hebben, is goet gevonden de Heren Richteren
te versoecken de nodige informatien te
neemen.
6. jan. 1696

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

De Heeren Griethuijsen en Delen rapport
doende van de genomen informatien dat
Paulus Rouw den 27. dec. jonghstleden
over sijn deur is gesneden met een mes
des morgens vroegh voor het elumienen van den
dagh, is goet gevonden Jan Aertsen en
Gerrit Hartgersen Mengelen alnoch ten
naesten te boden.

25.
26.
27.
28.
29.

Schepenen condemneren Jan Aertsen ende
Gerrit Hartgersen Mengelen ter cause van de
insolentie op s' Heren straten bij haer met
messen uijtgetogen messen als anders den
27. jonghstleden des nachts gepleeght, ende
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fol. 7vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

dat al t'selve perfricte tegens de waerheijt en
genoechsaem overtuijghent bewijs en tegens haer
beter gewisse alvorens genegeert hebben
in een boete ijder van 40 £ voor de stadts
kiste, en schepen claronge van gelijcke
40 £ te betalen volgens willekeur cum
expensis ??? ijdr 8-4-0

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14. solvit en gedistribu15. eert
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Gehoort de clachte van de weduwe van
Paul Gerritsen, dat de selve het hooft gelt
pro Deo vergost sijnde, haer dochter Gerritjen
Pauls op gisteren had gesonden ten huijse
van Julius Jacob Pelser, omme den selven als
pachter van t´ Heerstede gelt te betalen het
tantum in t' selve middel wegens een huijsjen
en een boge verschult, gelijck voorn: Gerritjen
Pauls oock tegens den selven Pelser had geseit
daer op de betalonge te doen. Dat sij niet
leesen connende. Pelser aen meergemld: Gerritjen Pauls had gegeven een quitantie
de welcke sij terugh brengende en laetende leesen, bevonden waer ter contrarie te sijn een quitantie, die op t'
hooftgelt geschreven waer. Dat sij Gerritjen Pauls met die verkeerde quitonge
sich weder bij Julius Jacob Pelser had geaddresseert en hem naer de redenen
gevraeght warom dat dusdane verkeerde
quitonge had gepasseert en dat de selve
redresseren wilde. Dat gemld: Julius Jacob
Pelser daer op soude hebben geantwoort
de Heeren connen mijn gelt niet wegh
geven, waer door Gerritjen Pauls met die
verkeerde quitonge had moeten naer huijs
keeren.
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fol. 8
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

oock geexamineert bij de weled: en achb: magestraet de acte daer bij de weduwe van Paulus
Gerritsen en haer huijsgesin t'hooftgelt Pro Deo
vorens is geaccordeert, dan noch de respective
quitantie op t' hooftgelt verkeerdelijck ende
qualijck geschreven. Ende gehoort de confessie
van Julius Jacob Pelser waer bij den selven
het voorsr: factum is bekennende. Eijndelijck
mede t' relaes van Huijbert Sluijck roedrager
dat den selven door ordre van Br: in der tijt
op clachte van eenige goede ingesetenen
den voorn: Pelser almede voor desen had
aengeseght sich te wachten van dusdane
verkeerde quitonge aen de respective
betaelders meer te geven, wijders op
alles in desen gelettet, waer op eenighsints
te letten stonde, condemneren scheepenen
den voorn: Julius Jacob Pelser ter cause
voorsc. in een boete van 20 £ voor de
stadtskiste, neevens in een scheepen
claronge van gelijcke 20 £. te betaelen
volgens willekeur. cum expensis gedaen en uijtgesprooken den 3. jan. 1696.

24.
25.
26.

Julius Jacob Pelser de pronuntiatie
deser sententie aenhorende, heeft de
Heeren Bedanckt.

27.
28.
29. verseten volgens
30. decreet van den
31. 19. augusti 1696.
32.
33.
34.

Schepenen condemneren Jan de Ceteler, ter
cause den 27. dec. jonghstleden op s' Heeren
straeten insolentie gepleeght, oock met een
mes over der straeten gescrapt heeft in de
boete van 40 £ voor de stadts kiste en
gelijcke 40 £ voor een schepen claronge
te betalen volgens willekeur, cum expensis
13. jan. 1696
5-12-

[waarschijnlijk heeft hij, in plaats van te betalen, enkele dagen in de gevangenis gezeten]
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fol. 8vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Schepenen condemneren Marinus van Muijden
ter cause hij den student Otters den 6 deser
op s' Heeren straeten met een stock geslagen heeft, in een boete van 20 £ cum expensis
en ordonneren den voorn: Marinus van Muijden
dat sich in t' toecomstige vreedigh sal gedragen
bij poene van nadre dispositie en correctie
gepronuntieert den 9 martij 1696.

09.
10.
11.
12.

Schepenen condemneren Brackevelt
ter cause hij Frerick Teelingh geslagen
heeft in een boete van 5 £ cum expensis. Actum den 23 martij 1696.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jan Berents Weever beclaeght sijnde door
Madalene Crijnders dat den selve haer
swaerlijck gestoten had, is verstaen naer
verhoor van beijde partijen, de selve
met een repremende voor dit mael vrij
te laten
actum den 22 april 1696.

19.
20. op menighvuldigh
21. instantien van
22. verscheide goede
23. ingesetenen, in specie
24. mede dat Otto
25. van Dijckhuijsch die
26. de eerste clager
27. geweest is, nu neder
28. comten intercedent
29. voor de beclaeghden
30. en gelet op der selver
31. vrouwen en kinderen
32. ermoede, hebben
33. Scheepenen voor dit
34. mael in soo verre
35. gratie gedaen, dat
36. de selve met aen37. staende maendagh
38. in boodtschuijvers veer
39. sullen aengenomen werden
40. voor de boete op de poort geset.

Schepenen condemneren Henrick Teunissen
en Lambert Jansen ter cause de selve
den 9 deser n.s. als boodtschuijvers door onvoorsightigheit een pack stoffen toebehorende
David van Halma Coopman tot Amsterdam
in de see hebben laten vallen, waerdoor
veele stoffen sijn nadt geworden, ijder der
selver in een boete van 10 £ te betalen
binnen 24 uijrhen, offte te versitten volgens
willekeur voor den tijt van 8 dagen, ende
ontseggen de selve het veer als boodt
schuijvers den tijt van een vierendeel jaer
actum den 22. maij 1696.
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fol. 9
01.
02.
03.
04.
05.
06.

sullende haer den dienst van t' veer in cas sich
weder comen te vergrijpen absolutelijck werden
ontseit. Alles voorbeholden den voorn: David
van Halma wegens het voors: pack goct sijne
actie van schaede. cum expensis gedaen
en uijtgesproocken den 24. april 1696.

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Gesien ende geexamineert de informatien en
confessien van Henrick Jansen Boerendans geconfineerde binnen deser stadt, dat den selven
den 24. martij jonghstleden diverse excessen
heeft gecommitteert met de persoon van
Jan Henricksen ter Stege feijtelijck als te
beweegen grijpen, te forceren ende in sijn
vaders huijs op te brengen holden, alles tot een
manifeste vilipendie van de autoriteiten
en gesagh der weled: en achtb: magestraet
deser stadt en strijdigh tegens de gemeijne ruste;
condemneren schepenen den voorn: Henrick
Jansen Boerendans den selven Boerendans
verbannende uijt dese stadt en scheependom
van dien voor de tijt van tien achte een
volgende jaren, sonder in die selve tijd
daer weder binnen te mogen coomen
bij poene van aen den lijve gestraft
te sullen werden, den selven mede condemnerende in de costen en misen van
justitie. gepronuntieert den 4. april 1696.

28.
29.
30.
31.

Schepenen gratie voor rigeur van justitie
praefererende, condemneren Eibert Claessen
Leertouwer ter cause de selve den 24.
martij jonghstleden de persoon van Henrick
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fol. 9vso
01.
02. solvit ende
03. claronge gedeijlt
04.
05.
06.

Jansen Boerendans heeft geassisteert in sijne
excessen die gepleeght heefen omtrent de persoon
van Jan Henricksen, in een boete van
40 £ en 80 £ voor een schepen claronge
cum expensis gepronuntieert den 22. april
1696.
3-12

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Alsoo Grietjen Jans geweesen dienstmeijt van
Apeldoorn geboortigh beschuldighde dat de
selve eenigh linnen den 21 februarij jonghstleden des morgens van de bleecke tussen
Lutteke en Groote Poorte heeft ontvreemt
ende sij Grietjen Jans bereits deser stadt is
ontweecken ende niet gecompareert onaengesien hier over tot drie mael bij clockeslagh
is geciteert en ingeluijdt, condemneren
scheepenen de voornd: Grietjen Jans met de
selve te verbanden uijt deser stadt en scheependom
van dien, sonder dat binnen de tijt van jaer
en dagh weder in te mogen comen bij poene
van nadre dispositie en swaerder straffe
de selve mede condemnerende in de costen
en mijsen van justitie. gepronuntieert bij
publicatie den 11 13. meij 1696.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Schepenen condemneren de wed: van Frans
van Muijden ter cause de selve aen Caetjen
van Leijden stercke wateren heeft getapt
tegens expres verbodt van scheepen in sept.
1695 gepubliceert in de boete van 40 £.
En condemneren Caetjen van Leijden
dat de selve te water en te brode sal
werden geset voor de tijt van drie dagen.
Laestelijck condemneren Govert Das ter

18

01. de helffte van
02. de boete gecort
03. bij de rentmeester
04. op de kusterie renthe
05. te sien in t' boeck
06. over t' jaer 1695
07. den 26. junij 1697.
08. t' restant gecort
09. als te sien fol. 55 in
10. t' rentmeestersboeck
11. cruijwagen solvit.
12.
13.
14.
15.

fol. 10
oirsaecke den selve door het doen tappen van
stercke wateren als Caetjien van Leijden der schepenen gedane verboden voor gemld: heeft te buijten
gegaen, in een boete van 20 £ alles te
betalen volgens willekeur. gepronuntieert
den 18. maij 1696.

Schepenen condemneren Gerrit Cruijwagen
en Johannis Jacobsen ijder in ter cause dat
sij alcanderen gescholden en geslagen hebben
ijder in de boete van 5 £ gedaen
en uijtgesproocken den 27. julij 1696.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Scheepenen condemneren Henrick Lodewijcksch,
Rijckjen wed: van Frans van Muijden, en
Roeloff Wesselsen ter cause de selve den 26.
deses maents julij gelagen op sijnde sonnendagh
onder de predicatie gelagen hebben geset,
ijder in een boete van vier daelder,
te betalen volgens willekeur, cum expensis
gedaen en uijtgesproocken den 31. julij 1696.

24.
25. Apeldoorn bet.
26. Gerrit Henricksen
27. en Huijbert bet.
28. Maten bet.
29. Golt Jansen bet.
30.
31. Berent Brentsen bet.
32. Berent Henricksen bet.
33. Heijmansen bet.
34. Gosen Gerritsen bet.
35. Steven Jansen bet.
36.
37.

Scheepenen condemneren Dr. Jacob van
Rosendael, Aert Klos, Dirc Apeldoorn,
Gerrit Henricksen, Steven Jansen, Frederick
Roelofsen, Andries Jansen, Evert Gerritsen
Henrick Maten, Henrick de Rakje Karre, Henrick
Breunissen, Gosen Gerritsen, Willem Willemsen,
Berent Henricksen, Jan de Lorein, Jan Harmsen, Willem Heijmansen en Berent Berentsen
ter cause de selve den 26. deses maents
sijnde sondagh onder de predicatie de
herbergen gefrequenteert hebben, ijder in de
boete van 2. daelder, te betalen volgens
willekeur gedaen en uijtgesproocken den
31 julij 1696.

19

01. Harmen betaelt.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

fol. 10vso
Schepenen condemneren Harman Geerlachsen
en Jan Geurtsen ter cause den selve op den
25. julij jonghstleden als boodtschuijvers de
val leere aen t' veerschip niet geappliceert
hebben ijder in een boete van vijff heren
ponden te betaelen volgens willekeur
cum expensis gedaen en uijtgesproocken
den 3. aug. 1696.

09.
10.
11. solvit
12.
13.

Schepenen condemneren Jan Jansen ter cause
den selve den 26. deses (maent julij jonghstleden)
onder de predicatie gelagen geset heeft in de boete van vier daelders
gedaen en uijtgesproocken den 3. aug. 1696.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Geexamineert de clachte dat Frans Langerman op den 26. julij jonghstleden ten huijse
van Jan Jansen onder de predicatie ter gelage geseten soude hebben, ende daer op gelet
dat gemelte Jan Jansen Frans Langerman gecompareert sijnde heeft gepresenteert met eede
te verclaren, dat hij geen dranck gedronken
heeft ende alleen ten voorn: huijse gecomen is omme
aldaer saet voor Hortulaens te copen
absolveren scheepenen den selve Langerman
van sijne de geeijschte boete gedaen en uijtgesproocken den 3. aug. 1696.

26.
27. Verseeten
28.
29.
30.
31.

Scheepenen verstaen dat Jan de Coperslager
sal huije morgen sijn boete betalen waer in
den 13. jan: jonghstleden is gecondemneert, off
dat 8 dagen op de Luttekepoort te water
en te broode sal geset worden en alsoo sijn
boete versitten actum den 14. aug. 1696.
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fol. 11
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Berent Meinsen claeght dat hem het hooftgelt is geremitteert, en het schoorsteen gelt
sullende betalen door sijn huijsvrouw
Evertjen Everts den pachter van t' middel
van hooft en heerstede gelt Julius Pelser
aen sijne voorn: huijsvrouw had gegeven
een quitantie op t' middel van t' hooft gelt
in plaetse op t' middel van t' heerstede
gelt de betalonge had gedaen, sonder
dat hij off sijn huijsvrouw geschreven
schrift connen leesen off de, dan dat
voor weinige tijdts voor t' heerstede gelt
is worden gemaent tot sijn en sijn huijsvrouws grootste bevremdingh in dese
bekommerde en ten hoogeste druckende
tijdt waer door de quitantie had doen
leesen en alsoo bevonden dat een verkeerde
quitantie had ontvangen, is goet gevonden
Pelser hier over te horen.
Julius Jacob Pelser binnen gestaen sijnde
negeert het factum, en presenteert t' contrarie met ede te verclaren.

23.
24.
25.
26.

De huijsvrouw van Berent Meintsen wil ter
contrarie met ede verclaren, dat geseit
heeft daer sijn drie gulden op t' heerstede
gelt.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33. * om sulx voor ge34. daen sijnde verder
35. gedisponeert te
36. werden.

Scheepenen verstaen dat Julius Jacob Pelser
met eede sal verclaren ingevolge sijne gedane presentatie dat de huijsvrouw van Berent
Meintsen de betaelde drie gulden heeft
gebraght op t' hooft gelt, en dat de voorn:
vrouw niet geseit heeft dat sij die betalonge dede op t' heerstede gelt *, gedaen
en uijtgesproocken den 21. sept. 1696
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fol. 11vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Julius Jacob Pelser het dispositijff voor gelesen
sijnde is tijdt gegeven om sich te bedencken,
waernaer versochte dat de vrouw van
Berent Meinsen den eede mochte gedaen
dat hij met de vrouw van Berent Meinsen
accoort gemaeckt had.

07.
08.
09.
10.

Scheepenen inharerendede haer vorigh dispositijff verstaen dat Pelser den eedt in gevolge sijne
vorige presentatie sal hebben te doen.
actum ut supra.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. Henrick van
26. Raelten gight dat
27. ten huijse van Pelser
28. was geweest om hem
29. aen te seggen dat
30. Pelser op t' raedthuijs
31. comen solde uijt
32. ordre van de
33. magestraet en
34. dat Pelser niet
35. waer te huijs ge36. weest. ita retulit
37. eod. Die et sedentie
38. magistratu. **]

*]
**]

Pelser verclaert den eede niet te willen
doen ga is aff gegaen.
Schepenen verstaen dat Pelser sal aengeseit werden op
t' raedthuijs te sullen verblijven.
Henrick van Raelten gight dat uijt naem
van de magestraet althans vergadert aen
Pelser voor op de peuij en vuerschare *]
staende had geseit en gelast boven
op t' raedthuijs te wachten dat de Heeren
hem wilden noch horen, en dat Pelser
geantwoord had wegh gaende dat hij
heen gingh en daer niet weer quam.
Schepenen verstaen nochmaels dat Pelser sal geboden
werden om boven te comen.
Geexamineert de clachte van de huijsvrouw van Berent
Meinsens huijsvrouw genaemt Evertjen
Everts, dat hen echteluijden vermist harer
armoede het hooft gelt geremitteert
sijnde, ende het schoorsteen gelt sullende
betalen. Julius Jacob Pelser pachter van
de beide verscheidene middelen van t' schoorsteen en t' hooft gelt aen de voorn: Evertjen
Everts had gegeven ter contrarie een quitantie op t' middel van t' hooft gelt en
alsoo op een middel waer op de selve de
betalonge niet had gedaen, sonder dat
den voorn: Berent Meinsen off sijn huijsvrouw
geschreven schrift leesen connen, dan dat sij

vierschaar
dezelfde dag en terwijl de magistraat in zitting was
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fol. 12
01.
02. solvit en
03. verdeijlt
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.**en Evertjen voorn.
20. gelijck sij nochtans
21. de affirmative
22. had gepresenteert onder ede
23. te [st?]
24.
25. *verweigeren
26. en de selve
27. afftelegen en X gane
28. in gevolge de [?eet]
29.
30. te betalen
31. volgens willekeur
32.
33.
34. Huijbert gight
35. de sommatie
36. aen Pelser te
37. hebben gedaen
38. den 2. octob. 1696.

voor weinigh tijdts door gemeld: Pelser verkeerdslijck voor t' heerstede gelt sijn worden
gemaent tot harer grootste bevremdonge
in dese bekommerde en ten hooghsten
druckende tijd, waer door sij de quitantie
hadden doen leesen en alsoo bevonden dat
haer was gegeven een verkeerde quitantie.
Ende gelet mede dat voorn: Pelser op huijden
gelastet sijnde ingevolge sijne gedane
presentatie, verweigert althans ter contrarie verweigert met ede te betalen verclaren
dat betaalde de drie gulden door de huijsvrouw
van Berent Meintsen de betaelde drie
guldens hadde gebraght op t' hooft gelt
en dat de selve niet geseit heeft dat de
betalonge deede op t' heerstede gelt.
en der dar dien eedt althans door den selve wert*
oock gelet dat den selven Pelser daer gelijcke** gedane mesuses meer heeft gepleeght
onaengesien hem sulx gerichtelijck is
worden gelastet dier gelijcke niet meer te
doen, al t' welcke sijn saecken van
quade gevolge en dewelcke onlijdelijck
sijn voornamentlijck in dese becommerde en ten hooghsten druckende
tijden van oorloge, condemneren
scheepenen den voorn: Julius Jacob
Pelser in een boete van 40 £ voor
deser stadtskiste en veertigh heren ponden
voor schepen claronge cum expensis
en ordonneren den selve Pelser alnoch voor
diergelijcke mesuses te wachten bij
poene van naerdse swaerdre [?] waedse dispositie.
gedaen en uijtgesproocken den 21. sept.
1696.
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fol. 12vso
01.
02.
03.

Schepenen verstaen dat Pelser huijden sijn
boete sal betaelen bij de boete van 3 £
volgens willekeur. actum den 2 octob. 1696.

04.
05.
06. *en een schepen07. claronge van
08. gelijcke 40 £.

schepenen condemneren Willem Greve ter cause
de selve den 3. deser een degen getrocken en
Willem van Westervelde geslagen heeft, in de
boete van 40 £ * cum expensis. gedaen en
uijtgesproocken den 4. octobr: 1696.

09.
10.
11.
12. betaelt.
13.
14.
15.
16.

Scheepenen condemneren Willem van
Westervelde ter cause de selve den 3. deser
heeft geprovoceert de persoon van Johan
Berger en aen den selve twee m een coker met
twee messen gepresenteert in een boete
van 20 £ en in een schepen claronge
van gelijcke 20 £. cum expensis gedaen
en uijtgesproocken den 4. octobr. 1696.

17.
18. betaelt en
19. schepen claronge
20. verdeijlt.
21.
22.
23.

Scheepenen condemneren Elisabeth Jans wed:
huijsvrouw van Julius Pelser ter cause de selve
te huijse van juffr: Noijen geslagen en de
selve haer deur met gewelt opengebroocken
heeft, in de boete van 20 £ voor de
stadskiste en een schepen claronge van
gelijcke 20 £. cum expensis:

24. Huijbert gight, dat
25. hij dese personen
26. in vrede geleit
27. heeft bij de boete
28. hier tegenst over
29. geëx primeert.
30. ita retulit den
31. 16. nov. 1696.

Goet gevonden ten naesten te boden Frerick
Stolz, Reijer Logen, Gerrit Logen, Lijphert
Stael en sijn soon, Claes Hommel en Hartger
Mengelen en de selve den de vreede te
bidden * van s' Heren wegh op een boete van 40 £ en schepen
claronge. actum den 13. nov. 1696.
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fol. 13
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07. Stoltz betaelt
08.
09. Stael betaelt
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Schepenen condemneren Frederick Stoltz ter
cause den elftden deses maents
Gesien ende geexamineert de bewijsdommen
wegens t' gevecht den elftden deses maents tussen
de viscopers en karre luijden voor gevallen.
Schepenen condemneren Frederick Stoltz in een boete
van 40 £ en gelijcke schepen claronge van
40 £ wijders Gerrit Logen in 10 £
en Roeloff Stael in gelijcke 10 £ ende
lasten de samentlijcke parthijen alnoch de
vreede bij de boete den 13. deses daer toe
gestatueert. cum expensis gepronuntieert
den 16. nov. 1696.
Alsoo Jan Clomp op den 16. martij 1695 over
aenorme begane fauten gecondemneert
ende gestraft sijnde omme met garden
om den hals te staen aen den ringh voor
t' Raedthuijs deser stadt, en wijders gebannen
sijn leven langh uijt deser stadt en schependom, sonder oit daer weder in te mogen
comen bij poene van aen den lijve te sullen
werden gestraft. Ende dat des onaengesien
den selver Jan Clomp (des onaengesien) sich op gisteren
heeft onderstaen sijn Bannissement te
verbreecken, en selven in een frequentie
van menschen op de fiool te speelen,
streckende tot openbare vilipendie
van de justitie. Schepenen nochmaels
gratie voor rigeur van justitie vilipen
praefererende, condemneren Jan Clomp
dat den selven de tijt van een uijr
met de bloote ru gh en ses roeden
op de ringh om den hals sal staen aen
den ringh voor t' raethuijs, en verbannen den selven nochmaels uijt deser
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fol. 13vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

stadt en schependom sijn leven langh, sonder oit daer weder in te comen bij poene
van gegeselt ende gebrantmarckt te
sullen werden, den selven mede condemnerende in de costen en mijsen van
justitie. gedaen en uijtgesproocken
den 5. januarij 1697.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Gehoort ende geëxamineert de clachte
van Nicolaes van de Sande, Antoni Spees
ende David Moot dat de selve op gisteren
van Deventer met de vrachtwagen gecomen
sijnde quade veelvoudige quade bejegenongen van Henrick Francken en voorts van
Henrick Gerritsen hadden ontfangen, en
opgehouden ware hare reijse te connen
op Amsterdam vervorderen. Schepenen
gelet waer op in dese te letten stonde
condemneren Henrick Francken in een
boete van 10 £ en en Henrick Gerritsen
in de boete van 5 £ ende wild te betalen volgens
willekeur alles boven een somma van ses gulden
bij haer beide te betalen uijt te richten aen de voorn:
Nicolaes van de Sande, Antoni Spees
en David Moot, boven de dese costen tot haerer verplegonge
was alles
met condemnatie van costen te betalen
volgens willekeur . gepronuncieert den
21. maij 1697.

29.
30.
31.
32.

Gesien en geëxamineert de menichvuldige informatien
genomen over de feitelijckheden tussen den 20. en 21.
junij 1697 ge in en buijten de Herberge daer 's lants
welvaren uijthangen des nachts gecommitteert, met
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fol. 14
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

te gelijck aldaer de persoon van Marten Berensen
door die schoot uijt ene roer van 't leven ter doot
te brengen, en gelet dat al 't selve als een
saeck van de uijterste aen belangh dienden
op 't meeste ondersocht naer de daders van
dien en hoedanigheijt van 't factum, waer toe
door Heere Lantdrost bij missive van den
24. junij jonghstleden belooft de informatien in
valuwen genomen te sullen overschikken per
copiam. is goet gevinden andermael van
de Here Lantdrost de nodige copieen te
versoecken.

13.
14. clooster
15. Hasselaer
16. Dolen
17. Spuelde
18. Pannekoeck
19. Focanus
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Henrick Eversen en Henrick Laurensen gebodet sijnde van s' Heeren wegen, is Henrick Evertsen uijtgebleven en Henrick
Laurensen gecompareert, dit verclaert
dat Henrick Eversen sonder woorden oft
redenen daer toe te hebben het mes op
hen getogen en daer mede hen vervolgen
had, in presentie van Albert Claessen
doodtschuijver en den slappen aelt.
wien volgende is verstaen dat Henrick
Laurensen sijn reijs soude mogen
vervolgen, en dat Henrick Eversen te
naeste sal geboden werden, nevens
Albert Claessen en de slappen. actum
den 5. aug. 1697.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Den stadts medicus en chijrurgijn verclaeren
t' kind van Griete Vincken te hebben gevisiteert, dat sij aen de borst uijtterlijck niets
hebben bevonden, oock niet aen 't welcke van
't lijft, dat sij geen teeckens van pijn hebben
connen vernemen, maer dat op 't dicke van 't been
een blaeuwe pleck had, die sij geloofden
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fol. 14vso
01.
02.

gestooten te sijn. ita retulerunt den 5. aug.
1697.

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Claes de Bollen eeter Griete Vinck
aengelijscht sijnde, comparuderunt.
Schepenen condemneren Claes Teunissen Bollen
eeter ter cause hij t' kind van Griete Vinck
qualijck getracteert heeft in een boete van
10 £ voor de kiste, en gelijcke 10 £ ten
behoeve van Griete Vinckes kind, boven
't meesterloon, cum expensis den 5. aug.
1697.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Brand en Dirck Martensen nevens hare
Burge Hartger Ponstein geboden sijnde
onder soodane boete als de selve mochten
verschult sijn over 't gevecht tussen den
20. en 21. junij jonghstleden gepasseert,
versoecken uijtstel om hare nodige
bewijsdommen te fourneren, en voorts copien
van de stucken en genomen informatien.

20.
21.
22.
23.
24.

is goet gevonden de voorn: personen absonderlijck buijten assumptie van de procurator
voor te dragen oft sonder verder uijtstel
de saeck willen afgedaen hebben. actum den
5. aug. 1697.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Voorn: beclaeghden met hare burge binnen gestaen sijnde hebben versocht dat de
magistraet naer bevind van saecken
gratieuslijck gelijven in dese te handelen
en de boete te modereren, actum ut
supra.
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01.
02.
03. Clooster
04. Hasselaer
05. Dolen
06. Spuelde
07. Pannekoeck
08. Focanus
09.
10. betaelt en
11. verdeilt
12.
13.
14.
15.

fol. 15
Schepenen condemneren Brand en Dirck
Martensen ter cause van 't gevecht en verdere
nieuwetewil excessen tussen den 20. en 21. junij jonghstleden des nachts in de Herberge aen de
Stadtsweijde tussen voorn: beclaeghden
en Willem Pranger, Arnoldus Justus Baade
en andere mede beclaeghden gepasseert
in de boete van en waer in Marten Berentsen gegr
van t slechte ten navore gebracht is en
gequetst waer aen en naederhand aen gestorven is, ijder in een
boete van 40 £ halft voor de stadtskiste
en halft voor den scholtis, ende in een
schepen claronge ijder van seventigh £
alles boven de costen hier over aengewent.
gepronuntieert den 5. augustus 1697.

16.
17. verseeten
18.
19.
20.
21.
22.
23. tot saterdag
24. avond

Schepenen condemneren Henrick Everts
ter cause hij sonder redenen 't mes getogen
heeft op de persoon van Henrick Laurensen
en der selven daer mede vervolght, voorts
daer over gebodet sijnde, s' Heeren bodinge
versmadet heeft, in een boete van 45
£ te betalen volgens willekeur, offte
te versitten op de poorte gedaen den
16. aug. 1697.

25.
Gesien en geexamineert de ingecomene informatien
26.
en confessie van van Marten de Mull Jacobsen, dat den
27. op interessis en om insolselven op dinsdagh den 24. augusti jonghstleden
naer sonnenondergangh op s' Heeren weegen sonder
28. ventien verstaen dat
29. sal geven 60 gl. en gedaen cum expensis. en sitten
30. dat acht dagen sal
enige redenen daer toe te hebben. heeft geaggte31. te water en te brodt
sseert de persoon van Claes Petersen en den
32. sitten tot dat de
selven sonder redenen met een stock ter aerde
33. boete betaelt is
geslagen en eijndelijck met sijn mes door de
voorn: Claes Petersen clederen gesneeden heeft,
34. 4 sept. 1697 post
35. meridies.
al 't welcke feitelijckheden sijn die ten
36.
hooghsten strafbaer sijn, condemneren schepenen
37. de boete is
38. betaelt en
39. verdeilt.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

fol. 15vso
oversulx voorst: Marten Jacobsen in de boete van 40
£ voor deser stadts kiste, en in een schepenen
claringe van 160 heren ponden promptelijck
te betalen nevens de costen, ofte te verburgen alvorens de
selve sal werden gerelaxeert, offte andersints bij nader
dispositie van schepenen. Ende hem sich dat
sich in het toecomstige sal hebben vreedigh
te dragen ofte dat hem sulx swaerder
sal aftgenomen werden. gepronuntieert den
3. september 1697.

11.
12. clooster
13. Hassel.
14. Pannekoeck
15. Focanus
16.
17.
18. betaelt
19. en uijtgericht
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Schepenen condemneren Julius Jacob Pelser
ter cause de selve op gisteren heeft onder
sich geslagen een fine castoir hoed van
een vreemd persoon sijn hooft gewaeit,
in see gewaeit, ende de selve hoeden
heeft over met uijtrichtonge van 13 ft.
aen Willem Spalthoft daer voor tot dato deser onder
hem heeft verdonckert en versweegen
selfts onaengesien den selven heeft geweeten wat Heer den hoet had verloren,
waer ter plaetsen den selven in dese stadt
logeerde, ende dat door schepenen
ordnes publiquelijck was verboden
geen goederen uijt see aen te halen
veel weiniger op te holden te verdonckeren
en sich daer mede te willen verrijcken
sonder van 't selve aenhalen den schepenen
oft eijgenaer vermiste te geven, in een
boete van 40 £ en een schepen claronge
van 25 heren ponden te betalen volgens
willekeur cum expensis gepronuntieert
den 22. sept. 1697
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12. x voor 't Raedhuijs
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. Cruijwagen
24. solvit.
25.
26. x waer in nochtans
27. Cruijwagen alles
28. in vierde part
29. sal hebben te last
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

fol. 16
Gesien ende geexamineert den informatien
en deses sijnd den eijgene confessie van Peter Olifsen
van Coppenhage
geboortigh en geconfineerde binnen deser stadt
dat de selve op den 14 deses maends heeft gestolen
een rock en bedlaecken met een hoed, ende
daer en boven huijs storinge met glasen uijt te
slaen als anders bedreven, al 't welcke saecken
sijn die in een land van justitie niet connen
werden geleden. Burgemeester en Schepenen
ende Raed doende recht condemneren den
voorn: Peter Olifsen omme aen den rinck te
werden gegeselt met 3 x garden, ijder garde
drie slagen, ende verbanden den selven
uijt deser stad en schependom sonder
sijn leven langh daer weder in te mogen
comen bij poene van swaerdere straffen
den selven mede condemnerende in de
costen en misen van justitie, gedaen en
uijtgesproocken den 15. febr. 1698.
Schepenen hebben Henricus Vreeburgh en
Gerrit Cruijwagen ter cause de selve op
den 14. febr: deses jaer met vuijsten geslagen
hebben ijder in een boete van tien
heeren ponden. cum expensis x gedaen en uijtgesproocken den 23. febr. 1698.

Schepenen condemneren Henricus Vreeburgh
ter cause de selve den 14. deses maents
met een mes Gerrit Cruijwagen verwondet
heeft in de boete van 40 £ en voor
schepen claringe gelijcke 40 £ in den
soo nochtans dat Cruijwagen sal hebben te
last een vierde part der costen, in de rest
voorn: Vreeburgh. actum den 23. febr. 1698.

31

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

fol. 16vso
Dewijl Caetje van Leijden onaengesien schepenen
genomene resolutie sich alwederom in den
dronck heeft t ge[?] en ten huijse van Fleuiten Marie is gevonden, waer over de selve de voorn: Caetje
sedert vrijdagh jonghstleden op 't Raedthuijs
te water en brode geconfineert is geweest
hebben schepenen om gem: Caetje hare
cleine kinderen gratie voor rigeur van
justitie preserende de selve bij deses
ontslagen met een repremende van sich
in toecomstige voor sodane buijtensporigheden te wacken en niet weder door den
dronck sich te vergeten oft dat haer
sulx swaerder sal aftgenomen werden
en in dien volgende geresolveert de voorn:
Marie wed: van Gerrit de Fleuiter
te boden ter cause de selve tegens schepen
verbodt in gedane publicatien diesweges
stercke waters getapt heeft. actum den
2. maij 169?.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Henrick van Raelten gight de boding
ten huijse van Marie op huijs te hebben
gedaen, s' welcke relateert dat Marie
niet te huijs maer naer eepe waer,
wienvolgende is verstaen haer tegens de
naeste weder te boden. actum ut supra.

27.
28. clooster
29. Hasselaer
30. Spueld
31. Pannekoeck
32. Focanus
33.
34. betaelt

Schepenen condemneren Henrick Reijersen
molenaer ter cause de selve den 2. julij
jonghstleden geboden en van s' Heren wegen
geordonneert sijnde sijn molenaers eeden
aft te sullen leggen van niet te sullen
frauderen, het presteren van dien eeden heeft
verweigert en digrespectusufelijck gesproocken
heeft,
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

fol. 17
in een boete van 40 £ voor deser stadtskiste
en een schepen claringe van gelijcke 40 £.
Den voorn: Henrick Reijersen daer en boven ordonnerende alnoch den eed als molenaer af te leggen
offte met sijn molen stil te staen, alles
naer de costen, gema te betalen volgens
willekeur, met de costen, gedaen en uijtgesproocken, den 8. julij 1698.

09.
10.
11.
12. in Camera
13.
14.

Schepenen verstaen dat Pieter Harmsen en Sara
Niemans bij schijnende son de stad en vrijheijd
van dien sullen hebben te verlaten en sich inmiddels vreedigh te gedragen, sonder weder in te
mogen coomen bij poene van nadere dispositie
actum den 11. julij 1698.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dewijl Willem Harmsen geboortigh van den Herdenbergh als arme jagers knecht deser stadt
op den 16. deses maents augusti onderstaen heeft
in de Hulshorster stege een bedelaer gelt
afte knevelen en afte parsen, tegens licentie
dat den selve landloper vrij en ongemolesttert soude mogen
bedelen sijnde saecken van een quade gevolgh en
ten hooghsten strafbaer, condemneren schepenen
den voorn: Willem Harmsen den selve verbannende
uijt de stadt en schependpm van dien, sonder
sijn leven langh daer weder in te mogen
comen bij poene van swaerdere straffen
den selve mede condemnerende in de costen
en mijsen van justitie, gedaen en uijtgesproocken
den 29. augusti 1698.

30. abuijsch
31. geloof me

Schepenen hebben goet gevonden tot het nominens van vier personen tot den twee vacante
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fol. 17vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

schepenen plaetsen te pra'figeren en aen te [?]
vrijdagh sullende sijn den 9. sept. aenstaende
der welcken sijnde aen de absente Heren
leden van de magestraet kennisse sal
werden gegeven om der selver tijde alhier
te raed[caren?] hare stemming mondelijck
of anders bij geschrifte in te brengen.

08.
09.
10. solvit
11.
12.

Schepenen condemneren Jacob Jacobsen ter
cause den 3. deses de huijsvrouw van Berent
Jansen geslagen heeft in een boete
van 10 £ . actum den deses 5. october
1698.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ariaen en Jan Gerritsen gebroeders jongstleden
sondagh avond onder den Godsdienst moetwil en
onordentelijckheijd bedreven hebbende in de kerk
met selfts tegens Henrick Petersen hondeslager sich te
opposeren en den selven met een stock te slaen
is goed gevonden de selve nevens hare olders
Gerrit Jansen en Annejen Ariaens ten naesten te
boden actum den 19. dec. 1698.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Gerrit Jansen en Annejen Ariaens nevens
hare twee soons geboden sijnde over de onordentelijckheid bij de selve 2 . sonen in de kerk
gepleeght, waer op voorn: olders versochten
gratieuse remissie van de gepleegde misdaet
verstaen scheepenen dat Ariaen en Jan Gerritsen
beide in persoon sich alvoorens moeten sitsen
??????? 't geen des selve gelast word alnoch
bij desen, om vervolgens naeder gedisponeert
te werden actum den 21. dec. 1698.
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01.
02.
03. *is den honden
04. slager met
05. stokken geslagen
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. Gertruijd Claessen
20. ontslagen sijnt
21. febr. 1699 is
22. aengeseit nooit
23. in de vrijheid te
24. comen.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

fol. 18
Schepenen condemneren Adriaen en Jan Gerritsen
ter cause de selve in solentie in de kerck op sonnendagh
avond onder de predicatie gepleeght *
hebben, omme tot dese avond de
clock van 5 uijren toe te sitten in 't hoender
koutjen, en Adriaen Gerritsen Willem Stevens
nevens Henrick Vinck
om hare gepleegde insolentie van
des tijds, dat tot dese avond sullen
sitten op 't papen camertjen gedaen
den 2. jan: 1699.
Schepenen verstaen dat Bernard Berouw
voorgevende te sijn een gecasseert
switser, en Geertruijd Claessen seggende
te sijn van Meppel geboortig ende
beijde tegens 's lantschaps geemaneerde
placcaten bedolende den sig op jus holdend
in 't schependom sullen werden gefineer
geconfineert en bewaert in de koolkelder
waer naer voorn: Berouw sijn paspoort hebbende
vertoont is de selve geclaxeert den
2. febr. 1699.

Gesien ende geëxamineert de informatien en
confessies van Henrick Henricksen van Cassel
geboortig en tot Amersfoort enige jaren
door goede luijden en eijndelijck altans tot
jongstleden [pasen?] tot rijcksch gealinenteert sijnde
old omtrent 13 jaren, daer bij gebleecken dat
des selve op gister naedemiddag soo hij seit
ter assistentie van een bejaerde jonge
Seeger Jansen genaent is gebroocken in 't huijs van
Hans Jacobsen molenaer, en aldaer eenig ????ende
gelt goederen heeft gestolen, waer onder de selve
op de daer bevonden en geapprehendeert is
geworden, schepenen prasererende
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fol. 18vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

graetie voor rigeur van justitie vermits
voorn: Henrick Henricksens jonge jaren
condemneren den selven omme in 't heijmelijck al hier ter Raed comse strengslijck
gegeeselt te werden, den selven daer bij
ontseggende deser stadt en schependom
sijn sonder daer weder in te mogen
comen bij poene van swaerdere straffe
actum den 17. april 1699. 't geen geexecuteert is den 19 dien.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Peter Willemsen en Henrick Vreeburg aengeeijsch
voor de eerste mael, non comparuit Vreeborg
Henrick gight de bod
ad domus te hebben gedaen.
Schepenen verstaen dat Henrick Vreeburg voor
de middenacht sal werden geboden nevens
desen willenis tegens de naesten, actum den
17. maij 1699.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Desen Willemsen en Henrick Vreeburg voor de
tweedemael aen geboden en aengeeijscht sijnde
is desen geconpareert en Henrick Vreeburg niet
verscheenen.
Huijbert gigt de
bodinge ad domus aen
Henrick Vreeburg te hebben gedaen
Dus in staen geholden in verstaen den derde
bodinge

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Desen Willemsen en Henrick Vreeburg voor
de derde en laetste mael geboden sijnde
is desen gecompareert en Vreeburgh
aengeeijscht sijnde, uijtgebleven
Henrick van Raelten
gight voor hoofts te hebben
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fol. 19
01.
02.

huijder geboden Henrick Vreeburg
voor de derde en laeste mael.

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Schepenen comp condemneren Henricus Verburg
ter cause den selve Peter Willemsen Santbergen
den 14 maij jonghstleden qualijck bejegent en op
den selve een mes getrocken heeft, daer over
den selve tot midnacht geboden sijnde
niet gecompareert is, in een boete van
10 £ cum expensis. gedaen en uijtgesproocken
den 23. junij 1699.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Schepenen condemneren Jan Muijden, ter cause
den selve Wouter Hoefnagel in sijn eijgen
huijs molest gedaen heeft op den 14. deses
maents, in een boete van 10 £ cum
expensis. gepronuncieert en ordonneeren parthijen
in 't toecomende sig weedig te gedragen, bij
nadre en schepen correctie. gepronuntieert
den 21. julij 1699.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Bessel Coninck betigt, dat den 25. deses maands
augusti voor de middag de klock omtrent
11 uijren soude gevioleert hebben den hoft
van Willem Jacobsen is aldaar pruijmen van
de boomen aftgeschud, daar op de selve door
gemelte Willem Jacobsen in den hoft geattrappeert
en afgeslagen solde sijn, is goed gevonden
den selven Bessel Coninck tegens den naasten
te boden actum den 28. aug. 1699.
Dit voor de eerste maal geboden sijnde, non comparuit. Henrick gight de bodinge ad domus te hebben
gedaan den 20. aug: 1699.
Willem Jacobsen verclaart den 25. deses maands aug.
een persoon te hebben gevonden in sijn hoft den voormiddaags ten 11. uijre, die aldaar de pruijmen van de
boom had geschud sijns ondancks, en dat Claas
Harmsen en Henrick Lodewijckjens volck 't factum
wel gesien hadden, dog dat den dader niet had
gekend, alleen dat hij hem had geslagen dat gebloeit
had. actum den 30. aug. 1699.
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fol. 19vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

IJsaacq Aarsen verclaart den 25. deses had gewetcht nevens Willem Gerritsen Wolff Rijcksen
en Kars Korst in de toeback van Henrick Lodewijcksen, dat sij des tijdes een geschreuw hadden
gehoord in den hoft van Jan Burchart Wolffs den
pachter van is Willem Jacobsen alwaar sij omtrent
de klock 11 uijre na toe waren gelopen
dat daar aldaer was tegens gecomen Bessel
Coning, en dat sij in gen: hoft gecomen
sijnde bevonden hadden dat veel bloets op
't loft van aartappelen had geleegen.
aldus gedaan den 30. aug. 1699.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Claas Harmsen verclaart dat den 25. deses
maands in den hoft van Willem Jacobsen
rumoer had gehoort, daar op hij was tot
den hoft gecomen en gesien had dat voorn:
Willem Jacobsen hadden bij 't hooft gehad de
persoon van Willem Bessel Coninck in den
hoft van voorn: Willem Jacobsen, stotende
den selve Bessel naer 't hooft tot verscheiden
reisen tegens de grond, waar nae hij
den voorn: Willem Besselsen uijt den hoft had
gejaaght. actum den 30. aug. 1699.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Bessel Coninck voor de tweede maal geboden sijnde. non comparuit.
Huijbert gight de tweede
boding ad domus te
Fiat de derde
hebben gedaan
bodinge.
actum den 30. aug. 1699.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Bessel Coninck voor de derde maal van
s' Heeren wegen geboden sijnde non comparuit.
Huijbert gight de derde
bodinge ad domus te hebben
Fiat pro omne dilatione
gedaan.
De vierde bodinge in
overvloed. actum den 1. sept. 1699.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

fol. 20
Bessel Coninck voor de vierde maal ten
overvloed gebodet en aengeeijscht sijnde
non comparuit.
Huijbert gight de vierde bodinge ad domus te hebben gedaan.
Schepenen gelet dat Bessel Coninck betigtigt
dat den 25. des afgelopen maands augustus
des voormiddags de klock 11 uijre heeft gebroocken in de hoft bij Willem Besselsen Jacobsen als
pachter werdende gebruijckt en aldaar de
pruijmen van de boomen afgeschud en waar
over tot viermael ten overvloed uijtgebodet
sijnde niet gecompareert en verscheenen
is, verstaan dat de selve bij met de clock
sal werden ingeluijd en geciteert bij drie
citatien van 14. dagen tot 14. dagen om sullen
voorgegaen sijnde verder enent te we[?]en
actum den 4. sept. 1699.

19.
20.
21.

Enit.
De eerste edictale citatie gedaan de
4. sept. 1699.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Gehoord de clachte van de muntmeester deser
Provincie dat Baltus Willemsen solde onder hem
hebben drie stucken off platen van rijxdaelders,
oock gehad de verclaring van Tomas de Vries
dat gemelte Baltus Willemsen aen hem had
overhandigt die selve stucken off platen silver
op huijden op Tomas de Vries sijne gedane
afvorderinge, dan dat Baltus Willemsen had
geseit voor eenige tijd die platen te
hebben gecoft van een vreemd man, en
gelettet sulx is een saack van quaad ????? nadencken
en gevolg oock gelettet dat de selve veel eighen
machte ontwijckt, is goed gevonden de Heeren
Richteren in tempore te versoecken om den voorn:
Baltus aenstonts op de secuijste maniere
op 't Raadhuijs te doen sitten. actum den 4. sept. 1699.
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fol. 20vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Baltus Willemsen geconfineerde op 't Raadhuijs
weder geëxamineert sijnde, confesseert dat hij
aan de secretaris in sijn detentie had beleeden
de drie silvren plaaten van de meule camer
aan de deurst?[iep?] te hebben weg genomen,
gelijck den selve die confessie heeft chi[?]uur
coram Griethuijsen en Dompselaar Rigteren
in tempore den 7. sept. 1699.

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Gesien en geëxamineert de informatien en confessien van Baltus Willemsen van Putten geboortig en geconfineerde alhier, dat den selve
eenige weecken geleeden, drie silvre rijksdaelder plaaten
van uijt de mole camer van aen de doorsnit op
van de Provinciale munte alhier heeft ontvreemd
condemneren Burgers, Schepenen en de Raad
den voorn: Baltus Willemsen om met garden
om den hals aan de ring voor 't raadhuijs
anderen ten exempel te staan van 10 tot
11 uijren de tijd van een uijr lang, ????? den
selven meders verbannende uijt deser stadt
en schependom omme sijn leven lang niet
weder daar binnen te coomen bij poene
van swaarder straffe. deser condemnatie
van der costen en misen van justitie. gedaan
en uijtgesproocken den 8. sept. 1699.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35. * Burgend:
36.
37.
38. dico ses jaren.

Alsoo Bessel Coning beschuldigt word, dat
de selve den 25. des aftgelopen maands augusti
is ingebroocken in den hoff van Willem Jacobsen
sijns ondancks, daar over de selve tot driemaal
aan sijn woonstede gebodet, oock van 14. dagen
tot 14 dagen tot driemaal met de clock ingeluidet sijnde niet gecompareert dan tot smaet
van den Ed: Gerigte uijtgebleven en de stadt
ontweecken is. En dat dit saacken sijn die
ten hoogsten sijn strafbaar. Soo ist dat * Schepenen
en de Raad den voorn: Bessel Coning ????? condemneren, den
selven mits desen verbannende uijt deschen Stadt
en Schependom van dien, sonder ook in de tijd van 6 jaar daar
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fol. 21
01.
02.

weder in te mogen bij poene van arbitrale
conectie.

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Schepenen ordonneren interdieden en verbieden hier mede
Henrick Bols van Zutphen geboortig, en
Jan Claassen een frans man geboortig met
sijn vrouw Elsjen Bols de langs de stadts
en in de vrijheid deser stad hebbende gebedelt, dat sig dese dag uijt de paden
vrijheid sullen begeven, sonder immermeer
daar weder in te comen om te bedelen
bij nadre conectie. gedaan den 13. nov.
1699.

13.
Gesien ende geexamineert de informatien, en
14.
mede daar op gehoort Willem Henricksen van Amersfoort
15.
geboortig olt 25 jaren en Claasjen Henricks
16.
olt 44 jaren mede van Amersfoort uijt in 't Rijnse veen geboor17.
tig, en beide geconfineerdenen alhier
18.
dat de selve op gisteren sijn bevonden als
19.
bedelaars en landstrijckers in de buijrschap
20.
Hierden tegens placcaten van den lande,
21.
en dat de selve sig tegens den armenjager
22.
hebben geopposeert, sodanig dat Willem
23.
Henricksen is verwondet geworden, ende
24.
den voorn: armenjager in sijn regter
25.
been gestoocken, sijnde saacken van
26.
de quaadste een quade consequentie, en
27.
streckende tot vilipendie van de autoriteit
28.* Burgem: Schepenen ende Raad deser magestraat,
29
condemneren * de voorst.
30.
Claasjen Hendricks omme huijden ter
31.
plaatsen van justitie strengelijck te werden
32.
gegeeselt met roeden, en dat Willem
33.
Henricksen de justitie sal staan aanschouwen
34.
waarna beide gevangenen werden
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fol. 21vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.

gebannen uijt deser stadt en schependom
van dien, sonder haar leven weder daar
binnen te comen bij poene van arbitrairlijck aan den lijve swaarder gestraft te
sullen werden. aldus gedaan en
uijtgesproocken den 14. nov. 1699.

07.
08.
09. * Henrick Jansen
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Gesien en geexamineert de informatien van s'Heren
weegh genomen waar bij gebleecken dat Evert Coenders 1. jan:
1700 nevens * den Boerendans ter huijse van Dirck Apeldoorn
?tn messen getoogen, den camer geforceert en x huijsstvrringe heeft gedaan, condemneren den beclaagden
Evert Coenders in een boete van 40 £ voor de
stadts kiste en daar boven een schepen claringe
van gelijcke 40 £ te betalen off te verburgen
aanstonts ??? volgens willekeur, ofte te versitten den tijd van 14 dagen te water en te
brode ??????????????????? cum expensis. gedaan
en uijtgesproocken den 12. jan. 1700.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

gesien en geexamineert de informatien van s' Heeren
wegen genoomen, waar bij gebleecken dat Henrick
Jansen Boerendans alhier geconfineerde alhier,
den 1. jan: 1700. ten huijse van Dirck Apeldoorn
des avonds het mes getoogen, de camer geforceert, en sig tegens den stads waker geopposeert
heeft, mede gerefumeert den informatien van sententie van den 4. april 1696. daar bij ???? schepenen
den selven beclaagden ter cause van gepleegde
feitelijckheid bereits voor den tijd van tien jaren
hebben gebannen uijt deser stadt en schependom
sonder dat daar weder binnen soude mogen
coomen bij poene van aan den lijve te sullen
werden gestraft, voorts alles hebbende ovswogen
't geen in desen te overwegen stonde, schepenen
doende reght, condemneren den voorn: Henrick
Jansen Boerendans omme ter plaatsen van
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08. gedaan en
09. uijtgesproocken
10. den 15. jan: 1700.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

fol. 22
justitie strengelijck te werden gegeeselt, en verbannen den selven weiders uijt deser stadt en schependom sonder sijn leven lang daar weder in te
mogen coomen bij poene van swaarder aan den
lijve te sullen werden gestraft. des selven den selve mede
condemnerende in de costen en misen van justitie
mede condemnerende in de costen en misen van
justitie. Edog gelettet op de groote instantien
supplicatien en voorbeden van veele goede borgers
en speciaal ingesetenen deser stad, is mitsdien gratie
???????????? voor rigeur van justitie doende
??? ??? lieven op den de geeselingen, sullen in plaatsch
van dien de tijd van dagen in 't honde gat
sitten te water en te brode, den selven
mede condemnerende in de costen en misen van
justitie. gedaan en uijtgesproocken

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34. *op [?] oversulx de
35. geseling ophevende
36. en de sententie in soo
37. verre itigenende
38. bij deses.
39. actum den 15.
40. jan. 1700.

Alsoo Henrick Jansen Boerendans geconfineerd
alhier, den 10. jan: jongstleden is bevonden geweest
ten huijse van Rijckert Jansen Apeldoorn, alwaar
't mes getogen, de camer geforceert, en huijsstoring had gedaan, onaangesien oock bij sententie van
den 4. april 1696. voor de tijd van 10 jaren is was uijt
de stadt gebannen geworden voor de tijd van 10.
jaren, sonder daar weder in te comen bij poene van
aan den lijve te sullen werden gestraft, sijnde saken
van een quade gevolg die in een land van justitie
niet geleden connen werden, daar over de selve
[over?]sulx te reght gecondemneert was om strengelijck in
't publijeq door den scherpregter te werden gegeselt,
en weider verbannen sijn leven lang uijt deser stadt
en schependom sonder sijn leven lang daar weder
in te mogen comen, soo is't nogtans dat BurgeSchepenen en de Raad op intercessie van goede
burgers ende ten reguarde van sijne erlijcke
olders en vrienden ???????? gratie doende, * de selve
Henrick Jansen Boerendans ????????? condemneren
om den tijd van dagen te water en te brode te
sitten in 't hondegat, den selven weders condemnerende
verbannende uijt deser stadt en schependom om
sijne leven lang daar niet weder in te mogen
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01.
02.
03.

fol. 22vso
coomen bij poene van swaarder aan den lijve te
werden gestraft, den selven mede condemnerende in
de costen en misen van justitie.

04.
05.
06.
07.
08.
09.

oversulx de geeseling opheven[de], dan in plaatse van
dien 14 dagen sal sitten te water en te brode
in 't hondegat, de selve sententie in soo verre
mitigerende mitsdesen, en verder in sijn effect
latende. gedaan en uijtgesproocken den 15. jan.
1700.

10.
11.
12.
13.

Schepenen condemneren Henrick Vreeburg en
Rijchart Jansen ter cause gespeelt hebben ijder in een
boete van 5 £ volgens willekeur den
20. jan: 1700.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Schepenen lasten Cornelis Polen, Marten
Aartsen en Gerrit Engsten sig vreedig
te gedragen, ende nog met woorden
nog warcken den anderen te laederen
bij een boete van 40 £ en schepen claring
pronunciatum den 26. april 1700.

20. * van Arnold
21. Romp geconfineerde
22. alhier, is daar op
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Gesien ende geëxamineert de confessien *,
ingenomen informatien waar bij ten genoege
gebleecken dat den voorn: Arnold Romp
in den veermaar varende den 30. sept. 1. october jongstleden van Amsterdam hadde aan stucken
gesneeden de sack van eerl seeckere
reisende vrouws persoon in 't aangetogen
verschip, en voorts een sackjen met gelt van
voorn; vrouwspersoon vervremd, en aan
Aaltjen Romp mede geconfineerde
alhier overhandight, de welcke bij visitatie
incluis heeft hadde ontkent 't vervreemde en
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fol. 23
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

vermiste geld onder haar te hebben.
Schepenen doende reght condemneren
voorst. Arnold Romp vr omme binnen deser
Stadts Raadcamer te werden strengelijck
geslagen gegeselt, ofe drie drx in presentie
en de voorn; Aaltje Romp om die
geeseling aan te schouwen, wieders
de selve Arnold Romp ?????????Romp
ontseggende deser stad en schependom
omme in de tijd van een jaar daar
niet weder in te comen bij arbitrale
swaarde straffe, en condemnerende
beiden in de costen en misen van justitie
gedaan en uijtgesproocken den 6. october
1700.

16.
17.
18.
19.
20.

Schepenen condemneren Gerrit Logen, ter
cause hij de huijsvrouw van Michel Jansen
geslagen heeft in een boete van 5 £
te betalen volgens willekeur. cum expensis den 5. nov.
1700.

21.
22. verseeten
23.
24.
25.
26.
27.

Schepenen verstaan dat de selve Gerrit Logen altans sal betalen
sijn boete ad 5 £ cum expensis daar in de selve den
5. deses is gecondemneert, dan nog daar en boven gelijcke
5 £ ter cause de selve over voorst: boete gebodet
sijnde 't gerigte verswader heeft met de costen,
oft dat sal agt dagen in de coolkelder te water en brode
sitten. gepronuncieert den 26. nov. 1700.
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01.
02.
03. geremitteert op
04. gecondemneerdes
05. versoeck 1. dec. 1700
06.
07.
08.

fol. 23vso
Schepenen condemneren Jacobus Hoefnagel
ter cause de selve de Here Griethuisen
mede Raadsvriend in officie irreverente en
quade bejegeningen heeft gedaan in een
boete van 40 £ cum expensis, en ordonneren
de selve in toecomstige sig voor diergelijcke
te wagten. gepronuntieert de 29. november
1700.

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Na dien Ida Laborius in hare groote benaudheden daar aan de selve desen nagt is overleden
verclaart had, de selve benautheden haar te sijn
aangecoomen door 't eten van een botram
ten huise van Grisella Weer op gister avond
door gemelte Grisella aan Ida Laborius gegeven,
waar over de selve op 't Raadhuis gehaalt
sijnde, hare onschuld niet alleen heeft betuigt
maar daar boven bij verclaringe van de
stadts medecinae Doctor en Chijrurgus gebleeken is na gedane visitatie ende openinge
van 't dode lichaam van Ida Laborius, dat
gene de allerminste teeckenen aan de
uijtterlijcke of innerlijcke parthien van 't dode
lichaam sijn gevonden waar uijt eenige
suspicie van vergeven solde connen werden
geformeert : Verstaan derhalve schepenen
dat voorn: Grisella Weer vermits hare
onschuld in desen sal werden buijten confinement gelaten en costloos gedimitteert
aldus gedaan den 24. dec. 1700.
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fol. 24
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Schepenen ordonneren Willem Regterens en Jacobsen slegten tijdt waar dat de selve
in het toecomstige Griselle de Veer
direct oft indirect niet sullen hebben
te calumnieren nog te insinueeren
als oft de selve Ida Laborius soude hebben
vergeven, oft dat haar sulx swaarder
aft genomen, en sij daar over exenplairlijck gesti???? en sullen gecorrigeert werden.
actum en 5 jan: 1701.

11.
12.

goed gevonden te doen publicatie van onschuld
ut supra

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Schepenen condemneren Gerrit Kruijwagen
ter cause de selve onaangesien iterative
voorige correcties, sijne huijsvrouw geslagen
en verwondet heeft, omme voor de tijd van
ses daagen te water en te brode in de
coolkelder te sitten, en dat hem sal voor de
laaste maal werden aangesegt van in 't
toecoomende vreedsaam sig te gedragen
oft dat schepenen hem sulx swaarder willen
afnemen. actum den 19. febr. 1701.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Willem Claasen Cragt en Evertjen Henricks
door Huijbert Sluijck volgens relatie den
20. april 1701. ad beide ad os. en den 25. dito
ad domum, voorts door Henrick van Raalten
den 29. april 1701 ad domum alsoo uijtgebodet sijnde, willen schepenen de saack in
staet holden bij provisie.

47

01.
02.
03.
04.
05.
06.

fol. 24vso
Schepenen condemneren Teunis Eijbersen ter
cause met Henrick Breunissen heeft gev met
messen gevogten en alcanderen gebloedwond
in een boete van 40 £ cum expensis
en absolveren Henrick Breunissen, gepronuntieert
den 12. sept. 1701.

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Schepenen condemneren Reijer Logen ter cause
tegens schepenen orders bij de de achtest hoge
brug tot tweemael de paal uijt de straat
heeft geamoveert sav en over het nieuw straat
warck soo gemaackt wierde gevaaren heeft
in een boete van 10 £ cum expensis
gepronuncieert den 4. sept. 1701

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Schepenen condemneren Henrick Breunissen
ter cause bij de hoge brug tegens schepen
orders de paal uijt de straat geamoveert
en ook het nieuw straet warck soo gemaacken
wierde gevaaren heeft, in een boete van
5 £ cum expensis gepronuncieert den
4. sept. 1701.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Schepenen condemneren Roedolph van Manen
ter cause de selve als een ingeseten deser stadt
disrespectueuselijck van de magestraat naar
Luijk geschreven, en sijn plight als een goed
burger vergeeten heeft, in een boete van
tien silvere ducatons voor de armen
deser stadt, gepronuntieert den 7. october 1701.

28.
29.
30.
31.
32.

Schepenen condemneren verstaan nadien Gerrit Gijsbersen
ter cause de selve de persoon van Marie Clomp vleeslijck
heeft bekent, volgens eijgen confessie, in derhalven sal hebben te alimenteren en onderholden
in cost en kleedinge sodanig kind waar van als voorn:
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fol. 25
01.
02.
03.
04.

Marie Clomp hem in barensnoot als vader
genoemt en opgeleit heeft, den selven daar toe
condemnerende. mits desen. gepronuntieert den
2. november 1701.

05. solverunt
06.
07.
08.
09.

Schepenen condemneren Lucas Jacobsen en Gerrit
Verbruggen. ter cause met alcanderen geslagen
hebben ijder in 10 £ te betalen volgens willekeur
off te versitten 24 uijren in de kogelkelder.
cum expensis, gepronuncieert den 4. nov. 1701

10. Bijssel solvit
11. Cateri haar boete
12. verseten
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. Evertjen Henricks over
20. 'procreëren van een
21. kind in overspel ge22. boden sijnde den
23. 2. Dec. 1701 non comp24. ruit. Hijbert ad domus
25. fin twede boding
26.
27. illa voor de 2. mael gebodet
28. sijnds non comparuit
29. de 5. Dec. 1701.
30.
31.

Schepenen condemneren Evert van Bijssel, Pranger Willem
Pranger en Frits Davids ter cause de selve des avonds
langs der straaten een groot geschreuw gemaakt
insolentien hebben gepleegt
met messen gescraapt en andere insolentien
gepleegt hebben, ijder in een boete van 20 £
te betalen aanstonds volgens willekeur offte
te versitten tot driemael 24 uijren. cum expensis.
gepronuntieert den 4. nov. 1701.

32.
33. *met Bessel Henricks
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Schepenen condemneren Evertjen Henricks ter cause
de selve getrouwt sijnde * sig door Willem Hen?? ricksen Cragt heeft doen beswangeren
dan met dat deser stad en schependom binnen
24 uijren sal hebben te begeven de selve daar toe
verbannen van verbannende mits desen, sonder
daar weder in te mogen comen bij swaarder
straffe. gepronuncieert den 7. Dec. 1701.

Schepenen condemneren Lambert Jansen en
Dirck Jansen Boodtschuijvers ter cause jongstleden
vrijdag des morgens ’t veerschip bedient hebben
met haar boot sonder de val reep te hebben
geappliceert te samen in drie Heeren ponden,
dan nog voorn: Dirck Jansen omdat in sijn
vooraan getogen dienst sig droncken gedroncken en
quade bejegeningen
heeft gegeven heeft in een boete van 40 £
ofte in dagen te versitten de tijd van 6. Dagen
te water en te brode, cum expensis, gepronuntieert den 21. Nov. 1701.
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01.
02.
03.
04. *in de cogelkel
05. kelder dese weeck
06. uijt.
07.

fol. 25vso
Schepenen comparen condemneren Joannis Breckeveld ter cause met Clemens Buijs geslagen
heeft en alcanderen gebloedwond hebben in een
boete van 20 £ te betalen aanstonts oft
anders te versitten* dagen en absolveren
Clemens Buijsch in cum expensis gepronuntieert den
5. dec. 1701.

08.
09.
10.
11.
12.
13. *aanstonts te betalen
14. volgens willekeur

Schepenen condemneren Jan Moijen en Andrees
Jansen ter cause alcanderen met vuijsten geslagen hebben in een boete ijder van 10 £,
en in vreede gelegt sijnde, ter contrarie
het slaan hervat hebben, ijder daar en boven nog in een boete
van ier nog twee £ cum expensis de
9. dec. 1701.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Schepenen condemneren gelet, dat Jan Jacobsen en Henrick Jacobsen ter cause deselve op den 4. deses
ten huijse van Evert van Bijssel ’t mes getrocken
x met vremde personen questie en moeijten
gehad en gevogten hebben, onaangesien den
voorn: Jan Jacobsen diergelijcke en andre verstoringen, vegterien en excessen meer heeft begaan
gedaan, en een gelast was door schepenen van
sig vreedig te gedragen bij swaarder straffe,
condemneren derhalven den voorn: Jan Jacobsen voor de tijd van 14 dagen en Henrick
Jacobsen den tijd van 8 dagen te water en te
brode te sitten in de cogelkelder
de selve mede condemnerende in de costen
deser. gedaan en uijtgesproocken den
9. febr. 1702.

31. *te betalen aanstonts
32. oft anders den tijd van
33. 8 dagen te water en
34. te brode in den cogel
35. kelder, te versitten.

Schepenen condemneren Jan Teunissen ter
cause met Alard Mulders met messen gevoghten
en alcanderen gebloed wond hebben, in een
boete van 40 £ * en absolveren Alard Mulders
gepronuncieert den 9. febr. 1702.
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fol. 26
01.
02. betaalt
03.
04.
05.
06.
07.

Schepenen condemneren Dirck Jansen ter
cause de selve Steven Jansen met een steen
een gat in ’t hooft gesmeeten en opsettelijck
sonder reden verwond heeft in de boete
van 10 £ cum expensis aanstonts te
betalen oft te executeren. gepronuntieert den
9. febr. 1702.

08.
09.
10.
11.
12.
13.

Schepenen condemneren Lambert Ridder
en Dr. Melchier Wilhelm van Griethuisen
ter cause met rappits te samen gevogten
hebben, ijder in een boete van 40 £
cum expensis, gepronuncieert den 10. febr.
1702.

14.
15.
16.
17.
18.solvit
19.
20.

Schepenen verstaan op ’t eernstig aanhouden
van de vrouw en vrienden van Jan Jacobsen
dat de selve het verder sitten in de cogel
kelder de tijd van 8 dagen daar in de selve
den 9 deses is gecondemneert, sal mogen redimeren, met aanstonts aan de stadtskiste
te betalen 10 £ actum den 16. febr. 1702.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.solvit
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Schepenen condemneren Cornelis Bastard, het
exces soo de selve gepleegt heeft met van de
Heer Professor Almeloveen voor vraght van een
klein sluit mantjes afte vorderen en doen betalen 11 ft.
in plaats uijtterlijck alleen verschult was 5. en een
halve stuiver, te repareren, met het superplus
dat boven de ordinaire vraght afgepast is te
restitueren was en in dese gerighte voor den
ten profite van den armen te betalen vergoeden, met viervout,
en lasten den gemld: Cornelis Bastard sig voor
in ’t toecomstige na de ordonns: van ’t vraghtloon
exactelijck te reguleren, en sig voor diergelijcke
knevelerien en afpersingen te waghten, oft dat
schepenen hem sulx swaarder afnemen sullen, cum
den 26. febr. 1702.
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01.
02.
03.

fol. 26vso
Schepenen condemneren Henrick Lambersen
ter cause den 8. deses maants gevoghten
heeft met Henrick Lambersen.

04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Harman de Hes gebodet sijnde van ’s Heren
weegen ter cause de selve op maandag den
25 deses tot Putten ten huise van Henrick
Everts wed: met een mes in ’t hoofd was
verwond.
seit, dat de soon van wijlen Willem Limphert wonende
tot Driel in de Betouwe quastie gehad
maackt had met Coer Penninck
Dat hij becl. sijn paert hebbende een
voer gegeven gehad binnen was gecomen
als Limphert en sijn swager Dirck de
persoon van Coer Penn: onder hadden en sloegen,
Dat Henrick Limphert had geseit nu sal ick u
Duijvel de keel afstooten denoterende
daer mede Coerpenn:
Dat becl: alleen geseit had Henrick hoe
leght gij soo en arbeid met het mannejen
het weigert u immers geen betalinge
Dat Henrick Limphert had gepasantwoord
jou Donder wat hebt gij daer in te seggen
snijdende hem met bij dat woort te gelijck
met een mes over ’t hooft.
Verclaart dit met ede te willen soniet quotiens 1)
erholden
????????????? den 29 sept. 1702
maneat in statu quo

1) quotiens = zo dikwijls als
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fol. 27
01.
02.
03.
04. verseeten
05.
06.
07.
08.
09.

Schepenen condemneren Michel Woutersen en
Egbert Gerritsen ter cause den 28. aug. jongstleden met alcanderen met messen gevogten en
sig gebloed wond hebben ijder in een boete
van 40 £ en gelijcke 40 £ tot voor schepen
claringe, cum expensis. te betalen aanstonts
oft 14. dagen te versitten in de cogelgat kelder op
waater en brood. gedaan en uijtgesproocken
den 29. sept. 1702.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sijn de Heren Rigteren in tempore gevr versoght
en geauthoriseert om de nodige informatien te
neemen wegens de quastie en exces bij Alard
Mulchers den 19. october jongstleeden omtrent
de persoon van de student Jijro begaan
op ’s Heren straaten. actum den 9. nov. 1702.

16.
17.
18.
19.
20.
21. Verbeeden door
22. goede burgers
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Michel Woltersen voor de eerste mael
van s’Heren wegen gebodet sijnde ter
cause den 16. october jongstleden de personen
van Dirck Proper, Jan Tounissen, Evert Lubbersen
en Jan Marreveld op de agterste stadtsweijde
aangeranst, uijtgevordert en met een blood mes
gedreight haar kees te sullen geven, met
welck blood mes hij voorn: personen haar weg
vervolgende was gevolght,
in de selve aangeëijscht, voor de eerste mael
non comparuit.
Huijbert gight de bodinge
voor loofst te hebben gedaan
Fiat vervolg
actum den 6. nov. 1702.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Peter Wijnen scheper van Cornelis Boersen voor de eerste mael gebodet

van ’s Heeren wegen ter cause den 14. october:
jongstleeden het bord van stadtswege bij de
Hierder Schole staande op de weg gestelt vervattende de
straffe der Boomschenderen aan stucken

53

01.
02.
03.
04.

fol. 27vso
geslagen soude hebben. non comparuit
aangeëijscht sijnde.
Henrick ad domus
Fiat twede bodinge actum den 8. nov. 1702

05.
06.
07.

Peter Wijnen scheper van Cornelis Boersen
voor de tweede mael aangeëijscht
non comparuit
Henrick ad domum

08.
09.

Fiat derde bodinge
den 10. nov. 1702

10.
11.
12.
13.
14.
15.

De wed: van Wijn Hartgersen als moeder van
Peter Wijnen compareerde huyden in den gerigte
en versoghte gratie voor haar soon wegens
’t gepleegde aan stucken slaan van stadts
bord, ’t geen hij tegens haar bekend had,
actum den 10. nov. 1702.

16.
17.
18.

Peter Wijnen voor de derde maal gebodet
aangeëijscht
Huijbert ad domum
non comparuit

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

De wed: van Wijn Hartgersen verclaart dat
haar soon Peter gisteren in presentie van
Evert Jansen had verclaart en bekend, dat
Rijkert Reijersen hem met hem was gereeden
na het land, dat als uijt de weide waren
gecomen Rijkert geseit had tegens Peter, comt
laten wij een hevel snijden en laat ons het
bort aan stucken slaan, dat daar op den
hevel hadden gesneeden, Dat Peter daar
mede op ’t bord had geslagen, dat hij ’t bord
niet connende aan stucken slaan Rijkert den
hevel genomen en ’t borjen aan stuck
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fol. 28
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

geslagen had. Dat Rijckert tot meermalen
had Peter Wijnen aan geweest hij solde weg
lopen en niet boven comen soo hem niet herd
conde holden.
Dat Peter bereits geweest was tot bij Jan
van Horsten met Rijckert als hij nog ’t weg
gaan had geraden
actum den 13. nov. 1702.

09.
10.
11.
12.
13.

Veneris den 17. nov. 1702.
Peter Wijnen ten overvloed ten vierdemael
uijtgebodet sijnde
aangeëijscht
Huijbert ad domum
non comparuit.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Rijket Reijersen voor de eerste mael ge
bodet sijnde, ter saacke dat den 19. octobr.
jongstleden nevens Peter Wijnen het bort in
Hierden vervattende beeldende de straffe der boomschenderen hadden aan stucken geslagen
aangeëijscht
Huijbert ad domum
non comparuit
Fiat vervolgh, actum ut supra.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Luna den 20. nov. 1702
Rijket Reijersen voor de tweede mael
aangeëijscht
non comparuit
Henrick ad domum
Fiat vervolg
Veneris den 24 nov.
Rijket Reijersen voor de derde mael
aangeëijscht
Henrick ad domum
non comparuit
Fiat ten overvloede de vierde bodinge.

55

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

fol 28.vso
Luna den 24. nov. 1702.
Rijket Reijersen voor de vierde mael
gebodet
Henrick ad domu.
aangeëijscht
non comparuit.
Fiat in dagonge met de clock nevens
sijn complice Peter Wijnen
actum ut supra.

09.
10.

Dito gedaan de eerste indagong bij clock
slagh.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Schepenen condemneren Lambert Jansen
Jan Schommelop, Rijket Jansens wed:, Jan
Rijcksen, Evert Gosens, Henrick Laurensen,
Gangolff Jansen, Aart Jansen, Gerrit
Logen, Elbert Henricksen, Jan Eibersen,
Berent Jacobsen, Beert Jansen, Henrick
Boer, Willem Clasen, en Gerrit Aarsen ter
cause de selve volgens willekeur en gedane
publicatie niet hebben hare straten van
pressie gesuijvert weeckelijks, ijder in een
boete van een heren pond. den 1. december
1702.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Op instantie van verscheide Hierder opgesetene
is de indagonge van Reijer Rijket Reijersen afgedaan
en door hem over ’t stucken slaan van ’t bort
hier boven vermelt gecomposeert met tagentig gl. boete, boven de costen en misen van
justitie. soo betaelt sijn den 8. dec. 1702.
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01.
02.
03. Burge David
04. Hasselaer eod.
05. die
06.
07.
08. *aanstonts te beta
09. len volgens wille10. keur off te versitten

fol. 29
Schepenen condemneren Gerhard Bouwmeester
ter cause de selve den 10 8. deses lopende maands heeft verweijgert aan ???? ????? Peter Coopsen als wilde monopolist
het visiteren van sijn huijs, onaangesien
de presentie van deser stads Raedrageren
die daar toe door de Heer Burgem: in tempore
specialijcken geauthoriseert waren
in een boete van 40 £ * voorbeholdens
den voorn: monopolist sijne actie. gedaan
en uijtgesproocken den 11. december 1702.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Schepenen condemneren Jan Geursen
ter cause de selve Gerrit Eversen met een
mes gewond heeft in de boete van 40 £
en gelijcke 40 £ tot schepen claronge
Ende Gerrit Eversen in de boete van 10 £
beijde aanstonts te betalen, cum expensis off te versitten
in de kogelkelder Jan Geursen voor de
tijd van 8. dagen en Gerrit Eversen twee dagen
gepronuncieert den 15. janu: 1703.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Nadien Henrick Eding en David Hasselaer
ten huijse van de wed: Hulsentop den 7. febr:
jongstleden alcandere gebloed wond
hebben, waar over door Eding geclaaght
sijnde parthien in facto disicrepens wie daer
aanhever van ’t geveght is geweest, ordonneren schepenen aan de respective
beclaagden sig met behoorlijck bewijs
vervat te maken, tegens maandag aanstaande, omme parthien ter selver dage
tegens den anderen gehoort sijnde verder
gedisponeert te werden na behoren
pepronuntieert den 19. febr: 1703.
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01.
02.
03.
04.
05.

fol. 29vso
Schepenen condemneren Margriet Lensen om
dat sij volgens eijgen confessie Swaantjen Harms met een hand
aan ’t hooft geslagen heeft in een boete
van 5 £ en absolveren Swaantjen Harms
gepronuncieert den 14. martij 1703.

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Schepenen condemneren Jurrien Speulman
ter cause de selve den 9. deses sijnde bededag
tegens pla gedane verbod getapt, ende
Henricus Vreburg, Beert Jansen Kerreman en
Michel Woutersen ter cause sij aan voorn:
Jurriens huijs ter selver dage voorn; ter gelage
geseeten hebben, ider in een boete van
10 £ cum expensis. gedaan en uijtgesproocken den 14. may 1703.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Schepenen condemneren Gerrit en Peter Homan,
nevens Eijbert en Drees Wulven ter cause de selve
den 19. april jongstleeden met alcanderen geslagen
en gevoghten hebben ijder in een boete van
10 £ cum expensis. gepronuncieert den
16. maij 1703.

21.
22.
23.
24.
25.

Schepenen condemneren Cornelis de Weijert, ter
cause den 9. deses sijnde bededagh ten huijse van Jurrien
Speulman ter gelage heeft geseeten, in een boete van
10 £ cum expensis. gepronuncieert den
16. maij 1703.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. solvit
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. recautavit.
29. 18. dec. ontslagen
30. en heeft bedanckt
31. voor de genad.
32. sententie.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Gehoort en de geéxamineert bij de Weled.en Achtb: fol. 30
Magistraet de informatien domine officii genomen
ter cause dat Henderick Jacobse door een quataerdige
vuijlighijd Claas Willem de Vente met een mes
door sijn beck heeft gesneden als sijnde een saeck
dat in een land van justitie niet kan worde
getolereert, en bij welgemld: Magistraet gelet
waer op te letten stond doende recht;
condemneren gemlt: Henderick Jacobse in
een boete van 40 £ ter profijte der stadtskiste te betaelen en daer en boven mede in een
boete van 40 £ voor schepen claronge, den selven
mede condemnerende in de costen en misen
van justitie gedaen en uijtgesproocken den 16
november ad 7 decemb: 1703.
Alsoo Henr Laurensen in presentie
van Haren Ed. en Achtb. voor de gerigtsbank de persoon
van Brennis Jacobsen heeft geleugen
stroopt, ’t welck is van een quaed
gevolg, soo hebben schepenen hem gecondemneert, gelijck sij hem conde
mneren mits dese in een boete van
5 £ ????? ????? aenstonts te betalen
actum den 6 decem: 1709
Alsoo Evertjen Jacobsen en Michiel Essen
en Dirck Canneman als mombers
van haer voordochter Evertjen Beertjen
Bessels in plaets van danckbaerheit
te bewijzen heeft gaen ??? calangeren als of
sij momberen met Enneke Gerrits
sijnde een debiteurse des voorn: pupils
solde gecolludeerd en eenige giften
ontvangen solden hebben, dat sij haer
niet solde aenmaenen ’t welck
sij in judicio bekende gedaen te hebben.
Soo hebben B.S. en R. om sulcke quaede saecken voor te comen voorn:
Evertjen Jacobsen gecondemneert
om van al die voorn: woorden te
recanteren, verclarende de selve
onwaer en haer van herten leer
te sijn en dat sij van die voorn:
mombers, niet alles anders weet als alle
eer en deucht condemnerende
haer wieders om den tijd van twee
mael 24 uijren geset te worden
op in de kogelkelder onder deser
stadsraedhuis op water en brood.
met condemnatie in den costen en mijsen der justitie.
aldus gesententieert den 16. decemb: 1709.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

[folio 30vso, 31 en 31vso zijn ledig]
Alsoo Hendrina van Nulde op den 6. den octob:
des afgelopene jaers 1708 over enorme begaene faulten gecondemneert ende gestraft
sijnde omme gebragt te werden voor deser
stadtsraadhuijs ende aldaer aen een paele
gebonden sijnde gegeeselt en vervolgens
gebannen te geworden uijt deser stad en
schependomb sonder haer leven langh
daer weder in te mogen comen bij
poene van swaerder straffe, sig egter
des onaengesien heeft onderstaen, omme
weder binnen dese stad te comen ende
publijcquelijck te gaen. Streckende
tot openbare vilipendie van de justitie
soo ist, dat Burgermeester Schepenen ende
Raad om soodaene mesuses voor te
comen de voorn: Hendrina van
Nulde gecondemneert hebben gelijck
haer Weled. en Achtb. haer condemneeren
mits desen om gebragt te werden
ter plaetse daer men gewoon is justitie te doen ende aldaer aen eene
paal gebonden zijnde pr strengelijck
gegeselt te werden: verbannende
haer wieders andermael uijt dese
stad en schependomb sonder oijt daer
weder binnen te comen bij poene van
swaerder straffe : deselve mede condemnerende in de costen en mijsen van
justitie. aldus geexecuteert den
30 octob. 1709

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Alsoo Evertjen Henricks op den
3. julij deses jaers 1709. niet tegensstaende sij op den 3. julij deses jaers
1709 om, grove begane misdaden
publijcquelijck tentoon gestelt
en weders gebannen is uijt dese
stad en schependomb voor haer
gantsche leven lang, sonder daer
wieder binnen te comen bij poene
van arbitrale straffe, sig heeft
onderstaen wederom te begeven binnen
dese stadt en publijck te gaen over
de osse-merckt, twelck een saeck
is, waer door de justitie bespot werd
en vervolglijck ondraeghlijck is in
een land van recht: soo ist

fol. 32
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

fol. 32vso
dat Burgemeester Schepenen ende Raed
voorn: Evertjen Henrix condemneren
omme geset te werden in de draeijkouw
ende anderen ter exempel aldaer te sijn
te werden gedraeijt: verbannen
haer wieders andermael haer leven
lang dese stad en schependomb ontseggende
sonder weder daer in te comen bij
poene van lijfsstraffe. aldus geexecuteert den 30. octob. 1709.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Alsoo Henrick Reijersen en
Rijcket Reijersen over de saeck
van haer vaders boedel op
aenclagte van haere moeder
en susters geciteert sijnde en
comparerende sig hebben
derven onderstaen de Heeren
van de Magistraet met seer
onfatsoenlijcke woorden en
malitieuse en dit quaed ongebondene expressien te bejegenen streckende puir tot
disrespect en vilipendie van
de justitie.
Soo hebben Haer Weled. en Achtb.
voorn: Henr. Reijersen en Rijckert
Reijersen gecondemneert
om geset te werden in den
kogel kelder voor den tijd
van tweemael 24. uijrhen
op water ende brood. actum
den 10 jan: 1710

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Alsoo Bartje Baacks voor enige
tijd een kind heeft ter wereld gebragt en sij van ’s Heren wegen geboden en ondervraegt sijnde wie
daer van vader was, sij sulx verweijgerde te seggen met voorgeven
van onwetenheit
Soo hebben schepenen haer gecondemneert
om geset te worden op ’t papekamertje tot nader ordre actum
den 17. jan: 1710.
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fol. 33
01. Cons./Luitn. Joh. Schrassert
02. Scabini.
03. Suijck
04. Rouw
05. Holten
06. Jan Schrassert
07. Geltsaeijer
08. Oosterbaan
09. Joh. Sch Boonen
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. *van
22.
23.

ven saturn. den 18. jan:
Alsoo Bartje Baecks t sedert haere detentie verclaerde niet beter te weten
of Wolter de Timmerman achter Barnevelt die haer voormaels wel gepretendeert had te trouwen hadde haer
beswangert van het kind laetmaels bij
haer voortgebragt, dog dat sij sulx vermits haere overgrote dronckenschap
in als mede door dien hij swart was niet
vast wi conde seggen: Soo hebben schepenen
geresolveert haer voor den tijd van
veerthien dagen t’ ontslaen van haere
detentie om sig middelerwijl te bedenken
en bij bodinge van Haer Ed. en Achtb.
beter openinge van de saeck te doen:
sullende ondertusschen Haer Wel. nae
dien genoemde Wolter de Timmerman
als oock de waer of onwaerheit van
’t gene sij wieders heeft voorgegeven
ondersoecken: omme nae bevind saecks
hier in te doen, als de justitie sal vereijsschen
aldus gepronuntieert den 18. jan. 1710.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Lune den 24 feb. 1710
Alsoo Laurens Driessen een touw van
het stads boot uijt het water heeft
gehaelt niet tegenstaende het
t’eijndens aen ene pael vast
sat, en doorgesneden tot een
cabeltje van sijn schuijt geapproprieert en daer aen vast
gemaeckt heeft. soo hebben
haer Ed. en Achtb. den selven doen setten
in de kogel kelder: d onder de raadcamer
Schepenen hebben den selven
gecondemneert om 14 dagen
te sitten op water en brood
sonder gratie
25. feb.
Timon Stael heeft gerapporteert
dat hij Laurens Driessen eten brengende hem gevonden had soodanig aengedaen te sijn, dat tussen hem en
de dood geen onderscheijt was.
waer op den stads medicus bij hem
is geweest en hem gevisiteert
welcke verclaerde dat hij
innerlijck onpasselijck was
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fol. 33vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

En dat hij nootsaeckelijck warmte
nodig had, om te connen sweten.
Waer En verclaerde wieders den Hr.
stads medicus den voorn: patient
andermael gevisiteert hebbende, dat
den selve t’eenenmael gealtereert
waer en wel eenig gemack nodig
had.
Om welcke redenen den selven
provisionelijck is ontslaegen van sijn
detentie.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Alsoo Henrick Cornelisz. Waterplas
tegenswoordig gedetineerde op deser
stads raad-camer huijs op den 29. junij
laestleden is bevonden in sijn huijs
te hebben verscheide stucken
holts waer van op enige is
bevonden het merck van
Peter Parck en hij geduirende sijne detentie heeft bekent
en daer bij gebleven is, dat
hij het selve binnen de traa
voor aen den bosch Spuelder bosch
binnen de loijen had opgeladen
en na huijs gevoert, niet tegensstaende hem bewust was, dat hem
sulx ongeoorloft was.
Soo is ’t dat B.S.R. met ene om in sodane
???de delicten en ondaden
te voorsien den voorn: Henrik
Cornelissen Waterplas gecondemneert hebben, gelijck sij hem
condemneren mits desen om
gebragt te werden ter plaatse
daer men gewoon is justitie
te doen en aldaer strengelik
aen een paal gegeesselt te
werden:, verbannende hem
voorts uijt dese stad en schependomb, sonder daer oyt weder in te comen bij swaarder
straffe: actum den 5. jul. geexecut.
8.jul. 1711
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fol. 34
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Alsoo Marie Clomp niet tegensstaende ?? ?? haer van wegens haeren
onkuijsch leven bij, verscheide
den iterative resolutien, is aengesegt dese stad te ruijmen
sigh egter niet ontsien heeft
wederom in de stad te comen
te blijven en te converseren
tot puire vilipendie der
justitie en veragtinge van
haer Ed. en Achtb. resolutien
Soo ist, dat Burgem. Schepenen
ende raed prefererende nogtans gratie voor rigeur
van Justitie, de voorsr. Marie
Clomp condemneren, doende
sulx mits desen om in de
draeijcouw geset ende gedraeijt te werden
en voorts uijt de stadt en
schependom gebragt te werden
haer daer uijt verbannende mits
desen, sonder haer leven
langh daer weder in te comen
bij swaerder straffe.
Act. en geëxecut. den 17. dec. 1711.

26.
27.
28.
29. Geexecuteert
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Schepenen Condemneren Jan
Jansen en Gijs de Bunschoter
ten oirsake sij met messen
gevoghten en den een den ander
gewont hebben in een boete
van 40 £. aen en Gijs daer
boven in een schepenclaronge
van gelike 40 £, aenstonds
te betalen off 8 dagen te
water en brood te sitten onder
het raedhuijs.
pron. den 6. jan. 1712.
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fol. 34vso
01.

veneris den 9. juli sept. 1712.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Schepenen condemneren Henrik
en Peter Priester, ter oirsaecke
haer schapen op een anders land
sijn gewest beider in een boete
ieder ad thien £ voor de
stadskist te betalen volgens
publicatie en wilkeur

09.
10.
11.
12. schapen in’s
13. anders land
14. gehoed hebben
15. en den ene
16. oock
17.

Schepenen condemneren de schapers
van Henrik en Peter Priester
ter oirsaecke sij onheuslik voor
den Gerichte gesproken en den
anderen hieten liegen hebben in
een boete ieder ad vijft £
aenstonts te betalen off 24
uijrhen te sitten onder het
raedhuijs te water en brood.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

veneris den 7. october 1712
Schepenen condemneren de soon
van Jacob Jacobsen, ter oirsake hij
op den 12. sept. laestleden ontege
de meijd van Teunis de Poortier
sijn vaders paerd, dat in het schuthock wierd gebracht, heeft ontweldigt, in een boete van 5 £
aenstonts te betalen off 2 maal
24 uijrhen te water en brood te
sitten, op het papencamertje ge
voorbeholdens des portiers geregtigheit. cum
esp.
Veneris den 11 nov. 1712
Alsoo bij d’ingenomen informatien
den regten genoegh en overvloedigh
gebleken is, dat Lambert Simonsen
sich heeft onderstaen den soldaat
van het guarnisoen, welcke op verleden sondach tussen elff en twaalff
uijrhen aen de hoge Brugs
poort op schilt-wacht heeft
gestaen op sijn post heeft uijtge-
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

fol. 35
scholden en geëijst voor dat sijn geweer
solde nederleggen.
Dat hij den schiltwacht onder het
geweer is gesprongen, tegens de grond
gesmeten en met sijn bajonnet
geslagen heeft.
Dat hij den voorsr: schiltwacht
met sijn eijgen snaphaen, die bij de
worstelinge aen stucken gebroken
was, heeft gedreijgt te schieten,
soo hij sijn hoed derfde op te beuren
Al het welcke sijn saecken die met
de swaardeder straffe dient gestraft te
werden, en vervolglik in de stadt
daer justitie vigeert niet te verdragen is.
Soo is ’t dat Burgem: en Schepenen
ende Raad, prefererende gratie
voor rigeur van justitie den
voorsr: Lambert Simonsen gecondemneert hebben, gelijck sij hem
condemneren mits desen, dat hij
sich bij aenstonts voor sonne ondergang na de pronuntiatie deses dese stadt en schependom sal ruijmen en al sijn
leven daer uijt blijven bij poene
van lijff straffe.
Den selven mede condemnerende
in de vergoedinge van het
gebroken en beschadigde geweer
neffens de costen en mijsen
van justitie.

33.
34.
35. in handen der
36. justitie
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Alsoo Jan die With geboirtigh uijt
Engelant sig tegenswoirdig gevangen
sigh heeft onderstaen in meij 1712.
het affgelopene jaers 1712. binnen
dese stadt op verscheide plaetsen
en in verscheide burgerhuijsen
confusie te maecken en den
burgeren ongemack aen te doen
dat hij sig nu wederom heeft
gelusten laeten, dat sig binnen
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fol. 35vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

dese stadt begeven hebbende aldaer
aen verscheide huijsen geclopt en
met een stock in de glasen van
een burger-huijs geslagen
heeft. Welke onlustige geesten
den tegens de ruste was een
goede politie strijdigh sijn:
Soo is’t dat Burgermter Schepenen
en Raed tot voorcominge van
verdere confusie den voorsr: Jan
die With gecondemneert hebben
gelijck sij hem condemneren
mits desen hem verbannende
uijt dese stad en schependomb en
van dien, met verbod van ?????
sijn leven langh daer niet weder
binnen te comen bij poene
van strenglik gegeesselt te
werden.
Geëxecut. bij clockeslagh den
10 jan. 1713.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Schepenen condemneren Gerhardus de Vries Bernhardus de
Vries, Mattheus Davidsen en
David Davidsen ter oirsake sij
’s nagts tussen son- en maendach
met messen gevogten hebben in een
boete ieder van 10 £ voor de
stads kiste te betalen binnen een
maend bij nadre dispositie.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Schepenen condemneren Gerhardus Ossenbergh, ter oorsake
hij op den 11 deses maands febr vrouw Greven, Jan
Cornelissen, Medenbach en Albert Hoefhamer, in de vrouwen
straadt geslagen heeft in een boete van 5 heren ponden
met de kosten, met reserve nogtans van des selfs actie
tegens vrouw Greven, so eenige vermeijteijht te hebben, te
mogen institueren.
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fol. 36
01.

Lunae den 20 Nov. 1713

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Schepenen condemneren Peter Dijsbergen
ter oorsake hij op den 10 novemb: 1713 questie
gemoveert ende volgende daegs met messen gevogten
heeft tegens Lambert van Dulmen,
in de dubbelde boete ter summa
van tagtig Heeren ponden van binnen
14 dagen aen de stadskist te betalen
cu[m] ex[pensis]

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Mercuri. den 24 dec jan: 1714
Alsoo Amarentia van Doijewaerd
nu een geruime tijd een seer
onordentlik leven heeft aengeleit, niet alleen tot onstigtinge
maer oock onverdragelike overlast
van goede burgeren, waer over
veelvuldige clagten sijn
aengebragt en nog heden
aengebragt werden.
Soo hebben burgem. schepenen
en raed voorsr: Amarentia van
Doijewaerd gecondemneert
condemneren haer bij dese
om tweemaal 24 uijrhen onder het stads
huijs geconfineert te werden
op water en brood; met serieuse waerschouwinge, dat
sij haer gedrag verbeteren,
bij swaerder poene.

30.

veneris den 29 junij 1714:

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Alsoo Lucas Jacobssen van Rossum nu eenige tijd seer onordentelijck en
opsprakelijck geleeft, en veel onlusten gepllegt heeft en nu laast op
den 27 junij deses jaars overtuijgt is, en selfs beleden heeft, dat des
agtermiddags omtrent drie uren een glas heeft weten te openen, daar
door te klimmen in ’t huijsjen van de wed: van Jacob Meijntsen, en
aldaar in sijnde bij informatie bevonden is te staan voor een kasse
hebbende een koffertjen met eenigh linnen in sijn armen, genoodsaackt
is geworden ’t koffertjen en linnen weder in de kas te werpen
en door het voorst: glas of venster weder na buijten uijt te klimmen,
het welk sijnde een saack van groot gevolgh, en intolerabel voor
in een land van justitie.
So is ’t dat Burgerm: Schepenen, ende Raed voorst: Lucas Jacobssen
van Rossum condemneren, gelijck deselve gecondemneert wordten
bij desen, om voor den tijd van een jaar na pronuntiatie deser
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01.
02.
03.
04.

fol. 36vso
geconfineert te blijven in het Tuchthuijs van desen Furstendomb
en graafschap tot Arnhem om aldaar met de handen de kost
te winnen, aldus gepronuntieert in Camera binnen Harderwijck
den 2 julij 1714.

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Alsoo Amarentia van Doijewaert nu soo
lange jaeren herwaards een gantsch
ergerlick leven heeft geleit ende
niet tegenstaende alle menigvuldige en
serieuse waerschouwingen so bij monde
als bij decreet van Haer Weled. en Achtb.
aen haer gedaen her haer gedrag niet alleen
verbetert maer hoe langer soo erger
maeckt: waer op door sij niet alleen
in haer huijs den hell op aerde bouwt,
maer de burgers ontsticht, soo hebben
B. S. en R. haer gecondemneert gelijck Haer
Ed. en Achtb. deselve condemneert mits deses
om in de draeijkouw geset en anderen ter
exempel een gedraeijt so te werden.
Aldus gepronuntieert en geëxecuteert
den 7. sept. 1714.

niet

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Schepenen hebben Hessel Willemsen ter
oirsaecke hij een vischjager voor het
aenhaelen een sooij visch heeft afgeeijst
tegens resolutie van schepenen is gem.
gecondemneert dat in acht dagen
als schuijtevoerder niet sal mogen spelen.
met verbod al aen de Gildenm. van
’t schuijtel. gilde van heden de steenen
binnen die tijd te gunnen en recommenderen hen ider sig van sulcke mesuschen
te ontholden. actum den 7. nov. 1714.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Schepenen hebben Jan Stevensen ter oirsaeck
hij op den 5. decemb. laetstleden in het
aencomen van aen het veerboot en onheuslik
op de Heeren van de magistraet heeft
gesproken gecondemneert in een
boete van 40 £ voor de stadskist en een schepen claronge ad 20 £ te betalen volgens
willek. bij nadre dispositie den
selven mede condemnerende in de costen
hierover gevallen. pron. den 14. jan. 1715
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fol. 37
01.
02.
03.
04. op den 14. jan. 1715
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

37a * van ’s Heeren wegen gebodet
sijnde
Alsoo Jan Stevensen * verclaert niet in
staet te sijn de boete, waer in hij * om
sijn onheuselik spreecken op schepenen
is gecondemneert, in gelde te
betaqlen, so hebben schepenen hem
gecondemn geresolveert, dat hij
die boete sal versitten, condemnerende
hem over sulx in een confinement
op water en brood onder de raed camer
voor den tijd van 14 dagen; sonder
acces van ijmand : ende sulx
sonder eenige remissie, off onggrasieti
van wie door wien die oock versogt mogt
werden : en werden de roeijdraegeren
gelast niemand bij hem te laeten
comen, off eenig ander voedsel als
water en brood aen hem te geven
off te laeten toecomen off schepenen
sullen ’t op haer verhaelen.
pron. den 10 febr: 1715.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

schepenen condemneren Dries Alten en Albert
Berentsen, ter oirsaecke sij verleden
vrijdag niet hebben willen vaeren met
hare schuijten aen een vremde
haringschuit, daer ’t nogtans
vaerbaer weder was, in de boete van een rijcksd. ijder soo off
vier dagen op water en brood te sitten
onder de raedcamer
pron. den 11 febr:

32.
33.
34.
35.

Schepenen condemneren Henrik Priester
ter oirsaecke sijn schapen in den enck
geweijdet en aldaer geschut sijn in een
boete van 5 gl. cum exp. pron. 8 apr. 1715

36.
37.
38.
39.
40.

Schepenen condemneren de wede van
Cornelis Helmigsen en haer suster Beertje
ter oirsaecke haer schapen in den enck
gevonden en geschut sijn in een boete
van 5 gl. cum exp. pron. 8 apr. 1715
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fol. 37vso
01.

Luna den 29. april 1715

02.
03.
04.
05.
06.

Schepenen condemneren Gerrit Schommelop
ter oirsaecke sijn koeij beest verleden vrijdag
op de stads bleeck geweijt en bij den
schoter geschut is in een boete van
10 £ cum exp.

07.
08.
09.

Schepenen condemneren Marie Aerts
ter saecke haer beesten geschut zijn in een
boete van 10 £ cum exp.

10.
11.
12.
13.

Schepenen condemneren Timon Rijcketsen
ter oirsaecke zijn koeij langs de
stadsweg geweijd en geschut is in
een boete van 10 £ cum exp.

14.
15.
16.
17.
18.

Schepenen condemneren Steven den
Hattemer ter oirsaecke sijn beest
in eens anders land geweijd en
aldaer geschut is in een boete van
10 £ cum exp.

19.
20.
21.

Alle te betalen off te verburgen
bij sittende Gerigte off te
versitten in de kogelkelder.

22.

Mercuri den 1. meij

23.
24. solv.
25.
26. * in 10 £
27. cu. exp.

Schepenen condemneren Franck Henricksen
ter oirsaecke sijn paerd op de bleeck
geweijdet en aldaer geschotet is * bij dese
sittende Gerigte te betalen, te verburgen
off te versitten.

28.
29.
30.
31.
32. met den degen
33.
34.
35.
36.

Schepenen condemneren Johannes
van Rosendael ter oirsaecke hij
op den 24. julij laestleden tot
Ermel met eenige personen
gevogten heeft in een boete van
30 £ voorbeheldens sijn regres
tegens die gene, daer op hij sig beroept dat auctores pugnae
sijn geweest. pron. den 10. meij 1715
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fol. 38
01.
02.
03.
04.
05.

Schepenen condemneren Gerrit Stevensen
ter oirsaecke hij gisteren avond ter huijse van Reijer
Vermeer onstuirigheit heeft gepleegt
in een boete van 20 £ cum exp.
pron. den 11 junij 1715.

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Schepenen condemneren Eijbert Gerritsen
ter oirsaecke hij tegens de voerman
de Heer van Spuelde na de lantdag voerende
impertinentie op de weg heeft gepleegt
in een boete van 10 £ en dat hij daer
en boven bij de He van Spuelde sal vergiffenis versoecken. cum exp.
pron. 10 julij 1715.

14.
15.
16.
17.
18.

Schepenen condemneren Reijer Loger ter oirs
Schepenen condemneren Reijer Loger ter oirsake
sijn paerd op de weijde geschut is in de
boete van ses schellingen cu exp.
pron. den 2. sept. 1715

19.
20.
21.
22.

Schepenen condemneren Julius Jacob Pelser ter oorsake
hij Gerrit Ossenberg voor de banck heeft geleugenstroopt in een boete van 5 £ Actum den 31. jan
1716.

23.
24.
25.
26.
27. maendach
28.
29.
30.

Schepenen condemneren Loge Reijersen ter
oirsake hij op de terug comst van Wesel Gerrit
Henricksen met een mes over de hand heeft
gesneden in de boete van 40 £ te betalen voor aenstaende* en
waerschouwende hem wel serieuselik sich van
diergelik te wachten : met referie voorbeholdens Gerrit Henricksens actie, soo hij
daer over mocht pretenderen.

31.
32. 1716.den 3e julij Heeft
33. de moeder gegeven
34. 10 gl.
35.
36.
37.
38. solvit.
39.
40.
41.
42.
43.

geresolveart dat Loge Reijersen aenstaende vrijdach
sijn boete sal betalen en anders acht dagen
te sitten.
Schepenen condemneren de vrouw van Claes
Evertsen , ter oirsaecke sij van een
vrouw die van den armen geniet
clederen heeft gecoft, in een boete
van 10 £ te betalen tussen dit en
den naesten, bovenden de restitutie van
het gecofte goed aen de dijaconie
en verlos van het uijtgeschoten gelt.
cum exp. den 17. febr. 1717.
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01.
02.
03.
04.
05.

fol. 38vso
Schepenen condemneren Aeltje Jans de Ruiter
ter oirsaecke sij van een vrouw genaamt Nee Engeltje
die van de dijaconie geniet een rode rock heeft gecoft
in een boete van vijftien £ cum boven verlos
van den cooppenn: cum exp.

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Alsoo Jannetje Aerts alhier geboren alhier wonende en getrouwt
zijnde al van tijd tot tijd sich aen een seer onordentlik en ontstichtelik leven heeft overgegeven, ende niet tegenstaende
zeer serieuse waerschouwinge en bedreiginge
daer in gecontinueert, tot dat sij eijndelik
met sack en pack van hier elders is vertrocken
latende haere onnosele kinderen lieffdeloos
leggen en alhier blijven. En sij nu wederom
binnen dese stadt gecomen is sijnde van alles ontblood is sijnde. All ’t welcke zijn saecken, waer
door de justitie bespot, de trouw ge geschonden, haer
even naesten ontstigt werden, die en bij gevolge in een
politijcque sociëteit niet verdraeglik is sijn. S
Soo ist dat Burgemeesteren Schepenen ende Raed
de voorsr: Jannetje Aerts gecondemneert hebben, gelijk
Haer Ed. en Achtb. deselve condemneren mits desen
om in de draeijkouw geset en een halft uijrh
langh ten exempel van andere gedraeijt
te werden, deselve wieders bannende ten
eeuwigen dage uijt dese stadt en schependomb
sonder haer leven langh daer weeder binnen
te comen bij poene van swaerder straffe.
Geëxecuteert den 28. meij 1717.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Schepenen condemneren Lucas Jansencobsen ter saecke
van onheuslik spreecken in 14 dagen op water
en brood ( en niet anders, off Schepenen zullen
’t op de roeijdr. verhalen:) te sitten sonder remissie
off gratie, wie zulx oock versoecken mocht.
Actum den 25 augh. 1717.

geseten

35.
36.
37.
38. posta geelaxeert
39. gerelaxeert op
40. een serieuse reprimende.
41.
42.
43.
44. *gedraeijt en
45.
46.

Op ’t versoeck van de vader is goed gevonden Gijs de Bunschoter thans gevangen sittende eenige tijd geconfineert te hebben tot dat and[woord] sal zijn ingecomen op
een missive die door de vader na Amsterdam is gesonden
om hem na Indien te connen crijgen.
Alsoo Jannetje Aerts op den 28 meij deses jaers
om verscheiden haer onordentlik en onstichtelik
leven en het trouwloos verlaten van hare
kinderen * gebannen zijnde ten eeuwigen
dage uijt de stadt en schependom, sr met
verbod van daer niet weder binnen te comen bij
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01.
02.
03.
04. *gelijk Haer Ed. en
05. Achtb. deselve con06. demneren mits
07. deses.
08.
09.
10.
11. *thans alhier
12. gevangen
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

fol. 39
swaerder straffe, sich onderstaen heeft weder daer
binnen te comen; soo is ’t dat Burgerm: Schepenen
ende Raed tot maintien der justitie deselve Jannetje
Aerts gecondemneert hebben *, om voor het raedhuijs ter
gewoontleker plaetse te werden gegeesselt en vervolgens andermael gebannen uijt dese stadt en
Schependomb, sonder haer leven langh daer weder binnen
te comen bij swaerder straffe
geexecut. den 21 decemb. 1717.
Schepenen gesien hebbende de interative confessien
van Weimtje Willems * gedaen op verscheide
vraeg-articullen haer voorgestelt onge over
het kind op den 1 decemb. 1717 in een aschback
gevonden en alle verclaringen, depositien en
circumstantien rijpelijk overwogen hebbende
en vindende de saeck tot met noch toe in geen staat om de
plano aff te doen, verstaen die stucken
en documenten te versenden aen twee
onparthijdige rechtsgeleerden ter fine
van advijs, hoe verder te disponeren : om
sulx ingecomen zijnde verder recht te doen
nae behoren. geresolveert den 17 janrij
1718.
Alsoo Weimtje Willems geboirtigh van Bunschoten
old 21 a 22 jaeren, thans in handen van de justitie binnen
de stadt Harderwijck aen den Gerichte aldaer vrijwillig en buijten pijn en banden iterativelik heeft
beleden, dat sij gevangen eenige tijd geleden tot
meermalen vleeschelijcke conversatie heeft
gehadt met eenen Ellard Staal; dat sij sedert
die conversatie altijd gesond en wel te passe
geweest zijnde, soo dat sij als voor heen haer
ordinaire werck heeft gedaen, mits dien niet
geweten heeft, dat sij swanger was : dan dat sij
op den 22 novemb. 1717 grote pijn in haer
buijck gevoelende sich nae bed heeft begeven;
ende dat sij de pijn continuerende omtrent halff thien
uijrhen is opgestaen ende meinende, dat het
achterlast was naer achteren naer het
secreet gegaen en onder het gaen comende
uijt de camer in de schuur gewaer geworden
is, dat haer ijtwes uijt het lichaam quam
t’ontvallen, ’t welck sij in haer rock heeft
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

fol. 39vso
opgebeurt ende een kaers ontstoken hebbende bevonden te sijn een dood kind te zijn, dat sij gevange daer
op immediate, sonder het selve aen ijmand te
vertonen, off daer van eenige kennisse te geven
heeft gebracht in de vuijlnisback in de steegh
achter het huijs en aldaer onder de vuijlnis
bedolven off begraven, uijt welcke het selve
dode lichaem thien dagen daer nae door een
bouwman op des selfs carr gesmeten en nader
hand in handen van de justitie is geraeckt; ende
alsoo het selve sijn quade feijten, strijdende
tegens de wel gereguleerde policij ende
algemene affectie, mitsgaders van een
pernicieus exempel, welcke in een lant
van justitie niet connen werden getolereert,
soo ist, dat Burgemeesteren Schepenen ende
Raed der voorsr. stadt doende recht deselve Weimtje
Willems gecondemneert hebben, condemneren
deselve mits desen om gebracht te werden
voor ’t raedhuijs daer men gewoon is justitie
te doen ende aldaer anderen ten exempel
strenglik te werden gegeesselt, ende vorters
gebracht te werden in het publijcke werckhuijs deser provincie ende aldaer gedurende
den tijd van drie volgende jaeren met
haere handen de cost te winnen, verbannende vervolglik deselve uijt dese stadt
en schependom, sonder haer leven lang
daer weder binnen te comen, bij swaerder straffe: deselve mede condemnerende
in de costen en mijsen van justitie. geschept
den 21 febr. en geexecut. den 23. febr. 1718.

33.
34.
35. Solvit. Hierder molenaer
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Schepenen condemneren Arien Henricksen
gem Henrick Berents ende de Elbert Jacobsen
molenaeren, ter oirsaecke sij onder elcanderen hebben in gegaen een contract
dat den burger tegensgaet en tot ???
stricter onderholdinge van dien sich
daer bij aenbelooft het gebruijck van
fraudulente middelen, om de burgers
en ingesetenen van dese stadt en Hierden
respective, in cas die tegens de intentie
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

fol. 40
van ’t contract, de Hierders inde bij de Harderwijckers en burgeren bij de Hierder molenaers
mochten ter molen comen, de twee a drie eerste
reijsen soodaenich te tracteren, dat sij niet weder bij
haer solden comen, ijder in een boete van 40 £
enig voor de stadt, gebiedende haer verder in het
maelen en vaeren te richten naer den olden
gebruijcke en sich van nieuwigheden tot beswaer
van een burger streckende te ontholden bij nadere
dispositie. actum den 25. febr. 1718.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Alsoo Evert Martensen old 13 jaeren sich soo verre aen
sijn moed-wil heeft overgegeven, dat hij de soon van
Peter Soetemelck met een mes in de wang heeft gesneden
en den selven naderhant in de touw-baen wederom
met een bloot mes vervolgt; waer over hij gevangen
sijnde door het verbreken van sloten en doorbreken
van muuren de effractie getenteert heeft, all
’t welcke sijn schadelijcke saecken
Schepenen in consideratie van des gevangens
minderjaerigheit hebben den selven gecondemneert
om op een planck gebonden strenglik door
sijn vader in besloten camere ter raedhuijse
te werden gegeesselt: en gebieden hem sich
in ’t toecomende van moedwilligheden
te wachten bij swaerder straffe. actum
den 15 april 1718.
geexecut. in camera
Schepenen condemneren het schuitelieder
bieden (:ter oirsake sij een nadelige resolutie
bij haer selven hadden genomen en elcanders verbonden noyt aen een veerschip
te varen bij vijff guldens en uijt cracht van
dien Henrik Jacobsen hadden geboet en de
stenen ontholden:) in de boete van twee ducatons te betalen eer sij haere gildebrieft sullen
wedercrijgen, en daer en boven aen Henrik
Jacobsen vergoeden alle costen en schade als
hij bij het ontholden van de steenen geleden
heeft, en eximeren hem van de boeten. cum
exp en gebieden de schuitelieden mede
sich in het toecomende van het nemen
van nadelige resolutien te wachten,
off schepenen sullen haere gildebrieff in
trecken. cum expen. pron. 2 meij 1718
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

fol. 40vso
Schepenen condemneren Berent Jacobsen, ter oirsake
hij met een afgewonnen boot eenige menschen
aen het veerschip brengende deselve boven den
gulden noch 2 stuijvers ijder heeft affgeparst, dat hij in de
tijd van veertien dagen het veer niet sal mogen
te bedienen noch eenig voordeel daer van
genieten, bij poene dat andersints het gehele
rott in de voorgeseide boete sal sijn vervallen
en gebieden Berent Jacobsen sich in het toecomen
de van sulcke cnevelarijen sal hebben te wachten,
off schepenen sullen het swaerder nemen. actum
den 25 meij 1718.

13.
14.
15.
16.
17. * ge seer grove
18.
19.
20.
21.
22.

Schepenen condemneren Albertus Hoefnagel,
ter oirsake hij in de kerck onder het predicken
van een student ongeregeltheden gepleegt
en aen het huijs van een mademoiselle
in de sociëteit * foulies begaen heeft, in een
boete van 80 £ te betalen of 14 dagen sonder remissie te
sitten in de kelder onder ’t Raedhuijs op water en
brood, sonder meer of schepenen zullen ’t op
de roeijdragers verhalen. actum den 27 mart.
1719.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Schepenen condemneren Henrik Berents
en Arien Henricksen molenaers, ter oirsaeke
sij verscheidene malen de wage sijn ontvaren
hebben tegens de ordonn. in een boete ijder
van vier ggl. half voor de stadt en half voor
den Wagemeester, en gebieden haer in het toecomende sig van sulcke mesuses t’ontholden.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Schepenen condemneren Arnoldus
van Veenendael en Gijsbertus van
Asselt, ter oirsake sij op den 18 sept.
1719. ter begrafenis in de kerck sig bloedig
en blauw geslagen hebben, ijder in de
boete van 40 £ cum exp.
pron. den 29. sept. 1719.

37.
38.
39.
40.

Schepenen condemneren Arent Staeck
ter oirsaecke hij coopman Arent Wacker
voor de banck onheuslik heeft bejegent,
in de boete van 5 £ cum exp.
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fol. 41
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Schepenen hebben ter oirsaecke van de menigvuldige foelies door Derck Reiner Avercamp
op verscheide tijden en plaetsen en nu
nog laetstelik jongstleden saturdag avond
op straet en aen het huijs van Vogelaer
gepleegt, geresolveert den voorn: Derk
Reiner Avercamp te laten apprehenderen en op ’t Raedhuijs te brengen.
Actum den 11en decemb. 1719.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Evert van Bijssel Roeijdr. relateert, dat hij geassisteert met een militaire wacht ten huijse
van de Hr. Derck Avercamp eene naeuwkeurige inquisitie na de persoon van Derck
Reiner Avercamp gedaen nu hebben, waer
hem niet gevonden heeft, seggende die
van den huijse, dat hij heden morgen
was vertrocken.
waer op Haer Ed. en Achtb. den Heer President
in tempore hebben versogt en geauthoriseert,
den selven Derk Reiner Avercamp,
soo dra hij weder in de stadt mogt
werden vernomen, te laten soeken
op deselve wijse als heden, gevonden
sijnde te laten apprehenderen en in des
stadts gevangenis te brengen, en
daer op vergadering te beleggen
actum als boven.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. 31. mart ver37. mits gebleken
38. sieckte los ge39. laten bij provisie
40. en om sig te laten
41. cureren; dog
42. sonder dese senten43. tie t’altereren

Schepenen condemneren Jacob Gerritsen,
ter oirsake hij gisteren onder het begraven
van een doode vele onordentlijckheden
heeft aengerigt, en de persoon van
Arent Hoefnagel op ’t kerckhof, eerst een hand op het gesigt
geheven, met een steen op het
hoofd geslagen, dat hij als dood ter
aerde heeft gelegen, in een boete
van 40 £ voor de kist en een
schepen claringe ad 40 gelijcke 40 £
aenstonts te betalen, of anders 14
dagen te water en brood te sitten; en
gebieden hem in het toecomende van
mesuses te wagten, bij swaerder
arbitraire correctie. actum den
22 mart. 1720.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

fol. 41vso
Schepenen condemneren Steven Roeters
ter oirsaecke hij voor eenige tijd tegens Jan
van Dulmen met een mes gevogten ende hem
verwondet heeft, in een boete van veertig
£ aenstonts te betalen, of anders thien acht
dagen te sitten op water en brood. cum exp.
pron. 7 octob. 1720.

08.
09.
10.
11.

Schepenen condemneren Jacob Jacobsen, ter oirsaecke hij ’s Heeren bodinge heeft versuijmt
in een boete van 5 £ te betalen volgens
willekeur. pron. 1 nov. 1720.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Schepenen condemneren Arien Sullenaer ter
oirsaecke hij op pins dinsdag na pinxteren Jan
Botter en op den octob. laestleden heeft
Schepenen condemneren Arien Sullenaer
ter oirsaecke hij op dinsdag na pinxteren
Jan Botter gesneden heeft in de boete van
40 £ aenstonts te betalen, of 14 dagen
te water en brode te sitten, cum exp. pron.
4. nov. 1720.

21. *van Neerbos tussen de
22. Grave en Nijmegen om
23. redenen
24.
25.

Schepenen hebben Geertruijd Celen ???????????? vermits haer
quade leven de stadt en schependom, ontsegt,
om deselve binnen 24 uijrhen voor sonnen ondergang te ruijmen
en daer noijt weder in te comen bij exemplare
straffe. pron. den 12 nov. 1720.

26.
27.
28.
29. aenstonts
30.
31.
32.
33.
34.

Schepenen condemneren Trijntje Dircks
ingevolge resolutie van den 16 april 1717.
om redenen daer bij vervat, om de stadt
en schependomb * te verlaten en haer
haer daer uijt verbannende mits
desen, sonder oijt daer weder binnen
te comen bij lijfstraffe. gepronuntieert in camera en en Trijne voorgelesen den 28. nov. 1720.
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09.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

fol. 42
Schepenen condemneren Ellard Henricksen,
ter oirsaecke hij bekent en oock overtuijgt
is, dat hij op den 9 januarij lestleden
het boot mede aen het schip brengende
eenige hoenderen uijt de kouw van een
passagier heeft genomen, in een boete van
80 £ te betalen volgens willekeur of
14 dagen te water en brood te sitten binnen tweemael 24 uijrhen
bij nadere dispositie, cum
expensis:
pron. 20 jan. 1721.
Schepenen condemneren Gerrit Martensen
ter oirsaecke hij op den 9 januarij lestleden
gen b bij het veerschip zijnde in het boot
uijt een corf van een passagier een hoend
heeft genomen, uijt consideratie van sijn
minderjaerigheit in een boete van 40 £
te betalen volgens willekeur of acht dagen
te water en brood te sitten, binnen tweemael 24 uijrhen bij
nadere dispositie, cum exp.
pron. 20 jan. 1721

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Schepenen condemneren Jan Heijmericksen
ter oirsaecke hij op den9 janrij lestleden
als bootschuijver het veer bedienende
uijt een passagiers couw eenige hoenders
heeft genomen, dat hij een vierdeel jaers
van het veer en des selfs genot sal versteecken zijn. cum exp.
pron. 20 jan 1721

30.
31.
32.

Henrik Penninck werd, vermits sijn
onschult gebleecken is, vrij gesproken.
pron. 20 jan. 1721

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Schepenen condemneren Lucas Jansen van Rossum
ter oirsaecke hij affronteuse woorden
van de Heer B[urgemeester] Rouw achter des selfs
rug heeft gesproken, om een maend
langh te water en brood te sitten,
en bij loslatinge de Heer Rouw om
vergevinge te bidden. cum exp.
actum 20 meij 1721.
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fol. 42vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Luna 30 jun. à meridie
De Hr president extraordinaris vergadering beleit hebbende ter oirsaecke mr.
Proper sijn weled. had aengebracht het
verband gedaen aen Jacob Gerritsen,
dewelck hij, niet buijten gevaar oirdeelde,
en het gerucht lopende, dat Jan Kaar
mes-maker den dader was, soo is geresolveert Jan Kaar te doen apprehenderen, ’t welck geschied sijnde is den
selven geconfineert.
Mercur. den 2 julij 1721

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. 1721 28 jul.
26. heeft Jan
27. Kaars vrouw
28. de 40 £ voor
29. de stadskist
30. betaelt.
31.
32.
33.
34.

Schepenen condemneren Teunis Egbertsen Bootschuiver ter oirsaecke hij het veerboot waernemende aldaer eerst questie gehad en eenige
passagiers als mede den wagenscholt
quade bejegeningen heeft gegeven, dat
hij 14 dagen van het veer sal versteken
zijn, als soo wel van het dragen als van het
bootschuijven.
er
Alsoo Jan Kaar op den 30 jun. deses
jaers aen Jacob Gerritsen een
swaere wonde met een mes onder
de kin heeft toegebragt, he ’t welck
saecke is van quade consequentie, soo hebben schepenen den
selven gecondemneert in een
boete van 40 £ voor de stadt
en een schepenclaringe van
hondert en vijftig car. guldens
te betalen binnen acht dagen
bij nadere dispositie, den gecondemneerde mede condemnerende
in de costen en misen van justitie.
actum 21 julij 1721.
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fol. 43
01.
02.
03.
04. *jongstleden vrij05. dagh 8 dagen.
06.
07.
08.
09.
10.

Schepenen condemneren Cornelis Jacobsen
Meijns Beertsen en Eijbert Cornelissen
Bootschuiveren, ter oirsaecke sij het
veer bedienende * veergoed in het
tente bood hebben geladen, dat sij
in conformite van de resolutie van den
18 nov. 1718 den tijd van ses weecken, als
bootschuiveren met haere boots van
de bedieninge van het veer sullen sijn
versteecken. actum 5 decemb. 1721.

11.
12. *Overweesmer
13.
14.
15.

Schepenen condemneren Everd Staal, ter oirsaecke hij op ’s Heeren * bodinge niet is
gecompareert, gereprimendeert en
gewaerschouwt sig van diergelicx te wachten.
actum den 8 decemb. 1721.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Schepenen condemneren Willem Egbertsen
schipper ter oirsaeck hij tegens de ordonn:
sig het veer hebbende heeft droncken geweest, in een boete van 20 £ en willen
hem gewaerschouwt te hebben sig van
sulx in het toecomende te wachten,
of Haer Ed. en Achtb. sullen het swaerder
nemen. actum den 5 jan. 1722.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Alsoo Baudewin Cromling geboirtigh
van Gent is bevonden in dese stadt
aelmoes te hebben versogt, strijdende
tegens de publicatien daer over geemaneert, soo gebieden schepenen den
selver sich uijt dese stadt en schependom
te begeven, sonder hem daer uijt verbannende mits desen, sonder daer
weder in te comen bij swaerder straffe.
pron. den 22 jan. 1722

34.
35.

Schepenen condemneren Willem Evertsen
ter oirsaecke hij jongstleden donderdagh

36.
37.
38.
39.
40.
41.

Schepenen condemneren Lucas Jacobsen
ter oirsake hij op clachte der monopolisten van ’s Heeren wegen geciteert
zijnde niet is gecompareert, om
twee mael 24 uijrhen op water en
brood te sitten. den 29 jun. 1722.
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fol. 43vso
01.
02.
03.
04.
05.
06. * te betalen aen
07. handen van den
08. procureur-fiscaal
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Schepenen condemneren Evert Willemsen
ter oorsaecke hij voor eenigen tijd met
eenen Aaltjes Jan wonende omtrent
Nunspeet met vuijsten in den ampte
Ermelo heeft geslagen in de boete volgens
willekeur * : actum den 6 julij 1722
Schepenen condemneren Carolinus Vetman
ter oirsaecke hij sig bij het aencomen van
het veerbood droncken onsturig gedragen
en aen de wagenscholt daer toe gequalificeert bij Haer Ed. en Achtb. op sijne waerschouwinge quade bejegeningen gegeven
heeft, om tot Saturdagh avont op water
en brood te sitten: en gelasten hem sig in
het toecomende voorsigtiger te gedragen
bij nader straffe. actum den 12 octob. 1722.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Schepenen condemneren Gerritje Dircks
ter oirsaecke sij den roeijdrager in sijn
exploict qualik bejegent heeft en andere
rapporten meer van haer quaedaerdig
gedragh, om van nu tot aenstaende
vrijdags morgen onder de raedcamer
op water en brood te sitten; en willen
haer wel serieuselik hebben gewaerschouwt sig in het toecomende
sonder opspraeck en buijten clagten
te gedragen of schepenen sullen het
haer swaerder afnemen. actum den
18 octob. 1722.

31.
32.
33.
34.
35. *het mes getogen
36. Elfrinckhof
37.
38.
39.
40.
41.

Schepenen condemneren Peter Gartner
ter oirsaecke hij op den 20. novemb.
1722 aen het huijs van Jan Elfrinckhof overlast gedaen * de selve uijt
gedaegt en met een holt in de glasen
gesmeten heeft, als bij condschappen
en eijgen confessie gebleken is,
in de boete van 40 £ voor de
stadt en schepenclaringe van 200
£ cum exp. actum den 8 janrij
1723.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

fol. 44
Schepenen condemneren Clara Tacker
ter oirsaecke sij kinderen gaende
op de sijd Zijde-wijnderij gevaerlijcke onbetamelijcke
raad tegens haeren baas solde gegeven hebben,
en aen het huijs van den selven
baas overlast gedaen heeft, om
van nu tot heden over 14 dagen
te sitten op water en brood; met
die serieuse aensegginge van swaerder
straffe, inval de minste clagte over
haere woorden of wercken weder
mogten voorcomen. actum den
10de febr. 1723.

14.
15.
16. solvit
17.

Schepenen condemneren Henrik Eeckhout
ter oirsaecke hij voor de banck sijn parthij
heeft geleugenstroopt, in de boete van
vijf £ pron. den 23. april 1723.

18.
19.
20.
21. solvit
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Alsoo Nicolaas Jansen sig te voren
al meer malen heeft tegens misgrepen, ende nog laetstelik, op den
5 deses ten huijse van Benjamin
Minuiet in een vol geselschap
sig niet ontsien heeft te seggen
dat hij binnen dese stadt geen
recht creegh, en nog de Justitie, nog
het publijck recht respect, nog
de gemeine ruste sulcke fameuse taal niet can lijden of ongestraft laten; soo hebben schepenen den selven Nicolaas Jansen gecondemneert in een boete
van veertig ponden, en een
schepen-claeringe van honderd
dalers cum exp. te betalen tusschen dese binnen 4 dagen
en aenstaende dinsdag salva insinuatione . Ende
bij wanvoldoeninge werd den
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01.
02.
03.
04.
05.
06.

fol. 44vso
selven dese stadt en schependom ontseit
en daer uijt verbennende mits desen
ten eeuwigen dage gelijck geschiet mits desen,
sonder daer weder
binnen te comen, bij swaerder straffe.
pronun. den 11 junii 1723.

07.
08.
09.
10.
11. solvit
12.
13.
14.
15.

Schepenen condemneren Jacob Francken,
ter oorsaecke hij plaggen van stadts
land gegraven en weg gehaelt heeft, in
de boete van 20 £ en voor de plaggen daer en boven in 10 £ volgens
willekeur; en dat hij daer benevens
de tusschen Sloor weder sal hebben op
te vreden. cum expensis. pron. den
30 junii 1723.

16.
17. Siet Regel B.d.
18. d. 22 april 1740.
19. en ’t request
20. in het castje
21. der requesten.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Alsoo François Marchant, gewesen
lieutenant in dienst van dese landen,
van tijd tot tijd een seer gevaerlick leven
heeft geleit, ende de magistraat bij
valable contschappen gebleken is,
dat hij sig ’s nachts tusschen den 23.
en 24. novemb. 1722. niet ontsien heeft
de glasen van sijn vrouw, waer van
hij reets voor jaeren gescheiden is, tot
twee iterative reijsen in de voor- en
midde-nacht in te slaen, vloeckende dat, als hij in huijs quam, hij
al soude vermoorden, datter in
ware, en eijsschende haer soon
voor de deur, met een dreijgement
van hem te sullen doorschieten. Dat
hij in deselve nacht tusschen een en
half twee uijrhen is gecomen aen
het huijs van Benjamin Minuiet,
aldaer eerst de vrouw en naderhant na de man geslagen heeft,
ende als de laetstgemelte hem
dreijgde te sullen beclagen, van
de auctoriteit des Gerigts met veel
vilipendie gesproken heeft, dreij-
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

fol. 45
gende vervolgens de man des huijses den
hals te breecken en roemende dat hij er al
drie op sijn coocker had, daer hij hem ligtelik bij con
nemen: dat hij voor de deur een pistool
in sijn hant heeft gehad, deselve houdende
voor het sleutelgat van de deur, en welcke
pistool hij naderhant tot twee malen in
de lucht geloscht heeft. Dat hij ten vijf
uijrhen aldaer aen het huis gecomen
sijnde gevraegt heeft, waer den schelm
was? vloeckende alnog, dat hij hem,
meinende Minuiet, over hoop solde schieten; soodaenig, dat hij dit sijn voornemen
heeft begonnen in het werck te stellen
aen de persoon van de roeijdrager Evert van
Bijssel, dien hij voor Minuiet aensagh; en
bij welck voornemen hij selfs tegens gerigtelijck verbod, soodaenig met vloecken
en sweeren gepersisteert heeft tot ’s av
avonts toe, dat Benjamin Minuiet en sijn
vrouw door de vrouw van sijn hospes zijn
gewaerschouwt, sig in huijs te holden,
om van ongeluck bevrijd te sijn. Dat hij
almede in de voorseide nacht is gecomen ten huijse van Gerhard van
Rosendaal, niet wel te vrede sijnde
ende aldaer, als geseide Rosendael
hem tot vrede vermaende, het
pistool heeft getrocken en geset
op de borst van hem Rosendael,
die sulx af sloegh, terwijl het pistool
los ging. Alle welcke saecken
van een seer quaed gevolg sijn;
voornamentlik omtrent de
persoon van den geconfineerde, waer van de droevige ervarentheit meer als te veel
geleert heeft, dat hij sijne schadelijcke opsetten ter werckelijcker
executie leit, en dat sijne conversatie in de burgerlijcke samenlevinge seer gevaerlik is, en
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01.
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03.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

fol. 45vso
in het toecomende niet dan meer ongelucken
verwecken can, soo ist, dat Burgemeester
Schepenen ende Raad na rijpe overweginge
van alles, het gene tot dienst der justitie
en ruste der goede ingesetenen, nut en
oirbaer geagt solde mogen werden, tot
voorcominge van verdere ongevallen en
verbeteringe van hem geconfineerde
selven, geresolveert hebben, gelijck Haer
Weled. en Achtb. resolveren mits desen
om den selven François Marchant
te doen brengen in een verbeterhuijs
ende aldaer in een secuur confinement wel bewaert en verpleegt te
werden op sijn eijgen costen.Betalende mede de costen door sijn detentie
alhier veroirsaeckt, en die nog verder tot sijne overbrenging al aengewent
sullen mogeneten werden; mitsgaders
alle costen en mijsen van justitie,
hem daer in condemnerende mits
desen Actum den 28 junii 1723.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Tusschen de Heeren van de Magistraat
der stadt Harderwijk en juffrouw Aletta
van Schoddenberg is geconvenieert
dat de persoon van François Marchant
ten haeren huijse binnen Utrecht
sal werden geconfineert ende bewaert,
verpleegt in cost en dranck, soo als
de gemeine tafel der fatsoenlijcke geconfineerde geeft, voorts onderholden
in wasschen, benaeijen, scheeren en
daer bij verleent een bed met peuluw
en cussens. Daer voor de Heeren van
de Magistraat bij den aenvanck aen
juffrouw Aletta van Schoddenberg
sullen doen leveren een tinne
waterpot, twee tinne borden, een
silvere lepel en forcket, welcke
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fol. 46
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

goederen oock aen haer in eijgendom sullen
verblijven bij versterf of verplaetsinge;
voorts hem doen voorsien van nodige
cledinge, als ses hemden, ses dassen, ses
neusdoecken, een japonse rock, een paer
muijlen, een slaepmuts, en het gene
verder tot sijn lijf nodig is, als mede van
nodig linnen tot tafel en bed, namentlick ses servetten, drie hand-doecken
drie paar laeckens en drie paer sloopen;
alle dese goederen bij tijd en wijlen versleten
sijnde weder te vernieuwen: dog welcke
goederen bij versterf of verplaetsinge
weder aen de ordre van de Heeren van
de Magistraat voornt. sullen werden
uijtgegeven. En daer boven sullen de Heeren
van de Magistraat aen juffrouw Aletta
van Schoddenberg doen betalen drie
hondert car. guldens in het jaer, te beginnen van den 1 julii 1723. Welcke penningen aen haer van vierdeel jaers tot
vierdeel jaers promptelik tot Utrecht
sullen worden betaelt. Ende is bij de
Heeren van de Magistraat geresolveert, en bij juffrouw Aletta van
Schoddenberg aengenomen, dat den
geconfineerde sal werden geholden
buijten eenig acces, van wie sulx oock
getenteert mogte werden, sonder
schriftelijcke permissie van de voornoemde Heeren van de Migistraat, gesegult met het hier onder gedruckte
stadts segul, en bij den secretaris
onderschreven. Tot naecominge
deses hebben de Heeren van de Magistraat der Stadt Harderwijck
desen door haer Stadts Secreet
segul en secretarii subscriptie,
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fol. 46vso
01.
02.
03.
04.
05.

en juffrouw Aletta van Schoddenberg met
haere onderteeckening voor haer en
haeren Erven bevestigt in Harderwijck
den 1. julii 1723.
Aletta van Schoddenberg
Johan Schrassert

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Welck contract geresolveert is aen memevrouw Marchant te doen bekent maeken,
en vervolgens te insinueren, dat sij
of nader selfs overlijden haere kinderen
soodaene drie hondert guldens, als deselve aen
François Marchant sijn leven lang
jaerlix volgens accoord verschuldigt
sijn, in het geheel of ten deele aen
niemant sullen uijtreijcken als
aen juffrouw Aletta van Schoddenberg
of nadere ordre van Haer Ed. en
Achtb., of dat het haer voor geen betaLinge sal verstrecken; voorts haer
te sonderen over het voldoen van
den verderen inholde des voorstaende
contracts. actum als boven.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

De secretaris relateert, dese resolutie
aen mevrouw Marchant geinsinueert te
hebben, die voor haer en haere kinderen
de betalinge en voldoeninge van
den vorderen teneur der voorstaende
conventie aennam. Versoeckende copie
van ’t contract en des selfs insinuatie.
actum als boven.

30.
31.
32.
33.
34. * en violatie van
35. * ’t arrest hem aen
36. gecondigt,
37.
38.
39.

Schepenen condemneren den procurator
????? Johannes van Rosendaal, ter oorsaecke hij op den 3 julii laetstleden
inobedientie * aen de ordre van
de Magistraat * heeft gepleegt, in de
boete van 40 £ voor de stadt
en schepenclaringe van gelijcke
40 £ te betalen binnen 8
dagen aen handen van den procurent fiscaal, en gebieden hem in
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01.
02.
03.
04.

fol. 47
het toecomende volgens sijnen Eed sig en pligt sig eerbiediger te gedragen, of schepenen sullen het
swaerder nemen. Cum expensis actum
den 19 julii 1723.

05.
06. [van Noorden]
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Alsoo de regering van Utrecht difficulteerde in
het confineren van François Marchant, om redenen
dat den selven met al te veel becommering aldaer
solde moeten werden bewaert, volgens missive
van den 2 julii, soo hebben Burgermeester Schepenen
ende Raad geresolveert hem te doen confineren
in het verbeter-huijs tot Gouda; daer hij
dan vervolgens oock geconfineert is om
aldaer te zijn als een geheele provenier,
seer secuur en ???? te werden bewaert
en geholden buijten alle acces van buijten
voorts oock buijten brieven wisseling en
correspondentie van en na buijten
ten ware ijmant of eenige missive bij
eene gesegulde permissie van de Heeren
van de Magistraat deser stadt Harderwijck onder de hand van haerer secretaris daer toe geadmitteert wierde;
andersints binnen ’s huijs genietende
soo veel conversatie en vrijheit
als de securiteit des huises toelaet:
voorts aldaer verpleegt te werden
in cost, dranck, logement, bed en
beddegoed en wasschen; zijnde het
tractament van de gehele proveniers
waer op hij geses bestadet is, tweemael
’s weecks visch, sondags gebraden
vleesch en de andere dagen potagie
met vleesch. waer voor bij den aenvang sal werden geavanceert voor een half
jaer de summa van 110 gl. mits gaders
dertig guldens voor een bed eens en
sal in de betalinge van die 110 gl.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

fol. 47vso
alsoo van half jaer tot half jaer werden
gecontinueert tot dat hij mogt overlijden
of bij de Magistraat van Harderwijck daer
uijt genomen mogt werden; welck laetste
dog niet binnen het eerste jaer sal mogen geschieden, en is ten dien opsigte
voor een conditie aengenomen, dat inval
hij schoon in het beging van ijder jaer mogt
overlijden of door gesend welgem: Magistraat van Harderwijck
daer uijt gelaten werden,
het gehele costgelt van dat begonnen of
lopende jaer sal comen en betaelt werden
aen de Regenten des Huijses. daer en boven
sal hij buijten costen des Huijses voorsien
werden met clederen en der selver nodige
reparatie, visites van Doctor en medicamenten van apothekar neffens chijrurgijn,
in cas van sieckte of accidenten. Zullende
aen den geconfineerde nog weeckeliks gegeven
werden tot sackgelt een gl. 2 st. om daer
over te disponeren na sijn welgevallen; mits
blijvende bij de ordre des huijses. Sonder
dat eenige extraordinaire verteringe
meer aen hem toegelaten sal werden.
Werdende dienthalven mevrouwe
Marchant van des Magistraats wegen
gelast, dat hij aen niemant van
die penningen, welcke sij jaerlix
aen haer man volgens accoord is
verschult, of tot eenigen anders eijnde
deselve sal mogen betalen, of dat
het haer voor geen betalinge sal verstrecken: maer dat sij die dertig
guldens eens voor het bedde, en
hondert en twintig thien guldens nu bij de
intrede voor avance van een
half jaer costgelt aen de Regenten
van het verbeterhuijs voornt sal
betalen, en dat sij vervolgens van
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.* sal werden ge12. sonden
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

fol. 48
half jaer tot half jaer hondert en thien
guldens sal betalen en daer in en bij haer
overlijden haere kinderen continueren tot
dat anders bij de heeren van de Magistraat
der stadt Harderwijck sal werden geordonneert: en dat sij voorts de nodige clederen
en reparatie van deselve neffens het sackgelt
ad 1-2 ’s weecks wil besorgen.
Ende is wijders geresolveert dat aen de Heer
Gerhard Koen, Fiabricq tot Gouda, een patent
onder Stadts Zegul en Secretaris subscriptie *
om in cas van sieckte, of wanneer hijem
sulx anders nodig mogt agten, den geconfineerde te mogen besoecken: ???????????? sonder
nogtans ijmant anders mede te nemen of
eenige brieven aen hem over te geven, buijten
speciale voorkennis en permissie
van de magistraat van Harderwijck.
actum den 23. jul. 1723.

20.
21.
22.
23. solvit
24.
25.
26.

Schepenen condemneren Henrik Stevens ter
oorsaecke hij op den 2 junij laetstleden
in den Leuverensen Enck gevonden
is met sijn hond bij sigh in de boete van
vier dalers volgens den 7den art. des
placaats op de jagt. actum den 30.
junij 1724.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Schepenen condemneren Franck Henriksen
ter oirsake hij den Wagenscholtes en passagiers quade
bejegeningen heeft gegeven, in de boete
van drie gl. binnen 2 mael 24 uijrhen
te betalen of twee mael 24 uijrhen
te versitten, en gelasten hem sig in
het toecomende te wachten en voorsigtiger te gedragen, bij nadere correctie. actum den 12 julij 1724.

36.
37.
38.
39.

Schepenen condemneren Bart Petersen, ter
oirsake sijn hond ongebongelt is gevonden,
in de boete van 4 daalders volgens
placaat. actum den 6 sept. 1724.
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fol. 48vso
01.
02.
03.
04.

Schepenen condemneren Jan Petersen ter
oorsake sijn hond ongebongelt is gevonden
in de boete van 9 daalders volgens
placaat. actum den 6 sept. 1724.

05.
06.
07.
08.
09.

Schepenen condemneren Bessel Aeltsen, ter
oorsake hij op den 22 august. met een blanck
mes langs straten gegrasseert heeft in 40 £
of 8 dagen op water en broot te sitten. actum
den 8 sept. 1724.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Alsoo Hendrina Meijer gevanteert en opentlijck beschuldigt heeft Heiman Moses Heiman
als of hij vleeschelijck met haer geconverseert en haer in overspel beswangert solde
hebben, ende sulx niet alleen niet heeft
connen bewijsen, maer oock den beschuldigde
sig regtelik daer van gesuijvert heeft,
sijnde een sake van een quaed exempel
soo gelasten Burgermer Schepenen en
Raad de voorse Hendrina Meijer, dat sij
dese stadt en schependom sal hebben te verlaten, ?????????? daer in bij nadere dispositie
actum den 27 nov. 1724. en met open deuren
gepronuntieert.

24.
25.
26.
27.
28.

Schepenen condemneren Johan van Rosendael
ter oirsake onaengesien vorige interdictie
sijn honden in den Enck en Tonsel sonder knuppel
jagenden sijn gevonden in de boete volgens placaat
van vier dalers.

29.
30.
31.
32.
33. 10 dagen te sitten
34.

Schepenen condemneren Gerrit Gerritsen
ter oorsake hij in de besloten tijd met
een roer in ’t velt is gevonden volgens
den 10 art. van ’t placaat in de
boete van 10 dalers te betalen binnen
8 dagen. pron. 5 sept. 1725.

35.
36.
37.
38.

Schepenen condemneren Carolinus Vetman
ter oorsake hij sijn mes in het huijs
van Benjamin Minuiet getrokken
en daer mede op den selven gestoken

93

fol. 49
01.
02.
03.
04.
05.

heeft, in de boete van 40 £ en schepenclaringe van gelijcke 40 £ te betalen
volgens willekeur of acht dagen op water en
brood te sitten. cum exp. actum den 14de
novemb. 1725.

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Alsoo Frederick Visser sig heeft onderstaen
op den 11 octob. laetstleden aen en voor
’t huijs van de Heer Arnold Richard Wolfsen
sijn mes te trecken en daer mede te grasseren
op de deure van geseide heere Wolfsen,
strijdende tegens de willekeur nog soo
onlangs te voren nieuwlicx gepubliceert.
Soo condemneren Schepenen den selven
in de boete van 40 £ nevens schepen
claringe van cum expensis. pronunt.
den 17de decemb. 1725

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Alsoo Fredrick Visser sig soo verre heeft
vergeten, dat hij op den 11 octob. 1725
’s avonds omtrent half thien uijrhen
de meijd van de Hr Arnold Richard
Wolfsen, staende in haer Heers agterdeur, met een mes te heeft gestoocken en
gebloedwond en, sijnde een saecke
van een seer quade gevolge en in een
lant van justitie niet verdraeglik:
soo condemneren Schepenen den selven
volgens willek.in een boete van hondert guldens,
en schepenclaring van gelijcke
hondert guldens te betalen volgens willekeur cum expensis. pron.
17 decemb. 1725

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Schepenen condemneren Fenne de
Ruijter ter oorsake sij sig in onegt
heeft laten beswangeren en gebaert
heeft, in de boete van 25 gl. te betalen
binnen 14 dagen volgens willekeur. pron. ad. 13de meij
1726.

38.
39.
40.
41.

Schepenen ordonneren Henrik Stevensen
binnen 8 dagen aen de Hr President te
vertonen, dat hij als jager van de Hren
van Lantscroon bij de Hr opperjager-
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01.
02.
03. Schepenens claringe
04. gecondemneerd
05. vellig. d. 20 Nov.
06.
1726

fol. 49vso
mr. is behoorlik is aengegeven en daer voor te
boeck staet, en bij ontstentenis van uls wert
hij, ter oorsaecke hij ongequalificeert heeft
gejaegt, mits desen gecondemneert in de
boete van 30 dalers volgens placaat.
Actum den 25 octob. 1726.

07.
08.
09.
10.
11.

Schepenen condemneren Laurens Jacobsen
ter oorsaecke hij ongequalificeert op de
jagt is gevonden in de boete van dertigh
dalers volgens placaat. actum den
25 octob. 1726.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. Bijssel [fidejussit]
20. solvit.
21.

Schepenen condemneren Jan Karssen Junior ter
oorsake hij op den 17de octob. 1726. ten huijse van
Henrik Hoefhamer in de Bijl een mes getogen
en Reijer Dirksen gewondet heeft, in de boete
van 100 gl. en schepenclaringe van vijftig
guldens aenstonts te betalen of te verburgen om binnen tweemalen vier
en twintig uijrhen te betalen volgens willekeur. cum expensis.
pron. 30 octob. 1726.

22.
23.
24.
25.
26. uijt het veerboot
27. weder op het schip
28. geworpen heeft
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Schepenen condemneren Nijclaas Janssen Schipper
ter oorsake hij op den 9 jan. deses jaars veerschipper van Amsterdam sijnde geweest, een vreemde
vrouw van Zutphen met onhuesche woorden
bejegent en in weerwil ????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? waar door
deselve in haare voorgenomen reijse is opgehouden, streckende over sulx tot groot
nadeel van ’t veer, in een boete van
3 guldens ten behoeve van de vrouwe en
wort den selven het bedienen van ’t veer
ontseijt voor den tijd van een half jaar.
cum expensis. gepronuntieert den 17 jan. 1727
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fol. 50
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Schepenen condemneren Egbertje Peters ende
Jannetje Lubberts, ter oorsake sij in onegt
sig hebben laten beswangeren, ijder in
een boete van vijf en twintig guldens
te betalen binnen veerthien dagen,
of de stadt en schependom met hare
kind of kinderen te ruijmen volgens
willekeur. Actum den 14en febr. 1727.

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Alsoo Henrik Eeckhout sig niet ontsien heeft
aen verscheide personen in veluwe te vercopen gemaeckt silverwerck, geteeckent
met een onbekent teecken en voor Amsterdams silver, daer nogtans bij het essaij bevonden is het selve verre onder die valeur
te zijn, soo condemneren schepenen den
selven aen den Deken en averluijden van
het goud en silversmits gilde van
Amsterdam te voldoen alle costen en
schaden hier door geleden; den selven
daer boven condemnerende om te stellen
reële of personale cautie voor alle opspraeck
als wegens alsulck vercoft silver door ijmant
binnen een vierdeel jaers mogte werden
gemaeckt; mits gaders in een boete
van twee hondert silveren ducatons,
te voldoen of te verburgen voor sijne
ontslaginge; hem verder ontseggende
het silversmitens ampt alhier ve te exerceren
of silverwerck te vercopen. condemnerende den selven ve wijders in de costen
en mijsen van justitie. pronun. den
22 april 1727.

33.
34.
35.
36.
37.

Ingevolge bovenstaende sententie heeft Roelof
Eeckhout aen de Magistraat verbonden en in den
Gerigte over gegeven een obligatie ad 1000 glns. capitaal op de provincie van Overijssel in dato den
27 meij 1721 slaende op Claas van Dorsten, be-
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. Alsoo Timon op de
23. aencondiging van
24. sijn ontslaging nog
25. satisfactij! preten26. deert; is hij gecon27. demneert nog
28. 8 dagen te sitten op
29. water en brood en
30. alsdan de justitie te
31. bedancken. d. 5 meij
32. 1727.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

fol. 50vso
lovenden binnen den tijd van ???????daghen ses weecken de
gedecreteerde boete costen en schade van het goud en silverSmits gilde en costen der justitie te voldoen.
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
gevende bij wan voldoeninge aen de Heeren van
de Magistraat over die obligatie te mogen vercopen en daer aen het effect der sententie
paratelik te executeren en te consequeren met
renuntiatie van den ex exceptis ordinis, dyriponis et excusionis
waer op Henrik Eeckholt van sijn detentie sal
werden ontslagen. actum den 25 april 1727.
Johan Schrassert
Alsoo Henrick SproGerritsen en Timon
Heetpol wierden beschuldigt eenigh
holt ’s nachts tusschen den laetsten
mart. en 1 april te hebben gedragen
en in des eersten huijs gebragt; soo
hebben Schepenen bij manquement van
valabel bewijs deselve gecondemneert
om den aersten tot aenstaende waer maendag over acht
dagen, en den laetsten tot aenstaende
maendagh op water en broot te sitten,
en onder een scherpe reprimende
alsdan gedimitteert te werden. actum
den 3 meij 1727.

Alsoo Abraham Joseph old 14 jaeren en geboortig van Heinisveger en alhier geconfineerde op ’t stadts Raedshuijs, in
sijne bekentenissen seer varieert en
daer enbo uijt allenthalve is gebleken dat hij sig bij quad en verboden geselschap heeft
opgeholden, ende wercklik een burger
met de hand in de beurs is geweest,
ende van allen canten van consteert
dat hij van een quaden inborst en
verkeerd comportement is, soo ist
dat Burgemeester Schepenen ende
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fol. 51
01.
02.
03.
04.
05.

Raed den selven condemneren als geschied bij
desen om dese stadt en schependom te verlaten,
hem daer uijt verbannende bij mits desen, sonder
daer oijt weder in te comen bij lijfstraffe.
pron. 30 junij 1728.

06.
07.
08.

Henrik Gerritsen wert volgens publicatie ter
oorsake sijn honden in de haven zijn gevonden,
gecondemneert in 10 £ d. 30 junii 1728.

09.
10.
11.
12.

Door den Heere President voorgedragen sijnde,
dat sijn weled. door den chirurgijn Losser ware
aengebragt een verbant gedaen aen Aert Jansen
mulder. 8 sept. 1728.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Schepenen condemneren Claas Wegen
en Segersen Jan Segersen ter oorsake
sij voor eenige weecken eenige menschen
van en aen een Enehuser schip gebragt
hebbende, te veel loon gevordert en
op de magistraat onheuselik gesproken
hebben, in een suspensie van 6 weken,
verbiedende den gildenmeesters van het
Schuitliedergilde haer in die tijd eenige
steenen vragten of verdiensten niet met
als schuijtlieder te gunnen. En werden
Claas Wegen en Jan Segersen serieuselik
gewaerschouwt sig in het toecomende
van dergelijcke onordentlijckheden
te wagten bij poene van anderen
ter exempel swaerder te werden
gestraft. pron. 8 sept. 1728.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

alsoo de justitie is voorgecomen dat Gerrit
Willemsen sig heeft onderstaen sig van
hier te begeven na elders ende sijn vrouw
en kinderen malitieuselik te verlaten, sijnde niet buijten gegronde
suspicie dat hij sig met de vrouw
van eene Wouter van der Veen
in eene ongeoorlofde samenlevinge
heeft begeven; ’t welck saken sijn
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

fol. 51vso
aen welker ondersoeck en correctie de
republik gelegen is; soo ist dat Burgemeester, Schepenen ende Raed den voorge
Gerrit Willemsen bij desen citeren en
laden voor de eerste tweede en derde
mael peremptoire tegens den 16 oct. 1729.
voor middag ten thien uijrhen in persoon
ten Raed Camere t’erschijnen, om sig op
’t gene voorst ende het gene hem dienaengaende sal werden voorgeholden te verantwoorden ende wijders te sien en horen
resolveren en decreteren na bevindinge
van saecken. met verdere interinatie, dat
bij geen personele comparitie in contumaciam tegens hem sal werden geprocedeert als en gesententieert na behoren.
publ. 5 sept. 1729.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Alsoo de justitie is voorgecomen, dat
Woutertje Kelders huijsvrouw van
Wouter van der Veen sig heeft onderstaen bij absentie van haerer man
sig van hier teb begeven ende met sig
te nemen ’t linnen van haer mans lijf,
voorts lakens, slopen en gelt, ende
sig gegronde suspicien opdoen, dat
sij sig in eenen ongeoorlofde samenlevinge met eene Gerrit Willemsen,
een getrouwt man heeft begeven,
????? niet met ????????? malitieuse verlatinge
van haer man en kind; niet wegende
een saecke van een schadelik gevolg, aen welkers ondersoeck en
correctie de republijck gelegen is;
soo ist, dat Burgerm. Schepenen
ende Raad de voorge Woutertje
Kelders bij desen citeren en laden
voor de eerste tweede en derde
mael peremptoire tegens den 16 octbr.
1729. voor middag ten thien uijrhen

99

fol. 52
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

in persoon ter Raedcamere t’erschijnen
en sig op ’t geene voorst. ende het geene
haer dien aengaende sal werden voorgeholden te verantwoorden ende wijders
te sien en hooren resolveren en decreteren na bevindinge van saecken.
Met verdere inthimatie, dat bij geene
personele conparitie in contu maeiam
tegens haer sal werden gepronuntieert
en gesententieert na behoren.
publ. 5 sept. 1729.

12.
13.
14.
15.

Schepenen condemneren Peter Dijsberg
ter oorsaecke hij ’s Heeren bodinge versmadet heeft in 5 £ den 23 novemb.
1729.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Schepenen condemneren Jacob Gerritsen
ter oorsake hij heeft last gegeven om
agter sijn swagers huijs aen de stadts
muijr heeft te betimmeren in de boete
van 5 £ te betalen binnen 24 uijrhen.
pron. 6 jan. 1730.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Schepenen condemneren Johan van
Rosendael, ter oorsake sijn eenen hond
verleden sandag ’s morgens in Tonsel
jaegende is gevonden, in de boete
van ses gl. volgens placaat. actum
den 7 julij 1730.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Alsoo Jan Heetpol sig soo verr vergeten heeft, dat hij op den 23 december
laetstleden des avonds om seven uijrhen
is gegaen aen het huijs van
de ?????? den Heere Wijnstock, Eerwaerdig predicant alhier, op een
tijd wanneer deselve sig most
prepareren tot den publijcke
Godsdienst, ende aldaer onder
veel gebaert en onordentlijck
geschreeuw een vorderen
reden, waer om de Hr Wijnstock de namens de E. Kercken-
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09. Jan Heetpol dese
10. sententie aenge11. hoort hebbende
12. heeft de Hr Wijn
13. stock om vergif
14. nis gebeden ex
15. relatu Bijssel
16. en Staal den
17. 19de.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

fol. 52vso
raed hem de tafel des Heeren ware hadde ontseit,
wie sijn beschuldigers waeren en andere
dergelijke insulver en in solentien om den
aen te rigte ervorderingen en onsedige
expressien meer te doen en te gebruijcken. Soo hebben
Schepenen de kerckelijcke censure aen de E. Kercken
raed over latende, ende niet te min
haere E. in desen gepleegde sorgvuldigheit
lauderende, den voorgeseiden Jan Heetpol gecondemneert, als geschied bij
desen, om in presentie van twee
roeijdragers ten huijse van de Heer
Wijnstock sijn Eerw. te bidden om
vergifnis, en daer en boven in een
boete van 12 £ te betalen binnen
twee mael 24 uijrhen 24 uijrhen
volgens willek. cum expensis
pron. 17 jan. 1731.
Alsoo Henrik Jansen, geboren tot Scharel
oud omtrent vijftig jaeren, ende thans
gedetineerde alhier, genoegsaem heeft
bekent, dat hij sig aen het vagabunderen heeft overgegeven, ende binnen
dese stadt verscheide goede burgeren
en ingesetenen om aelmoesen aengesproken, direct strijdig tegens het
placaat nog soo onlangs gerenoveert en geaffigeert; dat bij voorts
bij de ingewonnen informatien
seer heeft gevarieert ende den
Gerigte met onwaerheden opgeholden en omgeleit; ende voorts
generalik verscheide seer pregnante
suspicien den gedetineerde verdagt macken van een quaed end
leven en gants ergerlijck leven gevaerlijcken omgang; soo is’t
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fol. 53
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

dat Burgermeester Schepenen ende Raed
den selven condemneren als geschied bij
desen, hem verbannende uijt dese stadt
en Schependom; sonder daer weder binnen
te comen bij poene van arbitralik aen
den lijve gestraft te werden.
Geexecut. den 24 jan. 1731.
Schepenen condemneren den Scheper van Geurt Jansen ter
oorsake verleden somer een hond bij sijn schapen is bevonden in
de boete van 4 daelders volgens placaat. Actum
den 11. nov. 1731.

12.
13.
14.
15.
16.

Schepenen condemneren Jan Leendertsen
Hoefnagel ter oorsaecke hij Gerritje
Clossert met een greep-stael geslagen
heeft, in de boete van 10 Heeren Ponden
Actum den 7 dec. 1731.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Schepenen condemneren Berent Eijbertsen
ter oorsaecke hij jongstleden sondag 8 dage
in de Hierder Kerck onder het laetste singen
eenige ongeregeltheit heeft aangerigt;
in de boete van 40 £ en schepenclaringe
van gelijcke 40 £ binnen desen en naesten
Rechtdage te betalen, of bij poene van naedre
dispositie. pron. 7 meij 1732.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Schepenen condemneren Johannes Simonsen Nachtwaker, ter oorsaecke hij op den 4 deses ’s avonts
droncken op den wagt is gekomen, onder een meijcroon gedanst
ende sig met het insulteren slaen en vervolgen van een student
in sijn ampt exces heeft begaen, dat hij wegens t eerste volgens
den 9 art. der instructie sal wesen vervallen
van een vierdeel jaers tractament en emolumenten, ende egter sijne dienst sal waernemen: En tot hij wegens het begaene exces in sijn
ampt agt dagen sal sitten te water en te
brode, verder met waerschouwinge van sig
in ’t toekomende van diergelijck t een en andere sal
hebben te wagten, of schepenen sullen hem
swaerder straffen. pron. den 12 meij 1732.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

fol. 53vso
Alsoo Peter Dijsberg sig niet ontsien heeft
op den 21 august. 1732 direct tegens de
iterative resolutien van de Magistraat
in specie die van den 12 meij 1732 een Zutphens wagenman met sijn vragt te laten
vaeren op sijn plaets en aldaer te laten
lossen; ende vervolgens geweigert eerst
al door den wagescholt en daer nae door
den roeijdrager bij den Burgerm. in der
tijd gelast, op sijn plaets te laten sluijten;
soo condemneren Schepenen den selven Dijsberg werd niet van wegens het eerste poinct
in de boete van twaelf guldens, als mede
in de vijf guldens voor den wagenman;
ende wegens sijn gepleegde inobediëntie in de boete
van vijf en twintig guldens. cum expensis
pron. 5 sept. 1732.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Schepenen condemneren Ellard Henriksen
Schipper ter oorsaecke hij op den
10 decemb. laetstleden ’s avonds om
negen uijrhen op het huijs van
sijn moeij Stijntje Logen geweld en overlast gepleegt en
den glasen ingeslagen heeft, in de
Boete van 40 £ te betalen binnen
24 dagen uijrhen, off te versitten
op water en brood geduijrende
de tijd van veertien dagen en
gebieden hem in het dexeunnenten toekomedde van onordentelijckheden
te wagten bij swaerdere correctien.
cum exp.pron. 15 decemb. 1732.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Schepenen condemneren Ellard Staal
wegens gedaene pandweringe in de boete
van veertig Heeren ponden volgens willek.
dog gelet op sijn voorgewende onkunde
remitteren hem pro hoc vice de schepenclaringe. actum den 3 julij 1733.

38.
39.
40. op den 14 jun.
41. laestleden

Schepenen condemneren Henrick Penninck,
Wouter van der Veer en Ellard Henricksen
ter oorsaecke * bij ’t lossen van het veer-
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fol. 54
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

volck all de vragtgoederen in ’t eerste
boot hebben sijn geladen en de passagieren
daer door opgehouden, dat sij met haere boots
veertien dagen van de bedieninge van het
veer sullen sijn versteken; en condemneren
Jan Heimericksen en Herman Prins, dat sij
sig als set-bootschuijveren veertien dagen
in ’t geheel van de bedieninge van ’t veer
sullen hebben t’onthouden. Actum den 3 julij
1733.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Schepenen condemneren Henrik Jansen Heetpol,
ter oorsaecke niet tegenstaende verscheide
gedaene waerschouwingen tusschen hem en
sijn vader de oneenigheden soo verregaen
dat de justitie daer aen gelegen is, dat deselve
gestuijt werden, dat hij binnen vier en twintig uijrhen dese stadt en schependom sal
hebben te verlaten en sijn fortuin elders
te soecken: bij bij naedere dispositie. Actum
den 3 julij 1733.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33. 173[7?]. 26 jan.
34. is dese sententie
35. bij renovatie
36. Steven Herman37. nus in camera
38. voorgelesen.
39. 17[4?]2. 7 sept. den selven
40. bij gratie alnog aenbevolen
41. binnen 24 uijrhen de stadt
42. en schependom te verlaten en
43. daer noijt weder binnen te komen
44. bij publijcke correctie.

Geresolveert Jan Heetpol en sijn vrouw
te doen aenseggen, dat Haer Ed. en
Achtb. voorkomt als of haer soon
Henrik Jansen Heetpol tegens bovenstaende verboden decreet sig mogt
onderstaen in de stadt te komen; dat
sij sullen hebben sorge te dragen, soo
hij alhier mogt sijn, dat hij binnen tweemael
24 uijrhen de stadt en schependom ruijme,
of dat Haer Ed. en Achtb. de selve
sulle doen ruijmen. Actum den 18. Nov.
1733.
Alsoo Steven Hermannus bij sententie van
de 30 novemb. 1733. gecondemneert sijnde
in een boete van twee hondert gl. en
een schepenclaeringe van hondert
gulden; wegens het vegten en verwonden
met messen, manqueert in de betalinge;
soo hebben Schepenen den selven gecondemneert
om volgens willek. de stad en Schependom
binnen 24 uijrhen te verlaeten en daer
noijt weder in te komen bij nadere dispositie.
actum en pron. den 11 jan. 1734.
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16.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

fol. 54vso
Alsoo Samuel Jacob, Jode, geboortig
uijt Hessenlant, oud vier en twintig
jaeren, alhier in hegtenis sijnde, vrijwillig heeft bekent, ende oock andersints is gebleecken, dat hij op den 3
deses uijt Duijtsland ende laetst van Campen
binnen dese stadt gekomen sijnde des
avonts ten huijse van Heijman Moses
gegeten hebbende, des anderen daegs des
morgens wederom aldaer is gekomen
ende aldaer genomen heeft eenige
stucken stof heeft weggenomen ende
daer mede weg gevlugt, dog, agterhaelt
sijnde in de handen van de justitie geraeckt is. Een saecke die in een
stadt van justitie niet verdraeglijck maer anderen ter exempel
strafbaer is; soo is’t, dat Burgermeestere Schepenen ende Raed
den voorseiden Samuel Jacob hebben
gecondemneert, gelijck Haer Weled.
ende Achtb. den selven condemneren
mits desen, om ter plaetse daer men
gewoon is justitie te doen gebragt
ende aldaer strengelik gegeesselt
te werden. Verbannende hem verder uijt dese stadt en schependom,
sonder daer oijt weder in te komen,
bij swaerder straffe.
Geexecuteert den 9 mart. 1734.
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fol. 55
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Alsoo HaerEd. en Achtb. voorkomt, dat
Henrik Jansen Heetpol teges vorenstaende decreten sig binnen dese stadt
ophoud; is geresolveert hem door een
roeijdrager anstonts te laeten ophaelen.
d. 17 Meij 1734.
Ende is Henrik Jansen Heetpol aengeseit
dat hij binnen 24 ur sonder uijtstel sal
de stadt en schependom ruijmen bij
swaerder naedere dispositie. dato ut supr.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Alsoo Henrick Jansen Heetpol sig niet
ontsien heeft tegens vorenstaende decreten
en resolutien wederom in de stadt te
komen en daer op van gerigts wege
gesegt geapprehendeert en in hegtenis
gebragt is geworden; soo hebben Haer
WelEdele en Achtb. in desen prefererende
gratie voor rigeur van justitie wijn
de voorge Henrick Jansen Heetpol
alnog dese stadt en schependom
ontseit, ende hem daer uijt verbannen
bij desen, met verbod van daer weder
binnen te komen bij arbitrale correctie.
Met opene deuren voorgelesen den
17 jan. 1735.

26.
27.
28.
29.
30. *om deselve bin31. nen twee mael
32. 24 uijrhen te verlaeten

Schepenen condemneren hebben Grietje Henricks Esser
ter oorsake sij getrouwt en haer man
op de vaert sijnde ehebreuck begaen en een
kind uijt overspel gebaert heeft, de stadt
en schependom verboden *, sonder immer-
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01.
02.

fol. 55vso
meer daer weder in te mogen komen, bij arbitrale correctie. pron. den 8 julij 1735.

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Schepenen condemneren Ariaentje
Isaacs, sig voor de tweede mael hebbende laaten beswangeren, ende in
onegt gebaert, dese stadt en schependom te verlaeten, volgens willekeur,
en haer kind met sig te neemen
Actum den 21 mart. 1736.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Schepenen condemneren Everd Gerritsen
ter oorsake sijn hond jagende is bevonden, in de boete van ses gulden
half voor den jagtr-schut, ende sig
van sijn hond te ontdoen bij nadere
boete. d. 28 meij 1736.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Schep Alsoo Ariaantje Isaacs onaengesien der schepenen decreet van
den 21 maert 1736. waer bij de stadt
en schependom werd ontseit, sig niet
ontsien heeft binnen dese stadt te
koomen en te verblijven; soo hebben
schepenen haer gecondemneert
om bij klockslag te werden
gebannen, uijt dese stadt en schepe gelijck sij gebannen
werden uijt dese stadt en schependom bij desen sonder daer oijt weder binnen te koomen bij swaerder
straffe. geexecut. d.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Alsoo Gerritje Maatman geboortig van
Dinsper oud in het 20ste jaer be sig eenigen tijd b bevorens binnen dese stadt
begeven hebbende en nu wederom gekomen
sijnde bekent ontugtig geleeft en met
verscheide personen oneerlijk geconverseert te hebben; soo hebben schepenen
haer gecondemneert in de draeij-kouw
geset en gedraeijt te werden; haer
vervolgens gelast de stadt en schependom te verlaeten, sonder daer
weder in te komen bij verdere
straffe. pron. 25 jun. 1736. en na
voorgaende publicatie van de peuij onder
klockslag geexecuteert.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Schepenen condemneren Lambert
van Dulmen, ter oorsaecke hij
als turffmeter in de bedieninge
sijns ampts van wan-devoir is
overtuijgt, dat hij sig geduijrende
den tijd van drie maenden van het
turff meeten sal abstineren, en daer van gesuspendeert

29.
30.
31.
32.

Schepenen condemneren Olof Bastiaensz
ter oorsaecke hij tegens Barent Violet het mes
in hevigen woede heeft getogen in de boete
van 40 £ pron. 5 nov. 1736.

sal sijn gedurende veertig dagen
met seri

euse waerschouwinge van sig in
het toekomende van sulcx te wagten
bij verdere correctie. Actum den 24.
sept. 1736.
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fol. 56vso
01.
02.
03.
04.
05.

Schepenen condemneren Clara Tacker ter
oorsaecke sij de vrouw van Barent Violet
gescholden heeft in de boete van 3 £
voor de stadt en ????? 3 £ voor schepen klaringe. pron. 5 nov. 1736.

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Schepenen gesien hebbende de klagte
van de Vrinden van de Geswooren
Gemeijnte vervattende, dat Rijcket
Apeldoorn op gepasseerde vrijdag den
30. novemb. 1736. ten huijse van Reijer
Vermeer in presentie van verscheide getuijgen opentlick had geseit
dat de voorstanders van de Remonstrantie over het werck van den afslag
van de visch waren schelmen en
schurcken en diergelijcke meer
met verdere dreijgementen voor
het toekomende, ende daer op gehoord de verandwoordinge van
den beklaegde daer in bestaende
dat hij was boven sijn dranck geweest, van die expressien niets wist,
ende oock op de Vrinden van de Geswooren Gemeijnte of haere personen niets kwaeds kon seggen;
condemneren dienthalven den beklaegde om te compareren voor desen
Gerigte, ende in presentie van de
Vrinden van de Gesworen Gemeijnte
te betuijgen en te verklaeren, dat
soodaene expressien hem onbedagte-
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fol. 57
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

lick door den dronck waren ontvallen, dat se
hem oock van herten leet sijn, en dat hij
de Vrinden van de Gesworen Gemeijnte samt
en ijder bijsonder houd en erkent voor
onbesproockene en eerlijcke luijden, op
wien hij niet weet weet te seggen als alle
eer en deugd. Condemnerende den selven
verder over sijn begaene exces in de boete
van veertig Heeren ponden met serieuse
waarschouwinge dat hij sig van diergelijck ofte andere feitelijckheden in het
toekomende sal wagten, of dat schepenen het swaerder sullen neemen. Behoudens nogtans, dat den gecondemneerde door
de vooraengetogene verklaeringe in sijn
eer en reputatie niet sal wesen benadeelt.
Gepronuntieert den 7 decemb. 1736. en
in presentie van de Gesw. Gem. door den
beklaegde aen den inhoude deses voldaen.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Alsoo de Heeren van de Magistraat genoechsaem gebleken is, dat Aert Cornelissen en Dirck van der Veen ’s nagts tusschen den 23 en 24 jan. 1737 ’s nagts omtrent de clock
twee uijrhen de glasen aen verscheide
huijsen hebben ingeslagen, ende oock
bij deinformatie gebleecken is, dat
sij sig met onwaere positien hebben
getragt te behelpen en de justitie te
illuderen; soo hebben schepenen deselve
gecondemneert, als haer Ed. en Agtb.
deselve condemneren jd bij desen ijder
in de boete van 40 £ 100 guldens voor de
stadts kist, en schepen klaringe
van
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01.
02. benevens vergoe03. dinge der glasen
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15.

fol. 57vso
vijftig guldens te betalen bij ????? of te verborgen voor
datse van den raedhuijse gaen ; cum expensis. pron. 6 febr. 1737.
Herman Cornelissen stelt sig tot burge
voor sijn broer Aert Cornelissen
Cornelis van der Veer stelt sig tot
burge voor sijn broer Dirck van der
Veer.
Beide voor de voldoeninge
van het vorenstaend decreet
Lune 7 meij 1737.
Henrick Poelman 1.e aengeeijst sijnde
non comparuit
Ekelenburg ad domum
Fiat vervolgh.

16.
17.
18.

Merc. 9 meij 1736.
Henrick Poelman 2e aengeeijst; non comp.
Elfrinckhof ad uxor.

19.
20.

Cunera van Argeren 1ste aengeeischt; non
comp. Elfrinckhof ad os.

21.
22.

Reijer Jacken 1e aengeeijst; non comp.
Elfrinckhof ad dom.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Schepenen condemneren Henrick Poelman,
ter oorsaecke hij boven voorige excuse
en waerschouwinge sig niet ontsien heeft
nagtegaalen te vangen en te versenden,
in de boete van vijf en twintig gld. anstonts te betaalen, of agt dagen te
water en brood te sitten onder de oude
Raadcamer; met serieuse waerschouwinge van sig in het toekomende
van diergelijck te wachten, bij poene
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fol. 58
01.
02.
03.
04.

dat hij bij de eerste overtredinge sonder
de minste gratie sal werden gebannen
uijt dese stadt en schependom. Actum
den 10. meij 1737.

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Reijer Jacken 2e gebodet; non comparuit
Elfrinckhof ad domum.
Fiat vervolg
Lune 13 Meij 1737.
Reijer Jacken 3° gebodet; non comparuit
Elfrinckhof ad domum
Alsoo Reijer Jacken wegens het verwonden
van een ander tot 3 maelen van ’s Heeren
wegen gebodet sijnde niet gecompareert,
maer ’t Gerigt ontweecken is; soo werd
den selven bij desen met de klock ingedaegt
en geciteert tegens heden over 14 dagen.
publ. 13 meij 1737.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Schepenen condemneren Jacob Santbergen,
Peter van Luijck en Bernhardus Evertsen
ter oorsaecke sij op gisteren voor Heeren
Rigteren geciteert sijnde om van ’s Heeren
wegen kondschap der waerheit te geeven
geweigert hebben sulx onder eede te deponeren, streckende tot versmadinge der
justitie en kleinagtinge des Gerigts ijders
in de boete van 20 £ * binnen 24 uijrhen te betalen cum expensis.
ende ordonneren haer alnog kondschap
in forma * ter eerster citatie * te geeven en die te beëdigen, bij
swaerder boete * of incarceratis na der Rigteren goedvinden. * Actum den
en pron. den 29 meij 1737.

31.
32.
33.

Alsoo Reijer Jacken van ’s heeren wegens
bij klockslag gebodet sijnde niet is
gecompareert, soo werd den selven
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

fol. 58vso
voor de tweede mael gebodet tegens den
17 junij aenstaende. publ. 31 meij 1737.
Alsoo Reijer Jahken reets tweemael van
’s heeren weegen bij clokkeslagh gebodet
zijnde niet is gecompareert, soo wert deselve
voor de derde of laatste wijle gebodet
tegens den derden september aenstaande
public. 1 julij 1737.

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Alsoo Reijer Jacken nu tot verscheide
maelen van ’s Heeren wegen bij klockslag gebodet sijnde niet is gecompareert; soo wert den selven Reijer
Jacken bij desen voor de laetste mael
gebodet en ingedaegt tegens heden
over 14 dagen drie weecken. publ. 9 sept. 1737.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Schepenen condemneren Willem de Vent,
ter oorsaecke hij in het schependom
jaegende een duijve heeft geschoten, in
boete van 30 dalers volgens het reglement op de jagt. Cum Exp. pron.
4 oct. 1737.

22.
23.
24.
25.
26.

Schepenen condemneren Jan Abraham Haring,
ter oorsaecke hij Dr. Gerrit Wakker
geslaegen heeft, in de boete van
10 £ Cum expens. pron. 26 oct.
1737.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Den Procu Fisc. heeft voorgedraegen, dat
Beert Evertsen hem versogt heeft Haer
Weled. ende Agtb. te remonstreren, dat
hij het factum bekende en versogt
afdoeninge buijten forme van proces. Versoekende daer op het goedvinden van Haer Weled. ende Agtb.
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fol. 59
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

waer op geresolveert is aenstaende
maendag te besoigneren. d. 4 nov. 1737.
Lune 11 nov.
De Procu Fisc. heeft bij herhaelinge op
andermaelige confessie en instantie
van Beert Evertsen het vorenstaende
versoeck gereitereert.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Alsoo Beert Evertsen iterativelick heeft
bekent, ende oock bij de ingenomen informatien gebleecken is, dat hij sig soo verre vergeten heeft, dat hij eenige vimmen

rijsen gelevert ende eenige dagen gearbeijd
hebbende ten dienste van de Oostermeken
den Greve in reeckening heeft gebragt
seven en veertig vimmen rijsen, daar
bij sig ende in de tagtig dagen arbeijtsloon, ende voor ’t eene en andere in
rekening heeft gebragt, ende bij naeder
ondersoeck gebleecken is, dat hij niet
meer rijsen had gelevert dan twee en
twintig vimmen, en maer negen dagen had gearbeijdet, oock sig alsoo van

den Greve heeft laeten voldoen. Dat
hij daer benevens de getuijgen nog heeft
gesogt te diverteren: Ende daer bij
nog geconsidereert, dat selfs hem als Heijmraede in der tijd diergelijcke practieq
te minder hadde gepast: soo is ‘t,
dat Burgemeesteren Schepenen ende
Raad den voorn. Beert Evertsen over
’t eene en andere condemneren bij
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fol. 59vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

desen in een boete van 80 £ voor de
Stadt ende in een Schepenklaeringe van
vierhondert guldens, met serieuse
waerschouwinge dat hij sig in het
toekomende van sulcke en diergelijcke
mesuses sal hebben te wagten, of Schepenen sullen het swaerder neemen.
Cum expensis. Gesententieert den 11 nov.
1737. en gepron. eod. die.

10. *ter oorsaecke
11. van haer onkuijsch
12. leven en iterative
13. beswangeringe
14. in onegt
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Alsoo Ariaantje Isaacs, aen wien * bij twee
successive sententien dese stadt en schependom is ontseit, ende bij welcke laetste
sij publijck is gebannen haer leven lang
uijt dese stadt sonder oijt wederom in
dese stadt en schependom te koomen bij
swaerder straffe, des onaengesien sig
niet ontsien heeft binnen dese stadt
te koomen en opentlik te verkeeren,
ten spotte van de justitie en ergernis
van de goede ingesetenen; soo hebben
Schepenen deselve Ariaantje Isaacs
gecondemneert, gelijck Haer Ed. en
Achtb. haer condemneren bij desen om
geduijrende drie jaeren in het Provinciale Tugthuijs t’Arnhem te werden
geconfineert ende aldaer met haere
handen de kost te winnen, deselve
alno vervolgens alnog uijt desen stadt en schependom verbannende, als verbannen
werden bij desen, met iterative verbod
van daer noijt weder in te koomen
bij lijfstraffe. gepron. d. 16 dec. 1737.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

fol. 60
Schepenen condemneren Schipper Jan
Petersen de Vries ter oorsaecke hij ??? voor
den ? febr. 1738 eenige dagen ’s morgens (: vermits het
’s avonds te voren geen vaerbaer weder
was geweest) aengesogt sijnde om te vaeren ’t selve heeft gedeclineert, onheuselick
gesproken ende door den Roeijdr. gesogt
sijnde niet gevonden heeft konnen werden,
ende alsoo het veer heeft laeten leggen,
in de boete van 40 £ cum expensis.
actum den 28 Feb. 1738.

12.
13.
14.
15.

Schepenen condemneren David Davidsen ter
oorsaecke hij Henrick Stevensen geslaegen
heeft in de boete van 10 £ Actum
den 28 Mart. 1738.

16.
17.
18.
19.

Schepenen condemneren Henrick Stevensen
ter oorsaecke hij David Davidsen heeft geloechent in de boete van 3 £ actum
den 28 Mart. 1738.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

18 Apr.
Jacobus Sirkel van ’s Heeren wegen gebodet
sijnde, is aengeeijst, sed non comparuit.
Staal ad domum.
Fiat 2den bodinge.
21 Apr.
Jacobus Sirkel 2°. gebodet en aengeeijst
sijnde non comparuit
Staal ad domum.
Fiat vervolg.
25 De.
Jacobus Sirkel 3°. aengeeijst sijnde non comp.
Ekelenb.ad domum.
Fiat indaginge bij
klockslag
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fol. 60vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08. *voor den Gerigte
09. alhier
10.
11.

Alsoo Jacobus Sirkel tot drie maelen van
’s Heeren wegen gebodet sijnde, na gedaene aeneijssinge niet is gecompareert,
soo werd den selven Jacobus Sirkel bij
desen voor de eerste maal bij klockslag
in gedaegt tegens heden over 14 dagen
voor middag ten tien uijrhen, omme
sig te sisteren *, ende op het geene hem
sal werden voorgehouden te andwoorden
na behooren. publ. 25 april 1738.
postea comparuit et deposuit.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Alsoo Loge Stevensen sig niet ontsien heeft
op de 10. deses den persoon van Loge
Reijersen met der daad te ontweldigen
een paerd, dat hij na het schuthoeck
leijdde, ende t’effens der selve seer te
slaen en te mishandelen, oock naderhant hem tegens komende wederom aen
te randen en te slaen; soo condemneren Schepenen den selven Loge Stevensen
om over het ontweldigen van het paerd
in 40 Heeren ponden, ende over het slaen
in 10 gelijcke Heeren ponden; hem bij
desen wel ernstig waerschouwende,
dat hij den voorse Loge Reijersen sal
ongemolesteert laeten ende sig van
alle feijtelijckheden voortaen wagten,
of Schepenen sullen het hem se veel
swaerder af neemen. cum expensis. 14 Meij 1738.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. juravit
32. 16 meij 1738.

fol. 61
Alsoo bij de ingewonnen informatien genoegsaem gebleecken is, dat Berent Egbertsen
ende Henrick Hartshoorn op den 16 febr.
laetstleden ’s avonds tusschen 10 en 11 uijrhen
droncken op strate geweest sijnde, sig hebben
ingewickelt in een gevecht met de studenten Duijmaer ende
Otto van Eck, sijnde den eerst genoemden
voorsien met een ronge van een karr,
ende oock genoegsaem consteert, dat sij de
voorn. studenten geslaegen, ende eenige
excessen meer gepleegt hebben; soo is ‘t
dat schepenen, uijt consideratie van den
donckerheit des nagts, ende daer uijt resulterende
defect van volkomen bewijs, specialik omtrent den aengang der quaestie, de voorn.
Berent Egbertsen pro excessu condemneren
in de boete van 40 £. ende Henrick
Hartshoorn in 20 £. cum expensis.
d. 14 meij 1738.
Alsoo bij de ingekoomen informatien
gebleken is, dat Jacobus Sirkel op den
16 feb. ’s avonds bij half elf uijrhen
op strate ende op de plaets des gevegts
dat aldaer tusschen burgers en studenten
is geweest, sig heeft be begeeven, voorsien
met een stock, ende daer mede oock bewijsselijck geslaegen heeft, ’t welck hij voorgeeft en daer bij persisteert alleenlick
scheijdender wijse gedaen te hebben; soo
is’t dat schepenen den delven condemneren, om sig met solem nelen eede te
expurgeren, dat hij met geen andere
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01.
02.
03.
04.
05.

fol. 61vso
gedagten in die actie is geweest, ofte sijn stock
gebruijckt heeft, als om den vegtende parthijen te scheijden, ende sonder eenig opset
van offensie gehad te hebben. sig Dus anders
bij nadere dispositie. d. 14 meij 1738.

06.
07.
08.
09.
10.

Schepenen condemneren Jan de Vent ter oorsaecke hij sijn mes heeft getrocken op
Peter Lucassen in de boete van 40 £ en
cum exp. den 2 jul. 1738
schepencl. van
10 £.

11.
12.
13.
14.

Schepenen condemneren Ellard Henricksen,
ter oorsaecke hij verleden donderdag
8 dagen een mes tegens Simon Henri Jacobsen
heeft getogen, in 40 £ cum exp.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Alsoo ten huijse van Hilbrandt Bos op den 19 Nov. 1738
brand ontstaan was, en hij Hillebrandt, in plaats van de
brand bekent te maaken de selve cachetteerde en versweeg
daar en boven de menschen hem hulpe biedende met
gewelt uijt sijn huijs keerde, soo ist dat schepenen ter
oorsaake voornoemt hem, in conformite van ’t Reglement
op de brandt beraemt, condemneren in een boete van
25 Guldens cum expensis. d. 26 Nov. 1738.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Schepenen op klagte van een Zutphens wagenman condemneren Schipper
Johannes Vermeer, ter oorsaeck
hij op sijn veerbeurte bij vaerbaer
weder is overgebleven leggen, den
Zutphenschen wagenman sijne
schade te vergoeden ad 10 gl.; ende sal
’t Schippers Gilde werden gewaerschuijwt haere beurten bij mogelijckheit exact waer te neemen
na de ordre op ’t veer ter arbitragie
des Gerigts. Den 5 Jan. 1739.
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fol. 62
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Schepenen condemneren Ellard Henricksen
ter oorsaecke hij de Fredrick van Aken
met inurieuse woorden heeft geinsulteert en daer door occasie tot
dadelijckheit heeft gegeven, in de boete
van twintig £ cum expensis. pron. 11 mart.
1739.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Schepenen condemneren Albert Jacobsen
ter oorsaecke hij sig in den dronck
met een mes sig heeft te buijten
gegaen, om voor dese reijse van
nu tot vrijdag op water en brood
te sitten, met waerschouwinge
van sig in het toekomende te
wagten, of Schepenen sullen
’t swaerder neemen. d. 30 Nov.
1739.

18.
19.
20.
21.
22.

Schepenen condemneren Henrik Poelman
ter oorsaecke hij jongstleden sondag hout
van buijten in de stadt heeft gebragt, tegens
verbod en publicatie, in de boete van
10 £ cum exp. pron. 18 Meij 1740.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. 3 Oct.
32.
33.
34.
35.
36.

Voor de eerste mael van ’s Heeren wegen
aengeeijst, dog niet gecompareert
Beert Brantsen
Gerrit Elfrinckhof relateert
de bodinge bij absentie van
Beert Brantsen aen de nabuijren gedaen te hebben
Fiat 2de bodinge.
Voor de twedemaal van s Heren wegen gebood
Beert Brantsen en niet gecompareert
Dirk Staal relateert de boding
bij absentie van Beert Brantsen
aan de naburen gedaan te hebben.
Fiat de 3 boding.
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fol. 62vso
01.
02.
03.
04.

Mercur. 5 oct. 1790.
de
Voor de 3 mael aengeeijst Beert
Brantsen, sed non comp.
Staal aen de nabuijren

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Veneris 28 octob.
Voor de 2de mael aengeeijst sed non
comparuit de vrouw van Beert
Clundert
Jan Ekelenb. ad maritum.
Fiat 3de citatie

12.

Lune 30 octob.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Alsoo beert Brantsen tot 3 maelen
van ’s Heeren wegen gebodet sijnde
de stadt en en justitie ontweecken
is; soo werd den selven Beert Brantsen
bij desen voor de eerste mael gedaegt
tegens heden over 14 dagen, om te
aenhooren soodaenen eijsch als alsdan van rechtswegen tegens hem
genomen sal worden; ’t gae dan
verder als regt is.
publ. 31 oct. 1740.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Alsoo Geertruijd Engelen de ?????? wegens de
Br??????? sig gevallen en de justitie
justitie gesogt sijnde de stadt
ontweecken is; werd deselve hier
mede voor de eerste mael gebodet
bij edict tegens heden over 14 dagen
om t’aenhoren de eijsch ende sig
ter purge te stellen: ??????? na behoren.
publ. als boven.
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fol. 63
01.
02.
03.
04.

Mercuri 2 oct. Nov. 1740.
Voor de 3 mael aengeeijst de vrouw
van Beert Clundert, sed non comparuit.
Ekelenburg ad maritum

05.
06.
07.

Lund. 14 nov. 1740
Aengeeijst Beert Brantsen; sed non comparuit.
Staal

08.
09.

Aengeeijst Geertruijd Engelen; sed non comparuit.

10.
11.
12.

Voor de tweede mael de twee voorstaende personen bij klockslag gedaegt
tegens heden over 14 dagen.

13.
14.
15.

Mercur. 30 Nov.
Aengeeijst voor de derde tweede maal Beert
Brantsen; sed non comparuit.

16.
17.

Aengeeijst voor de tweede maal Geertruijd
Engelen; sed non comparuit.

18.
19.
20.

Voor de derde mael de twee voorn. personen ingedaegt bij klockslag tegens
heden over 14 dagen.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Alsoo Anna Eva oud 22 a 23 jaeren, geboortig boven Keulen voormaels aengeseit
de stadt te ruijmen, daer weder binnen is
gekomen, en uijt alle omstandigheden onder veele
susicien van onkuijsch gedrag ligt; hebben
Schepenen haer de stadt ontseit, ??????? sonder
daer weder binnen te koomen, bij swaerder
correctien. d. 2 Dec. 1740 in camera voorgelesen.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.

fol. 63vso
Schepenen condemneren Jan Petersen de Vries ter
oorsaecke hij sijn *ordinaris veerbeurte niet heeft waargenoomen
in een boete van 10 £ sullende den Zutphensen
voorman van hem moeten gededomageert worden ter erkentenis
des gerigtes. d. 16 dec. 1740.
Mercur. 18 Jan. 1741.

07.
08.
09.
10.

Beert Brantsen ten 3de maele aengeijst.
non comparuit.
Geertruijd Engelen ten 3de maele aengeeijst.
non comparuit.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Alsoo Beert Brantsen geaccuseert sijnde
dat hij Geertruijd Engelen soude hebben
beswangert, ende alsoo overspel begaen;
waer over hij 3 maelen aen sijn huijs en
vervolgens 3 maelen bij klockslag ingedaegt
sijnde niet is gecompareert, maer sig de
justitie onttrocken heeft; soo is ’t dat
Burgemeesteren Schepenen en Raaden
recht doende in contumaciam den selve
Beert Brantsen bij desen condemneren, dat
hij dese stadt en schependom sal hebben
te ruijmen en te missen, hem daer uijt
verbannende sijn leven lang, sonder daer
oijt weder in te komen, bij swaerder straffe.
pron. van de peuij op den 18 Jan. 1741.

26.
27.
28.
29.
30.

Alsoo Geertruijd Engelen in onecht
gebaert ende het kind aen eenen Beert
Brantsen, sijnde een getrouwt man,
heeft opgedraegen, ende alsoo volgens
haer bekentenis overspel begaen sou
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fol. 64
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

hebben begaen; waer over sij tot 3 maelen
aen huijs en vervolgens 3 maelen bij
klockslag gebodet en gedaegt sijnde,
niet gecompareert maer de justitie ontweecken is; soo is’t dat Burgemeesteren
Schepenen en Raed recht doende in contumaciam, condemneren Geertruijd
Engelen, dat sij dese stadt en schependom
sal hebben te ruijmen en ?????????? daer uijt te
boven onthouden, sonder haer leven daer
weder in te koomen, haer dienvolgens
daer uijt verbannende bij desen, op
poene van swaerder straffe, gepron.
en van de peuij uijtgelesen den 18 jan.
1741.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Schepenen condemneren Timon Cornelissen
ter oorsaecke hij op den 7 febr. 1741. ’s avonts
aen Jacob Jacobsen huijsstoringe gepleegt
en hem in sijn huijs geslaegen heeft, in de
boete van 20 £ cum exp. te betalen
volgens willek. pron. 13 febr. 1740

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Schepenen condemneren Jan Poel en
Kees Aalten, ter oorsaecke sij op den
7 febr. 1741. ’s avonts baldadigheden aen
’t huijs van Jacob Jacobsen *en anderen hebben
gepleegt, in de boete van 10 £
ijder, cum exp. te betalen volgens
willek. pron. 13 febr. 1741.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

fol. 64 vso
Schepenen condemneren Hermen Gosensen en Zeger Karssen, ter oorsaecke sij Heerendiensten in het
assisteren van den Roeijdr. tot
het vervolgen *en apprehenderen van een delinquant,
geweijgert hebben, ijder in een
boete van 40 £ cum exp.
pron. 2 jul. 1742.

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Alsoo Schipper Jacob Slors het veer op den
ses en twintigsten van Junij s’avonts nog
s’nagts vaarbaar weder sijnde, met niet nae de
order heeft waargenomen.
Ende de Bootschuijveren Henrick Smit,
Booj Boojs, en Jacob Berentsen s’nagts tusschen
den ses en seven en twintigsten voors. nae
de Veerman van Amsterdam comende, sijn
toegevaren sonder den voorn. Schipper en
passagiers daarvan kennisse te geven
Hebben Schepenen dienthalven den Schipper in 20 £ ende voorn. Bootschuijveren
ijder in 5 £ gecondemneert om tegens
aanstaande maandag te betalen. cum
Expens.
Voorts condemneren Schepenen Jacob
Berentsen ter oorsaecke hij op onwaarheden voor gemene Schepenen gesproken
bevonden is om tot aanstaande maandag
morgen op water en brood te sitten
pron. 7 Julij 1742.
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fol. 65
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Schepenen condemneren Schipper Jacob
Slors ter oorsake hij verweijgert heeft
den bootschuijver Jan Lou, die in stadts
dienst aen sijn boord was gekomen met
’t stadts boot, voor sijn op sijn schip te kunnen
ontfangen, in een boete van 5 £
cum exp.
pron. 12 jul. 1742.

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Schepenen condemneren Jan Lou, ter
oorsaecke hij het veervolck met ‘t
stadts boot aen ’t veerschip gebragt
hebbende de stadts touwen, waer mede ‘t
boot aen ’t schip voor en agter was vast
gemaeckt, afgesneden heeft, en sijn mackers
op ’t schip tegelaeten, in de boete van
10 £ cum exp.
pron. 12 jul. 1742.

18.
19.
20.
21.

Schepenen condemneren Steven Hermsen, ter
oorsake hij met een snaphaen in het velt
door den jachtschut is bevonden, in de boete
van 30 dalers. Actum den 5 sept. 1742.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Schepenen condemneren Cornelis Mingelen
en Henrick Beertsen turfmeteren, ter oorsaecke bij nametinge bevonden is minder
turf in haere gemetene karren te zijn geweest,
als de juste mate vereischte, dat sij sig geduijrende de naest eerst komende ses weken van
het turf meeten sullen onthouden. actum
den 10 sept. 1742.

30.
31.
32.
33.
34.

Schepenen condemneren Harmen Homan en
Ellard Tromp ter oirsaacke sij met elcanderen
hand gemeen sijn geweest ijder in de boete van
10 £ volgens willekeur cum expens.
pron. 19 sept. 1742.
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fol. 65vso
01.

1742.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Vermits Jan Driessen in de wandeling Jan
Toewater in een sware suspitie gelegt sijnde
van eenig hout ontvreemt, ende tot boonstaken
in sijn hof geemploijeert te hebben, geapprehendeert, ende nae voorgaande verhoor gevallen is op een nieuwkerker man daar hij
dat voorst. hout van gekogt sou hebben,
ende dienthalven uijt sijne detentie ontslagen ende hem tot twee distincte reijsen een tijd van veer thien dagen vergunt is ten eijnde hij sijn waarh aen
het Gerigt in persoon sou produceren
ende voorts hoofts geciteert sijnde in
gebreecke blijft, om sijne verkoper
te produceren; soo hebben *Schepenen hem gecondemneert gelijk hem condemneren bij
desen de stadt en schependom binnen
de tijd van 24 uijrhen te verlaten
sonder daar oijt of immer meer weder
in te komen bij nadere dispositie
pron. 8. oct. 1742. postridie insinuat.
door de Roeijdr. Eeckelenburg.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Schepenen condemneren Henrick Harshoorn
ter oorsaacke dat hij een sack meel voor het
Kinderhuijs op de waag niet heeft laeten
wegen in de boete van 4 g[oud] guldens volgens
de ordonnantie op de waag geëmaneert
pron. 5 Nov. 1742.
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fol. 66
01.

1743.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vermits de schippers Gerrit Hesselsen en
Steven de Meester ijder op haar veer beurt
versuijmt hebben van eenige der bestel goederen op sijn tijd aan land te brengen ende
daar door belet sijn geworden om met de
eerst varende post wagen vervoert te worden,
en Jan Dump brief besteller door sijn
nalatigheid mede te weeg had gebragt
dat die goederen, na dat die selve aan land
waren gebragt met de daar op volgende
veer wagen niet sijn getransporteert geworden,
waar door die goederen niet alleen in haar
waarde sijn vermindert maar de eijgenaren
ondertusschen van het gebruijk derselver
berooft; hebben schepenen ijder gecondemneert
in de boete van 5 £ boven de schade
die de geinteresseerdens mogten komen
te vorderen cum exoens.
pron. 8 sept. 1743

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Schepenen condemneren Henrick Vlieck ter
oorsaake dat hij Sander de Corporaal des avonds
voor bij sijn deur komende met een
stock geslagen had in de boete van 10 £
cum expens.
pron. ut supra.

128

fol. 66vso
01.
02.
03.

Voor de eerste maal van S’Heren Wegen
aangeeijst dog non comparuit Henrick
Tob.

04.
05.
06.
07.
08.

Jan Eeckelenburgh relateert
de boding bij sijn absentie aan
des selfs hospes gedaan te hebben
Actum 8 febr. 1743.
fiat de 2 citat.

09.
10.
11.
12.
13.
14.

Voor de tweede maal van S’Heren wegen
aangeeijscht Henrik Tob.
Gerrit Elfrinckhof relateert
de boding gedaan te hebben
bij absentie van Henr. Tob
aan twee soldaten. Actum 13 dito.

15.

Fiat de 3 citat.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Voor de derde maal van S’Heren wegen aan
geeijscht Henrick Tob
Gerrit Elfrinckhof relateert
de boding gedaan te hebben en
bij absentie van Henr. Tob aan sijn
logement. Actum 18 dito

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Alsoo Henrick Tob gewesen soldaat van het tegens
woordig alhier inleggende militair Guarnisoen driemaal van s’Heren wegen gebood, aangeeijscht, en
de Justitie en Stadt ontweken is, werd deselve
Henrick Tob bij klockslag ingedaagt om heden
over 14 dagen te compareren om den eijsch die
nae regtens tegens hem sal gedaan

129

fol. 67
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

worden te aanhoren ten eijnde hij sijn
behoorlijcke purgie daar tegens inbrengt.
publ. 22 febr. 1743.
Henrick Tob aangeeijscht sed non comparuit fiat de tweede citatie
Alsoo Henrick Tobbij klockslag geciteert
sijnde ende niet verschenen is werd voor
de tweedemaal bij klockslag ingedaagt om
op de eertre regdag na de aanstaande
vacantie te compareren
Publ. 8. Maart 1743.

12.
13.

Henr. Tob aangeeijscht sed non comparuit fiat de derde citatie

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vermits Henrick Tob voor de tweede maal is inge
daagt en alnog volhart van Stadt de Justitie te
ontwijcken werd dienthalven voor de derde
maal gedagvaart om heden over 14 dagen te compareren en bij geen comparitie sal verder gaan dat
regtens is.
Publ. 25 Mart. 1743.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Nademaal Henrik Tob soldaat van ’t alhier
inleggende militaire guarnisoen drie veer
thien dagen na elcanderen bij edictale citatie
gedagvaart, ende na gedaene aaneijschen niet
gecompareert is, maar gepersisteert heeft van
de Justitie te ontwijcken, sonder sig van
soodane beschuldiging van geperpetreerde
hout dieverij die tegens hem werd ingebragt
te purgeren en ontdoen. Soo is ’t dat BS.
en Raad condemneren gelijk sij condemneren
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fol. 67vso
01.
02.
03.
04.

bij deesen deselve Henr. Tob van de stadt
en Schependom van Harderwijk voor
altoos te verlaten bij nadere dispositie
pub. 24. April 1743.

05.
06.
07.
08.
09.

Schepenen condemneren Gerrit Huijberts nagt
waker, ter oorsaack hij sijn pligt als waker genegligeert heeft, dat hij sijn ampt in de naast
volgenge ses weken niet sal waarnemen.
pron. 20 Meij 1743.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Schepenen condemneren Maria Hondius, ter
oorsaak sij sig twee distincte reijsen heeft
te buijten gegaan van sig in onecht te
laten beswangeren. van stadt en schepen
dom binnen 24 uijrhen te verlaten en daar
noojt weder in te komen bij nadere dispositie
pront. 24 Meij 1743.

17.
18.
19.

Schepenen condemneren Geurt Arentsen
ter oorsaecke sijn hond jagende en een
braas drijvenden is gevonden in de boete

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Schepenen condemneren Loge Reijersen
ter oorsaecke hij op de Ceulsche weg met
Loge Stevensen questie gehad en sijn mes
getrocken heeft, in de boete van 40 £
volgens willek. Cum exp. pron. 10 julij
1743.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Schepenen condemneren Loge Stevensen
ter oorsaecke hij op de Ceulsche weg met
Loge Reijersen questie gehad en den selven
met sijn houwiel geslagen heeft, in de boete
van 10 £ volgens willek. Cum exp.
pron. 10 julij 1743.
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fol. 68
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Naa drie onderscheide ergaane Citatien ende
daar op gevolgde aaneischingen werd Jacobus in
de wandeling toegenaamt Appart bij geen comparitie met klockslag gedagvaart om heden
over veerthien dagen ter Raad Camere deser
stadt voor Schepenen te erschijnen en te aanhooren soodaenen eijsch ende beschuldiging
die tegens hem, wegens sijn ongehoorde en
onnatuijrlijcke vergetentheid in het alhier agter
laeten sijner onmundige kinderen bij wijlen
Jannetjen Jans in ehe verweckt, sullen
werden ingebragt, ten einde sig met suffisanté redenen en motiven hier van te ontschuldigen, dus anders sal werden geprocedeert als na regten oirbaar geoordeelt sal werden.
Publ. 24 janu. 1744.
Luna 10 febr. 1744.
Jacobus in de wandeling Appart conpar aangeeischt
sed non comparuit, is andermaal geciteert.
Luna 24 febr. 1744.

21.
22.
23.

Den selven Jacobus Appart is voor de tweede
maal aangeeijscht sed non comparuit. is voor de
derde maal geciteert.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Alsoo Jan Visser geboortig van Deil in Gelder
lant oud 46 jaeren, sig doorgaans generende
met lied singen, ende thans gedetineerde alhier, sig heeft onderstaan een jonge dogter
van vijfthien jaeren, te voorens van haere
moeder verlaeten en sedert in ’t arme weeshuijs
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

fol. 68vso
deser stadt opgevoedet, te seduceren ende uijt
’t Godshuijs tot haere geaufugeerde moeder
over te brengen; sijnde soodaene seductie
van armen kinderen een saak van seer
kwaad exempel ende in een stadt van
policij en justitie niet gepermitteert
of geoorlooft, maar in tegensdeel anderen
ten exempel strafbaar; soo is ’t dat Burgermeesteren Schepenen ende Raad deser
stadt, recht doende den selven Jan Visser
condemneren om pubkijck uijt deese stadt
en schependom van dien te werden gebannen,
hem dien volgens daar uijt verbannende bij desen,
sonder ooit daar weder in te komen bij swaarder straffe.
Geexecuteert den 27. Mart 1744.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Tusschen Tileman Bon Proc. Fisci aenlegger en Henrik
Beerts als vader en voogd van sijn onmundige
soon Jan Henriksen 1ve om betaling eener boete [1e verweerder]
ad 100 gl en schepen claringe ter taxatie des
Gerigts, cum expens.ter oorsaacke den becl. op
den 6 April 1744 aan verweerders eijgen huijs de persoon
van Jan Teunissen met een mes heeft gesneden;
Schepenen uijt consideratie van des beclaegdes
minderjarigheid voorbij gaende de schepenklaringe, condemneren des verweerders; soon in een
boete van 100 gl cum expens.
Pronunt. 1 Meij 1744.

29.
30.
31.

Alsoo Aaltje Jansen, geboortig van Harderwijck,
sig niet ontsien heeft, in het afloopen van den
jaere 1741 sig van hier te absenteren ende haere
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fol. 68a
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ses onmundige kinderen malitieuselick te verlaeten, ende alsoo te brengen ten laste van het
armen weeshuijs deser stadt zijnde een saak
gantsch onnatuijrlijk, liefdeloos van kwaad gevolg en streckende tot merckelijck beswaar van
deser stadts arme Godtshuijsen, die mits dien
in een stadt van policij en justitie niet alsoo
geleden behoord te werden; soo is ’t dat Burgerm. Schepenen ende Raad de voorn. Aaltje
Jansen hebben gecondemneert van uijt deese stadt
en schependom publijckelijk te werden gebannen
gelijk haar Weled. en Achtb. deselve verbannen
bij desen, sonder haar leven lang daar weder
binnen te mogen koomen, bij lijfstraffe
condemnerende deselve wijder in een bilik dedomagement van deser stadt kinderhuijs wegens
de alimentatie en verpleginge haerer verlaetene
kinderen; mits gaders in de kosten en mijsen van
justitie.
Geexecuteert op den 18. Meij 1744.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Dese sententie is Aaltje Jansen op de bode
camer ten overstaan van de Heeren Rigteren
in der tijd voorgelesen, ter oorsaacke sij wegens
swackheid niet instaat was voor schepenen te
verschijnen, vervolgens van de puij gepubliceert
en sij op morgen met een kar van hier getransporteert

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Schepenen condemneren Isaac Ossenberg, ter
oorsaecke hij de persoon van Antonij van
Asselt met een mes heeft gewondet, in de
boete van hondert guldens, te voldoen volgens willekeur; cum expensis. Actum den 3.
julij 1744.

34.
35.
36.

Schepenen condemneren Gerrit Willemsen den
Grooten ter oorsaak hij een haase strik geset en
een haas daar in gevangen heeft in de boete
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fol. 68avso
01.
02.

van 30 Dalers volgens jagt reglement cum
Expens. pronunt. 4 novemb. 1744.

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Alsoo Henrik Beerts als vader en voogd van
sijn onmundige soon Jan Henriksen op den
1 meij 1744 gecondemneert is geworden in eene
boete van hondert guldens ter oorsake den selven
op den 6. april 1744. aen sijn vaders eijgen huijs
de persoon van Jan Teunissen met een mes
heeft gesneden, ende onaengesien menigvuldige summatien mankeert die boete
te betaelen; soo is’t dat Burgemeesteren
Schepenen ende Raad agtervolgers deser stadt
willekeur den voorn Jan Henriksen deser
stadt willekeur en schependom ontseggen
voor den tijd van twee jaeren a dato deses,
hem daar uijt de voorseide tijd geduijrende
verbannende bij desen.
Publ. 6 Novem. 1744.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Frederik Cappers werd gecondemneert ter oorsaacke hij op de knegt van Peter van Ingen met
een vuijst op stadts werke geslagen en bij sijn
haijren getrocken heeft in een boete van thien
gulden binnen tweemaal vier en twintig
uijrhen te betalen bij nadere dispositie
cum expens.
pron. 4 Oct. 1745.

27.
28.
29.
30.

Luna 8. Novemb. 1745
Bastiaan Olofsen van s’Heeren wegen geciteert,
aangeeijscht sed non comparuit
Ekelenburg voorn. s’hoofs.
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fol. 69
01.
02.
03.
04.

Schepenen condemneren Bastiaan Olofsen
ter oorsaacke hij Zeger Claassen met een zweep
geslagen heeft in een boete van thien Heeren
ponden cum expens. Pronunt. 15 Nov. 1745.

05.
06.
07.
08.
09.

Schepenen condemneren Louijs de Pompe ter
oorsake hij den herbergier Johan Schalckwijk
in sijn eigen huijs, als ook Jan Lauw met
een vuijst geslagen heeft in de boete van 10
£ cum expens. Pronunt 15. Dec. 1745.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Schepenen condemneren Peel Vlijcken, ter oorsake hij op den 4. Dec. laastleden in de herberge
den Hollandschen Thuijn, [na] eenen Henrik Wouters
met een mesch over sijn aanges een gesneden
heeft, in een boete van 20 gulden cum expens.
Pronunt. 17 Dec. 1745.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Alsoo Jan Henriksen soon van Henrik
Beertsen, zijnde gecondemneert in een boete
van hondert guldens ter oorsake hij Jan Teunissen met een mesch gesneden had, ende bij
geen voldoening op den 6. Novemb. 1744 voor een
tijd van twee jaaren uijt stadt en schependom
verbannen was, hij sig verstout had om op
eijgen ban en boete tegens sijn bannisement
binnen voorseide twee jaaren in stadt en
schependom te koomen; soo is ’t dat Burgemeesteren Schepenen ende Raad den voorschreven Jan Henriksen condemneren om
stadt en schependom van desen dag af voor
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

fol. 69vso
een tijd van vier agter een volgende
jaaren te verlaeten sonder in die tussen
tijd daar weder in te komen bij arbitrale
correctie.
Van de puij gepronuntieert en door vier nagt
wakers sonder den armejager buijten stadt
en schependom gebragt den 19. Jan. 1746.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Schepenen condemneren Jan Janssen voor soon van
Henrik den Besten ter oorsaak hij op den vierden
Decemb. 1745 *op een bede bier ten huijse van Thijs Jacobsen in
Hierden Peter Jansen met sijn mesch gewondet heeft,
Schepen Claring om redenen voorbijgaanden, in een
boete van hondert guldens. Cum Expens.
Pronunt 18. Febr. 1746.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Schepenen condemneren Lambert Janssen en Heijmen
Heijmen Henricksen ter oorsaak sij beijde op den 4 Decemb
1745 ten huijse van Thijs Jacobsen in Hierden op een
bede bier haar messen getrocken hadden en op
Gerrit Henriksen aangevallen te zijn ijder in
een boete van 40 £ en de halfscheijt van de
costen
Pronunt. 18. Febr. 1746.

23.
24.
25.
26.
27.

Schepenen condemneren Peter Henriksen ter oorsake
hij den 4. Dec. 1745 op een bede bier ten huijse van
Thijs Jacobsen in Hierden sijn mesch getrocken
had in een boete van 40 £ cum expens.
Pronunt. 18 Febr. 1746.
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fol. 70
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Schepenen condemneren Evert, Peter, en Willem
Willemsen ter oorsaake sij aanhevers van het
gevegt en rusie, den 4 Dec 1745 op een bede bier
ten huijse van Thijs Jacobsen in Hierden voorgevallen zijn geweest ijder in een boete van 20 £
en een derde part van de costen.

07.

Pronunt. 18 Febr. 1746.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Schepenen condemneren Cornelis Foppen, ter
oorsake hij Peter Dijsbergen den 4 Dec. 1745
ten huijse van Lambertus Moyen geslagen
heeft in een boete en aanhever van het gevegt
is geweest in een boete van 20 £ cum
Expens.
Pronunt. 18. Feb. 1746

15.
16.
17.
18.

Schepenen condemneren David Davidsen Nagtwaker en
Claas Lucassen, ter oorsake sij makanderen aan het huijs
van Johan van Schalckwijk met vuijsten geslagen hebben,
ijder in een boete van 10 £ cum Expens.

19.

Pronunt 23 Mart. 1746.

20.
21.
22.
23.

Schepenen condemneren Derk Claver en Johan van Schalckwijk, ter oorsake sij malcanderen aan het huijs van deesen
Schalckwijk met vuijsten geslagen hebben, ijder in een boete
van 10 £ cum Expens.

24.

Pronunt. 23 Mart 1746.

25.
26.
27.

Schepenen condemneren Cornelis Claver ter oorsake hij
aan het huijs van Johan van Schalkwijk meede
gevogten heeft in een boete van 10 £ cum Expens.

28.

Pronunt. 23. Mart. 1746.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.

fol. 70vso
Schepenen condemneren Jan Priester, ter oorsake hij
Jacob Rijkessen op de Ceulsche weg in de herberg het
Roode hart aan geene seide de stadt Xanten met een
glas gegooijt en aan ’t hooft gebloetwond heeft, in
een boete van 10 £ cum Expens.
Pronunt. 30 Mart. 1746.

07.

Schepe

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Schepenen condemneren Evert Willemsen, Cornelis
en Maurits Janssen, Jacob Mommen, en Jan Otten
ter oorsake sij op den 18. Sept. laastleden sávonts
met een schuijt aan een vreemt vaartuijg met
turv beladen sijn gekomen, alwaar sij turven
hebben afgenomen, eenige van dien in zee gegooit en eenige in en over dat vaartuijg gegooit
en verder veele disorders en baldadigheden aangerigt hebben, ijder in een boete van vijf £
voorbehoudens een ijder het regt om sijn ontschult
te bewijsen cum Expens.
pront. 3. Octob. 1746.

20.
21.
22.
23.
24.

Schepenen condemneren Jan Gerret van
Dulmen ter oorsaacke hij op twee distincte
sondagen agter een aan sijn huijs op de viool
heeft laeten spelen, en verscheide menschen aldaar gehad heeft in een boete
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fol. 71
01.
02.

van 6 gulden volgens publicatie cum expens.
pronunt. 17. Mart. 1747.

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Schepenen condemneren Willem Tijmonsen
ter oorsaak hij den Heer Burgerm; de Maester
verwijgert heeft eenige vrugtboompjes met
sijn kar van Arnhem meede te brengen sulx
voorgeven dat gemelt en Heer ’t vragtloon verweijgert had en sulen contrarie bevonden, dat
hij in ses weken met de weekelijkse tour
kar op van hier op Arnhem niet sal hebben
te varen bij nadere dispositie.
pronunt. 9. Jun. 1747.

13.
14.
15.
16.
17.

Schepenen condemneren Jan Gerrit van Dulmen,
ter oorsaecke aen sijn huijs jongstleden sondag
8 dagen is op de viool gespeelt en daer na gedanst,
in een boete van ses guldens cum expensis. pron.
28 jun. 1747.

18.
19.
20.
21.
22.

Schepenen condemneren Jan van Schalckwijck,
ter oorsaecke jongstleden sondag 8 dagen aen
sijn huijs op de viool gespeelt en daer na gedanst
is, in een boete van ses gl. cum expensis.
pron. 28 jun. 1747.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Schepenen condemneren Andries Wijgmansen
wegens disrespectueuse en indecente expressien
open tegens de Heeren overkeurmren geëvomeert
in de boete van 40 £ de schepenklaringe
bij gratie voor dit maal voorbij gaande cum
Expens.
pronunt. 30. Juni 1747.
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fol. 71vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Mercu. 27. Mart. 1748
Geresumeert de informatien in camera ende
beëdigde condschappen in der Rigteren Bank
ingewonnen over het af hakken van stobben
geduijrende de laatste vorst in verscheijde
parcelen houtgewasch in Hierden gepleegt,
is geresolveert de personen van Gerret
Willemsen en Aalt Driessen ten naasten
te doen booden, ende op ’t geene teegens
haar desen aangaande sig heeft opgedaan
te verhooren
Mercur. 3 April 1748

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Vernomen zijnde dat de persoon van Gerritje
Aelberts in den jaere 1746 over beschuldigde
diefstal 3 maelen gebodet en 2 maelen ingeluijt zijnde, sig thans binnen deese stadt
zou bevinden, is geresolveert deselve te
laeten soeken, en gevonden werdende
te brengen op ’t stadthuijs
Gesogt maar niet gevonden zijnde hier geweest,
maar laetsleden sondag
vertrocken, referentie
Jacob de Lorre

25.
26.

Aalt Driessen aangeeist zijnde, non comparuit
Elfrinkhof ad os

27.
28.
29.
30.

andermaal te booden tegens den naasten
Gerret Willemsen ’t tegens hem gedeponeerde
voorgehouden zijnde, seit die facta niet gepleegt te heben.
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fol. 72
01.

Vener. 5. Apr. 1748

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Aalt Driessen aangeeist, non comparuit
Jan Ekelenburg de boding gedaan
aan de vrouw, die ’t aannam haar
man te sullen bekent maaken. Zijnde
bij de bodinge haar aangeseit, dat,
soo hij niet kwam, hij gehaalt zou
werden.

09.
10.

Goedgevonden Aalt Driessen desen middag
te laeten haelen en te confineren.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Alsoo Looge Reijersen op den 5. April
met sijn wagen niet heeft willen vaeren,
en ’t veer heeft laeten ledig staan, onaangesien hij door den Wagenscholtis gelast
is geworden om te vaeren, is den selven
wegens sijne nonchalance in’t niet waarnemen van sijn beurt gecondemneert om
aan den Wagenman, die voor hem gevaaren
heeft, sijn vragt te suppleren, soo daar
aan te kort mogt koomen, en wegens
sijne gepleegde inobedientie in de boete
van ses guldens. cum expens.
pron. 21 Apr. 1748

24.
25.
26.
27.
28.

Dr. Vlieck hebbende versuijmt sijn brouwers
vaten binnen drie jaaren te laten ijcken,
werd gecondemneert in de boete van 5 £
volgens willekeur
pronunt 5. Apr. 1748.
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fol. 72vso
01.

Luna 8 April 1748

02.
03.

Aalt Driessen en Gerret Willemsen te boden
tegens aanstaende maendag over 8 dagen

04.
05.

Aalt Driessen 3e aangeeischt, non comparuit
Ekelenburg ad uxorem.

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Wegens de disrespectueuse en genoegsame
calumnieuse ecpressien, welke Gerret Willemsen sig tot meermaelen voor den
Gerigte gebruijkt heeft, is goed gevonden
den selven te confineren bij provisie,
op water en brood.
pronunt. 21. Apr. 1748.

13.
14.

En sal Henrik Withaijr gebodet werden
ten naesten.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Schepenen condemneren Henrik Claasen geweesen
Dragonder ter oorsake hij op saturdag den 25. Januari jongstleden om de middag sig niet ontsien
heeft om op den Broederen een wapengerugt
aan te rigten, eenige studenten op het pleijn
wandelende te molesteren, en den student
Apeldoorn met het plat van een blanken
zabel in de rug te slaan en verdere ongeregultheden meer, in een boete van hondert
£ cum Expensis; en bij geen
voldoening of behoorlijke verburging
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fol. 73
01.
02.
03.
04.
05.
06.

binnen vier en twintig uijrhen de stadt
en schependom sal hebben te ruijmen voor een
tijd van twee jaaren sonder immiddels daar
binnen te koomen bij swaardere straffe
pronunt. 17. Mart. 1749.
Mercur 9 Jul.

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Geresumeert de informatien ingewonnen ex officio
over het geweld door verscheide opgesetenen van
Hierden op den 20 febr. 1749 op ’t Erfhuijs gehouden
tot Beekhuijsen tegens verscheide uijtheemsche
personen; en daar bij gebleken zijnde, dat
eenen Peter Henriksen daer aen wel het meest
hand-dadig is geweest; ende die Peter Henriksen zedert sig in dienst van den lande als
ruijter onder ’t regiment van den Heer Generaal
Prins van Hessen Philipsdal heeft begeven
ende alsoo deser stadt jurisdictie ontweken
is; is goedgevonden de informatie te sijner
laste ingewonnen bij missive te senden aen
den commandant van ’t guarnisoen t’Elburg
om daar omtrent verder gedaen te werden,
het geene na bevindinge van saken zal werden geoordeelt te behoore

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Schepenen condemneren Beert Henriksen,
Gerrit Henriksen, Jan Gerritsen Costganger,
Henrik Lubbertsen en Jan Lubbertsen, ter
oorsake sij op den 20 febr. 1749. toegerust
met ongewoonelijker wijse toegerust, een
gemein wapengerugt op ’t Erfhuijs tot
Beekhuijsen hebben aengerigt, gecondemneert ijder in een boete van 20 £ en
schepenklaeringe van *gelijke 20 £ Cum
expensis. pron. 9 julii 1749.

144

fol. 73vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Schepenen condemneren Lambert Pelen
ter oorsake hij ’s nagts tusschen den 30 en
31te Maart 1749. de glasen aen het huijs
van Caspar de Haan met steenen heeft ingesmeten; in de boete van 40 £ en
schepenklaeringe van gelijke 40 £ boven
het repareren der glasen. Cum exp. pron.
9 Julii 1749.

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Geresumeert bij de Magistraat der stadt Harderwijck de informatien ten dienste van de
justitie ingewonnen over ’t gewelt op den 28.
maart 1749. omtrent 10 uijrhen ’s avonts gepleegt aen en in het huijs van Simon Jacobsen met het raapen en smijten van steenen
in en door de glasen, oploopen der deure,
doen openen der kaste, en andere onstuimigheden meer; welgem; magistraat gelet, waar
op in desen enigsints te letten stonde uijt
de circumstantien van saake te letten stonde,
doende recht, condemneert Adam Christiaan
Schenck in de boete van hondert dalers;
ten ware hij bij handtastinge (: vermits
sijn minderjaerigheit) in plaatss van solemnele ede verklaere, en aen neme bij sijn
meerderjaerigheit nader met solemnele
ede in forma te zullen erhouden, dat hij
aen de voorseide feitelijkheden, te samen
of bij sonder, niet schuldig en mede-dadig
is geweest. Cum exp.
pron. 11 Julii 1749.

31.
32.
33.
34.

Trijntje Gerrits is wegens kwaad gerugt
geordonneert dese stadt te verlaaten, en
daar niet weder in te koomen. voorgelesen
in camera den 2 febr. 1750.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

fol. 74
Schepenen condemneren Henrik Fransman, ter
oorsake hij een bosch eijken telgen, die hij bekend
in eenes andermans hegge in ondank van den Eijgenaer
te hebben afgesneden, heeft in de stadt gebragt,
om met de gestolen Bosch op sijn rug door den
armejager uijt de stadt en schependom te
werden geleidet. Hem vervolgens daar uijt
verbannende bij desen, sijn leven lang, sonder
bij swaarder straffe gepronuntieert en
geëxecuteert den 4 febr. 1750.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Schepenen condemneren Fredrik Kappers,
ter oorsake hij op den 24 junii 1750. des avonds
swaare insolentien heeft gepleegt, om 12 dagen
op water en brood te sitten, ende dat hij aen
Jan de Bock zal genoegen geeven wegens de
mishandelinge aen des selfs vrouw gedaen,
en waarschouwen hem verder in ’t toekomende van alle mesuses sig te onthouden, of dat hij
sonder de minste gratie uijt dese stadt en
schependom zal werden gebannen. cum exp.
pron. 2 julii 1750.

22.
23.
24.
25.

Gerrit Harmsen Post, met een brandende pijp
bij een karr met heide gevonden zijnde, is gecondemneert in 5 £ aanstonts te betalen, of te
versitten. d. 7. sept. 1750.

26.
27.
28.
29.
30.

Schepenen condemneren Cornelis Schuurman
ter oorsake hij de vrouw van Frank Decemers
in haar huijs geslagen heeft, in de boete van
twintig £, voorbehoudens Frank Decemers
sijn actie. cum exp.
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05.
06.
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26.
27.
28.
29.

fol. 74vso
Alsoo Anna Margarita Melders, geboortig
van Boxtehoede in Hanover, oud circa 24
jaaren, bij de ingenomene informatien vrijwillig bekent heeft, dat sij van Amsterdam
over Wijck, Amersfoort, Nijkerk en vervolgens binnen dese stadt gekomen zijnde,
op den 30 januarii 1751. is geweest aen ‘t
huijs van Marten Vermeer, onder voorwendsel om daar eenig goet te willen koopen,
vijff neusdoeken bedectelijk bij sig genomen en mede na
haar logement genomenbragt, en aldaer in een bed
stede onder ’t stroo verborgen heeft, alwaer
bij haere vervolginge deselve van daar weg
gehaalt zijn geworden. Een saake zijnde,
die als eene formele dieverij ongepermitteert
en ter exampel voor andere strafbaar is,
soo is ‘t, dat Burgemeesteren Schepenen
ende Raad (:* in consideratie neemende haere
geconfesseerde swangerheit:) voornoemde
Anna Margareta Melders hebben gecondemneert, als haer condemneren bij dese
om publijkelijk door den ?????? armen-jager en
waakers bij klokslag uijt de stadt en
schependom gebragt te werden haar daar
uijt voor all haar leven verbannende, sonder daar in ooit weder in te koomen, bij
swaarder straffe.
gepronunt. en geexecuteert
den 5 febr. 1751.
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fol. 75
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Schepenen condemneren Jacob Keerens
ter oorsake hij op den 22 febr. 1751. met
Lambert Peelen ten sijnen huijse handgemein is geweest en met een bijl na hem
gehouwen heeft, in de boete van 10 £
voor de stadt en schepenklaringe van
gelijke 10 £; en Lambert Peelen ter oorsake
der handgemeinschap in 10 £; de kosten
half en half te betalen.
pron. 1 Mart. 1751.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Alsoo bij de informatie genoegsaam gebleken is, dat
Anna Barbara Croes, oud 24 jaaren, geboortig uijt
Duijslant, sig aen een ontugtig leven schuldig heeft gemaakt,
is deselve gecondemneert, om door den armenjaager
uijt de stadt te worden gebragt, sonder daar of in’t schependom ooit
weder in te komen bij verdere straf straffe. pron. 22 Maart 1751.
in camera.

18.
19.
20.
21.

Schepenen condemneeren Gerrit Martensen set schipper,
ter oorsake hij in het veer zijnde een vragt buijte
’t veer aengenomen, en ’t veer ledig gelaaten heeft,
in de boete van 20 £ cum exp. pron. 3 Meij 1751.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Alsoo Gerritje Aalberts, thans 23 jaeren oud en
alhier geboortig zijnde, beschuldigt op in den jaere
1746. eenige duefstallen ten huijse van Gerritje
Boersen begaen te hebben, daar over reets op den 11
nov. 1746 en vervolgens tot 3 maalen gebodet, en
daar na bij klokslag ingedaegt zijnde, dog het Gerigte
ontweeken is. Ende sig niet ontsien heeft binnen dese
stadt sig wederom te laten vinden; waar op sij geappre
hendeert zijnde geworden, alnu vrijwillig bekent heeft,
dat sij ten huijse van voorn. Gerritje Boers, ’t welk
haar als naeijster was toevertrouwt geworden, uijt
een oude kast heeft genomen en gestolen 2 sijlvere
beugels, 2 goude ringen, ook eenige mans-
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23. en ten deele
24. ** ende daar bij gepro
25. fiteert, in ’t geheel
26. 23½ stuijvers
27.
28. ***zijnde vrijdag na
29. Hemelvaertsdag
30. 1749.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

fol. 75vso
hembden en een laken; ende die goederen verkogt
hebbende, het gelt daer van geprovenieert met
kwaad geselschap verteert hadde. Saaken die
in eene goede policij niet toleberabel, maar andere
ter exempel strafbaar zijn.
Soo is’t, dat Burgemeesteren, Schepenen ende Raad
de voorn; Gerritje Aalberts condemneren om voor
den tijd van 4. jaeren geconfineert te werden in
het S??? provinciale Tugthuijs en aldaer met de
handen de kost te winnen; haer verder verbannende
uijt dese stadt en scheoendom, sonder daer ooit weder
binnen te koomen, bij swaarder straffe. pron.
13 Aug. 1751.
Alsoo Gerritje Isaacs, alhier geboortig, oud 52 jaeren, door valable getuijgen overtuijgt is, ende ook
vrijwillig beleden heeft, dat sij op Dinsdag voor
kers-avond laatstleden, wanneer Beerentje Henriks
haar buurvrouw uijt was, in des selfs huijs door een
glas, daar een ruijt uijt was, en dat bij haar geopent was,
is gekomen, en daar uijt gestolen heeft drie feitels, en
twee hembden, daar sij ten deele de naamen uijtgedaen
en deselve * verkoft had ** ende ook bij getuigenis gebleken en bij haer eerst genegeert, maar daar na
bekent is geworden dat sij uijt ’t huijs van Timon Albertsen
Timmerman tot Nunspeet voor eenigen tijd,
***als de vrouw in de kraam lag van de deel gestolen
en met haar genomen heeft een roode baeijen rock
en swarte sergien schort, ende een hembd van
de meid; dat sij daar op door hem vervolgt en
gevonden is tusschen de Hierder mole en de schoolkerke, leggende in een heg een stukje van de
weg af, daar hij haar het hembd en schort had
afgenomen, sijnde de rok door haar reets verkoft aen een soldaat voor 16 st., dog welke
soldaat hem die rok ook weder had gegeven, wanneer Gerritje hem die 16 st. ook had wederom gegeven.
Ende ’t selve saaken zijn, die strafbaar en in
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fol. 76
01.

02.

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

brief aen ’t Hof Provinciaal.

Edele Mogende Heeren

Alsoo seker vrouws-persoon, genaamt Gerritje
Isaacs Aalberts, bij ons over gepleegde diefstal is gecondemneert geworden om voor den tijd van vier jaeren
geconfineert te werden in het Provinciale Tugthuijs,
en aldaer met de handen de kost te winnen, volgens
bij gaande sententie; soo is dienvolgens ons geversoek, dat U Ed. Mog. die voorsieninge gelieve te doen,
dat deselve persoon, dien wij daer toe met eenige
suppoosten stae. over te senden, aldaar ingelaten
moge werden.
Waar mede wij Ued. Mog. in Gods h. bescherminge
bevelen. Geschreven in Harderwijck de 13 febr. 1752. August. 1751

Edele Mogende Heere

16.
17. geen rescriptie ontfangen, waar
18. door de Griffier aen de bode geseit,
19. dat de preparatie doen gedaen gemaakt en
20. de patient over naar overgesonden rede
21. zou werden.
22.
23.

U Ed. Mog. Goede vrinden

B. S. en R. der Stadt Harderwijck

Ter onder. van deselve
S.S.
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[folio 76vso is ledig] fol. 77
een stadt van Policij en justitie ??????? niet geleden mogen werden
Zoo ist, dat Burgermeesteren Schepenen ende Raad
de voorn. Gerritje Isaacs hebben gecondemneert,
als condemneren bij desen, om ?????????????????????
???????????????????????? voor den tijd van
twaalf tien jaaren in het Provinciale Tugthuijs geset te
worden, om aldaar met de handen de kost te winnen,
ende vervolgens de stadt en schependom te ruijmen,
deselve daar uijt verbannende bij desen, sonder haar
leven lang daar weder binnen te koomen, bij swaarder
straffe.
pron. 3 Maart
1752.
Schepenen condemneren Willem Coster over onstuijrigheit op de begrafenis aengeregt om 14 dagen op water
en brood geset te worden. Op sijn eijgen kosten, als mede
den kosten van sluijten en ontsluiten. Actum den 24 Mart.
1752.
Schepenen condemneren David Davidsen, ter oorsake hij de nachtwagt hebbende tot die licentie
is vervallen, dat hij den hond van Peter Woutersen
de ooren heeft afgesneden in weerwil van den
eijgenaar, ende sulx mede geconsidereert, dat zulx
door hem geschiet is in een tijd dat hij in ’s heere dienst
zijnde verpligt was alle onstuijrigheden te weeren, om
een vierdeel jaars van alle emolumenten en tractament
van sijn waakers plaets te zijn versteken, hem daar
van suspenderende bij desen; zullende hij des niet te
min sijn diensten ten profijte van de stadt moeten waarneemen. En daer en boven Peter Woutersen te vrede
stellen. Actum den 17. April 1752.
en Gerrit Jansen
Schepenen condemneren Lambert Mooye, ter oorsake hij jongstleden vrijdag een mande met eijeren
gedragen hebbende, deselve heeft laten vallen, en daar
door verscheide eijeren gebroken zijn, den eerste
in twee derden en de laetste in de derde dat hij die
gebroken eijeren zal hebben te vergoeden.
voorts condemneren schepenen de 3 bootschuijveren
welke een mand met hoenderen in het veerboot ontfangen, en daer uijt 3 hoenderen zijn weggenomen,
dat sij die weggeraekte hoenderen zullen betalen; en
bevelen haer verder dat sij sig bij haer boots zullen hebben te
houden en oppassen dat geen goederen werden verbijstert.
d. 19 April 1752.
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fol. 77vso
Schepenen condemneren Steven Mons en Cornelis
Tuijten ter oorsake sij jongstleden sondag 8 dagen s’avonds
op en bij den Eccho, de vrouw van Dr. Helter onbetamelijk hebben mishandelt, om 8 dagen op water
en brood geset te worden, sonder eenige gratie
pron. 5 junij 1752.
wegens gepleegd disrespect bij de pronuntiatie
der sententie door Cornelis Tuijten gepleegt,
is desselfs straffe verdubbelt tot 16 dagen.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ellard Henriksen gecondemneert wegens sijn kwaad gedrag omtrent
en met sijn vrouw, en ’t geen van kwaad bescheit
aen den Roeijdr. van ’s Heeren wegen aen hem gesonden,
geset op ’t papen kamertje te water en brood, geduijrende 10 dagen. Om alsdan nader met sijn vrouw
geconfronteert en in vrede gelegt te werden
pron. 28 jul. 1752.

17.
18.
19.
20.
21.

Rijket Hooiberg hebbende sijn pligt als veerschuitevoerder niet waargenomen, werd volgens de ordonu. op de veerschuiteliede gearresteerd. gecondemneert in ’t verlos van sijn
loon in de week gevallen. pron. 16 febr. 1753.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Schepenen condemneren Claas van der Veen
ter oorsake hij op den 18 jan. 1754 ’s nagts ten
huijse van Geertruid van Hattum het mes getrokken
en na Jacob Dump gesneden heeft, in de boete van
40 £ en schepenklaringe van cum exp.
pron. 8 febr. 1754.

28.
29.
30. Citatie alhier gedaen
31. den 3 sept. 1753. door
32. den Roeijdr.
33. door ordre van de Heer
34. president H. van
35. Westervelt.
36.
37.

Schepenen condemneren Willem Timonsen, Timon
Willemsen en Henrik Claassen, ter oorsake sij
op den 2 sept. 1753.tot Tonsel in Veluwe zijn handgemeen geweest en met malkanderen gevogten hebben,
in de boete ijder van 40 Heeren ponden; en houden het dispuit over de dubbelde boete op nader
bewijs. pron. 24 Meij 1754.
Ende hebben beide parthijen stipulata manu aanbelooft
de voorsr boete te sullen voldoen, als het dispuit, wie
aanheever is geweest, gedecideert zal zijn
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fol. 78
Cornelis Lubbertsen jongstleden maandag geconfineert zijnde over foelies, en onstuijrigheden
in de vrije merkt aangerigt, zal bij provisie geconfineert blijven tot aenstaende maandag, en de
proc-fiscaal onderwijlen zig informeren op sijn
gepleegde mesuses. Actum den 28 jun. 1754.
Welke ingekoomen zijnde, is uijt consideratie in desen
geval bij gratie den selven gedimitteert met een
ernstige reprimande en waarschouwinge sig van
nieuwe onstuirigheden te wagten, of dat het
eene en andere te zamen sal werden afgemaakt.

12.
13.
14.
15.
16.

Schepenen condemneren Hermen Gerritsen ter oorsake
hij op den 5 deses in ’s Heeren werk een vegtspel heeft
aengerigt in de boete van 18 £ ; Gerrit de Post
in 5 £ en Cornelis Gerritsen in 3 £ pron. den
8 Nov. 1754

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Schepenen condemneren Isaac Ossenberg ter oorsaake hij onheuschelijk zig gedragen heeft
tegens de Heer Burgerm. Apeldoorn in ’t stuk
van het keurmeesterschap in de boete van
40 £ met recomendatie dat zig van diergelijke in ’t toekomende te wagten bij swaerdere
correctie. Actum den 6 dec 1754.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Alsoo volgens ingewonnen informatie Jacobus
Keerens op den 12 januar. 1755 sijnde sondags avont
zig heeft onderstaen, uijt het huijs van Wijnant
van Zitteren gegaen zeijnde om de paarden te gaen
wateren, ende even buijten de deur gekomen, aen
Dr. Willem Botter Heurdt, sonder questie met hem
te hebben, met een mes een swaare wonde in het aengesigt toe te brengen, ende binnen voorseide huis
wederom gekomen zijnde, te wenen dat hem leet
ware, dat hij hem de andere wang niet mede had
op
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fol. 78vso
gesnede ; ende hij Jacobus Keerens hier over drie
maale aen sijn huijs, en bij geen comparitie na
gedaene aeneijsschingen, drie maalen van 14 dagen
tot 14 dagen bij klokslag ingedaegt zijnde niet
op gedaene ????? aeneijsschingen niet erschenen
en alsoo de justitie ontweken is; soo is’t, dat
Burgemeesteren, Schepenen en Raad den voorn; Jacobus
Keerens hebben gecondemneert on sijn leven
lang dese stadt en schependom te ruijmen, hem
daar uijt verbannende bij desen, sonder ooit daar
weder binnen te komen, bij arbitrale straffe.
Den selven mede condemnerende in de kosten en
mijsen van justitie.
Bij klokslag gepubliceert
den 18 april 1755.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Schepenen condemneren Gerrit Claassen, ter oorsake hij op den 20 jan. 1755. aen Loge Stevensen op de weg in Hierden molestie gedaen, geslagen en een plag-zigt afgenomen, en daer mede
op de weg een post geslagen heeft, in de boete
van 10 £ Cum exp.
pron. 18 April 1755

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Alsoo Cornelis Aartsen en Peter Aartsen
vissers door den Heere Schrassert als Scholtis
deeser stede op den 1 Maij 1755 waaren afgesonden nae Swartsluijs of elders om kennisse
te neemen wegens de naaste vrienden van
een dronkeling gevonden op een turf praam
voor wijnige dagen boven deese stadt bij onweder vergaan en gesonken, sig niet ontsien
hebben op d. 2. meij te Swartsluijs, en dien
selfden dag meede op Schokland, als ook binnen deese stadt in de Donkerstrate in tegenwoordigheijt van diverse menschen
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09. Cornelis Aartsen
10. heeft de recantatie
11. in forma gedaan
12. eod.d.
13. Dat vermits Peter
14. Aartsen alnog
15. persisteert di16. rect of indirect
17. ten nadele van
18. den Scholtis soo
19. ten opsigte
20. van sijn persoon
21. of officie niets
22. gesproken te hebben
23. en alnog niets te
24. sijnen nadele weet
25. te seggen, biddende
26. de Justitie en ge27. melten Heere
28. om vergiffnis in29. dien op een of andere
30. wijse ijts ten na31. dele van dien
32. Heere mogte ge33. sproken hebben. eod.d.
34.
35.
36.

fol. 79
den gemelten Heere Scholtis ten aansien
van sijn officie op eene calumnieuse en
gans lasterlijke wijse t’injurieren
sijn eer goeden naam en faam met eerroevende en ongepermitteerde scheltwoorden
te bekladden; zijnde een saak van verre
uijt siende gevolgen, en in een stadt van
justitie niet te tolereren; soo is ’t dat
Burgermtr. Schepenen ende Raad condemneren gelijk sij condemneren bij desen geseijde
Cornelis Aartsen en Peter Aartsen vissers
om acht dagen op water ende brood te
sitten in den Gerigte sullen hebben te
verschijnen en openbaarlijk te betuijgen
dat de gesproken scheltwoorden valsch
en erdagt zijn, het haar van ganscher harten
leet is, ook niets op den persoon van gemelten
Heere Scholtis of ten nadele van sijne
bediening weeten te seggen, God de Justitie en gemelten Heere om vergiffnis te
bidden met belofte om sig in t’vervolg
van sulke ofte diergelijke ongepermitteerde scheltwoorden te sullen onthouden
Cum Expens.
Op intercessie van den Heere
Pronunt. 2. Junij 1755.
Scholtis hebben Schepenen
de gecondemneerdens van haar
incarceratie gedispenseert.
Schepenen condemneren Peter Rijkessen visser
ter oorsake sig niet ontsien heeft om den Heere
Schrassert als Scholtis op den 3. meij 1755 ten aansien van sijn officie t’insulteren ook eijgener
auctoriteit eenige goederen van een onlangs gesonken turfpraam afte halen en te bergen sonder
deselve alle behoorlijke an den Scholtis aan te geven,
in een boete van 40 £ cum Expens.
Pronunt. 2 Junij 1755.
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fol. 79vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Schepenen condemneren Jacob Willemsen
ter oorsake sig niet ontsien heeft op op
den 16 junij jongstleden Peter Hendriksen
op s’Heeren wegen met een stok als mede
met een vuijst geslagen heeft in een
boete van 20 £ den geliedeerde sijn
actie voorbeholden cum Expens.
pron 4 jul. 1755.

09.
10. *(zijnde een ge11. trouwt vrouws12. persoon)
13. twee jaar te missie
14. geaccordeert siet
15. Resol.b.d.d.22.Jan.
16. 1759. wederom twee
17. jaare 18 meij
18. 1760.
19.
20.
21.
22.

Alsoo Aaltje Everts *, oud 27 jaaren, sig voor de
tweede maal heeft in onegt laaten beswangeren, en
twee kinderen heeft ter werelt gebragt, ook daar
en boven van een seer slegt en erg frauduleus gedrag is; zoo wert deselve bij desen gecondemneert om 12 jaeren in het provinciale werkhuijs te warden geset, en aldaar met hare
handen de kost te winnen. pron. 1 sept. 1755.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Schepenen condemneren Jan Aartsen en Cornelis
Petersen, ter oorsake sij op saturdag 1 nov. 1755
op den broederen voor ’t stadthuijs met elkandere
handgemeen zijn geweest, ijder in de boete van
20 £ cum exp. actum den 10 nov. 1755
Schepenen condemneren na voorgaende arrest Teunis Henriks
ter oorsake hij op den N.jaarsmorgen ten huijse van
Jan Moll in ’t gevegt is geweest met messen als anders
in de boete volgens willekeur.Cum Exp. pron.
den voorbehoudens hem sijne actie tegens sijne tegensparthijdgeseen, die hij seit hem tot defensie genoodsaakt te hebben. pron. 9 jan. 1756. et solvit den
ib. dito.
Schepenen condemneren Cornelis Verhoef ter oorsake sig niet ontsien heeft om van Willemtje
Willems, van de diaconie genietende, te koopen
eenige bedden veeren voor 18 St. en een bedde
laken voor 12 st. haar door de dijaconen gegeven, in 50 £ boven de restitutie dier
goederen sonder eenige ontgeltenis volgens
publicatie. cum Expens.
Pron. 23. Januar. 1756.
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fol. 80
01.
02.
03.
04.
05. solvit
06.

Schepenen condemneren na voorgaande
arrest Cornelis Wijnen, ter oorsake hij op
den N.jaars morgen ten huijse van Jan Moll
in ’t gevegt is geweest in de boete van 50 £
volgens willekeur cum expens.
Pronunt. 5. mart 1756. et solvit 13. daaraan volgende

07.
08. van oostindie
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Schepenen condemneren Lambert Peelen, ter oorsake sig niet ontsien heeft, om Jan Vermeer
s’nagts op tussen den 14. en 15. April 1756. uijt de veerman over den Broederen voor bij de wagt komende uijt te schelden en vervolgens met
vuijsten te slaan, in 20 £, en in gelijke 20 £ voor Schepen klaring. cum Expens.
Pronunt. 3. Meij 1756.

15. Solvit 5. Jul. 1756.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Schepenen condemneren Jan de Vent Bootschuijver ter oorsake hij sijn pligt niet heeft in
agt genomen, ingevolge de ordet bij d’ordonu
op de veerschuijt gearresteert, in het verlos
van sijn loon in die week gevallen cum
expens.
Pronunt 26. Jun. 1756

22. solvit 28 Jun.
23. 1756.
24.
25.
26.
27.
28.

Schepenen condemneren schipper Steven de
Meester ter oorsake hij met ordentlijk weer
en water als vheerman op maandag den
21 deser des avonds met sijn schip aan de
brug niet is koomen leggen in de boete van
5 £ cum expens.
Pronunt 26 Jun. 1756.

29. solvit 2. Jul. 1756.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Schepenen condemneren Claas van der Veen ter
oorsake hij op den 29. meij 1756 aan het huijs van
Schalkwijk heeft uijt geeijscht Gerrit Hesselsen en hem voor de deur komende met vuijsten geslagen heeft in de dubbelde boete volgens willekeur cum Expens.
pronunt. 28. Jun. 1756.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

fol. 80vso
Schepenen condemneren Isak Ossenberg ter
oorsake sig niet ontsien heeft om Philip
Eliasar Visser op den 29. meij 1756. te vervolgen en hem verscheijde malen te stoten en
te slaan in de dubelde boete volgens willekeur op een vuijst slag cum expens.
pronunt. 9. Julij. 1756.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Schepenen condemneren Jan Evertsen tijdelijke
knegt van schipper Henrik de Kragt, ter
oorsake sig niet ontsien heeft met een
putsch met water ’t zeijl en hokken nat
te maaken, dat der passagieren goederen
daar door nat ende beschadigt wierden,
en aan eenige der passagiers hier over
met hem sprekende, indecente woorden
toegesprooken heeft, ook dat hij diverse passagieren op haar aansoek geweijgert heeft een dronk water te geven,
om acht dagen daar voor te water en
te brood te sitten.
Pronunt. 20. jul. 1756.

22.
23. solvit den 23.
24. Jul. 1756
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Omdat de schipper de Kragt laastleden sondag avond van Amsterdam veerschipper zijnde met geen behoorlijke
dek klederen volgens resolutie van den
3. meij 1756. niet is voorsien geweest,
werd hem door schepenen geinjungeert om
buijten het vheer te blijven, tot dat
van behoorlijke kleden voorsien zij, en
werd wegens het gepasseerde gecondemneert in een boete van vijf £ cum
Expens.
Pronunt. 20. Jul. 1756.
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fol. 81
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09. dood
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32. solvit d. 28. mart
33. 1757
34.
35.

Schepenen condemneren Brant Lubbertsen, ter
oorsake hij bevonden is, voor wijnige dagen met
een brandende pijp in de schuur van Marten
Vermeer in een boete van 5 £ volgens willekeur.
pronunt. 30. sept. 1756.
Schepenen condemneren Frerik Cappers, ter
oorsake sig niet ontsien heeft gistere nagt
buijten kennis van den Burgerm; in der tijd
te logeren een vreemt vrouspersoon in een
boete volgens publicatie
en vermits sijn vrouw volgens eijgen confessie
van dat selve vrouwspersoon gekogt heeft
een borstrok, die, als naderhand bleek, gestolen is, hij mede gecondemneert werd om
gemelte borstrok aan den eijgenaar weder
te geven sonder eenige ontgeltenis.
pronunt. 19. Novemb. 1756.
Schepenen condemneren Mieje de Coster
geboortig van Hamburg, oud 36. jaaren, ter oorsake sig
niet ontsien heeft, om op saturdag den 9. Jan.
1757. eenen Aalt Harmsen, woonagtig in
den Ampte van Doornspijk een paar sijlvere schoe gespen te ontvreemden om
daar meede haar profijt te doen, dog zijn
den eijgenaar weder ter hand gestelt, om
stadt en schependom te ruijmen, haar daar
uijt mits desen verbannende, sonder haar
leven lang daar weder binnen te koomen
bij swaarder straffe
pronunt. van de puije d. 14. Jan. 1757.
Uijt ingekomen informatien genoegsaam
gebleken zijnde, dat Isak Ossenberg sig niet
ontsien heeft om op woensdag den 2. mart
1757. onder de publijcke maandelijke bedestont
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07. dood
08.
09.
10.
11.
12.
13.

fol. 81vso
over sijn dronck zijnde, den student Verstege op
den publijcke straat aan te randen; condemneren
Schepenen den geseijde Isak Ossenberg in een
boete van 10 £ cum expens.
Pronunt. 31 Mart 1757.
Schepenen condemneren Jan Lucassen ter
oorsake sig niet ontsien heeft om op gepasseerde sondag avond Lambert Claasen
met veel exclamatie voor sijn huijs, en
aan de Brug uijt te dagen, en drijgen om
hem te slaan in een boete van 9 £
cum Expens.
Pronunt. 1 Apr. 1757

14.
15. Michel Peter16. sen solvit den
17. 18 meij 1757.
18. den scheper van
19. Lubbert Peter20. sen solvit eod.
21. die.
22.
23.
24.
25. d.d. 14. Apr. 1740.
26.
27.

Schepenen condemneren Michel Petersen en Henrik Aartsen Brouwer Scheper van Lubbert Petersen, ter oorsake sij op laatst
leden Harderwijker kermis, meede in
het gevegt zijn geweest, in de herberg
de Jager in Tonsel ijder in een boete
van 10 £ cum expens.
Pronunt. 1 April 1757.
Schepenen condemneren Coenraad David,
sen, ter oorsake sig niet ontsien heeft van
koejdrek met mantjes te haalen uijt de
wel tegens den inhout der publicatie
in een boete van 5 £.
Pronunt. 28 Nov. 1757.

28.
29. solveruut
30. d. 6. Maart 1758
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Schepenen condemneren Jan Dol en Hendrik
Beertsen veerschuijte voerderen, ter oorsaak
sig niet ontsien hebben, om den gepasseerde
nagt den veerman met alle spoet niet
te helpen, en de passagieren aan land te
brengen ijder in de verbeurte van een week
veerloon ten profijte van de stadt.
En Rijket Hoojberg onder dat selve rot
zijnde, en op den 16. Febr. 1753. wegens wangedrag voor de eerste maal gecondemneert wese
de mits desen gecondemneert werd om
dese voors; onordentelijkheijt met 8 dagen te
versitten volgens de ordonnantie.
Pronunt. 23. Febr. 1758.
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fol. 82
01.
02. dood
03.
04.
05.
06.

Schepenen condemneren Peter Woutersen
ter oorsaake sig niet ontsien heeft om op
den laast gehouden dank vast en bededag
te tappen in de boete van 6 guld. op het
violeren van den sondag gestatueert.
pronun. 6. maart 1758.

07.
08. solvit met i-19
09. 17 mart 1758.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Schepenen condemneren Jacob Dump Veer
schuijt voerder ter oorsake sig niet ontsien
heeft om tegens den oud Burgerm; Wilbrenninke
bij het inschepen van koorn disrespectueuselijk te spreken in de verbeurte
van 8 dagen vragtloon.
pronunt. 6. Maart 1758.
Abraham Moojen te veel hebbende
gedaan met het goed van seker meijsje
tegens wil en dank der bootschuijveren uijt
het veerboot te haalen, werd gecondemneert om dat meijsje niet alleen haar goed
weder te geven maar daar en boven in een
boete van 20 £, den gecondemneerde
mits deesen waarschouwende den bootschuijveren in ’t vervolg niet te molesteren
cum expens.
Pronun. 14 April 1758.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Schepenen condemneren Jacob Willemsen ter oorsake hij niet gecompareert is op de boding
om nevens andere voerluijden sand te haalen
voor den steen straat buijten de Smepoort
in de boete van 5 £
pron. 7. Jul. 1758.
Alsoo Johanna Roelofs weduwe van Evert
Gerritsen alhier woonagtig en thans Gedetineerd
sig niet ontsien heeft om op woensdag den 14. Julij
1758, in den agtermiddag cottoen en vriesbont te haalen op naam van de vrouw van Hendrik Timmer in
de winkel van Evertje Momme welke aan haar
heeft mede gegeven om te besien vijf stukjes
cottoen en twee lapjes vriesbont, dat gedetineerde

161

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

fol. 82vso
drie ellen cottoen en een lapje vriesbont op
gemelte vrouw van Hendrik Timmer haar naam
gekoft, betaalt, en medegenomen heeft;
Dat kort daar nae drie van boven gemelte
vijf stukjes door Evertje Momme nagemeten
zijnde, is bevonden, dat aan ijder der delve manqueerde circum circa drie ellen, en vrijdag daar aan
volgende door gedetineerde een lapje cottoen verkoft hebbende aan de vrouw van Gerrit Timmer
voor 42 stuijvers, en dit lapje cottoen vergeleken
zijnde met een van de drie gemelte stukken,
waar van gemist wierd, is bevonden van couleur en
bloem ’t selfde te weesen, heeft ook die selven
avond gemelte 42 stuijvers uijt eijgene motive
aan Evertje Momme betaalt, nam ook aan die
andere twee lapjes, of het geld daar voor, die
selven avond wederom te sullen besorgen, gelijk
sij het eene heeft wedergebragt, en het andere
in geld betaalt, seggende, dat het buijten de stadt
was.
Dat sij gedetineerde in de eerste week van laast
leden kermis omstreeks deselve tijd als voorsr.
geval gebeurt is, aan de vrouw van den Rentmeester
Buijtenhuijs twee lapjes cottoen, daar zakjes
van gemaakt zijn, verkoft heeft, welk er
eene van deselve couleur en bloem was, als het
lapje dat gedetineerde op naam van de vrouw
van Hendrik Timmer gekoft en betaalt heeft,
en het andere van deselve couleur en bloem als
het geene dat gedetineerde seijde, dat buijten de
stadt was.
Dat ook Gedetineerde geconfesseert heeft, dat
sij buijten weeten van de vrouw van Hendrik Timmer
in deese en geene winkel binnen de stadt goed
op haar naam gehaalt heeft, edog eenige
betaalt.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

fol. 83
All ’t welke meer als waarschijnelijke presumptien oplevert, dat Gedetineerde voorsr. cottoen
en vriesbont buijten kennis en weten van gemelte
vrouw van Hendrik Timmer gehaalt en sulks gepractiseert heeft, om op die haar naam haar voorneemen onder schijn van waarheijt te bedekken,
nergens anders toe strekkende als om de goede
naam en faam van eerlijke lieden op een gansch
lasterlijke wijze te bekladden, en sig op sulken
voorgeven met een anders goed soeken te verrijken;
saaken welcke van seer nadelige gevolgen
voor de goede Burgerij konden zijn, en in een stadt
van justitie niet gepermitteert; soo is’t dat
Schepenen in het toekomende daar in willende
voorsien, de Gedetineerde anderen ter exempel
condemneren, gelijk sij haar condemneren mits
desen dat sij Gedetineerde in het openbaar voor
het Raadhuijs een halv uijrh lang gebonden sal
staan met een papier op de borst, staande
daarop met groote letters Een Dief en Bedriegster, werdende daar benevens mits desen buijten
stadt en schependom gebannen sonder haar
leven lang daar weder binnen te koomen bij poene
van arbitrale correctie.
Pronunciat in Camera, en vervolgens van de Puij
ter Executie gelegt ten overstaan van W.I. Westervelt en de Wolff Rigteren in tempore op den
29. Julij 1758.
Schepenen condemneren Christoffel Baars geboortig van Jelle, als Ruijter gedient hebbende onder de Hanoverse Cavallerie
onder de Generaal Groothous, Compagnie
van den Major Hodenstep, ter oorsaak
op den 11 august bij Jan Zuijk onder weg
komende, den selven van sijn buijdel berooft
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fol. 83vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

en daar mede weg gegaan is, saaken
van verre uijtsigt en die van verdere
quade gevolgen kunnen zijn, egter
uijt consideratie van sijne omstandigheden,
om stad en schependom te ruijmen, hem
mits desen daar uijt verbannende, sonder
zijn leven lang daar weder binnen
te koomen bij swaardere straffe
pronun. in Camera d. 13. Aug. 1758.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Schepenen condemneren Maria Peters
vrouw van Cornelis Jansen ter oorsaak sig
niet ontsien heeft veel gepraat in de kerk
onder den Godsdienst aan te rigten, en des
niet tegenstaande, bevorens gewaarschouwt
zijnde, den onderscholt in sijn functie te
insulteren in de boete van 5 £, en daar
en boven op water en brood te sitten tot
morgenavond
Pronun. d. 1. Junij 1759.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Schepenen condemneren Berent Louwe,
ter oorsaake sig niet ontsien heeft, om
sondags s’morgens den 20. meij laastleden
op s’Heeren Straaten met een mes ge, te
schraapten, om redenen uijt gratie in de
boete van 5 £ cum Expens.
Pronun. d. 11 Junij 1759

27.
28. solvit
29.
30.
31.
32.

Schepenen condemneren Gerrit Schuurman ter oorsaak hij Berent Louw sondags
s’morgens d. 20. meij laastleden met een
stok geslagen heeft om redenen uijt gratie van 5 £ cum Expens.
pronun. d. 11. Junij 1759.
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fol. 84
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Schepenen condemneren Meijns Harbersen, Peter Woutersen, Hendrik Jacobsen en
Gerret Jansen, hebben als nagtwakers de
wagt gehad tussen den 18. en 19. Junij laastleden, wegens nogelance in het passen op de
craemen, tot restitutie van de waarde
van een schoteldoek, die een vreemde vrouw
die nagt uijt haar craam ontstolen is.
pron. d, 27. Jun. 1759

van Oost Indien

Schepenen condemneren Lambert Rouwendal ter oorsaak sig niet ontsien heeft
om laastleden sondag morgen vroeg in den
ogtendstond, Cornelis Timmer in sijn
eijgen huijs met een hand in sijn tronie
te slaan, en meermaals klagten over
sijn conduiten zijn ingekomen om agt
dagen lang te water en te brood te
sitten
pron. d. 27. junij 1759.
Alsoo op den 7. Junij 1759 uijt de schuijt van
Gerret Gerretsen Visser gehaalt is een
aal kubbe toebehorende aan de Wedu van
Aart Claasen en Gerret Gerretsen Visser
voorsr. daar op gehoort zijnde, verklaart heeft dat
Thijs Jansen sijn knegt volgens eijgen
confessie die cubbe soude hebben opgeplukt, maar voor hem verborgen had gehouden, is gemelte Thijs Jansen drie distincte reijsen ad domum geciteert, telken reijse aangeeijscht, en niet gecompareert werd mits deese voor de eerste maal
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fol. 84vso
bij klokslag geciteert, om binnen 14. dagen
te sisteren en sig te verantwoorden en te
publ. d. 29. Jun. 1759.
Vener. 14. sept. 1759
Dirk Staal Roelofs, wegens het malitieuselijk
verlaten van sijn ses onmundige kinderen van
s’Heeren wegen geciteert zijnde, is sijn broeder
Lieffert Staal gecompareert heeft tot noodsinning van gemelte broeders non komparitie ingebragt, dat de selve wegens siekte buijten
staat was om te kunnen compareren, versocht
uijtstel tot dat herstelt sal wesen; hier op
gedelibereert zijnde sullen schepenen bij provisie daar in berusten, en hebben Lieffert Staal
geinjungeert, om sijn broeder Dirk Staal te
seggen om te sisteren, soo drae herstelt sal
zijn.

18.
19.solvit eod.d.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Schepenen condemneren Peter Beertsen
Smit ter oorsake sig niet ontsien heeft om
de vrouw van Peter Woutersen gepasseerde
saturdag op de markt geslagen te hebben’
in de boete van 5 £ cum Expens.
als ook de vrouw van Peter Woutersen
ter oorsake sij Peter Beersen Smit des
tijdes gescholden heeft in de boete van
3 £ cum Expens.
Pronun. d. 5 octob. 1759.
i geciteert, aangeeijsch
non comparuit
Fiat de tweede citatie

31.
32.
33.
34.
35.

Thijs Jans word om gemelt redenen ander
maal bij klokslag geciteert om heden over 14 dagen
te sisteren en te verantwoorden tegens soodane
eijsch als tegens hem sal werden genomen
pub. 2. Nov. 1759
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fol. 85
01.
02.
03.

2. geciteert
non comparuit

aangeeijschte
Fiat derde of laatste citatie

04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Thijs Jansen knegt van Gerret Gerretsen Visser voor de tweede maal bij klok
slag geciteert zijnde, en niet gecompareert is, werd mits dese voor de derde en
laatste maal geciteert, ten eijnde sig binnen 14 dagen sisteren, ende verantwoorde
tegens soodane eijsch en conclusie als sal
werden genomen.
publ. 30. Nov. 1759.

13.
14. 1759. 7. den
15. heeft de vrouw
16. de 28: boven ge17. bragt en nopens
18. de boete 6 we19. ken uijtstel gege20. ven.
21.
22.
23.
24.

Schepenen condemneren de vrouw van
Jan Lucassen wegens disobediëntie aan de
orders van de Heer President in het niet
overgeven van een gevonde agtentwintig
boven de restitutie van gemelte agt en
twintig in een boete van 5 £ cum
expens.
pron. 30 Nov. 1759.
pro hac vice is gemelte achtentwintig onder
de vinders gedistribueert, edog gerecommandeert
in ’t vervolg gevondene goederen aan te
brengen.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Thijs Jansen knegt van Gerret Gerretsen
Visser 3. geciteert
aangeeijscht
non comparuit
Alsoo Thijs Jansen knegt van Gerret
Gerretsen Visser onder seer swaare suspicien
leijt dat op d. 17. junij 1759 soude hebben op geplukt de aal cubben aan de Wedu van Aart
Aart Claasen toebehorend waarom hij driemaal
aan sijn woonplaats geciteert, telkens aangeeijscht en niet gecompareert, vervolgens
driemaal bij klokslag geciteert, aangeijsch
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fol. 85vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.

en mede niet gecompareert verbannen
Schepenen den gemelte Thijs Jansen
buijten stad en schependom sonder sijn
leven daar weder binnen te koomen bij poene van swaardere correctie.
Bij klokslag gepronuncieert d. 29. dec. 1759.

07.

Lun. 25. Januari 1760

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Hendrik Elfrinkhof is gebodet
aangeeijscht non comparuit
Roeijdr; van Asselt ad domum
fiat 2 citatien tegens
den naasten
Luna 4. febr; 1760.
2e aangeeijscht non comparuit
Van Asselt ad domum
Dr. Huijsman als voogd binnen staande versocht
dat naamens sijn pupil tot een ordinair proces mag werden toegelaten tegens Jan Ver
meer sub poenam dupli
Schepenen verstaan dat Hendrik Elfrinkhof
binnen 14 dagen in persoon sig sal sisteren
blijvende de 3de citatie ondertussen gesurcheert.
Lun. 11 febr. 1760.
op request van Hendrik Elfrink
hof sig in persoon sisterende, versocht
om tegens Jan Vermeer in een
ordinair proces te worden toegelaaten sub poenam dupli.
en lite pendente onder cautie
de sistendo vrij en vrang mag
gaan en staan daar t den suple
sal goed vinden
waar op gedelibereert zijnde accorderen Schepenen
den supplt onder cautie de sistende ten allen
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fol. 86
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

#

tijde, als ’t gerequireert word, hangende de
procedure vrijelijk te gaan en staan waarheen
sal goed vinden, inmiddels gerecommendeert sig
te wagten voor alle onordentelijkheden bij
poene van nadere correctie.
Zijnd den Advocaat Ardesch, in plaats van
den Fiscaal Huijsman, die de voogd over
Hendrik van Elfrinkhof is, geautoriseert
om nomine fisci tegens geseide H. van
Elfrinkhof of wegens die affaire met Jan
Vermeer te procederen
’t welck bij gemelte Advt. Ardesch is
aangenoomen.
Blijvende H. Elfrinkhof zijn actie gereserveert
die hij tegens Jan Vermeer vermeende te hebben.

Schepenen condemneren Evert Jansen en Slors
en Gerret Brandsen tijdelijke gildemeesteren van het Schuijluijder gilde, disobedient zijnde geweest in het convoceren
van het gilde op ordre van den Heer Burgermeester in der tijd, om schipper Teunis
Eijbertsen te assisteren in het schepen
van hout voor coopman Marten Vermeer
om bijsondere redenen ijder in een boete
van 5 £
pronun. d. 24. Maart 1760.
Aele Tijmons wede van Jacob Vos geboortig
van Nunspeet, voorgevende dat sij ses weeken voor allerheijligen 1759. op een saturdag
avond naa negen uijrhen aan het huijs
van den oud Burgemeester Wilbrennink
door sijn soon Dr. Abraham Wilbrennink
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fol. 86vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

in onecht beswangert te zijn; op welk
geval van s’Heeren weegen om redenen
gerechercheert zijnde, is uijt beedigde
informatien en seer waarschijnlijke
omstandigheden gebleken, dat gemelte
Dr. Abr. Wilbrennink sedert d. 17. sept.
1759 en ses weeken daar naa volgende
is buijten de stad geweest, en gedurende
die tijd op geen saturdag naa de middag
naa vijf uijrhen in de stad geweest, en
gedurende die daar benevens presenterende met solemnelen eede te willen
verklaren met dat gemelte vrouwmensch
geen vleeschelijke conversatie gehad
te hebben, benevens de eeds presentatie
van den oud Burgermr. Wilbrennink
dat gedurende de maand van september
tot aan het appel schudden incluijs niet
uijt de stad is geweest, als ook gewesen
zijnde, dat geduriglijk allerhande soort
van manluijden bij haar in huijs komen;
Schepenen alle dese redenen aan sijde
van gemelte Dr. Abr. Wilbrennink in
deliberatie genomen hebbende, verstaan
dat die beschuldiging door dat gemelte
vrouwmensch tegens Dr. A. Wilbrennink
ingebragt, valsch, calumnieus, en
verdigt is, en omdat sulke beschuldigingen, poincten zijn van duijsterste
consequentie, en tot vilipendie van
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fol. 87
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

goede naam en faam van fatsoenelijke luij haar kinderen, condemneren gemelte Aaltjen Tijmons om binnen
de tijd van tweemaal vier en twintig
uijren stad en schependom te verlaeten
sonder haar leven lang daar weder binnen te koomen bij poene van swaardere
correctie
pronun. in camera d, 29. Maart 1760.

10.
11.
12.
13.
14.

Schepenen condemneren Berend Smeinks en
Christiaan Lhoman, omdat sij elkander hebben
geslagen, en over en weer gescholden ijder in
de boete van vijf en twintig stuijvers.
pronun. d. 2e. Junij 1760.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Schepenen condemneren Gerritje Stevens
meijd van de Heer Professor Scheltinga oud
vier en twintig jaaren ter oorsake sij in
judicio geconfesseert heeft, dat sij diverse
winkel whaaren op naam van haar gemelte
Heer gehaalt, en gecrediteert heeft, niet tegens
staande sij daar voor het geld had ontfangen,
en het selve verdronken heeft, dog egter haar
goud en sijlver heeft laeten verkopen waar
door haar Heer Betaalt en voldaan is, en uijt
consideratie van haar jonkheijt, om acht
dagen te sitten op water en brood te rekenen van den dag van haar apprehensie.
pron. d. 4. Julij 1760.

29. L. Rouwendal
30. naa Oostindie
31.
32.

Schepenen gesien de informatie en eijgen
confessie dat Lambert Rouwendal, Hendrik
Besselsen en sijn vrouw malkanderen onder
ling op saturdag den 8. deser in den agter

171

fol. 87vso
01.
02.
03.
04.

middag geslagen hebben condemneren
ijder in een boete van 10 £ en ⅓.
in de kosten
pronun. d. 28. Novemb. 1760

05.
06. na oost indien
07.
08.
09.
10.
11.

Schepenen condemneren Lambert Rouwen
dal ter oorsake hij gepasseerde saturdag
agtermiddag aan het huijs van Cornelis
Timmer de persoon van Teunis Gijsbert
sen met vuijsten geslagen heeft in de
boete van 30 £ cum Expens.
pronun. 15. dec. 1760.

12.
13. solvit
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Schepenen condemneren Christiaan Gerrits
papiermakers knegt bij Christiaan Evenhouw
ter oorsake sig niet ontsien heeft om op
dinsdag den 3. deses sijn mede knegt Justien Rengers op de moole met een stok
in de sijde te slaan in een boete van
5 £ cum Expens
pronun. d. 6. Febr. 1761.

20.
21. solvit
22.
23.
24.
25.

Isak Ossenberg en Rijket van Otterloo op den
16. febr. 1761 malkanderen met vuijsten
geslagen hebbende aan het huijs van Jan
van Schakwijk, condemneren Schepenen
ijder in een boete van 5 £
pronun. d. 13. Febr. 1761

26.
27. solvit
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Schepenen condemneren IJsak Ossenberg
ter oorsaake sig niet ontsien heeft om
op den 30 Aug. 1760 om met Hart de voerman van Nijkerk rusie te maken
en den selven in de herberg de Bijl met
vuijsten te slaan in de dubbelde boete
van een vuijstslag cum Expens
pronun. d. 13. Febr. 1761.
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fol. 88
01.
02. solvit
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Schepenen condemneren Cornelis Timmer
en Jan Bosch van Luijk ter oorsaak sij
geconfesseert hebben, dat sij malkanderen
den 21 April 1761 s’avonds om ses uijrhen
op de Smeepoorter wal geslagen hebben met vuijsten ijder in een boete van
10 £ en ijder sijn eijgen kosten
pronun. d. 22 meij 1761.

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Schepenen condemneren Abraham Moojen
ter oorsaak sig niet ontsien heeft om op
donderdag avond d. 21. meij 1761 met geweld
te dringen in het huijs van den Bakker
Andries Wülven, en sijn knegt goeds moeds
te slaan en gemelte bakker veel impertinentien gesegt, en hem buijten deuren
geescht heeft in de boete van 40 £
cum expens.
pronun. d. 25. Meij 1761.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Schepenen condemneren Gerret Gerretsen
ter oorsaak hij Garlof Gerretsen op saturdag avond d. 16. meij 1761 ter occasie van
het trouwen van Tijmen Evertsen geslagen heeft in de dubbelde boete of 20
£ cum expens.
pronun. d. 25. meij 1761

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Schepenen condemneren Willem Jacobsen
om agt dagen te sitten op water en brood
te rekenen van gepasseerde vrijdag, omdat
volgens getuijgenis van Derk Schomaker
alleen sig niet ontsien heeft om op den
22. sept. 1761 boomen te plukken op het
land van gemelte d. Schomaker, buijten
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fol. 88 vso
01.
02.
03.
04.
05.
06. solverunt
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. dood
21.
22.
23.
24.
25. 1762. 25. sept.
26. solvit
27.
28.
29.
30.

permissie van hem als Eijgenaar
pronun. d. 12. octob. 1761.
Schepenen condemneren Eijbartus Apel
doorn en den Lieutenant van Voorst ijder
in de boete van 20 £, ter oorsaake
dat niet tegenstaande de resolutie en
publicatie van den 5. Junij 1761 goot
gaten bevonden zijn agter haar huijsen
in de stadsmuur, en daar boven, gehou
den weesen ijder de sijne te laeten
toemaaken binnen de tijd van agt
dagen salva infiniatione bij de
wederpenning
genomen d. 9. Feb. 1762. en de Roeijdrager
van Asselt gelast dese haar respectiv
te gaan aan seggen dat volgens sijn relaas
op dat u geschiet is.
Schepenen condemneren Willem Dump
en Martinus Schouten ter oorsake sij
op den 24. April laastleden met vuijsten
geslagen hebben ijder in een boete op
den vuijstslag bij willekeur gestelt
pronun. d. 30. Meij 1762.
Schepenen condemneren Andries Wiggemansen ter oorsaak sig op d. 10. deser maand
meij sig niet ontsien heeft op de bleek
tussen de Luttekepoort en groote poort
gras te maajen bij een boete van 5
£ volgens publicatie
pronun. d. 17. Meij 1762.
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fol. 89
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Schepenen condemneren Jacob Willemsen
ter oorsaak sijn beesten geatrapeert
zijn op woensdag d. 29. Junij 1762 in stads
Hagen langs de uijterste weijde in de
boete van 30 £ voor de stad, boven
en behalven de schoting. cum Expens.
pronun. d. 14. Julij 1762.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Schepenen condemneren Johan Rabolt
knegt van Hoekert ter oorsaake hij op
sondag den 27. Jul. 1762. s’middags tussen halv
een en een uijrh voor de kruijdhof, sig niet
ontsien heeft om Bessel Aaltsen met een
mesch te snijden door sijn aangesigt, en
gebloedwond heeft in de boete van hondert
Caroli guldens de schepen klaring om reden
voor bij gaande cum expens.
pronun. d. 27. sept. 1762.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Schepenen condemneren Bessel Aaltsen
ter oorsaak sig op sondag d. 27. Jul. 1762. voor
de kruijdhof allereerst met een mesch
gesneden heeft naar Johan Rabolt in de
boete van hondert Caroli gulden de schepen klaring om redene passerende cum
Expens
pronun. d. 27. sept. 1762.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Schepenen condemneren Aart Willem Jacobsen soon
van Jacob Willemsen ter oorsaak sig niet
heeft ontsien om de studenten Engelberts
en Tijken op donderdag middag d. 26. maart
1762 op het Jufferpad te vervolgen uijt te schelden
en naar haar geslagen heeft in een boete
van 10 £ cum expens
pronun. d. 27. sept. 1762.
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fol. 89vso
01.
02.
03. 1762. 29. octob.
04. solvit
05.
06.
07.
08.

Schepenen condemneren Jonas Samuels,
omdat hij sig niet ontsien heeft ter oorsaak
gepasseerde saturdag onder haar lieder
godsdienst in de kerk rusie en questie
aan te rigten tegens Salomon Heijmans
tot stoornis der selver in een boete van
40 £ cum expens.
pronun. den 11. octob. 1762.

09.
10. 1762. 6. den
11. solvit
12.
13.
14. o.d. 7. meij 1762
15.
16.

Schepenen condemneren Gerret Martensen ter oorsaak hij als schuijteman
tussen gepasseerde vtijdag en saturdag
nagt versuijmt heeft te speelen in
een boete van 5 £ volgens resolutien
voorbehoudens de geïnteresseerde haar
actie van schade.
pronun d. 3. decemb. 1762.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Schepenen condemneren Grietje Willems Wed
van Wouter Arendsen geboortig van Elburg
ingevolge de ordres van Haar Ed. en Agtb.
niet hebbende kunnen inbrengen acte de
recipiendo in cas van verarming, sig dit niet
tegenstaande met Hendrik Poelman ge
leeft heeft onder concubinaetschap, en sig
buijten egt heeft laeten door hem beswangeren, om binnen tweemaal vier en twintig uijrhen stad en schependom te verlaeten
sonder daar weder binnen te koomen
Hetgeen haar door den Heer President binnens
camers is geinsinueert den 8. Julij 1763.
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fol. 90
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Alsoo David Davidsen, Ovidius Spilmer
Hendrik Jacobsen en Hendrik Jurriaensen,
Nagtwakers, geconvinceert zijn, en selve
geconfesseert hebben, dat ruijm drie jaren
geleden sig niet ontsien hebben op sterke instantien en persuasien van anderen
door middel van geld te laeten seduceren
om een student, die de glasen bij Jan Claasen heeft ingeslagen, aan den Burgermeester in der tijd niet aan te brengen,
waar door sij sig in haar eed en pligt hebben te buijten gegaan, en sig niet als
ordentelijke waakers hebben gecomporteert,
werden mits dese door Schepenen verklaart haar
ampt en bediening als Nagtwakers
verwerkt te hebben, dien volgens eerloos
infaam, mijn eeding, en verstooken te te zijn,
sampt en ijder in het bijsonder, van haar
functie, gelijk ook David Davidsen en
Hendrik Jacobsen van haar Bierdragers
ampt, sullende nu en ten allen dage
inhabil en onbequaam zijn tot het
waarnemen van eeniger Stads bediening of emploij, en werden daar benevens
gecondemneert om agt dagen te sitten
te water en te brood als mede in de kosten
en misen der justitie.
Aldus gepronuncieert in camera met open deuren en
ter executie gestelt den
6. August. 1763.

177

fol. 90vso
01.
02.1763 10. octob
03. solverunt.
04.
05.
06.
07.

De Gildemeesteren van het schuijtluijder gilde wegens disobediëntie aan
de resolutie van d. 2. Meij 1762. op het
s’avonds speelen geemaneert, werden
gecondemneert in een boete van 5
£ cum Expens.
pronun. 5. Sept. 1763.

08.
09.
10.
11.
12.
13.

Schepenen condemneren Jan Luijk en Otto
Otto Harms ter oorsake haar respective peerden
op de stadsweijde en in de Nijptang den
1. septemb. laastleden geschut zijn in de
ordinaire schoting daar toe staande
pronun. d. 12. sept. 1763.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Schepenen condemneren Schipper Teunis van
Leeuwen ter oorsake sig niet ontsien heeft om
op donderdag avond den 25. aug. 1763. als veerschipper op sijn tijd niet afgevaren is, om gedurende
de tijd van een vierdeel jaars versteken te zijn
van sijn veerbeurt cum expens.
waar van extraet sal werden gegeven aan het
Schippersgilde om in dese te dienen tot haar
narigt.
pronun. d. 26. sept. 1763

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Alsoo Lambert Rouwendal gedetineerde
alhier, sig volgens consonante getuijgen niet
ontsien heeft op dato den 25. octob. 1763 des
nademiddag tussen 3 en 4 uijrhen bij en voor
de hooge bruggepoort met een gelade snaphaan te koomen, veel gasconade te maaken, iterative dreijgementen te doen om
Jan Petersen vulgo Jan Capitaal te willen
dood schieten, dood snijden, of dood steeken,
en vermits hij een gevaarlijk subject is,
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fol. 91
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

die verscheide veijten vegterijen en
andere onsturigheden heeft aangeregt;
werd tot conservatie van de publijque
rust binnen dese stad gecondemneert om met het eerste
schip dat vaaren sal, hem versenden te vertrekken
nae der Nederlansch Oost Indien, om
aldaar te blijven sijn leven lang.
Aldus gesententieert binnen
Harderwijk den 7. Novemb. 1763.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Schepenen condemneren Aaltje Jans ter
oorsaak sij op den 18. decemb. 1763 de vrouw
van Willem Jansen met een vuijst geslagen heeft voor haar huijs in de boete
van 5 £
pronun. den 6. Januar. 1764.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Grietje Willems confesserende, dat sij tegens
de ordres van Haar Ed. en Agtb. weder in dese stad
gekoomen is, en gekraamt heeft, werd mits desen
gecondemneert en gebannen bij klokslag om
stad en schependom te verlaeten, sonder haar
leven lang daar weder binnen te koomen bij
poene van nadere dispositie
van de puij gepronuncieert en geexecuteert den
16. januar. 1764.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Schepenen condemneren Johanna vrouw van
Willem Tijmonsen, ter oorsake sij sig niet ontsien heeft met Lambert Rouwendal des tijdes
gedetineerde ongepermitteerde correspondentie
te houden, om agt dagen op ’t papen camertje
te sitten te water en te brood
pronun. d. 16. jan. 1764.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

fol. 91vso
Wegens de slegte conduites van Claas van
der Veen in en omtrent het waarnemen
van sijn veer, en brutale bejegeningen
aan de passagiers in specie op saturdag voor
gepasseerde pinxteren, condemneren schepenen
den selven Claas van der Veen om van stonden
aan het veer als schipper te verlaten,
sonder het selve langer waar te nemen
bij poene van nadere dispositie.
Sullende hier van Extraat werden gegeven
aan het Schippers gilde tot haar narigt
pronun. d. 29. Junij 1764.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Schepenen suspenderen Jacob Dump wegens
mishandelen der passagiers voor 14 dagen
van het vheer, met recommendatie sig
te wagten voor verdere klagten bij arbitrale
correctie
pronun. d. 29. Junij 1764.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Alsoo Reijer Besselsen gedetineerde alhier sig
niet heeft ontsien op sondag den 8. deser met een
greep op des Heeren straaten te krassen, de
nagtwakers te slaan, en grovelijk in haar
persoon te injurieren met bedrijging om de selve
soo daar van ijts quamen aan te brengen den
hals te sullen breken; soo is ’t dat Burgerm.
Schepenen ende Raad den voorn; Reijer Besselsen
condemneren om de stad en schependom binnen
vier en twintig uijrhen te verlaten, sonder
binnen den tijd van drie jaaren weder daar
binnen te mogen koomen bij poene van nadere dispositie
pronuntieert en geexecuiteert d. 16. Jul. 1764.
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fol. 92
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Schepenen condemneren Andries Jacobs
ter oorsake dat deselve van Bessel Gerrits
Schommelop heeft genomen een sijlveren gesp.
om alhier in camera door de moeder strenglijk te werden gestraft, en voorts geconfineert
te worden op water en brood tot gedurende
de tijd van twee dagen en voorts om bij de
eerste occasie naa de indien te werden versonden
gepronun. en geexecuteert den 16. Jul 1764.

11.
12. solvit d. 25
13. Febr. 1765
14.

Schepenen condemneren David Beersen
Smit wegens disobediëntie aan de ordres
van den Heer President in 20 £
pronun. den 17. decemb. 1764.

15.
16. 1765. 21. Januar.
17. solvit.
18.
19.
20.
21.

Schepenen condemneren Jan Vermeer ter
oorsaak hij s’avonds den 22 decemb. 1764.
aan het huijs van Peter Pater, Isak Offenberg met een vuijst geslagen en gebloed wond heeft in 10 £ cum
Expens.
pronun. den 11. Januarij 1765.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Schepenen condemneren IJsak Ossenberg
ter oorsake sig niet ontsien heeft op
saturdag den 12 deser maan Januar tegens de ordres van de Heeren van de
Magistraat in den drank te buijten
te gaan, op een onbesonnen wijs
met een peerd door de straaten te jagen

181

fol. 92vso
01.
02. 1765. 18. Januar.
03. is op sterke in
04. stantien van
05. de vrouw en
06. suster gedimi07. teert

en verscheijde insolentien aangerigt te
hebben, om agt dagen te sitten te water en te brood, met recommendatie
van sig in ’t vervolg voor diergelijke
onordentlijkheden te wagten bij poene van nadere dispositie
pronun. den 14. Januar. 1765.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Schepenen condemneren de Joode
Wele Moses welcke voor wijnig tijd
geleeden sig niet ontsien heeft
om in het huijs van den slager Marcus rusie en molestie aan te rigten
en den jode David tot drie reijsen
toe tegens de grond te werpen en
verdere insolentien meer, in de boete
van twintig £, de schepen klaring
om redenen voor bij gaande, en sal
binnen drie weeken naa de pronunciatie deser, stad en schependom hebben te ruijmen.
pronun. d. 22. Mart 1765

22.
23.
24.
25.
26.

Schepenen condemneren Lodewijk
Walters ter oorsaak sig niet ontsien
heeft om Aleijda, dienstmaagt
van Arnoldus van Rosendal op saturdag
na de middag tussen drie en vier uijrhen
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fol. 93
01.
02. 1765. 14. Apr.
03. solvit
04.
05.
06.
07.
08.

den 26. januar. 1765 met een stok
te slaan, en bij continuatie naa
haar slaande, gemelte meijd tot
in Rosendals huijs te vervolgen, de
schepenklaring om redenen voor bij
gaande, in de boete van 40 £
cum expens.
pronunciat 15. Febr. 1765.

09.
10.
11. 1765. 22. Mart.
12. solvit.
13.
14.
15.
16.
17.

Schepenen condemneren Jan Petersen soon van
Peter Jansen wijnen, ter oorsake sig niet
ontsien heeft om des avonds tussen ses en
Seven uijrh op de gemene Hierderweg den
13. Febr. 1765 sijn mesch te trekken en nae
Lubbert Petersen te snijden in de boete van
40 €, de schepens claring om redenen voor
bij gaande, cum Expens.
pronun. Den 3. Mart. 1765.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Schepenen condemneren de Nagtwakers
Gerret Jansen en Meijns Harbertsen, ter oorsake sij in haar pligt nalatig zijn geweest
met Isak Huijgen op den 8 maart laast
leeden uijt de wagt laeten gaan, Gerret
Jansen om in ’t naaste vierdeel jaar, en
Meijns Harbertsen in ses weeken haar
ampt voor niet waar te neemen ten be
hoeve van de stad.
Pronunciat d. 29. Maart 1765.

28.
29.
30.

Schepenen condemneren Jonas Samuels van
Baaren ter oorsaak sig niet ontsien heeft
om tegens de ordres van de Heeren van de Ma-
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01.
02.
03.
04.
05.

Fol. 93vso
gistraat oud lood en spijkers presumptive gestolen te koopen sonder den Burgemeester in der
tijd aantebrengen in de boete van 40 £ cum
expens.
Pronunciat den 7. Junij 1765.

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Schepenen condemneren Cornelis Dwars omdat
contrarie de ordres van de Heeren van de Magistraat sig niet ontsien heeft op naam van
sijn behoeftige onders hier en daar aalmoesen
op te haelen sonder deselve aen sijn voornoemdoiders te geeven, om veertien dagen na dato deser
pronuntiatie te sitten te water en te brood
Pronunciat den 22. Junij 1765.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Schepenen condemneren Peter Heijmissen gebooren binnen dese stad Harderwijk old 19
jaaren gedetineerde alhier ter oorsaak hij
geconfesseert heeft, dat drie à vier weken
geleden 5.£ oud lood gevonden heeft in
de stal van de Heer Burgermr. van Holthe
en ’t selve op eene malitieuse en gansch
clandestine wijse verkoft, en ’t geld genaast heeft, mitsgaders gemelde Heer
ontvreemd heeft vijf stuijvers aan geld
bij occasie dat hem 10 stuijv. was mede
gegeven om een half pond tabak te haalen
om redenen wegens sijn jonge jaaren met het
eerste schip dat vaaren sal, voor soldaat te
vertrekken naa Oost Indien.
pronun. den 28 Junij 1765
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fol. 94
01.
02.
03. 1765. 16. Nov.
04. solvit
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11,

Schepenen condemneren Hendrina
vrouw van Michel Everts ter oorsake sij voor
drie a vier weken geleden een stuk oud lood
ter swaarte van 5. £ van Bastiaan Schalkwijk uijt naam van de knegt en meijd van
de Heer Burgermr. van Holthe voor 5 stuijgekoft heeft sonder sulks ingevolge
de ordre aan den Heer Burgermeester in der
tijd aan te brengen om redenen in de boete
van 10. £
Pronunc. d. 1. Jul. 1765.

12.
13. 1766. 18 Januari
14. solvit
15.
16.
17.
18.

Schepenen condemneren Willem Tijmonsen ter
oorsake contrarie de publicatie van d. 14. Apr. 1760
puijn buiten de lutteke poort gebragt, en de
poortier quade bejegeningen gegeven heeft in
de boete van 2 £, en sal de daar gebragt puijn
hebben lijk te maken
pronunc. d. 12. Jul. 1765.

19. 1765 15. Novemb.
20. Jan van Essen solvit
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Schepenen condemneren Jan van Essen
soon van Gerret van Essen, Gijs Schaftner,
Olof Hendriksen en soon, ter oorsaak sij sig
niet ontsien hebben den 27. Sept. 1765 des
avonds ongeveer halv negen te klimmen
over de stadsmuur bij de groote poort
ijder in een boete van 5 £, de schepen
klaring om redenen voor bij gaande cum Exps
pronunc. den 25 octob. 1765

28.
29.
30.
31.
32.

Schepenen sig confirmerende met het Bijlhouwers
gilde condemneren Bultes Schaftner ter oorsaak
hij in ´t gilde gescholden heeft in de boete
bij de gilde wet gestatueert cum expens
pronunc. den 25 octob. 1765
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fol. 94vso
01.
02.
03.1765. 15. Novemb.
04. solvit
05.
06.
07.
08.

Schepenen condemneren Gerret van Essen
ter oorsake sig niet ontsien heeft den
27. Sept. des avonds ongeveer halv negen
te klimmen over de stads poort muur
bij de groote poort in de boete van 5 £
cum expens. de schepen klaring om redenen
voor bij gaande
pronunc. den 4. Novemb. 1765.

09.
10.
11. solvit. eod. die.
12.
13.
14.
15.

Schepenen condemneren Jan Poel ter oorsaak sig niet ontsien heeft om op den 11
Januar 1766. Hendrik van Raalten Junior
benevens de twee soons van Dirk Karssen
met vuijsten te slaan, in een boete van
20 £ cum expens.
pronunc. den 18. Januar. 1766.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Alsoo Hendrikje Jans meerderjarige jonge dogter,
nu kortelings gedient hebbende als meijd tot
putten bij Sijmon Jansen weduwenaar,
op een gans ongepermitteerde en halstarrige wijse
heeft staande gehouden en beschuldigt gemelte
Sijmon Jansen, dat hij haar buijten echt soude
hebben beswangert, dat sulks voor de kerken
raad van putten geconfesseert, en voor de Heeren
Overprovisoiren van het dijaconie weeshuijs alhier
met alle fermiteijt daar bij gepersisteert heeft,
dog van agteren gebleken is, dat sij het selve verdagt en geseide manspersoon op een valsche wijse
beschuldigt heeft, saaken die ten uijtersten con-
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fol. 95
01.
02.
03.
04.
05.

demnabel zijn; soo is’t dat Burgerm. Schepenen
ende Raad, haar omstandigheden confiderende
gemelte Hendrikje Jans om agt dagen te sitten
te water en te brood.
pronunc. den 14. Febr. 1766.

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Schepenen condemneren Albert Kruijtman
knegt van Gerret Claasen, ter oorsake hij op
saturdag den eersten maart deses jaars 1766
het wagen veer van Zutphen op Harderwijk
bedienende, sig niet heeft ontsien, om sig
door dronkenschap buijten staat te brengen
om het vheer na behooren te bedienen, en
meer onordentelijkheden te plegen, om tien
dagen in deser stads gevangenis op water
en brood te sitten, en hebben denselven
daarenboven inhabil verklaart om het wagen
veer alhier voortaan oijt weder te kunnen
waarnemen.
Condemnerende verders gem; Albert Kruijtman
in de kosten en misen van de Justitie
En sal hier van extract worden gesonden
aan de voerlieden het wagen veer bedienende
om te strekken tot haar narigt
pronunciat. 21. Maart 1766.

25.
26. solvit.
27. 15. Apr. 1766
28.
29.
30.
31.

Schepenen condemneren Hendrik Buijtenhuijs
ter oorsake sig niet ontsien heeft om op dinsdag den 22. octob 1765 des avonds omtrent agt
uijrhen op de hooge brug den student Oostbroek te vervolgen en met vuijsten te slaan
in de boete van 10 £ volgens willekr.
pronunc. d. 11. Apr. 1766.
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fol. 95vso
01.
02.
03.
04.
05.
06. 1766 2 meij
07. heeft Loge Reijers
08. betaalt de boete
09. en schepenklaring
10. ad hond. dalers
11. die onder schepenen
12. verdeijlt is
13.
14.
15.

Schepenen condemneren Loge Reijers
ter oorsaake sig niet ontsien heeft
ongeveer een maand geleden volgens
beedigde depositien en eijgen confessie
publijck op het werk van J. de Leuce
van Lancizolle op een indecente en
onvoorsigtige wijse tot nadeel van ‘t
Collegie van de Heeren van de Magistraat te spreken in de boete van 40
£ volgens willekeur, en een schepen
klaring van hondert dalers cum expens
onvermindert de actie die J’ de Leuce
van Lancizolle vermeijnen mogt hem
te competeren
pronunc. d. 22. April 1766.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Schepenen condemneren de vrouw van Roelof
Riphagen ter oorsake sig niet ontsien heeft
voor wijnig dagen 2½ lt. stukjes koper te kopen
van deese en geene jongens voor 5½. stuijver
sonder sulks bevoorens volgens resolutie aan
de Heer Burgerm. in der tijd aan te brengen
in de boete van 20 £ om redenen cum expens.
pronunc. d 12. Meij 1766.

24.
Schepenen condemneren Berend Smeink, Aalt
25. 1769 16 Januar.
Schafner Arend van den Berg, Gerret Lammersen
26. Berent Smink solvit
Augustinus Schafner en Jacob Jansen ter oor27. eod.d. Arend van den Berg
sake sig niet ontsien hebben om op sondag den
23. Novemb. 1766 te jaagen ijder in een boete
28. eod.d. Gerret Lammer
van vier dalers volgens het placaat op den sabath
29. sen
30.
geemaneert.
31.
pronunc. d. 28. Novemb. 1766.
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fol. 96
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Schepenen condemneren de samentlijke veerschipperen welcke op donderdag den 28 meij 1767. in
het veer zijn geweest, ter oorsake deselve niet
sorg gedragen hebben, dat die avond een ledig
schip gelegen heeft aan het Amsterdammer
Steijger, om op sijn tijd als Beurtman van daar te
kunnen afvaren, waardoor verscheide nadelen
aan dese en geene lieden zijn toegebracht, om alle
schadens door dat blijven veroorsaakt, ’t zij bekent
of namaals ontdekt wordende, tot erkentenis des
gerigts te rembourseren en vergoeden
pronunc. d. 1. junij 1767.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27. 1767. 6 julij de
28. waker Lambert
29. Jansen gecondemneert
30. wegens het slaan
31. van de student
32. Schultens
33. als ook Louw Jansen
34. en Hendrik Clasen
35. oid. academide niet
36. die.

Schepenen condemneren Pilchrom Dirk Wolfsen
=
en Hendrik Gijsbert Wolfsen, ter oorsake sig niet
ontsien hebben op maandag den 29. Junij 1767.
haar swager R.C.W. de Wolff twede regerende
Burgermeester sittende vergadering met laesive
en choquante expressien te injurieren, ijder
in een boete van 40 £, de schepenklaring
om redenen in dit geval passerende, ordonnerende deselve bij deese om sig in ’t vervolg
daar voor te wagten bij nadere dispositie, voorbehoudens de actie, welcke R.C.W. de Wolff
sal vermenen tegens de gecondemneerden te
competeren cum Expens.
pronunc. d. 6. julij 1767.
Gesien bij het Gerigte der stad Harderwijk
de informatien van s’Heeren wegen genomen
over de persoon van Johanna Meijnders, geboortig van Arnhem, en soo als bij een Extract
uijt het Doop Register van de Luthersche
gemeente van gemelde stad gebleken is,
op den 22. Januar. 1752 in onegt geboren,
en den 6. Febr. daar aan volgende ge-
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

fol. 96vso
doopt, gevangene aan deesen stad gerigte,
meede gesien haare confessien buijten
pijn en banden van ijser gedaan, waar bij
gebleken
Dat sij gevangene, hoe jong sij ook mag
zijn; in ’t generaal is van een seer slegte
en ligtveerdige conduite, en van een leugenagtigen en kwaadaardigen imborst.
Dat deselve terwijl sij eenige tijd binnen deese stad opgehouden; en bij deese
en geene gedient hadde, in de maand
van Meij jongstleeden bij den lieutenant Albertus Lulofs met sijn suster
Henrietta Lulofs, binnen dese stad huijshoudende, is koomen wonen.
Dat, nadat sij daar bij weinig weeken
geweest was, sij volgens haare bekentenisse
het execrabel voornemen uijt sig selven
en sonder inductie of persuasie van ijmand,
en alleen uijt een geldsugt heeft geformeert,
om gem. haaren Meester en sijn suster
door vergift om het leven te brengen,
en vervolgens te besteelen.
Dat sij gevangene het ook bij dat opset niet heeft
gelaten, maar ingevolge haare confessie, in soo
verre kennende de kragt van het rottekruijt
dat alle menschen, die sulks innaemen, daarvan
sterven moesten, den 16. Junius deses jaars op
den naam van haar Heer en Juffer in den
apotheeq van Dr Schot voor een stuijver Ratte
kruijd, zijnde het beloop van een once gekogt
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fol. 97
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

heeft, met intentie om haar voorgem. voornemen
ter uijtvoer te brengen.
Gelijk sij dan ook hoe seer sij ook sedert het aan
koopen van dat vergift, tijd en gelegentheijt gehad
hadde, om door een bedaart nadenken van haar
godloos voornemen, daar van berouw te krijgen, al
lereerst op vrijdag den 19. van die selve maand
een gedeelte van dat gekogte Rottekruijt, het
welk sij gevangene segt de helfte van dien
geweest te zijn, heeft gemengt in de coffij, die
sij voor gem. lieutenant Lulofs en sijne suster
geset had, en deselve met een houte leepel
omgeroert
Dat sij die gemengde en vergiftigde coffij alsoo
aan haaren Meester en sijne suster dien morgen
omtrent ses uuren heeft voorgeset, dewelke dan
ook daar van hebben gedronken.
Dat deselve daar door siek en benauwt zijnde
geworden, de gevangene, aan wie ondertusschen
door den Lt. Lulofs en sijn suster bevolen was, om
een doctor te haalen, en die sulks uijt vreese,
dat haar geperpetreerde delict daar door soude
aan ’t ligt koomen, niet gedaan had, uijt de
kamer van haar Juffer, die sij soo wel als
haar Broeder te bedde gelegt hadde, gestolen
en na sig genomen heeft een blauw en wit
gestreepte rock, eene sijde gestikte rock, een
paar witte koussen, een hembd, een paar muijlen,
een sijlvere beugeltas, en daar in een silvere
snuijfdoos, een dito naaldekoker, een dito vingerhoed, een dito eau de la Rein doosje, en een sijlver
knipbeugeltje, waar in aan geld, eene gulden,
twee sestehalven en eenige duijten, alles aan
gem. haare Juffer toebehorende.
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fol. 97vso
Dat sij daar meede dien morgen over thien uuren
de deur is uijtgegaan, en sig vervolgens dien namid
dagh buijten de groote Poort heeft begeven na
de herberg De Jager genaamt, van waar sij vervolgens met een bot kar, over welk transport sij
met de karman voor agt en twintig stuijvers
geaccordeert had, na Arnhem is gereden
Dat sij aldaar de silvere vingerhoed snuijfdoos en
knipbeugeltje aan een silversmit, en de silvere
beugel aan den voerman Herman de Post voor
5-10- verkogt heeft, en dat, soos ij Gevangene
seijt, de blauwe wit gestreepte rock te Utrecht
heeft doen verkopen, en daar voor vier en twintig
stuijvers ontfangen.
Gelijk dan ook den Lieutenant Lulofs en sijn
suster een gedeelte van die gestoolen goederen
op ordre van de magistraat aan haar ter
handen gestelt, voor de haare erkent hebben
Dat vervolgens in opsigte van den toestand,
waar in den Lieutenant Lulofs en sijn suster
door de genomene vergiftigde coffij zijn gebragt
geweest, aan het Gerigt is gebleken.
Dat ijder van deselve van die coffij op bovengem.
Vrijdag twee kopjes heeft gedronken.
Dat hoe seer ook meer gem. Lieutenant Lulofs
en sijn suster op dat moment, soo wel als
kort te vooren gesond waaren, en geen ongemakken voelden, de selve immediant na het
gebruijk van die coffij hebben gevoelt, een bijsondere brand in de keel en slokdarm, groote
benautheid voor het hart, hevige pijnen
in de maag en ingewanden, en na het vomeren, draaijingen en suijselingen in het hoofd
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01.
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32.

met welcke suijselingen Juffer Lulofs op den
7. september laatstleeden heeft verklaart, nog
beset te zijn.
Dat de Lieutenant Lulofs daar en boven verklaart,
dat wegens het sterk vomeren bloedig is afgegaan.
En sijne suster, dat na het gebruijk van eenige
melck ten eersten aan het vomeren is geraakt
en pijnelijke stoelgangen gehad heeft, welck
een en ander drie dagen heeft gecontinueert, dat
de couleur van haar aangesigt blond geworden,
het koude sweet uijtgebroken, en dat haar
lighaam sterk is geswollen geweest.
Dat die lighaams ongesteltheijt, volgens verklaringe van personen sig des verstaande, niet
anders als door ingenomen vergift kunnende
veroorsaakt zijn geworden, daar uijt van selve
volgt, dat deselve uijt het nuttigen der vergiftige
coffij alleen ontstaan is.
dat ofschoon wel dat vergift sijn volle effect
niet heeft gedaan en in meergem. Lieutenant
Lulofs en sijne suster thans geen ongesteltheid
van aanbelang gevonden word, nogtans de quantiteijt van dat in de coffij gemengde Rottekruijt soo grood, ja selfs de gebruijkte twee
copjes genoegsaam geweest zijn, om die twee
menschen het leeven te benemen.
Soo dat, of schoon de doodelijke uijtwerkinge
van dat venijn daar op niet gevolgt is, deels
door schielijke, veelvuldige, langduurige force
en copieuse ontlastingen, deels door een overvloedig en gepast gebruijk van dilueerende
niet alleen, maar ook de scherpe deelen in
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fol. 98vso
volvoerende vogten, egter daar uijt volgt, dat de
gevangene haar Meester en sijn Suster in
die staat gebragt heeft, dat sonder de werkinge der natuur en der gebruijkte middelen
sij daar aan hadde moeten sterven.
Dat de gevangene bij haar examen en confessie wel heeft voorgewent, dat sij de helfte
van het gekogte Rottekruijt alleen soude
genomen hebben, omdat sij dagt dat de helfte
niet soo veel nadeel soude toebrengen, en dat
haar Heer en Juffer als dan niet souden sterven.
Voorts dat sij gevangene een kopje van
die gemengde coffij soude hebben gedronken
en dat daar van meer soude hebben gebruijkt,
soo de coffij niet was omgevallen.
Als meede dat sij gevangene, omdat haar
Heer en Juffer soo siek wierden, dat sij bevreest
was, dat sij daar aan soude sterven, voornemens
soude zijn geweest, sig door het drinken
van de gemengde coffij van het leeven te
berooven.
Aangesien dit geheele voorgeven met haar
ter uijtvoer gelegde intentie, en haare geheele conduite strijdig, en dat geheel tegens
waarheijt is.
Alsoo uijt de beëdigde verklaringe van den
Lieutenant Lulofs en sijn suster blijkt,
dat sij de gevangene voort na het drinken
der coffij geroepen hebben om ook van die
coffij te drinken, maar dat sij sulks verweigert
en deselve weggegoten heeft, schoon haar
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gelast was deselve te laeten staan.
Gelijk dan ook op de geseijdens van de gevangene,
wanneer die met geen andere bewijsen geadminiculeert zijn, geen de minste staat is te
maaken geweest.
Als hebbende sij niet alleen in haar eerste
exmen te Utrecht, alwaar sij geapprehendeert
en van daar na herwaarts gebragt is, verscheide
leugens, van welkers valsheijt sij als doen overtuijgt geworden is, gefabriceert, maar ook,
behalven andere onwaarheden, in haar Examina bij deesen Gerigte gehouden, personen
geaccuseert, als of deselve van de gestolen
goederen souden hebben genoten, al het
welke al meede valsch en onwaaragtig bevonden is.
Behalven dat sij op eene gansch calumnieuse
en op sig selve seer strafbaare wijse eenen
Jonkbloet, als of haar die door persuasien en
dreijgementen tot het vergeven en besteelen
van haar Meester en sijn suster soude hebben geinstigeert, en daar in bijraadig geweest,
bij reiteratie heeft geaccuseert, en het selve
met een menigte van verdigte circumstantien
een schijn van waarheijt heeft tragten te geeven, waarvan nogtans niet alleen de volslagene onwaarheijt klaar gebleeken is,
maar sij ook naderhand die accusatie heeft
moeten retracteren.
Uijt al het welke dan ten genoegen van
regten gebleeken zijnde
dat de gevangene, boven en behalven
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fol. 99vso
de atroce calumnien door deselve ten lasten
van andere versonnen en uijtgebraakt, sigh
heeft schuldig gemaakt aan het abominable delict van vergiftiging van haar Meester
en Meesteresse, en schoon de dood van deselven
daar niet op gevolgt is, deselve gebragt heeft
tot soo verre, als sij om deselve daar door
te dooden, heeft kunnen brengen, met
intentie om haar te besteelen, gelijk
dan ook die huijsdievereij daar op is gevolgt.
En dewijl dit soodane enorme feijten zijn,
derwelcke niet alleen aan een ijder, sigdaar aan pligtig stellende, in ’t generaal
maar voornamentlijk aan dienstboden
met haar Heer en Vrouwe onder het
selve dack wonende, en aan wie uijt
hoofde van het vertrouwen, dat haar
meester in haar stelt, en de trouwe, die
sij aan hem verschult zijn, dus te swaarder
verantwoordinge voor sijn lijf, leeven, en
besittingen incumbeert, anderen ten afschuwlijken exempel, ten rigoureusten
strafbaar zijn.
Welgemelte Stad Gerichte alles overwogen
doende regt, condemneert de gevangene
Johanna Meijnders om gebragt te worden
ter plaatse daar men gewoon is crimineele executie te doen, en aldaar aan onder
een paal de galg met de strop om den hals seer
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fol. 100
01. op missive van de
02. Hove d. 20. Januar.
03. 1779 is haar bij re
04. solut van d. 25. Ja.
05. een jaar remissie
06. geaccordeert.
07.
08.
09. *en volgens aucto10. risatie van den
11. Hove provinciaal
12. mede buijten desen
13. Furstendom en
14. Graafschap
15.
16.

strengelijk met roeden te worden gegeeselt,
en daar benevens gebrandmerkt, deselve wijders
condemnerende om den tijd van veertig jaaren
in het tuchthuijs deser Provincie opgeslooten te worden, en binnen het selve met
haar handen werk de kost te winnen,
en deselve na expiratie van dien, voor
de overige tijd haares leevens bannende
* uijt deese stad en Scheependom, bij poene
van de dood inval sij ooijt weder daar
binnen mogte gevonden worden
Aldus geresolveert en gesententieert binnen Harderwijk
den 16. Novemb. 1767
Abr. van de Graaff
secret.

17.
18.
19.
20.

Aldus is dese sententie van de puij gepubliceert en ten overstaan van de Heeren van
Holthe en de Meester Rigteren in der tijd
geexecuteert den 21. Novemb. 1767.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Harmen Gerretsen post, Heijmen Christiaans en Jacob Willemsen Nijboer werden
gecondemneert om samentlijk te restitueren
tien gulden en twee stuijvers als sij lieden
tot Arnhem van een sijlver smit ontfangen
en geprofiteert hebben voor een sijlvere beugeltas die de gedetineerde en geëxecuteerde
Johanna Meijnders van Juffer Lulofs gestolen, en kort te vooren aan haarlieden
verkoft heeft voor vijf gulden en tien stuijvers.
pronunc. 27. Novemb. 1767.
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01.
02. 1768 22. april
03. Harmen Gerritsen
04. post solvit – f 3-7-6.
05. 25. Nov. door Heijmen
06. Christiaans betaalt
07. met --------3-7-6.
08. eod. door Jacob Willem
09. sen betaalt f. 3-7-6.

fol. 100vso
Naa deliberatie is goed gevonden en verstaan
om de thien gulden en twee stuijvers waar
in Harmen Gerritsen post, Heijmen Christiaans
en Jacob Willemsen Nijboer bij sentintie
van den 27. Nov. 1767 gecondemneert zijnde,
wanneer deselve sullen wesen ingekomen, aan
Juffer Lulofs te restitueren.

10. 1769-16. Jan. Peter
11. Beerdsen Smit solvit
12. eod. d. door Jan Klok
13.
14.
15.
16.

Schepenen condemneren Jan Klok Junior,
Peter Beerdsen Smit en Teunis Hendriksen
Smit ter oorsake sij malkanderen sávonds
d. 21. Novemb. 1767 ten huijse van de vrouw
van Jan Luijtjes met vuijsten geslagen hebben ijder in een boete van 5 £ cum Expens.
pronun. 4. decemb. 1767.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Schepenen condemneren Johan Daniel de la
Vilette ter oorsaak hij sig niet ontsien heeft
op 29- Febr. 1768 uijt een laa tafel in sijn
logement de Stad Vrede genaamt eenig goed
te neemen, hem bannende uijt dese stad
en schependom sijn leven lang, hem verder
condemnerende in de kosten en misen der justitie
pronunc. en geexecut. d. 14. maart 1768.

25.
26.
27.
28.
29.

Schepenen condemneren Cornelis van Essen ter
oorsaak sig niet ontsien heeft om Dirk Evertsen voor eenige dagen agter de munt te
slaan in de boete van 10 £ cum expens
pronunciat. 9. meij 1768
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

fol. 101
De Harderwijker Schippers, welcke met sondag
den 18. septemb. laastleden het vheer hebben
waargenomen, worden gecondemneert aan de voerlieden en andere te vergoeden de schaade welke
veroorsaakt is, door dien op maandag daar aan
volgende s’avonds geen schip van ’t Amsterdammer stijger gevaren is
aldus geresolveert 3. octob. 1768

09.
10. 1769. 16. januar
11. Gerret Claasen solvit
12.
13.
14.
15.

Schepenen condemneren Thomas knegt van
Gerret Claasen, ter oorsaak sig niet ontsien
heeft van J.B. de Vries voor 28. karren geld
te vorderen, daar het consteert, dat er niet
meer dan 25 karren daar aan huijs gebragt
zijn in de boete van 5 £ cum expens.
pronunc. 3. octob. 1768.

16.
17. 1769. 16. januar
18. solvit
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Schepenen condemneren Evert Fijn van draat, ter
oorsake sig in dronkenschap niet ontsien heeft
om den tweeden deser maand November des avonds
op s’Heeren Straaten den Burgermeester Scheltinga
met disrespectueuse woorden te injurieren, om voor
eerst in judicio verklaren dat het gesprokene hem
leed is, en geen intentie heeft gehad om gem. Burgermeester ofte ’t College van de heeren van de
magistraat te beledigen, dien aangaande behoorlijk
vergifnis versoekende, en daar en boven in een boete
van 40 £, de schepenklaring om redenen voor
bij gaande cum expens.
pronun. d. 4. Novemb. 1768

29. olvit 18. Nov. 1768.
30.
31.
32.
33.
34.

Schepenen condemneren de Joode Sijmon Salomon
ter oorsake deselve onaangesien de ordres van den
Burgermeester in der tijd sig niet ontsien heeft,
op een sondag te slagten in een boete van 10 £
cum expens.
pronun. d. 13. Nov. 1768
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

fol. 101vso
Schepenen condemneren Antonij van Mierloo
ter oorsaak tegens de laats geëmaneerde
publicatie gepasseerde maandag avond
verkleid op straat gevonden is, om twee
maal vier en twintig uijrhen te sitten te
water en te brood
pronunc. d. 9. dec. 1768.

08.
09.
10.
11.
12.
13.

Schepenen condemneren Isak Ossenberg
en Jan Rijtvelt, ter oorsaak op sondag de
18. deser maand aan haar huijs op de viool
gespeelt en gedanst is ijder in een boete
van ses gulden cum expens
pronunc. d. 26. Junij 1769.

14. Bij resolut. van
15. d. 24. Jan. 1772.
16. 4. jaar remissie
17. verleent.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Schepenen condemneren Margaretha Staal
ter oorsake sig niet ontsien heeft voor
de derde maal in onegt te laeten beswangeren om voor thien jaaren lang geconfineert
te werden in het provinciale Tugthuijs
ten eijnde aldaar met haar handen de
kost te winnen.
pronunc. d. 8. septemb. 1769
voorts is den secretaris gelast copie van dese
sententie per bode te senden aan die Raade
van den Hove om de nodige ordres tot haar
confinement te stellen
als mede dat op morgen met een kar door
den onderscholt en een waker naa Arnhem
sal werden getransporteert.
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fol. 102
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07. eod. d. voldaan
08. maar overgegeven
09. aan de fiscaal om
10. sijn salaris daar
11. van in te houden
12. 1770. 23. Apr.
13. boven gebragt.
14.

Schepenen condemneren Harmen Jan Croft
en Jan Vermeer ter oorsake sij sig niet ontsien hebben om op dingsdag avond den 23. Januar. 1770 des avonds tussen ses en half
seven uijrh een rondstok te neemen uijt het
huijs van Peter Woutersen, ijder in de boete
van 40 £ met restitutie van de stok
cum expensis, ten zij deselve met eede
kunnen verklaren dat sij gem. rond stok op
voorsr. tijd uijt dat geseide huijs niet genomen hebben, werdende als dan van voorsr.
boeten en kosten geabsolveert.
pronunc. 26 januar. 1770
eod. d. heeft Jan Vermeer den eed gepresteert.

15.
16.
17.
18. 1770. 23. april
19. solvit
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Schepenen condemneren Berend Corq metselaars knegt alhier, ter oorsake deselve sig niet
ontsien heeft, om s’nagts tussen den 29 en 30.
januar. 1770 ongeveer twaalf uijrh te loopen
met een bloote sabel langs de publijke straat,
als mede disobedient is geweest aan de
waarschouwing van den onderscholt Jan van
Dalfsen, en present is geweest bij gepleegde
onsturigheijt op de deur van ’t huijs van Roelof
Maters in de boete van 40 £ cum expens.
met confiscatie van het geweer
pronunc. d. 5. febr. 1770.

27.
28.
29.
30.

Binnens camers is door den Burgermr. in der tijd
aan Doortje Wetselaar gedetineerde alhier, wegens
sterke expressien onder het bedelen aan de huijsen
gebruijkt, aangesegt, om sig van stonden aan buijten
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

fol. 102vso
stad en schependom te begeven, sonder daar weder
binnen te koomen, sullende door den armejager
tot buijten het schependom werden gebragt, en
twee a drie slagen met de rotting werden gegeven
aldus verstaan en geexecuteert d. 22. Februar 1770
Aard van Wanrode omroeper ter oorsake sig
in het waarnemen van sijn functie niet ontsien heeft verre te buijten te gaan in den
drank, werd voor ses weken a dato deser gesuspendeert van sijn officie.
pronunc. d. 6. April 1770.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Schepenen condemneren Jonas Samuels van
Baaren, ter oorsake sig niet ontsien heeft,
om op sondag den 8. April 1770 in presentie
van Philip Benjamins en Zara, een soldate
wed., de weduwe van Salomon Heijmans
aan haar eijgen huijs uijt te schelden voor
diefegge, en dat sij haar overleden man bestolen had, ook dat des tijdes daar aan huijs
grood leven en veel rumoer heeft aangeregt
in een boete van 20 £ de schepen klaring om redenen passerende, mits voor de
Balie de Wed. Heijmans voor eerlijk verklarende
cum expens.
pronunc. d. 30 April 1770.
dicto d. heeft Jonas Samuels gem Wed.
Heijmans voor de Balie voor eerlijk verklaart.

29.
30. 1771. 1. Febr.
31. solvit.

Schepenen condemneren Abraham van Vossen, ter
oorsake sig niet ontsien heeft om drek te gojen

32.
33.

op de publijcque straat in de boete van 5 £
half voor de stad en half voor den aanbrenger
pronunc. d. 25. meij 1770.
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01.
02.
03. 1770. 30. Nov.
04. voldaan
05.
06.
07.
08.
09.
10.

fol. 103
Schepenen condemneren schipper Teunis
Eijbertsen ter oorsake sig niet ontsien heeft
om op Saturdag den 6. octob. 1770 des agtermiddags
tussen vier en vijf uijrh ten huijse van Arnoldus
Haklander om Jan Bloemenberg beedigt turf
meter verslag doende van sijn uijtgemeten
turf aan de makelaars met een vuijst te
slaan in de boete van een dubbelde vuijstslag
volgens willekeur cum expens.
pronunciat. 26. octob. 1770

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Schepenen condemneren Jan Volte ter oorsake
niet ontsien heeft sig disrespectueuselijk te
expliceren tegens een deser stad Roeijdrageren
wegens het interdiceren van niet voortevaaren
met het maken van een koestal buijten
permissie van Haar Weled. en Achtb. in de
boete van 40 £ cum expens.
pronunc. d. 16. Novemb. 1770

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Schepenen condemneren Willemtje Andriessen
ter oorsaak sig niet ontsien heeft een bos dor
en levendig hout uijt andermans heggen buyten weten van den Eijgenaar te haalen, en binnen de stad te brengen, en sulks geconfesseert
heeft om tweemaal vier en twintig uijrhen
te sitten te water en te brood
pronunc. 14. dec. 1770
Vener. 14. dec. 1770
De dogter van de Corporaal Corq
non comparuit
1.e aangeeijscht
de Roeijdr. Gelderman ad domum.
omdat gem. Roeijdr relateert dat sij volgens seggen van de vader bij ’t doen der boding na Holland
vertrokken was, is verstaan met de 2.e boding te
wagten, tot dat deselve sal wesen geretourneert
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fol. 103vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Schepenen condemneren Jan Vermeer, ter
oorsaak sig niet ontsien heeft s’nagts
tussen den 1. en 2. januar. 1771. ten huijse
van Dirk Jansen veele moedwilligheden
te plegen, vlessen, glaasen en borden in
stuk te slaan en te stooten, ook tegens
dese en geene rusie gemaakt en geslagen
heeft, om de geledene schade te restitueren, en daar en boven in een boete van
40 £, en om agt dagen te sitten te
water en te brood. cum expens.
pronunc. et executioni mand. 25.januar. 1771.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Schepenen condemneren Jan Poel en Claas
Schuurman ter oorsake sij malkander
s’nagts tussen den 10. en 11. van de gepasseerde
maand maart op s’heeren straaten geslagen hebben ijder in de dubbelde boete van
een vuijstslag. cum expens
pronuncieart d. 12. April 1771.

20.
21.
22.
23.
24.

Schepenen condemneren Willem Jacobsen ter oorsake sig niet ontsien heeft om de soon van
Jan Petersen op het Jufferpad te slaan in de
boete van een vuijstslag cum expens.
pronunc. 5. julij 1771

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Schepenen condemneren Jan Petersen ter
oorsake sig niet heeft ontsien om Willem
Jacobsen op sondag den 23. junij laastleden
op de broederen te slaan in de boete
van een dubbelde vuijstslag cum expens.
pronunc. d. 5. julij 1771.

204

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

fol. 104
Lun. 3. junij 1771
Gesien de ingekomen informatie nopens
het verkofte lood door dat Berendje Jacobs
vrouw van Steven Gijsberts den 9. meij 1771 op requisitie
en ten behoeve van Berend Raveschot
aan de vrouw van Harmen Tapper voor 18
stuijvers heeft verkoft
hebbende saturdag d 22. de dat selve lood
weder terug gehaalt en aan Raveschot
terug gegeven, en daar voor de 18 st. aan
de vrouw van Harmen Tapper gerestitueert
waar op gedelibereert zijnde is geresolveert
om Berend Raveschot ten naaste van
s’Heeren wegen te citeren
Vener. 7. junij 1771
Berend Raveschot
1e aangeeijscht non comparuit
ad domum
Den Roeijdr van Werven
Fiat 2e Citatie
Lun. 10 junij 1771
Berend Raveschot
2e aangeeijscht non comparuit
den Roeijdr. van Werven
ad domum
e
Fiat 3 citatie
Vener. 28 junij 1771
Berend Raveschot
3. aangeeijscht. non comparuit
den Roeijdr van Werven ad domum
Fiat edictale citatie.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12

fol. 104vso
Alsoo Berend Raveschot driemaal van s’Heeren wegen gebodet zijnde, en naa gedane
aaneijsching niet gecompareert maar de stad
en justitie ontweken is, soo werd den selven
Berend Raveschot voor de eerste maal bij
klokslag geciteert tegens het over 14 dagen
zijnde den 12. julij aanstaande, om te aanhoren soodane eijsch en conclusie als van
regtswegen tegens hem genomen sal werden
Boonen
publ. 28 junij 1771 Corn. Schrassert
Vener. 12. julij 1771

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Berend Raveschot aangeeijscht
non comparuit
Fiat de 2e Citatie bij klokslag
tegens de 1e maandag in september
Boonen
Pub. 12. julij 1771 Corn. Schrassert

18.

Lun. 2. septb. 1771

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Berend Ravenschot aangeeijscht
non comparuit
Fiat de 3e Citatie bij klok
slag tegens heden over 14 dage
Boonen
publ. 2. sept 1771
Corn Schrassert
Lun. 30. sept. 1771
Berend Ravenschot aangeeijscht
non comparuit
Fiat de volgende condemnatie
in contumariam
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fol. 105
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Alsoo Berend Raveschot onder swaare
suspicie leijt van twee stukken schuijt
raam loot gehorende aan de Wed. van wijlen
den predikant Wijnstok , door Berendje Jacobs vrouw van Steven Gijsbertsen den 19.
meij 1771 aan de vrouw van Harmen Tapper
verkoft te hebben voor 18 stuijvs, en den
22. daar aanvolgende het gem. lood ter
requisitie van geseide Berend Ravenschot weder terug gehaalt, en ’t geld
gerestitueert, waar over gem. B. Ravenschot driemaal aan sijn slaap stede, en
daarnaa driemaal bij klokslag is ingedaagt geworden, dog naa gedane aaneijsching niet gecompareert, en sig de justitie onttrokken heeft, soo is ’t dat
Burgemeesteren Schepenen ende Raad
regt doende in contumaciam, verbannen
den selven Berend Raveschot mits dese
uijt stad en schependom.
pronunciat et publicat 30. sept. 1771
ten overstaan van de Heeren Apeldoorn
loco de Wolff en Pannekoek Rigteren
in der tijd.
Arend de Wilde werd gecondemneert om
de versprokene twee gulden aan de onder
keurmeester te voldoen, als meede
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fol. 105vso
01.
02.
03.
04.

omdat hij als slager de hand aan een kalf
voor het uijrh op de markt geslagen heeft
in de boete daar toe staande
pronunc. 28. octob. 1771.

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Schepenen condemneren Cornelis van
Zoeren, ter oorsake sig niet ontsien
heeft, om ’t soontje van Jan Jansen
deselve attraperende met eenige koe
jen op sijn knolleland, geslagen
heeft in de boete van 5 £, onvermindert sijn actie van schaaden
soo als vermeijnen sal te behooren
cum expens.
pronunc. 6. decemb. 1771

15.
16.
17. 1773. 18. Januari
18. solvit
19.
20.
21.
22.
23.

Schepenen condemneren Jan Stevensen
ter oorsake sig niet ontsien heeft om ge
passeerde saturdag avond voor de lage brugge
poort Reijer Apeldoren goeds moeds deerlijk
afte kloppen in de dubbelde boete op een
vuijstslag volgens willekeur cum expens
onvermindert de actie van pijn en smert
voor Reijer Apeldoren
pronunciat 10. Julij 1772.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Schepenen condemneren schipper Gerret
Hesselsen ter oorsake sig op den 23 sept. 1772
op sijn beurt in het vheer van Amsterdam
naar Harderwijk varende sig soodanig in
den dranke heeft te buijten gegaan en
daardoor veroorsaakt is, dat hij sig ver-
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fol. 106
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

zeijlt, en de weg nae Zaandam ingeslaegen
en eijndelijk aan de voolwijk op land is vast geraakt, vervolgens een Bode mede in sijne
schip hebbende, seer onordentelijk bejegent
heeft, als meede des anderen daags sig wederom
sig wederom aan den drank op een verre gaande
wijse heeft overgegeven, en wel soo dat
selfs, wanneer er smiddags eenige Harderwijker schippers en anderen bij hem aan
boord waaren gekoomen, om hem daar van af
te helpen, en het plegt anker van ’t schip
wilde neemen en uijt brengen, om sijn schip
alsoo van ’t land te winden, hij sig daar
tegens heeft gestelt, en sulks heeft soeken
te beletten, soo dat sij eijndelijk tegens
sijn wil en dank ’t selve hebben moeten
doen, en sijn schip alsoo daar afgewonden
en aan ’t zeijlen geholpen hebben, hij
vervolgens wederom tegens een Groenlands
vader is geseijlt, en waar door sijn top van
de mast, en ’t voorste gedeelte der Boeg
spriet is aan stukken geraakt, alles niet
alleen tot grood nadeel en afbreuk van
’t vheer, maar ’t geen ook droeviger gevolgen soude konnen naa sig slepen, dat een jaar van ‘t
vheer sal verstooken zijn, sonder in ’t selve geduijrende dien tijd te mogen vaaren cum
expens
En sal extract van dese sententie aan ’t Schippers gilde tot der selver narigt gesonden werden
pron. 9. Nov. 1772.
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fol. 106vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Schepenen condemneren Jan Roelofsen ter
oorsaake deselve sig niet ontsien heeft
om den onderscholt Jan van Dalfsen in
s’Heren dienst zijnde bij het maaken
der weegen buijten de groote poort op
woensdag voor de middag den 10. october
1772 te injurieren en uijt te schelden
voor een verdoemde schobejak in veertig
£, de schepen klaring om
redenen voor bij gaande.
cum expensis
pronunc. 27. Nov. 1772.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Schepenen condemneren Jan Klok en Steven
Mons op den 7. deser s’nagts de buijten wagt
hebbende gehad, sig in haar pligt hebben
te buijten gegaan om een snik met visch,
gehoorende aan Bastiaan Olofsen, niet
tegenstaande verscheide seinen, afte haelen,
ijder om te sitten 24. uijrhen op water en
brood
aldus verstaan d. 14. decemb
1772

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Schepenen condemneren Reijer Willemsen
zijnde een getrouwt persoon binnen dese
stad woonagtig, bekennende vleeselijke
conversatie gehad te hebben met Dreesje
Peters een ongehuijwt vrouwspersoon,
welcke voor wijnige dagen buijten Echt
verlost is van een soon om stad en sche
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fol. 107
01.
02.
03.
04.
05.

pendom, binnen tweemaal vier en twin
tig uijrhen te verlaten, sonder immer
meer daar weder te mogen inkomen
bij arbitrale correctie cum expens
pronunc. d. 17. Meij 1773

06.
07. 1773. 15. Nov.
08. solvit
09.
10.
11.

Schepenen condemneren Steven Rooden,
ter oorsake sig niet ontsien heeft om
Genesius Swart op de publijque straat
den 13. deser maand te slaan in 10 £
cum expens
pronunc. 17. Meij 1773.

12.
13. 1774. 4. Januari
14. solvit.
15.
16.
17.
18.

Schepenen condemneren Dreesje Peters, zijnde
een ongehuijwt vrouwspersoon, sig in onecht
hebbende laeten beswangeren door een
getrouwt manspersoon genaamt Reijer
Willemsen in de boete van 80 £
cum expens.
pronunciat. 4. octob. 1773

19. Jacob Gerretsen
20. solvit.
21. Lubbert Gerretsen
22. Boer solvit
23. Reijer Bredegaart
, en Gosen Hendriks ter oorsake
24. solvit
25. Gerret Jansen
26. solvit
27. Arend van den Berg
28. solvit
29. Dirk Gerretsen
30. solvit
31. Frans Maters
32. solvit
33. Gosen Hendriks
34. solvit

Schepenen condemneren Lubbert Gerritsen Boer, Reijer Bredegaart, Gerret
Jansen, Johannes Pikart, Arend van
den Berg, Jacob Gerretsen, Dirk Gerretsen, Frans Maters
op sondag den 17. october 1773 des nademiddags geduurende den Godsdienst met
dobbelsteenen en andere spellen en
weddingschappen in de Sandsteeg gespeelt hebben in een boete van ses
guldens binnen agt dagen te betalen
of bij manquement van dien bij nadere dispo-
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fol. 107vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 1773. 3. decemb.
17. op rekening. 4:3
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

sitie, en Hannes Bredegaart en Gerret
Bolder ter oorsake sij dat spelen met
dobbelsteenen en andere spellen en
weddingschappen halsterrig blijven
ontkennen in een confinement
van agt dagen cum expens
pronunc. d. 1. Novemb. 1773.
Lun. 8. Nov. 1773.
De Burgermeester in der tijd is versogt
de voors. gecondemneerdens te doen
summeren tot betaling, werdende
deselve bij wanbetaling respectivelijck gecondemneert in een confinement van agt dagen.
Schepenen condemneren Jacob Doorschot
ter oorsake sig niet ontsien heeft om
den Heer Burgermeester de Wolff in
qualiteit als Rigter op den 27. octob. 1773.
aan sijn huijs disrespectueuselijk en
op een verregaande wijse geinjuvieert
heeft in de boete van 40 £ volgens
willekeur, schepen klaring om redenen
passerende cum expens.
pronunciat 12. Novemb. 1773.
Schepenen condemneren Cornelis Tijmonsen
ter oorsake sig niet ontsien heeft om op
sondag avond d. 28. Novemb. 1773 ten huijse
van Peter van Loenen niet alleen, maar
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fol. 108
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07. 1774. 4. Januar.
08. is verstaan dat
09. dese boete sal
10. betaalt werden
11. uijt sijn portie
12. als wageman
13. 1774. 14. Maart
14. solvit.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

selfs meede op de publijque straat verscheide insolentien en disordres te plegen,
om agt dagen gedetineert te zijn te water en te brood
Aldus gearresteert en geexecuteert d. 3. decemb. 1773.
Schepenen condemneren Berend Mulder ter
oorsake sig als ordinaris wageman onder
weegs op den 7. deser in den drank heeft te
buijten gegaan, de wagen die dag twee
iterative reijsen ten ondersten boven gegooit
hebbende, in een boete van 80 £
binnen agt dagen te betalen, bij poene
om anders op water en brood gedetineert te
werden cum expens
pronunc. 17, decemb. 1773.
Alsoo Jacob Willemsen oud 40 jaaren gebooren binnen dese stad, in het Gasthuijs
gealimenteert wordende, en thans gedetineerde aan het stads gerigt alhier, buijten
pijn en banden heeft beleden, dat hij gevangene met Bastiaan van Schalkwijk
in gem. Gasthuijs gealimenteert wordende,
en gedetineert iterative maalen schandelijk geconverseert en de sodomitische
sonde gepleegt heeft, saaken zijnde
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fol. 108vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

die in een Christen Republicq niet
kunnen worden geleden, maar ten hoogsten strafbaar zijn
Soo is ’t dat Burgemeesteren Schepenen
ende Raad in desen alles overwogen
hebbende, het geene te overwegen stond,
regt doende, en speciaal gelet hebbende op de beedigde verklaringen
van den vader en moeder uijt voorn.
Gasthuijs en meer andere persoonen
aldaar gealimenteert werdende houdende
dat de gevangene sig nu en dan niet
bij sijn verstand soude bevinden
hebben goedgevonden den gevangene
wel van de straffe des doods te absolveren, dog wijders verstaan, dat gem.
Jacob Willemsen in een secuur confinement voor sijn leven lang sal
worden gestelt en wel bewaart, en dat
voor altoos van Burgerlijke societeijt
blijven gepriveert
Aldus verstaan 10. Januar
1774.
in camera voorgelesen 29 Januar. 1774.
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fol. 109
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Alsoo Bastiaan van Schalkwijk oud 29.
jaaren geboren binnen dese stad in het
Gasthuijs gealimenteert wordende, en
thans gedetineerde aan het stad Gerigt alhier buijten pijn en banden heeft
beleden, dat hij gevangene met Jacob
Willemsen in gem Gasthuys gealimenteert
wordende en gedetineert, iterative maalen
schandelijk geconverseert, ende sodomitische sonde gepleegt heeft.
Saaken zijnde, die in een Christen Republicq niet kunnen worden geleden, maar
ten hoogsten strafbaar zijn.
Soo is’t dat Burgemeesteren Schepenen
ende Raad in deesen alles overwogen
hebbende, hetgeen te overwegen stond,
regt doende, en speciaal gelet hebbende
op de beedigde verklaringen van den
vader en moeder uijt voorn. Gasthuijs en
meer andere personen, aldaar gealimenteert wordende, houdende, dat gem. Bastiaan van Schalkwijk sig niet bij sijn
verstand soude bevinden.
Hebben goedgevonden den gevangene wel
van de straffe des doods te absolveren
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. Gerret Jansen Zuijker
17. solvit
18. A. Schafner en
19. G. Bolder haar
20. boete verseten
21.
22.
23.
24.
25.
26.

fol. 109vso
dog wijders verstaan, dat gem. Jacob Willem
Bastiaan van Schalkwijk in een secuur
confinement voor sijn leven lang sal
worden gestelt, en bewaart, en dat voor
altoos van de Burgerlijke Societeijt
blijven gepriveert
Aldus verstaan den 10 Januar 1774.
Voor dese twee gevangenen zijn geapproprieert twee gesepareerde appartementen
in het huijs van den arme jager, welk
binnen staande heeft aangenomen dese
twee lieden van kost en drank en bewassen
aangenomen voor twee hondert gulden
jaarlijks
Schepenen condemneren Gerret Jansen Suijker,
Augustinus Schafner en Gerret Bolder, ter
oorsake sij geconfesseert hebben, dat sij s’avonds
voor den bededag, zijnde Vastenavond, verkleet
hebben geloopen langs de straaten, en aan
diverse huijsen geweest en aldaar gedanst
hebben ijder in een boete van 20 £ te
betalen binnen agt dagen, anders bij ontstentenis sullen werden geconfineert agt
dagen te water en te brood.
pronunc. 21. Febr. 1774.
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fol. 110
01.
02. solvit
03.
04.
05.
06.

Schepenen condemneren Boon van Voorst
ter oorsake sig niet ontsien heeft op gepasseerde Vastenavond met andere te
verkleden en de straat te frequenteren
in een boete van 20 £
pronunciat 25 Febr. 1774.

07.
08. Jan Munster
09. solvit
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Werdende daar benevens om deselve rede
nen als Gerret Jansen Suijker cum souis
meede gecondemneert Jan van Munster
en Jan Batista ijder in een boete
van 20 £ te betalen binnen agt
dagen, anders bij ontstentenis sullen
werden geconfineert agt dagen te water
en te brood
pronunciat 25. Febr. 1774.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Als mede Claas van Bekbergen en Jan
Francis soldaten ten dienste deser landen,
welke sig naa voorgaande citatie
gesisteert hebben, ijder in een boete
van 20 £ binnen agt dagen te
betalen, anders bij ontstentenis van
dien, bij dat anders hier over aan haar
regiment sal werden geschreven
pronunciat 25. Febr. 1774.
Bij geen betaling is aan ’t Regiment
geschreven de volgende Brief.
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fol. 110vso
01.
02.

Edele, Erentfeste Manhafte Bijsonder
goede Vriend

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Wij kunnen niet afsijn om U’Ed t’informeren
dat twee soldaten genaamt Claas van Bekbergen en Jan Francis, gehorende onder het
Regiment van den Lieutenant Generaal
van Burmanien, niet ontsien hebben,
contrarie onse gedane publicatie, op
laatstleden Vastenavond, zijnde geweest
savonds voor den algemeene dank vast en
bededag, met eenige van deser stads ingesetenen sig te verkleden, alsoo de publijque straaten te frequenteren tot
bijna de halve nagt, aan dese en geene
Burgerhuijsen geweest, en aldaar gespeelt
en gedanst hebben.
Wij hebben onse ingesetenen wegens het
contravenieren van onse geëmaneerde
publicatie naa merites gestraft, en vertrouwen dat Ued. gem. soldaten wegens
dese gepleegde disobedientien wel sal
willen doen corrigeren naa behooren, en
seffens sodane ordres stellen, dat geene
van deese beijden haar verblijf ofte logement binnen dese onse stad in ’t vervolg
koomen te neemen.

218

fol. 111
01.
02.
03.

ons hier op verlatende, bevelen wij Ued. in
Gods H protectie geschreven in Harderwijk
den 10. Maart 1774.

04.
05.
06.
07.
08.
09.

Edele, Erentfeste Manhafte Bijsondere goede vriend
Ued. Erentf. goede vrienden
B. S. ende R. der stad Harder
wijk
Ter ordoun. van Deselve

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

op schrift.
Edele Erentfeste Manhafte
de Commanderenden Officier van ’t Regiment van de Lieutenant Generaal
van Burmania guarnisoen houdende
binnen de stad Maastricht. onse bijsondere
goede vriend
Franco Amsterdam

18.
19. dese boete be20. taalt en door
21. de wegmeesteren
22. overgenomen
23.
24.

Schepenen condemneren Hendrik Brouwer, ter
oorsaak op sondag den 13. Maart 1774. eenige
van sijn schaapen gevonden zijn in een
andermans holtgewas in een boete van 3:18volgens willekr.
aldus verstaan d. 21. maart
1774.

25.
26.
27.

Schepenen condemneren Aard Roest ter
oorsaake deselve met sijn soons niet ontsien heeft den 7. deser maand tegens wil
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fol. 111vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11. min 20 £ te
12. contenteren
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

en dank van Jan van Dalfsen terug
te drijven de beesten, welck gem: Jan
van Dalfsen geschut heeft op de bleek
tussen de groot en Lutteke poorten,
in de schotingen daar toe staande,
en daarenboven omdat sij van Jan van Dalfsen in sijn schoting geturbeert hebben
in een boete van 40 £ cum expens.
pronunc. 22. apr. 1774.
Alsoo Beerd Jansen sig niet ontsien
heeft op den 4. August 1774. in de agtermiddag verscheijde insolentien aan het
huijs van Peter Albertsen aan te rigten,
insonderheijt aan de publijcque straat
de glaasen aan dat selve huijs in te
slaan, en alsoo openbaare huijs stoting heeft aangerigt, en strekkende
tot turbatie van de publijcque rust,
dat in een stad van justitie niet te
compasseren is, soo is dat Burgermeesteren Schepenen ende Raad den selven
Beerd Jansen condemneren gelijk gecondemneert werd mits desen in een
boete van 80 £ en daarenboven geconfineert te werden voor 14. dagen te
water en te brood boven en behalven
de vergoeding van schaade als Peter Albertsen en anderen sullen vermenen
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fol. 112
01.
02.
03.
04.

te competeren; als mede in de kosten
en misen van justitie
pronunc. 6. Augus. 1774.
Lun. 28. Nov. 1774.

05.
06.
07.
08.

Samuel Mulder
1e. aangeeijscht
non comparuit
Roeijdr. van Werven ad domum
Fiat 2e. citatie

09.
10.
11.
12.

Jan Petersen Uijl
1e. aangeeijscht
non comparuit
Roeijdr. van Werven ad domum
Fiat 2e. citatie

13.

Vener. 2. dec. 1774.

14.
15.
16.
17.

Samuel Mulder
2e. aangeeijscht
non comparuit
Roeijdr. van Werven
ad domum
e
Fiat 3 . citatie

18.
19.
20.
21.

Jan Petersen Uijl
2e. aangeeijscht
non comparuit
r
Roeijd . van Werven
ad domum
Fiat 3e. citatie

22.
23.
24.
25.
26.

Lun. 5. decemb. 1774.
Samuel Mulder
non comparuit
3e. aangeeijscht
r
Roeijd . van Werven
ad domum
Fiat 1e. citatie ad valvas
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01.
02.
03.
04.

fol. 112vso
Jan Petersen Uijl
3e. aangeeijscht
non comparuit
Roeijdr. van Werven ad domum
Fiat 1. citatie ad valvas

05.
06.
07.
08.
09.
10.

Jan Evertsen molenaar op de papier moolen
van B. de Vries
1. aangeeijscht
non comparuit
Roeijdr. van Werven aan de Baas op de
moolen
Fiat 2e. citatie

11.
12.
13.
14.

Harmen Olofsen hanger op de voors moolen
1e. aangeeijscht
non comparuit
r
Roeijd van Werven ad domum
Fiat 2e. citatie

15.

Vener. 9. decemb. 1774.

16.
17.
18.
19.
20.

Jan Evertsen
2e. aangeeijscht
non comparuit
r
Roeijd . van Werven aan de Baas op de
moolen
Fiat 3e. citatie

21.
22.
23.
24.

Harmen Olofsen
2. aangeeijscht
non comparuit
r
Roeijd . van Werven ad domum
Fiat 3e. citatie

222

fol. 113
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Lun. 12. dec. 1774.
Jan Evertsen
3e. aangeeijscht
non comparuit
r
Roeijd . van Werven aan de Baas van de
moole
Fiat 1e. Citatie ad valvas

07.
08.
09.
10.

Harmen Olofsen
3. aangeeijscht
non comparuit
Roeijdr. van Werven ad domum
Fiat 1. Citatie ad valvas

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Alsoo Jan Evertsen gewesen molenaar
op de papier mole van den Heer Burgermr.
de Vries, en Harmen Olofsen gewesen
papier hanger op gemelte Moole, sig
niet ontsien hebbende bij nagt en ontijden drie onderscheijde kar vragten
geladen met lompen successivelijk van
hier te brengen naa Nijkerk, en aldaar
te debiteren en verkopen aan eenen
Joode genaamt Joseph van Kees, onder
een verdigt en gepractiseert voorgeven
als of het haar eijgendommelijke lompen waaren, en daar voor bedongen en
werkelijk ontfangen 15 guld. voor
de hondert pond witte en 10 guld. voor
de hondert pond bastert goed, daar het
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fol. 113vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

nogtans genoegsaam consteert, dat sij
gemelten lompen van tijd tot tijd op eene
fraudulente en clandestine wijse haaren
gemelten meester hebben ontvreemd,
en sij, niet tegenstaande drie citatien
van ’s heeren wegen, niet zijn gecompareert, maar sig door de vlugt hebben
soek gemaakt, en de Justitie zijn ontweken, soo is ’t dat Burgermeesteren
Schepenen ende Raad gemelte Jan
Evertsen en Harmen Olofsen bij openbaare klokslag mits deesen voor d’eerste
maal doen citeren en indagen, om heden
over 14 dagen des voordemiddags om thien
uijrh in persoon voor den gerigte te erschijnen, en sig behoorlijk te verantwoorden
bij poene als naa regten
gepubliceert 12. decemb. 1774.
W.J. Westervelt
Judicib de meester

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Alsoo s’nagts tussen den 13 en 14. november 1774 insolentien en baldadigheden
zijn gepleegt aan diverse schuijten en
vaartuijgen leggende op eene vertrouwde
plaats in den haven met zeijlagien,
touwen, en diergelijk in stukken te
snijden en te ruineren, waar door niet
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fol. 114
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

alleen de respective eijgenaren in haar
goederen merckelijk benadeelt zijn, maar
ook voor een tijd van haar kost winning
waaren gepriveert, en vermits Samuel Mulder en Jan Petersen Uijl hier meede betigt worden en naa drie ergane citatien
aan haare woonplaatsen sig verstouten
om in persoon niet te compareren, en
alsoo door de vlugt dese suspitie doen
aggraveren; soo is t dat Burgemeester
Schepenen ende Raad gemelte twee persoonen bij klokslag voor d’eerste maal
doen citeren en indagen, om heden over
14 dagen in persoon des voordemiddags
om thien uijrh voor den gerigte t’erschijnen om sig te verantwoorden bij poene
als naa regten
gepubliceert d. 12. decemb. 1774.
W.J. van Westervelt
Judicib de meester
Mart 27. decemb. 1774
Door tussenkoming van de tweede kerstdag
op maandag is de eerste aaneijsching op heden
geschiet
1e. aangeeijscht
Jan Evertsen en Harmen Olofsen
item
Samuel Mulder en Jan Petersen Uijl
Fiat de 2e. citatie ad valvas
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

fol. 114vso
Alsoo Jan Eversen en Harmen Olofsen
gelijk ook
Samuel Mulder en Jan Petersen Uijl
naa d’eerste gedane aaneijsching op de
gedane indaging in persoon voor ’t gerigte
niet zijn erschenen, om sig wegens de
beschuldigingen tegens haarlieden respectivelijk ingekomen, naa behooren te
verandwoorden, soo is dat B: S: end R;
gemelte vier personen voor de tweede maal
bij openbare klokslag doen indagen, ten
eijnde op maandag den 9. januar. 1775. des
voordemiddags om thien uijrh in persoon voor
den gerigte te erschijnen, om te aanhoren
soodane gepleegde facten, als tegens haar
sullen werden ingebragt bij poene als naa
regten
Schrassert loco W.J. van Westervelt
Judicib
Scheltinga loco de meester
publicat. 27. decemb. 1774.
Lun. 2. Januar. 1775

23.
24.
25.
26.

Reijer Besselsen
1e aangeeijscht.
Roedr. van Werven

27.
28.
29.
30.

Bart Petersen
non comparuit
1e. aangeeijscht
Roeijdr. van Werven
ad domum
Fiat den 2e. Citatie

non comparuit
ad domum
Fiat de 2e. Citatie
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fol. 115
01.

Vener. 6. januar. 1775

02.
03.
04.
05.

Reijer Besselsen
2e. aangeeijscht
non comparuit
Roeijdr. van Werven
ad domum
e
Fiat 3 . Citatie

06.
07.
08.
09.

Bart Petersen
2e. aangeeijscht
non comparuit
Roeijdr. van Werven ad domum
Fiat 3e. Citatie

10.

Lun. 9. Januar. 1775

11.
12. op ’t request van
13. Bart Petersen
14. daar bij versoe
15. kende om in
16. compositie te
17. mogen werden
18. toegelate
19. gedelibereert
20. zijnde is hier in

Reijer Besselsen
3e. aangeeijscht
non comparuit
r
Roeijd . van Werven ad domum
ex abundanti d. 4. Citatie
Fiat d’eerste indage
Bart Petersen
3e. aangeeijscht
non comparuit
Roeijdr. van Werven ad domum
gedifficulteert Fiat ex abundanti d 4. Citatie d’eerste indage.

21.
22.
23.
24.

Jan Evertsen en Harmen Olofsen
Samuel Mulder en Jan Petersen Uijl
2. aangeeijscht
bij geen comparitie
Fiat d. 3e indaging
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fol. 115vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Jan Evertsen en Harmen Olofsen
gelijk ook
Samuel Mulder en Jan Petersen
Uijl
voor de tweede en maal aangeeijscht
zijnde en niet gecompareert, werden
mits desen voor de derde maal bij
klokslag geciteert om heden
over 14 dagen zijnde den 23. deser,
des voor de middags om thien uijrh
in persoon voor den gerigte te erschijnen om sig behoorlijk te verantwoorden
bij poene van nadere dispositie
publ. 9. Januar. 1775
Judicib { de meester
{ Schrassert
Vener. 13. Jan. 1775.

18.
19.
20.
21.

Reijer Besselsen
4e aangeeijscht
Gelderman

22.
23.
24.
25.

Bart Petersen
4o aangeeijscht
Gelderman

non comparuit
ad domum
Fiat 1e citatie ad valvas

non comparuit
ad domum
Fiat 1e. Citatie ad valvas
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fol. 116
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Alsoo Bart Petersen en Reijer Besselsen
onder swaare suspicie leggen, dat
sij snagts tussen saturdag en sondag
de 17. en 18. decemb. jongstleden drie
hoenders uijt de herberge Oost indien,
naa het afbreken van eenige pannen,
en in stuk snijden van een touw, daar
aan een venster was vast gemaakt, gehaalt en medegenomen hebben, gelijk
van de stads weij een Zwaan gehorende
aan de Heer Burgermr. de Vries, alles
buijten voorkennis en permissie van
de respective eijgenaren, en sig daar
mede hebben soeken te verrijken, waar
om sij tot vier maal toe van s’Heeren
wegen aan haar woonstede gebodet zijnde,
en naa gedane aaneijsing niet gecompareert,
soo is’t dat Burgerm. Schepenen ende Raad
voorsr. twee personen mits dese bij klokslag doen citeren om heden over 14. dagen,
den 27. januar. aanstaande, des voordemiddags
om thien uijrh in persoon voor den gerigte
te erschijnen en verantwoorden sig naa
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fol. 116vso
01.
02.
03.
04.
05.

behooren bij poene van nadere dispositie
publicat 13. Januar. 1775
Jidicib { Schrassert
{ de Vries loco van Holthe
Lun. 23. Januar. 175

06.
07.
08.

Jan Evertsenen Harmen Olofsen
Samuel Mulder en Jan Petersen Uijl
3. aangeeijscht, nog niet gecompareert

09.

Vener. 27. Januar 1775

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Reijer Besselsen en Bart Petersen
1o. aangeeijscht
niet gecompareert
Fiat de tweede indaging
Alsoo Bart Petersen en Reijer Besselsen
opheden naa gedane aaneijsching niet
gecompareert zijn, soo is’t dat B:S: ende
R: deselve andermaal doen citeren tegens
huijden over veertien dagen zijnde den 10.
Februar. aanstaande, om des voordemiddags
om thien uijrhen in persoon voor den gerigte
te erschijnen en verandwoorden sig naa behooren, bij poene van nadere dispositie
publ. d. 27. Januar. 1775
Schrassert
Judicib de Vries loco Holthe
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fol. 117
01.
02.
03.
04.

Vener. 10. Febr. 1775
Reijer Besselsen en Bart Petersen
2e. aangeeijscht
niet gecompareert
Fiat de 3e indaging

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Alsoo Bart Petersen en Reijer Besselsen
op heden naa gedane aaneijsching niet
gecompareert zijn, soo is ’t dat B:S: ende
R: deselve voor de derde en laatste maal
doen citeren tegens vandaag over 14
dagen, zijnde den 24. hier aanvolgende
om des voordemiddags in persoon voor
den gerigte t’erschijnen, en verandwoorden sig naa behooren bij poene van
nadere dispositie
publ. d. 20e. Febr. 1775
Schrassert
Judicib de Vries loco Holthe

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Vener. 24. Febr 1775
Bart Petersen Reijer Besselsen
3. aangeeijscht, niet gecompareert.
Alsoo Willem Rutgers niet ontsien
heeft om tegens de gegeven ordres van
Haar Weled. en Agtb. sig wederom te
sisteren binnen dese stad, en sig daar en
boven met veel brutaliteijt geopposeert
heeft tegens deser stad arme jager,
werd gecondemneert om sijn leven

231

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

fol. 117vso
lang stad en schependom te verlaten
bij poene van nadere dispositie
pronunc. 18. Maart 1775 bij klokslag van
de puij
zijnde de gecondemneerde
met de arme jager en tevens
wakers buijten ’t schependom gebragt.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jan Dump soon van Jacob Dump
ter oorsake sig niet ontsien heeft
den 17. Maart 1775 ongeveer des nademiddags om een uijrh tegens de gegeven
ordres van Jan van Dulfsen als onderscholt om van ’t gegraaf op dene
broederen aftegaan, te opposeren
en sig tegens deselve te brutaliseren om vier dagen te sitten te water
en te brood
pronunc. d. 18 Maart 1775

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Alsoo Jan Evertsen en Harmen Olof
sen gewerkt hebbende op de papier
moole van den Heer Burgermeester
de Vries sig presumtivelijk niet ont
sien hebben op verscheijde tijden bij
nagten gem. Heer drie karvragten met
lompen successivelijk op een clandestine
wijs te ontvoeren, naa Nijkerk te
verbrengen, en aldaar te verkopen aan
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fol. 118
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. Judicib
20. Boonen
21. Pannecoeck
22. Cost
23. W.J. van Westervelt
24. de meester
25. scub
26. H. van Westervelt
27. Boonen
28. de Wolff
29. van de Graaff

een Jood Joseph van Rees, hebbende
15. guld. voor ’t witte, en 10. guld. voor 100 lt
bastert soort ontfangen, en geprofiteert
hebben, waarom sij drie maal van s’Heeren wegen aan haar woonplaats zijn
geciteert, naa gedane aaneijsing
niet gecompareert, vervolgens drie
veertien dagen na den anderen bij
klokslag ingedaagt, en meede niet
gecompareert, en sig de justitie hebben
onttrokken; soo is’t dat Burgerm.
Schep. ende Raad voorsr. Jan Evertsen
en Harmen Olofsen condemneren
gelijk gecondemneert werden mits
desen, om stad en schependom haar
leven lang te verlaten bij poene
van nadere dispositie, en voorts in
de kosten en misen van justitie
Aldus gepronuncieert
bij klokslag van de puij
den 7. April 1775
Mercuri 26. Julij 1775
Samuel Mulder gisteren geapprehendeert
en gedetineert zijnde, is bij sijn verhoring gebleken
dat sig als soldaat had geengageert onder
de Compagnie van Capitein B.C. Ruijsch guar-
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fol. 118vso
01. Pannecoeck
02. de Vries
03.
04.

nisoen houdende binnen Amsterdam
waar op gedelibereert is goed gevonden
aan de commanderende officier de
volgende brief te laaten afgaan

05.
06.

Edele Erentfeste Manhafte
Bijsondere goeden Vriend

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Dewijl s’nagts tussen den 13. en 14. Novemb.
1774 diverse insolentien en baldadigheden
zijn gepleegt aan schuijten en andere
vaartuijgen leggende voor dese stad in
den haven, met Zeijlagien, touwen,
en diergelijk in stuk te snijden en te
ruineren tot groote schaade der eijgenaren, dat het publijcq gerigt en presumtive indicien eenen Samuel Mulder
en Jan Petersen Uijl daar mede betigtigde.
Dat wij geresolveert hebben gemelte
twee personen tegens den 28. daar aan
volgende aan haar woonstede van s’Heeren
wegen te doen citeren, en volgens relaas
van een deser stad Roeijdrageren sig geabsenteert, en buijten dese stad begeven
hebben.
weshalven sijl [=sijlieden] ingevolge manier van
procederen voor desen stad gerigt; voor
de tweede en derde maal aan haar woningen geciteert, dog niet gecompareert
zijn
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fol. 119
01.
02.
03.
04.
05.
05a
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Dat vervolgens gem. personen op den 12.
Decemb. 1774. bij klokslag en edictule
citatie zijn ingedaagt geworden, en wederom
bij geen comparitie, sulks tot driemaal
incluijs, van 14 dagen tot 14 dagen gerepeteert is
waar over wij tot hier toe
niets naders gedecreteert hebben.
Soo is het dat wij een en andermaal wierde
geinformeert, dat gem. Samuel Mulder
sig in dese stad was bevindende, en hoe
seer getragt hebben deselve in apprehensie te doen neemen, mislukt is,
op maandag den 24. deser maand Julij is
gebeurt, dat deselve Samuel Mulder
sig binnen dese stad wederom heeft
laeten vinden, en wij deselve hebben
doen apprehenderen.
Deese voor ons erschenen zijnde heeft vertoont en overgegeven een gedrukt en gedeeltelijk met schrift ingevult Briefje
zijnde van volgende inhout
= Tijd van Dienst
= Voor een Compagnie infanterie ten dienste
= der vereenigde Nederlanden
= Certificeren bij desen, aangenomen te heb= ben voor soldaat besteeder Samuel Mulder
= oud 19 jaaren, geboortig van Harderwijk,
= ongetrouwt, geen ambagt, van religie ge= reformeert, in mijn onder hebbende Compagnie
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

fol. 119vso
= voor de tijd van ses agter een volgende jaaren
= --- maanden, welcke tijd verschijnen sal
= den 7. Augustus 1781 de voorgeschreven tijd
= trouw en eerlijk uijtgedient hebbende,
= sal hem sijne behoorlijke paspoort gege= ven werden, volgens bevel van den lande
= [nb] kennende op momsterdag altijt zijne
= paspoort krijgen voor 8 ducaten gedaan
= in Amsterdam den 19. Julij 1700 vijf en seventig
getekent B.C. Ruijsch
wij hebben dat Billetje aangesien als
een Briefje van engagement, sonder dat
ons bij nadere examinatie gebleken is,
dat gemelte Samuel Mulder met een
behoorlijk paspoort voorsien was, en ons
seer bedenkelijk voorquam, dat sig al soo
schielijk uijt sijn guarnisoen konde begeven.
daar bij voorgevende dat de capiteijn selve
hem gesegt soude hebben, dat op sulke
briefjes ’t gehele land konde door reijsen
Dat ook aanstaande woensdag over agt
dagen, zijnde den dag der monstering, sig
binnen Amsterdam moeste sisteren,
wanneer hem een nieuwe montering
soude werden gegeven, en de articul brief
werden voorgelesen, hebbende provisioneel aan, volgens sijn seggen,een oude
montering sonder kleppen voor op de rok.
Wij hebben ’t dienstig geoordeelt UErentf.
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fol. 120
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

van dit een en ander t’informeren, met offerte
om dese geapprehendeerde en gedetineerde
te kunnen reclameren, om hier in te
doen en handelen als UErentfe. goeden
raad sal gedragen
ofte dat UEd. deselve liever aan ons overliet, om naar behooren te regt te kunnen stellen, waar op ten spoedigsten UEd.
rescriptie sullen in wagten, hier meede
eijndigende bevelen wij UEd. Erentf. in
Gods H. protectie geschreven in Harderwijk
den 26. julij 1775

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. Cons
21. W.J. van Westervelt
22. de meester
23. Scub
24. Hr. van Westervelt
25. Boonen
26. de Wolff
27. van der Graaff
28. Pannecoeck
29. de Vries
30.

Edele, Erentfeste, Manhafte.
UEd. Erentfe bijsondere goede
vrienden
B. S. ende R. der stad Har
derwijk
Ter ordonn [=ordonnantie] van Deselve
sathur. 29. Julij 1775

Door een sergeant uijt de Compagnie van de
Capiteijn Ruijsch aan den Burgermeester
in der tijd overgegeven zijnde een missive
van gem Capiteijn den 28. deser, waar bij Samuel
Mulder als soldaat onder de compagnie kome
te reclameren, met versoek om deselve
benevens de bewijsen aan deze sergeant mede
te geven, welcke ordre heeft de kosten
van apprehentie en detentie te voldoen
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01.
02.
03.

fol. 120vso
waar op gedelibereert zijnde is goed gevonde
den gedetineerd aan den sergeant dese avond
meede te geven met de volgende brief.

04.
05.

Edele, Erentfeste Manhafte
Bijsondere goeden Vriend

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Huijden morgen is ons door de sergeant
van UEd. Compagnie, ter hand gestelt
UEd. missive, van den 28. deser maand
Julij, tot rescriptie van d’onse van den 26
hier bevorens, houdende, dat UEd den gem.
Samuel Mulder, als soldaat van UEd. Compagnie,
komt te reclameren en wij geen swarigheijt gevonden hebben, desen avond deselve
aan den gesondene sergeant meede te
geven, sonder dat wij ijts voor kosten van
apprehentie, detentie, als anders, strekkende tot dienst van de justitie, koomen
te declareren.
Wij souden aan gem sergeant op UEd. versoek de bewesen beschuldiginge tegens den
gedetineerde, wel hebben meede gegeven
maar bij examinatie van deselve, is ons
voor als nog niet gebleken, dat ’t factum
ten lasten van Samuel Mulder, ad sufficientium bewesen is.
Maar vermits ons genoegsaam consteerde,
dat die selve nagt, tussen den 13 en 14.
november 1774 wanneer dat factum
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fol. 121
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

geperpetreert is geworden, ten minsten
ongeveer tussen elf en twaalf uijrh, desen
Samuel Mulder en eenen Jan Petersen
Uijl op straat zijn gevonden niet alleen,
maar ook een deser stad poorten zijn uijtgelaeten, om volgens haar seggen seker
vrouwspersoon, dat voor uijt was gegaan,
te conduiseren, vervolgens dat vrouwspersoon op een slegte wijse onderweg hebben
bejegent
’t welck ons meer als waarschijnelijk voorgekomen is, dat sijl [= sijlieden]aan dit gepleegde
en verregaande feit niet alleen handadig
waaren geweest, maar selfs de glasen
aan seker molenaars huijs, kort bij den
haven wonende, soude hebben ingeslagen,
alle dese facten, en een ijder op sig selfs
een verdiende straf meriteren.
waarom wij deese twee voornoemde personen tegens den 28. November daar aan volgende hebben doen citeren, dat in plaats
aan dese onse eerste citatie t’obedieren,
deese beijde sig buijten de stad, en sonder
dat d’ouders wisten waar sij gebleven waaren
geabsenteert hebben.
’T welck dese procesumptie des te meer aggraveerde, daarom wij geresolveert hebben om
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

fol. 121vso
tegens deze absente en geaufugeerde personen te procederen, soo als wij bij onse voorige
aan UEd. hebben meede gedeelt.
deese disobediëntie en vilipendie aan de
ordres van ons stad gerigt, waaren sufficient
genoeg om tegens deese naa ordre regtens
te decreteren, en contumaces zijn geworden.
maar sig binnen dese stad bevindende, en
in ’t gesigt van eenige onser leeden de
publijque straat op den dag frequenterende, hebben wij vermeent alle redenen
te hebben, deselve Samuel Mulder te
doen apprehenderen, detineren, en over ’t een
en andere t’examineren, dog bevindende
dat deselve sig geengageert had onder de
Compagnie van UEd, hebben wij denselve
bij onse voorige gepresenteert, en thans
ter uwer instantie aan den sergeant
meede gegeven.
Wij vertrouwen dat UEd. deselve wegens
dese feitelijkheden en disrespectueuse
behandeling sal gelieven te corrigeren,
en alle mogelijke sorg dragen dat dese
persoon buijten dese stad blijft, opdat
onse ingesetenen sig aan geen verdere
insolentien sien geexponeert. hier meede
eijndigende bevelen wij UEd. Erentfe
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fol. 122
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

in Gods H. bescherming, geschreven in Harderwijk den 29. Julij 1775
Edele Erentfeste Manhafte
UEd. Erentfe bij sondere goede
vrienden
B:S: ende R: der stad Harderwijk
Ter ordonu van Deselve
Lun. 14. August. 1775
ingekomen en verlesen missive van B:C:Ruijsch
geschreven in Amsterdam d. 31. julij hier bevorens
houdende dankbetuijging aan haar Weled. en
Agtb. voor de prompte expeditie van sijn sergeant,
als mede voor de edelmoedige manier van
handelen ten dienste van de justitie, om
geen kosten te declareren
Dat Samuel Mulder soo wegens sterke presumptien en als sijn disrespectueuse manier
van handel, en sijn L. leugenagtig was
voorgekomen, voor eenige dagen te water
en te brood geset, als ook dat soo verl in
sijn L. was, sal besorgen dat niet weder
tot Harderwijk komt
is voor notificatie aangenomen.
De onderscholt van Dalfs ter vergadering
relaterend dat Samuel Mulder sig weder
in persoon binnen dese stad bevind, waar op
gedelibereert zijnde is goed gevonden hier over
de volgende brief aan Capt. Ruijsch te laten
afgaan.
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fol. 122vso
01.
02.

Edele Erentfeste, Manhafte Bijsondere
goede Vriend

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

in onse vergadering ontfangen en verlesen
UEd. missive van den 31. julij jongstleden,
waar uijt ons gebleken is, dat UEd. den
duk gemelte Samuel Mulder als soldaat
van UEd. Compagnie, eenige dagen heeft doen
setten te water, en te brood, als meede dat
UEd. sal besorgen, soo veel het in UEd. is,
dat gem. persoon niet weder tot Harderwijk
komt.
Wij kunnen niet neemen provisioneel genoegen met deese gestelde ordres, en kunnen
niet af zijn UEd. wederom te informeren, dat
een onser suppoosten op gisteren ons gerapporteert
heeft, dat deselve Samuel Mulder sig in persoon weder binnen dese stad bevind, en
alsoo UEd. gegeven ordres heeft koomen
te contravenieren.
Wij hebben hem doen aanseggen, dat hij ten
spoedigsten stad en schependom sal hebben
te verlaeten.
En vermits UEd. door onse voorige missiven
geinformeert is, wat wij vermeenen tot
lasten van deesen Samuel Mulder te hebben
en vertrouwen dat UEd. gepersuadeert sal
zijn, dat wij sulk een persoon, welck onder
eene gegronde suspitie leijt, van schuijten
en vaartuijgen in de publijcque haaven ge-
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

fol. 123
ruineert te hebben, en sig door de vlugt heeft
soek gemaakt, op onse iterative indagingen
niet gecompareert is, maar de justitie daar
door te leur heeft gestelt, binnen onse stad
en schependom niet kunnen dulden om onse
ingesetenen aan geen verdere insultes te sien
geexponeert
Waarom wij versoeken dat UEd. deese persoon
als onder UEd ordres staande sal gelieven te ontbieden, en deselve serieuselijk daar heen te
houden, dat buijten dese stad en schependom
blijven; waar meede eijndigende bevelen wij UEd.
in Gods H. protectie geschreven in Harderwijk
den 15. Augusti. 1775.
Edele Erentfeste Manhafte Bijsondere goede
Vriend
UEd. goede vrienden
B. S. ende R. der stad Harderwijk
Ter ordonu van Deselve.
Schepenen condemneren Teunis Eijbertsen
ter oorsake sig als veerschipper den 30. julij
1775 heeft te buijten gegaan in den drank,
en de passagiers aan boord hebbende, het
hem niet heeft vrij gestaan om sijn knegt
van ’t schip afte jaagen, om van sijn twee
eerst komende veerbeurten te zijn verstoken,
en welcke door een ander vheer schipper
sullen werden waargenomen
sullende hier van extract werden gegeven
aan het Schippers gilde tot haar narigt
pronunciat. 4. septemb. 1775
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fol. 123vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Luna 4. sept. 1775
ingekomen en verlesen missive van de Capit.
Ruijsch geschreven te Zutphen den 25. August.
1775. houdende, dat sijn L. gevoelig is over
de stoutheijt van gem; sijn soldaat Samuel
Mulder, om binnen dese stad weder te komen,
tegens het verbod in persoon aan hem gegeven, met bedrijging van swaare straffen
soo daar tegens kwam te overtreden en
sig hier omtrent hebbende te buijten gegaan
sal deselve strengelijk laeten straffen.
is dese voor notificatie aangenomen.
Alsoo Schipper Gerret Hesselsen bij
sententie van den 9. Novemb. 1772 wegens
dronkenschap reets gecondemneert was,
en thans geconfesseert enig heeft en
gebleken is, dat als Beurtman seer beschonken den
26. octob. 1775 van Amsterdam gevaaren
is, en ten eene maal buijten staat
om sijn functie waar te neemen,
verstaan schepenen dat deselve sijn
veer heeft verwerkt, en condemneren
deselve om van stonden aan het veer
als schipper te verlaaten, en voor altoos
daar van gepriveert te weten cum Expens
waar van Extract sal werden gegeven
aan het Schippers gilde om te strekken tot haar naa rigt
pronunc. 10. Novemb. 1775
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fol. 124
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Schepenen condemneren Arend Amptmeijer ter oorsaak sig niet ontsien
heeft om op seker avond in de herberge de Bisschop sterke drijgementen
tegens de persoon van Reijer den grooten
in sijn absentie heeft uijtgesproken,
en wijnige dagen daar naa op den
broederen naa Reijer den grooten op
sijn stoep staande is toegegaan, en
voor sijn voeten een blank mes op
de grond nedergegooit heeft in een
boete van 40 £.
met waarschouwing om in ’t vervolg
Reijer den Grooten en andere met vrede
te laaten bij poene van rannissement cum expens
pronunc. d. 15. januar. 1776

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Schepenen condemneren Eijbert Hendriksen
hospes in de herberge de Bisschop, ter
oorsaak aan de Burgermeester in der tijd
niet heeft aangebragt het gevegt, ‘t
welck op den 1. febr. 1776. ten sijnen huijse
was voorgevallen in een boete van ses
gulden cum expensis.
pronunc. d. 12. febr 1776.

26.
27.

Schepenen condemneren Reijer Willemsen
den grooten, ter oorsake sig niet ontsien
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fol. 124vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.

heeft om op d. 5. Febr. 1776. in de herberge
de Bisschop, terwijl daar rusie en
gevegt is voorgevallen, om de vegtende
parthijen opentlijk aan te hitsen in
de boete van 10 £ cum expens
pronunc. d. 12. Febr. 1776.

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Schepenen condemneren Reijer Willemsen
den Grooten ter oorsake sig niet ontsien
heeft ten huijse van Drees Jansen den
26. Febr. 1776. om tegens Arend de Wilde
uijt koelen moede diverse scheldwoorden gesproken te hebben in de
boete van 3 £ cum expens.
voorbijgaande de schepenklaring om
redenen.
pronunciat 1. Novemb 1776

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. 1778. 16. Januar
26. solvit
27.
28.

Schepenen condemneren Gerret Lambersen, ter oorsaake sig niet ontsien heeft
s’avonds den 19. octob 1776. ongeveer negen
uijrh om Jan Moojen Junior, met de
twee meijden van den professor Scheltinga gekomen te zijnde uijt het huijs
van Gerret Nijendal, en tussen gemelde
meijden de straat opgaande, deselve
goedsmoeds, en sonder woord of weer
woord tussen gemelde meijden uijt
getrokken en geslagen heeft in de
boete op een vuijstslag gestatueert
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fol. 125
01.
02.
03.
04.
05.

cum expens ten waare Gerret Lambersen
met eede kan verklaren dat hij Jan
Jan Moojen Junior niet allereerst heeft
aangepakt
pronunc. 4. Novemb. 1776

06.
07.
08. Evert Reijersen
09. solvit eod.
10. mens.
11.
12.
13.
14.

Schepenen condemneren
Schepenen condemneren Evert Reijersen en Evert Gerretsen ter oorsaak sig
niet ontsien hebben om de voerman
Wouter Gerretsen voor de herberge
de Waterplas den 24. Julij 1775. te
slaan en te mishandelen ijder in de
boete van 10 £ cum expensis
pronunciat 6. decemb. 1776.

15.
16.
17. 1777. 12 April
18. solvit
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Schepenen condemneren Thomas Jan
Walter ter oorsake hij sig niet heeft
ontsien om op den 21. octob. en 3. Nov. 1776.
in de herberge te Harscamp tegens
de Jooden Nathan Jonas en Nathan
Levi rusie te maken en deselve te slaan
voorts om aan deselve op de weg van Harscamp naar Stroe op nieuws dreijgementen te doen, en op den 5. deser daar
aan volgende in de herberg de Waterplas
deselve wederom te slaan, en eijndelijk
onder sware suspicie is gevallen van sijn
soon en schoonsoon te hebben aangeset
om op dien tijd te Ermelo te komen om
gem. Joden te slaan in een boete van
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fol. 125vso
01.
02.

20 Heeren ponden en 1/3 in de kosten
pronunc. d. 21. Maart 1777

03.
04.
05. 1777. 12. April
06. solverunt.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Schepenen condemneren Hendrik
Walter en Boon van Voorst ter oorsake sig niet hebben ontsien om op
den 5. Novemb. 1776 te Ermelo de
Jooden Nathan Jonas en Nathan
Levi op een verregaande wijse met
stokken te slaan, en het selve
naderhand in de herberg de Waterplas te hervatten ijder in een boete
van twintig Heeren ponden, en daaren boven ijder in 1/3 van de kosten.
pronunc. d. 21. Maart 1777.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Alsoo Anna Berendina Meijerman
in de wandeling genaamt Hendrica
Meijers oud 22. jaaren gedetineerde
alhier, als dienstmaagd gewoont
hebbende aan het huijs van Jan
Jansen, voor den gerigte opentlijk
beleden heeft dat sij uijt eijgen
motive diverse goederen uijt dat
huijs buijten kennis van haar Baas
gebragt heeft in de Bank van Lening,
ende daar op beleende penu gedeeltelijk volgens haar seggen in ’t huijs-
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fol. 126
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 1778. 16. Januar.
21. betaalt.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

houden geconsumeert, en gedeeltelijk
verteert heeft, voorts gebleken zijnde
dat sij gedetineerde beswangert was,
en wijders gelet waar op te letten
stonde, doende regt, condemneren Haar
Weled. en Achtb. geseide Henrica
Meijers om stad en schependom te verlaten, sonder daar oijt weder binnen
te komen bij poene van andere dispositie
pronunciatum in camera d. 6. meij 1777
door de onderscholt en twee
wakers sal se gebragt
werden op de tour kar naa
Arnhem, en den vragt aan de
voerman betaalt werden
Schepenen condemneren Gosen Evertsen
ter oorsake sig niet ontsien heeft, s’nagts
tussen den 19 en 20. der gepasseerde maand
meij in de herberge de kruijthof om
Adriaan Haksteijn met een boutelle
aan het hoofd te slaan en te bloed
wonden i n 10 £ cum expens
pronunc. 7. Julij 1777
Schepenen condemneren IJsak Ossenberg,
ter oorsake sig niet ontsien heeft om
op Saturdag den 14. Junij laatstleden den
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fol. 126vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

onderscholt Jan van Dalfsen, en de
knegt van den professor Roscam op de
publijke straat op een verre gaande
wijse te beledigen, om al nog gedetineert te blijven gedurende de tijd van
agt dagen op water en brood, en daar en
boven in den kosten van dese detentie
blijvende aan Jan van Dalfsen en de
knegt van professor Roscam haar regt
onverkort, met inthimatie aan dese
gecondemneerde, soo sig weder onordentelijk mogte komen te gedragen, sonder
conniventie sal werden buijten s’lands
versonden, of andersints arbitralijk gecorrigeert werden naa bevind van saaken.
pronunc. 7. Julij 1777

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Schepenen condemneren Gosen Evertsen
ter oorsake sig niet ontsien heeft s’nagts
tussen den 19 en 20 der gepasseerde maand
meij in de herberge de kruijdhof Adriaan
Haksteijn, met een bouteille aan ‘t
hoofd te slaan en te bloed wonden
in 10 £ cum expens.
pronunc. 7. Julij 1777.

26.
27.
28.
29.
30.

Evert Claasen, op den 27. september laatstleden met de wagen van sijn vader
Gerrit Claasen het vheer waargenomen hebbende van hier op de stad
Zutphen volgens ingekomen gerigte-
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fol. 127
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

lijke verklaring van twee passagiers,
welke des tijdes op de wagen geweest
zijn, dat sig wegens dronkenschap
slegt gecomporteert heeft, en sijn pligt
verre is te buijten gegaan, dat ook
de passagiers over hem gansch niet
voldaan zijn geweest, ook een extra
kar hebben moeten aannemen, om
sig te doen transporteren, werd mits
deese gecondemneert om de geleden
schade aan de passagiers te restitueren, voorts veertien dagen te sitten
te water en te brood
pronunc. d. 10 octob. 1777

15.
16. solvit
17. d. 20. Decemb.
18. 1777
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Schepenen condemneren Geerlof Gerretsen ter oorsake sig niet ontsien
heeft om Jan van Dalfsen oppasser in de
kerk voor hondeslager uijt te schelden,
bij geval sijn soon op sondag den 28 september
laatstleden bij de kerk onder de gods
dienst door gemelde opsiender met
woorden gecorrigeert was, in de boete
van 10 £ cum expens
pronunc. 24. octob. 1777

25.
26. 1778. 16. Januari
27. solvit
28.

Schepenen condemneren Cornelis Verhoef
ter oorsake sig niet ontsien heeft eijgener
autoriteijt buijten permissie van straat
meesteren de straat voor sijn huijs op te bre-

251

fol. 127vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ken, en sijn good twee duijmen hoger te
leggen in de boete van 10 £ cum
expens
voorts om op sijn kosten te removeren
de ontlasting van sijn secreet in dat van
de stad, als mede, de gemaakte waterlosing op de Smeepoorter Wal tot
kennisse van Heere werk meisteren
pronunc. d. 3. Novemb. 1777.
Brief aan “t Hof provinciaal
wegens het confinement
van Jan Vermeer
Edele mogende Heeren
uijt nevens gaande sententie sullen
UEd. mog. met meerdere gelieven te
vernemen dat eene Jan Vermeer bij
deselve gecondemneert is, om thien
jaaren geconfineert te blijven in het
Tugthuijs deser provincie, om met
sijn handen de kost te winnen, daar
benevens gebannen gedurende sijn
leeftijd uijt dese stad en schependom, als mede in de kosten en misen
van Justitie
en vermits wij voornemens zijn,
dese gedetineerde op aanstaande Vrijdag
die wesen sal den veerthiende van dese
maand november met eenige suppoosten
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fol. 128
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

van hier te versenden, om op saturdag tot Arnhem te weesen,
versoeken wij UEd. Mog. om die voorsiening te doen, dat gemelde persoon
ingelaten en naar behooren geplaatst
werde, hier mede eijndigende bevelen UEd. Mog. in Gods H. protectie
geschreven in Harderwijk den 11. November 1777

10.
11.
12.
13.
14.

Edele Mogende Heeren
UEd. mog. goede Vrienden
B. S. ende R. der stad
Harderwijk
Ter ordonu van deselve

15. Cons.
16. Boonen
17. Scheltinga
18. Scabibi
19. Westervelt
20. Holthe
21. van de Graaff
22. Pannecoeck
23. de Meester
24. Schrassert
25. de Vries
26. Apeldoree
27.

sententie
Also Margaretha Hoefnagel wed.
Marten Vermeer klagende heeft te
kennen gegeven, dat haar soon
Jan Vermeer, sedert eenige jaaren
sig slegt gecomporteert en in soo verre
sijn kinderlijke pligt is te buijten
gegaan, dat sig niet heeft ontsien om
hier en daar haar geld op te beuren en
te ontfangen, ’t selve in den drank
als anders te depenseren en verkwisten tot
een totale ruïne van haar en haar
kinderen
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fol. 128vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

dat gem. haar soon van tijd tot tijd
conversatie heeft gehad met gemeene
vrouwspersoonen, en sig in soo verre
vergeten om deselve te beswangeren,
trouw beloften te geven, en sijne
moeder te forceren tot het geven
van haar consent om met deselve
te trouwen.
dat sulks al verder aan hem gelegentheijt sal hebben gegeven, om sig
in den drank te buijten te gaan,
en t’huijs komende allerhande brutaliteijten aan te rigten, haar meubelen te ruineren en in stuk te slaan
ook selfs sijn susters te slaan en
te stooten, en in die furie sijn eijgen
moeder niet te verschonen, versoekende
om die redenen, en om sulke en diergelijke insultes en ongelukken voor
te koomen apprehens 1e op sijn persoon.
dat deselve Jan Vermeer geboren
binnen dese stad oud omtrent veertig jaaren geapprehendeert zijnde, sig
niet ontsien heeft, des s’nagts tussen
den 5. en 6. meij laatstleden op eene
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fol. 129
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

clandestiene wijse, selfs met levens
gevaar uijt sijn detentie t’echapperen,
en sig elders buijten dese stad en Jurisdictie optehouden, en sig heeft durven
verstouten om wederom in de stad te
koomen, en op den 17 Octobr 1777 in den
vroegen ogtenstont ongeveer vier uijrh,
sig op de publijque straat te begeven,
met een blank sijd geweer de glaasen
aan het huijs van den 1ste. Burgerm.
in der tijd in te slaan, en door een suppoost deser stad op heterdaat zijnde
geattrapeert, sig selven te wheer heeft
gestelt.
Saaken zijnde in een stad van Justitie
niet te dulden, en anderen ten
exempel ten uijttersten strafbaar zijn.
Soo is’t dat Burgermeesteren Schepenen ende Raad der stad Harderwijk
deselve Jan Vermeer condemneren,
gelijk gecondemneert word bij desen
om voor den tijd van thien naast komende
jaaren geconfineert te werden in ‘t
provinciale tugthuijs om met sijn
handen de kost te winnen, werdende
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fol. 129vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

voorts denselven gebannen uijt stad
en schependom sijn leven lang, sonder
daar weder binnen te komen bij poene
van nadere dispositie, en daar en boven
in kosten en misen van Justitie
aldus gearresteert den
11. en in camera gepronuncieert den 14. Novemb
1777.

10.

Saturdi 15. Novemb. 1777

11. Cons
12. Boonen
13. Scheltinga
14. Scab
15. Westervelt
16. van de Graaff
17. de Meester
18. Schrassert
19. de Vries
20. Apeldoren
21.
22.
23.
24.
25.
26.

de Heer Burgermeester in der tijd
rapporteert, dat den Roeijdrager van
Werven en onderscholt van Dalfsen
gister avond ongeveer half thien
sijn L. heeft aangebragt dat de gedetineerde Jan Vermeer sig in sijn
detentie had te kort gedaan
dat de Heeren rigteren in der tijd
immediaat hier van kennis heeft
doen geven, welke volgens haar rapport terstont het lijk hebben doen
visiteren door den stads docter van
Cooth en chirurgijn Stolte, en ’t selve
bevonden, soo als uijt haar overgegeven verklaring komt te
blijken, waar op gedelibereert
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fol. 130
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

zijnde, werden gem. Heeren voor
haar genomene moejte en gestelde ordre bedankt, voorts goed
gevonden en virstaan om ’t doode
lighaam van Jan Vermeer in
stilte te doen begraven op ’t verloren kerkhof, zijnde den Heer
Burgermr. in der tijd versogt en geautoriseert de nodige voorsiening tot
de begraving te laaten doen
voorts is geresolveert de volgende
brief aan den Hove provinciael
te laeten afgaan
Edele mogende Heeren
alsoo onse gedetineerde Jan Vermeer
in sijn detentie subitelijk is gestorven, en daar door sijn transport
naa het provinciale tugthuijs
verhindert, hebben wij ons verpligt
gevonden UEd. mog. daar van ten
spoedigsten te moeten informeren.
waar meede wij UEd. mog. in gods H.
bescherming bevelen geschreven in
Harderwijk den 15. Novemb. 1777
Edele mogende Heeren
UEd. mog. goede vrienden
B. S. ende R. der stad Harderwijk
Ter ordoni van deselve
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fol. 130vso
01.
02.
03.
04.
05.
06. 1778. 16. Januar
07. solvit
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

’T Schuijtelieder gilde werd gecondemneert, ter oorsake samentlijk sig
niet ontsien heeftbben afspraak te
maaken om geen vragtvaarder s’nagts
aan land te brengen, nog ook hondert
bennetjes schelvis uijt een vragt
vaarder voor twee stuijvers aan land
te brengen bij de boete van drie
gulden voor den armen, direct strijdende met de resolutie van Haar
WelEd. en Agtb. van den 25. Novemb.
1768. in de boete van 10 £ volgens
willekeur
pronunciat 21. Novemb. 1777

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Burgermeesteren Schepenen ende
Raad der stad Harderwijk doen mits
dese voor de eerste maal citeren
Nathan Magnus ter oorsake sig
niet ontsien heeft om tot nadeel
sijner crediteuren sijn boedel te
abandonneren, ten eijnde om deselve
voor den eersten maart aanstaande
te reentameren, bij poene van
nadere dispositie
publ.13. Januar 1778
Judicib( Pannecoeck
( Apeldoren
advertisement in d’amsterdamse
courant van d. 25. Januar. 1778
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fol. 131
01.
02.
03.
04.

1778. 26. Januar
Nathan Magnus, non comparuit
voor de tweede maal ingedaagt
coram eisdem Judicib.

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Schepenen condemneren Cornelis de
Hes besteller van ’t veer op Amsterdam, ter oorsake niet nauwkeurig
geexamineert heeft de dam cedule,
welcke schipper Teunis Eijbertsen
hem heeft overgegeven, en sulks
occasie gegeven heeft, dat den
professor Vorsten in plaats van twee
vaatjes een vaatje ontfangen heeft,
en ’t andere met mosselen door sijn
versuijm bij Jan Moojen Senior geconsumeert is, om de waarde van dat
vaatje mosselen aan de profr Vorsten
te restitueren, en verders excuus te
versoecken wegens sijn nonchalance
in desen
pronunciat 6. Febr. 1778

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Vener. 6. Febr. 1778
Evert Gerretsen
1°. aangeeijscht
Roeijdrager van Werven. ad os
Fiat 2°. citatie
Lun. 9. Feb. 1778
Evert Gerretsen
2°. aangeeijscht
Roeijdrager van Werven, ad domum
Fiat 3e citatie.
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fol. 131vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Nathan Magnus non comparuit
voor de derde en laatste maal ingedagt
coram judicib Pannecoeck en Apeldoren
Vener. 13. Febr. 1778
Evert Gerretsen
3e aangeeijscht
non comparuit. Roeijdr. van Werven
Ad domum.

09.
10.
11.
12. solvit d. 8. Julij
13. 1778.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Schepenen condemneren Willem
Woutersen Bouwman op s’gravenhof
ter oorsaak sig niet ontsien heeft,
onaangesien de gedane publicatie in
de hierder kerk, en diverse bodingen,
niet gecompareert is ter bestemder tijd
op de slagen in hierden, en verder onwillig is geweest om andere wegen te
maken in de boete van thien Heeren
ponden cum expens, onvermindert soodane actie als vermeenen sal tegens
T.J. Walter te competeren.
pronunc. 4. maij 1778

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Alsoo Gerret Claasen den 16. octob. 1778
met sijn postwagen van deventer op
hier gereden is
dat hij de herberge den eenhoorn op den
Apeldoornschen dijk het broek indraajende de ijsere spil van de twee voorste
paarden gebroken zijnde, de impertinentie gehad heeft het broek verder
door te rijden, niet tegenstaande twee
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fol. 132
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Heeren de wagen uijtgaande, hem waarschouwden dat sij voor uijt naa Apeldoorn
souden gaan, en dese Heeren op ’t Loo
heeft moeten inwagten, waar door de
reijse merkelijk getraineert is.
dat verders sig niet ontsien heeft,
diverse passagiers onderweeg, en dese
twee Heeren op ’t Loo komende in ’t bijsonder op eene brutale wijs te bejegenen
als mede direct tegens d’ordres van Haar
WelEd. en Agtb. door sijn soon Evert
het wagen vheer heeft laeten waarnemen.
Zijnde excessen, welke meriteerden
nae rigeur gestraft te moeten werden.
Edog Haar WelEd. en Agtb. in agting
nemende de bekrompe omstandigheden sijner huijshouding, hebben voor
dese reijse gratie voor rigeur van Justitie prefererende, hem Gerret Clasen
voor de laatste maal wel willen
waarschouwen, om in ’t toekomende
d’ordres van Haar WelEd. en Agtb. te
respecteren, sig omtrend ’t waarnemen
van ’t vheer klagteloos te houden, en
wel exact hebben te wagten voor allerleij soort van brutaliteijten, ook sorg
sal hebben te dragen, dat de passagiers
sonder onderscheijt door hem op eene
beleefde en ordentelijke wijse werden
bejegent en behandelt, of dat anders bij
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fol. 132vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

d’eerste voorkomende klagte op staande
voet ’t vheer sal werden ontsegt.
binnens camers voorgelesen
ad. 13. Novemb. 1778.
Alsoo Arend van den Berg sig niet
ontsien heeft op een verregaande
wijs sig in den dronk te buijten
te gaan, veele disordres aan terigten,
sijn vrouw te mishandelen, en
verdere insolentien meer te plegen
soo is ’t dat Burgermr. Schepenen ende
Raad deselve condemneren, om agt
dagen te sitten te water en te brood
pronunc. d. 27. Novemb. 1778

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Alsoo Bernhardus Boemer en Maria
Schelwalt Ehelieden sig niet ontsien
hebben des s’nagts bij den aanvang van
dit jaar, sig met en benevens haar
vier kinderen buijten dese stad te bege
ven, alle haare tilbare goederen
mede te neemen tot merkelijk na
deel en prejudicie van haaren Cre
diteuren, soo is ’t dat Haar WelEd.
en Agtb. deselve mits dese bij klok
slag voor d’eerste maal ad valvas
te doen citeren van heden over 14.
dagen sig binnen dese stad wederom
te begeven, en geven haare Crediteu
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fol. 133
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

ren genoegen, anders bij ontstentenis
van dien tegens haar sal werden ge
procedeert als naa regten
publ 26. Febr 1779
Judicib
de meester
Apeldoren
Voorts een advertissement in de Amsterdamse Courant van d. 4. mart 1779

10.

Luna 15. Maart 1779

11.
12.
13.
14.

Bernhardus Boemer en Maria Schelwalt Ehelied. 1e aangeeijscht sig
niet sisterende geresolveert tot
2e citatie ad valvas

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Alsoo Bernhardus Boemer en
Maria Schelwalt Ehelieden naa
gedane aaneijsching niet gecompareert
zijnde, werden mits dese bij klokslag
voor de tweede maal ingedaagt, om
heden over 14. dagen sig te sisteren
en reentameren haaren verlaten
boedel bij poene van nadere dispositie
publ. d. 15. Maart 1779
Judicibus
de meester
Apeldoren

27.

Lun. 29. Maart 1779

28.

Bernhardus Boemer en Maria Schel-
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fol. 133vso
01.
02.
03.

walt Ehelieden 2e aangeeijscht
sig niet sisterende geresolveert tot
3e Citatie.

04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Also Bernhardus Boemer en Maria Schel
walt Ehelieden onaangesien d’eer
ste en tweede citatie, al nog per
sisteren haar boedel te blijven ver
laten, werden mits dese bij klokslag
voor de derde en laatste maal inge
daagt om heden over 14. dagen haar
verlaten boedel te reentameren,
of dat anders met desen boedel als
geabandonneert sal werden gedaan
en gehandelt als naar regten behoor
publ 29. Maart 1779
Judici
de meester
Apeldoren

19.
20. 1780. 13. Maart
21. Jan Roelofsen
22. solvit.
23.
24. omtrend Willem
25. Beijards siet de
26. sententie tegens
27. Hendrik Bessel
28. sen van d. 6. octobr
29. 1780
30. solvit 3. mart
31. 1781.

Schepenen condemneren Jan Roelofsen
en Willem Beijards, ter oorsake sig niet
ontsien hebben op de Peulsche weg met
malkander rusie te maaken en te slaan
over een schijve, ook vervolgens op den 31. Ja
nuari 1780 in de herberge de kruijthof op
nieuws over deselve affaire tegens mal
kanderen wederom te maaken, en den
een den anderen te slaan ijder in een boete
van een dubbelde vuijstslag volgens wille
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fol. 134
01.
02.

keur cum expens
pronunc. 7. Febr. 1780

03.
04.
05. solvit d. 9.
06. Febr 1780
07.
08.
09.
10.
11.

Schepenen condemneren Dries Jansen en vrouw
hospes en hospita in de herberge de kruijt
hof, vermits sij de rusie aan haar huijs
tussen Jan Roelofsen en Willem Baijers
den 31. Januar. laatstleden voor gevallen, hebben verswegen in een boete van 6. gulden
volgens publicatie daar van zijnde cum
expens
pronunciat. 7. Febr 1780

12.
13.
14.
15.
16.
17. 1780 5. meij
18. de boete be19. taalt.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Schepenen condemneren Evert Duverge ter
oorsaak sig niet ontsien heeft, om op een dinsdag avond den 11 Januar 1780 aan het huijs van
Jan Arnold Haklander, alwaar de courante
wijn onder de Beurt Schippers verteert ier daar
mede present was geweest, in het beneden
camertje de deur heeft opgelopen of gestooten, en J:A: Haklander, aldaar met
sijn vrouw sittende, sonder woord ofte weerwoord heeft aangegrepen en geslagen, in een
boete van 40 £, wordende de schepen
klaring om redenen voor bij gegaan, en hier
meede de autorisatie op den fiskaal van
den 17. Januar. 1780 opgeheven, cum expens
pronunc. 13. Maart 1780.

27.
28.
29. solverunt
30. 2 Junij 1780.

Schepenen condemneren Cornelis Aaltsen
en Aalt Cornelissen ter oorsaak sig
niet ontsien hebben, op sondag d. 21 Meij
1780 om Hendrik Freriksen en Claas Aardsen
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fol. 134vso
01.
02.
03.
04.

in de herberge de kruijthof volgens haar
consessie te slaan, ijder in een boete
van een enkelde vuijst slag cum expens
pronunciat 29. Meij 1780

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Schepenen condemneren Hendrik Walter
ter oorsake dat hij op aan seggen van den
Roeijdrager verwijgert heeft sig den 6 dese
te sisteren ter plaatse daar de Brandspuijt
sou werden geprobeert in een boete van drie
Heeren ponden den officieren van de spuijt
te betalen
d. 7. Julij 1780 sulks binnens camers door den
eersten Burgermeester in der tijd aangesegt
?????? Lunae25 octob. septemb. 1780

15.
16.
17.
18.
19.

Geertruijd Vermeer thans getrouwt
met Johannes Gallois
1. geceteert aangeeijscht,
non comparuit. Gelderman ad os
Fiat 2. Citatie

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Geer
Lun. 2. octob. 1780
Gertruijd Vermeer thans getrouwt
met Johannes Gallois
2. geciteert, aangeeijscht
non comparuit gelderman ad domum
Fiat 3. Citatie.
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fol. 135
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Vener. 6. octob. 1780
Geertruijd Vermeer thans getrouwt
met Johannes Gallois
3. geciteert, aangeeijscht
non comparuit, van Werven ad domum
Fiat 4. Citatie

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Schepenen condemneren Hendrik Besselsen ter oorsake sig niet ontsien
heeft om ter contrarie de ordres van
den 1ste Burgermeester in der tijd, aan
Willem Beijards sijn knegt des selfs
loon en goederen over te geven, sonder bevorens daar uijt betaalt te hebben
de boete van een dubbelde vuijstslag
met de daar opgelopen kosten, volgens sententie van d. 7. Febr. 1780 om binnen tweemaal vier en twintig uijrhe
de knegt sijn boete etz. te betalen bij
poene van nadere dispositie
De vrouw van Hendrik Besselsen in plaats
van haar man gecompareert zijnde is
voorsr sententie voor gehouden den 6. octob.
1780

24.
25.
26. ingehouden
27. 3. mart. 1781
28.
29.

Lun. 9. octob. 1780
Hendrik Besselsen binnen 24. uijrh geen
betaling der boete en kosten van sijn gewesen knegt betaalt gedaan hebbende
is den secretaris gelast dese boete met
de kosten te doen betalen bij den Rentmeeste
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fol. 135vso
01.
02.
03.

ren, ’t welke sig naderhand van sijn portie
als wagenman in te kunnen houden
Lun. 30. octob. 1780

04.
05.
06.
07.

Geertruijd Vermeer, thans getrouwt met
Johannes Gallois
4e. geciteert aangeeijscht
non comparuit, Roedr. van Werven ad domum

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

de Rentmeestere sullen het tweede
vroetvrouws tractement en augmentatien Geertruijd Vermeer thans getrouwt
met Johannes Gallois, competerende,
wegens haar absentie, niet verder
betalen als tot den 30 octob. 1780, zijnde
de dag, wanneer sij voor de laatstmaal
geciteert, en na gedane aaneijsching niet
gecompareert is aldus verstaan den
27. Nov. 1780

18.
19.
20. solvit intra
21. terminum
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

op klagte van Jan van Dalfsen, dat Peter
Gerretsen op sondag avond den 18. Februar.
1781 onder den gehoudene Godsdienst in het
portaal van de Kerk, sig onordentelijk had
gedragen, en niet tegens staande de waarschuwing van hem klager, tegens hem met
woorden hadde geopposeert, condemneren
Schepenen gem. Peter Gerretsen in de boete
van thien £ binnen tweemaal 24 uijhren te betalen of anders te versitten
pronunc. 23. Februar. 1781
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fol. 136
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Schepenen condemneren Gerret van
Nederrhijnen ter oorsaak op d. 15. Febr. 1781
s’avont bij het afvaaren van het vheer
schip eenige baldadigheijt heeft gedaan
om tweemaal 24. uijrhen te sitten te
water en te brood.
pronunciat 26. Febr. 1781.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Schepenen condemneren Peel Hol ter oorsake sig niet ontsien heeft om den 11. Febr.
1781, des avonds bij het afvaren van het
veerschip baldadigheden aan te rigten om
tweemaal 24. uijrhen te sitten te water
en te brood
pronunc. 2. Maart 1781

15.
16. solverunt
17. d. 27. Apr. 1781.

Geerlof Gerrits en Jacob Nijboer elkander
hebbende geslagen uijt eijgen motive
buijte condemnatie ijder betaalt 5 £.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Alsoo Woutertje Dwars, oud veertig jaaren, zijnde een getrouwt vrouwspersoon
van een ergerlijk leeven, en binnen dese
stad woonagtig, wiens man haar, niet
buijten suspicie van redenen, seder eenige
jaaren verlaten heeft, en daar en boven
sig soo verre heeft te buijten gegaan,
dat sij volgens haar eijgen confessie sig
in overspel heeft laaten beswangeren,
en op den 30 Januar. 1781 verlost is van een
soon, dat sij in barends nood zijnde daar
mede beschuldigt heeft Hendrik van Ede
een getrouwt manspersoon, mede wonende
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

fol. 136vso
binnen dese stad, welcke beschuldiging
naa ordre van regten niet heeft kunnen
bewesen werden, en vermits sij een subject
is, dat andere ter exempel behoort gecorrigeert te werden, soo is ’t dat Burger
meesteren Schepenen ende Raad voornoemde
Woutertje Dwars condemneren, gelijk
gecondemneerd werd kragt en mits deser
om twaalf agter een volgende jaaren
te werden geconfineert in het Tugthuijs
deser provincie, om met haar handen
werk de kost te winnen, en daar en boven
in de kosten en misen der justitie
Aldus gesententieert den 7.
en gepronuncieert den 15. Meij
1781

17.

Briev tot geleijde

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Edele Mogende Heeren
Alsoo seker vrouwspersoon genaamt
Woutertje Dwars, bij dese onse nevensgaande sententie van den 15. deses maand
meij, wegens gepleegde overspel etc gecondemneert is om twaalf agter een volgende
jaaren geconfineert te werden in het
Tugthuijs deser provincie.
is ons vriendnabuurlijk versoek, dat UEd.
Mog. die voorsieninge gelieven te doen
dat gemelte vrouwspersoon, welke wij
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fol. 137
01.
02.
03.
04.
05.
06.

daar toe met eenige suppoosten sullen
oversenden, gelaaten werde in voorsr Tugthuijs
Waar meede wij UEd. Mog. in Gods H. bescherming bevelen geschreven in Harderwijck den 11. Meij 1781

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Edele Mogende Heeren
UEd. mog. goede vrienden
B. S. ende R. der stad Harderwijck
Ter ordonn van deselve.
eod die den Roeijdr Gelderman met dese
brief versonden, sullende de gecondemneerde
onder geleijde van den onderscholt en twee wakers met een kar dese nagt versonden werden
naa Arnhem

17.

Luna 13 Apr. 1781

18.
19.
20.
21.

Breunis Aaltsen van s’heeren wegen geciteert
1e. aangeeijscht, non comparuit
Roeijdr. Gelderman ad domum
Fiat de 2e. citatie

22.

Ver. 4 meij 1781

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Breunis Aaltsen 2e maal geciteert
aangeeijscht non comparuit
den Roeijdr. van Werven ad domum
Fiat de 3e. Citatie
Lun. 7. meij 1781
Breunis Aaltsen 3 maal geciteert
aangeeijscht non comparuit
den Roeijdr. van Werven ad domum
Fiat de 4e. Citatie
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

fol. 137vso
Lun. 14. Meij 1781
Breunis Aaltsen voor de 4. maal geciteert
aangeeijscht non comparuit
den Roeijdr. van Werven ad domum
Fiat d. 1e. indaging bij klokslag
Alsoo Breunis Aaltsen onder sterke presumptie leijt van essen staaken buijten
weten van den eijgenaar gehaalt te hebben
uijt een besloten t’huijn van dr H.G. Wulfsen
waar toe vier maalen van s’Heeren wegen
geciteert zijnde, en na gedane aaneijsching,
niet gecompareert is, werd mits dese voor
de eerste maal bij klokslag ingedaagt,
om heden over 14. dagen in persoon des
voordemiddags voor den gerigte te compareren,
om te aanhoren soodane eijsch en conclusie, als tegens hem dien aangaande sal
werden genomen
public. 14. meij 1781
Cons Schrassert
Westervelt loco Haersolte
Lun. 12. Junij 1781

23.
24.
25.

Breunis Aaltsen aangeeijscht
non comparuit
Fiat de 2e. indaging.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Alsoo Breunis Aaltsen op de eerste indaging bij klokslag niet gecompareert is
werd, mits dese voor de tweede maal ingedaagt
om heden over veertien dagen voor den gerigte te
erschijnen en aanhoren soodane eijsch en conclusie als tegens hem sal werden genomen
publ. 12. Junij 1781
Cons Schrassert
Holthe loco Haersolte
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fol. 138
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cons. {
{

Lun. 9. julij 1781
Aalt Breunissen aangeeijscht
non comparuit
Fiat de 3e. indaging
Alsoo Breunis Aaltsen op de tweede
indaging naa aaneijsche bij klokslag
niet gecompareert is, werd mits dese
voor de derde maal ingedaagt
om op maandag d. 3. septemb. aanstaande voor de gerigte t’erschijne
en aanhooren soodaane eijsch en conclusi als tegens hem sal werden
genomen
publicat. 9. Julij 1781
Schrassert
Pannecoeck loco Haersolte
Lune 3. Sept. 1781

18.
19.

Aalt Breunissen aangeeijscht
non comparuit

20.
21.
22.
23. Solvit
24. d. 21 Januar.
25. 1782
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Schepenen condemneren Hendrik Timmer
Beurt Schipper van hier op Amsterdam
wederom sig niet ontsien heeft om in de
gepasseerde week, boven ’t reglement van
de passagiers voor t’agter onder meer te neemen als hem toe quam, om het teveel
genomene te restitueren, daar en boven
in een boete van 20 £ en in val
sulks wederom quaame te gebeuren,
verstoken sal wesen van ’t vheer
cum expens.
pronunciat, 3. septemb. 1781.
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fol. 138vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Schepenen condemneren Hendrik Timmer Beurt Schipper van hier op Amstelredam wederom sig niet ontsien hebbende
om in de gepasseerde week boven het
reglement van de passagiers voor t’agter
onder meer te neemen als hem toe quam
om het te veel genomene te restitueren,
daar en boven in de boete van 20 £,
en inval sulks wederom quam te gebeuren verstoken sal wesen van ’t veer
cum expens
pronunc. 3. sept. 1781.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Schepenen condemneren Hendrik
Claasen nagtwaker, ter oorsaak
’s nagts tussen den 5 en 6. decemb. 1781.
de wagt hebbende, voor de wagt
heeft gestaan sonder sijn rondstok,
vermits veel rumoer op straat, en
wel onder het gesigt van de wagt
geweest was, met krassen als anders,
sonder sig daar nae toe te begeven.
om gedurende drie weken sijn officie waar te neemen voor niemedal sullende de penningen van sijn
dienst voor gemelte drie weeken komen
ten profijte van den armen
pronunciat 17. decemb. 1781

28.
29.
30.

Schepenen condemneren Harmannus
Heijmissen oudste soon van Jan Heijmissen
ter oorsaake sig niet ontsien heeft
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fol. 139
01.
02. *voor de deur van
03. het huijs van
04. Reijer Evertsen
05. agter de muur
06. solvit
07. d. 2. Febr. 1782.
08.
09.

om s’nagts tussen den 5 en 6. decemb 1781
????? in. * hebbende een blank geweer in
de hand, sijn rok hebbende uijt getrokken
de twee soons van gemelde weduwe heeft
uijtgedaagt met swaare vloek woorden, ook
die nagt op verscheijde plaatsen op de publijcque straat gesien is in een boete van
20 £ cum expens
pronunc. 7. Januar 1782.

10.
11.
12.
13. Solvit
14. d. ?? Januar
15. 1782
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. Cons.
23. Westervelt
24. van Cooth
25. Scabi
26. Pannecoeck
27. de meester
28. Schrassert
29. Apeldoren
30. Lijnden
31. Haersolte

Schepenen condemneren Peter Reijersen,
Rende Reijersen en Lubbert Gerretsen
Nellen ter oorsake sij sig niet ontsien
hebben op sondag den 9. decemb 1781 des
nademiddags, ongeveer half een uijrh te
staan in heir Aals straatje op de hoek
van de Bruggestraat, en aldaar met
den student Godaart geslagen en hand
gemeen zijn geweest ijder in de dubbelde
boete van een vuijst slag, en ijder in 1/3
in de kosten
pronunc. 7. Januar. 1782.
Alsoo tegens Johan Melchior Louis gede
tineerde alhier oud 33. jaaren en geboren
te Maastricht swaare suspicien en
sterke presumptien zijn ingekomen
dat sig op een clandestine wijse soude
gemaakt hebben een paar goude oorringen
en een paar goud ringetje met een schuijns
gespetje daar boven op, welcke de vrouw
van Aard Hendrik Drost, welcke sij kort na
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fol. 139vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

dat gedetineerde met sijn neev Carel
Adolph Stulpe, ook gedetineerde alhier
op woensdag d. 23. deser maand Januar des
voorde middags ongeveer thien uijrh aldaar
in de winkel waaren geweest en eenig
goud en sijlver gekoft en betaalt hebben
was komen te missen sulks naar regten niet heeft kunnen bewesen werde
nog bij gedetineerd nog bij sijn neev bij
nauwkeurige exeminatie gevonden
zijn soo is ’t dat Burgermeesteren Schepenen ende Raad deselve ontslaan uijt
sijn detentie met serieuse recommendatie
om stad en schependom hoe eerder hoe
beter te verlaten, sonder oijt daar weder
binnen te koomen
pronunciatum in de Rigteren bank op
de voorsaal d. 28. januar. 1782
Alsoo Carel Adolph Stulpe gedetineer
de alhier, geboren te Groningen, oud vol
gens sijn seggen, twaalf jaaren, op woens
dag d. 23. januarij 1782 des voor de middags
ongeveer thien uijrh, met sijn oom Johan Melchior Louis geweest is aan het
huijs van Aard Hendrik Drost, die alhier
sijlver en goud verkoopt
Dat des selfs vrouw op haar lieder versoek
in de winkel eenig goud en sijlver heeft
laaten sien, waar van sij een en ander
in de hand hebben gehad, bekeken, daar
van gekoft en betaalt hebben.
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fol. 140
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

dat dese vrouw kort naa haarlieder vertrek de bakjes met goud en ook sijlver
hebbende gevisiteert, en daar uijt quamen
te missen een paar goude oorringen met
randjes, en een goude ring met een schuijns
gespetje daar boven op.
dat vervolgens bij examinatie van het
privaat, ten huijse van Haklander, waar
sij beijde gelogeert waaren gevonden zijn
een sijlvere punthaak en een paar
sijlvere hembds knoopen
dat dese geconfineerde opentlijk voor
den gerigte bekent heeft, niet alleen
dat gevonden zijnde een sijlvere punthaak, en een paar mede sijlvere hembds
knoopen, maar daar en boven nog een
paar dito sijlvere hembs knoopen selfs
in dat secreet gegooit te hebben, en tot
heden toe niet zijn ontdekt, voorgevende
sulks uijt vreese voor sijn oom geschiet
te zijn, dat
dat van ’t huijs van Drost komende
gevonden heeft dit sijlver in sijn sak te
westen, en door een der twee kinderen
in dat vertrek spelende daar in was gestoken,
en in plaats van ’t de regte eijgenaren
weder te rugte brengen, ’t selve in ‘t
privaat heeft geworpen, gefingeerde
onwaarheden
en vermits ten genoegen regten bewesen is
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

fol. 140vso
dat geen van de twee kinderen omtrend
’t lijf van dese gedetineerde is geweest
soo is ‘t, dat Burgermeesteren Schepenen
ende Raad der stad Harderwijk, alles
rijpelijk overwogen hebbende, dit poinet
nu merkende als van veel gevolg en tot
exempel van anderen naa merite diende
gestraft te werden, deselve uijt consideratie van sijne jonkheijt condemneren
gelijk gecondemneert werd mits dese
om binnenscamers op de voorsaal voor
de rigteren bank, sijn broek afte binden
door den armejager op een schuijns leggende
plank vast gebonden, en door de selve
helder met garden voor sijn bloote billen
te sullen werden afgestraft tot discretie
van ’t gerigte werdende deselve daar
benevens gelast om de stad en schepen
dom ten spoedigsten te verlaten sonder
oijt daar weder binnen te koomen.
Aldus gepronuncieert en
in voegen geexcuteert ten
overstaan van de presente
leden des gerigts op den 28.
januarij 1782.

26. 1782. 28. maart
27. Aard Cornelissen
28. solvit
29.
30.

Schepenen condemneren Aard Corne
lissen en Jan Jansen ter oorsake sij
sig niet ontsien hebben, op gepasseerde Bede dag naa de publijque
godsdienst, om malkanderen
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fol. 141
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. Judicib

uijt te eijschen en den een den andere te
slaan ijder in een boete van een dubbelde
vuijstslag cum expensis.
pronunciat. 11. maart 1782.
Alsoo Jacob de soon van Aard Jacobsen
Nijboer oud in sijn 12. jaar, en Jan soon
van Rookes jongen en mede in sijn twaalfde jaar
voor den gerigte geconfesseert hebben, dat
sij met haar beijde op sondag d 14e April
1782 gebroken zijn door de heg van de hof
van de rustend predicant Wilbers, en daar
uijt hebben gehaalt sonder permissie van
de eijgenaar 19. kegel botten, voorts gebleken dat deselve verkoft hebben aan
de jode Sijmon Levy voor een duijt het
stuk, soo is ’t dat Burgermeester Schepenen ende Raad uijt consideratie van haar
lieder jonkheijt anderen ter exempel,
deselve condemneren, gelijk gecondemneert
werden mits dese, dat ijder van die voorsr
jongens door sijn vader binnens camers
met roeden voor de billen sal werden gestraft tot arbitragie van het gerigt
sullende sij beijde provisioneel gedetineerde
blijven op het papen camertje, tot dat
de executie geschiede
de meester
Aldus geresolveert den 6. en
Apeldoren
geexcuteert d. 7. meij 1782
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fol. 141vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Schepenen condemneren Cornelis de Hes
Briefbesteller van ’t veer van Amsterdam op dese stad, om de Heer dr. van
Westervelt te refunderen de onkosten
die wegens het qualijk bestellen van
een mandje met proefjes wijn gehad
heeft, ten anderen om te vergoeden
kost en schadeloos een mandje met
fijne wijnen geadresseert aan mevrouw
van Capelle te Zutphen, ’t welk door
sijn onagtsaamheijt versuijmt en
vermits is, waar van binnen agt dagen
sal doen blijken dat den wijnkoper van
den Berg te Amsterdam voldaan is,
werdende daar en boven gesuspendeert
van sijn officie voor den tijd van ses
weeken aanvang nemende van dato
deser, voorts gewaarschouwt sig in
’t vervolg van tijd te wagten voor alle
wangedrag bij poene van gepriveert te
zijn van sijn bediening tot discretie
van Schepenen
pronunciat 7. Junij 1782

24.
25.
26.
27.

Schepenen condemneren Bessel Hen
driksen soon van Hendrik Besselsen, ter
oorsake den 11. deser maand Junij het
wagenveer van Deventer herwaarts waar
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fol. 142
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

nemende, en genoegsaam gebleken zijnde
dat diverse disordres gepleegt en onder
anderen eenige sijner passagiers met
vloeken en andere ongepermitteerde
expressien bejegent heeft, om gedurende
de tijd van ses weeken het wagen veer
niet te bedienen.
pronunciat 17. Junij 1782.
sullende hier van extract en insinuatie
aan sijn vader Hendrik Besselsen om
sig stipt daar naa te reguleren

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Schepenen condemneren Geurt Roest
ter oorsaak volgens eijgen confessie
op sondag d. 7. octob. 1782 ten huijse van
de weduwe Dirk Schomaker sig niet ontsien heeft, om Gerret Woutersen daar
bij het vuur sittende goeds moeds met
een stoel op het hoofd geslagen en
gebloedwond heeft in de boete van 10
£ cum expens.
voorbehoudens aan Gerret Woutersen sijn
actie van pijn smert en meesterloon
gereserveert
pronunciat 28. octob. 1782.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Schepenen condemneren Peter Volte ter oorsake
op woensdag den 22. october 1783 naa voorgaande
boding niet gecompareert is met een kar bij
het maken van de weg in de Broeksteeg
in de boete van een daeler
ende daar en boven omdat sig niet ontsien heeft
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01.
02. solvit. 27. octob
03. 1783
04.
05.
06.

fol. 142vso
op een brutale wijs sig tegens den Roeijdrager
van Werven uijt te laeten maar ook op een
verre gaande den onderscholt Jan van Dalfsen
te injurieren in presentie van all ’t volk
in een boete van 5 £ cum expens.
pronunc. 24. octob. 1783

07.
08.
09. solvit. 3. Nov
10. 1783.
11.
12.
13.

Schepenen condemneren Claas Cornelissen ter
oorsake sig niet ontsien heeft op sondag den
14. octob septemb. 1783 s’avonds ongeveer ses uijrh op
de publijque straat de jode Samuel Sijmon
Levi goedsmoeds geslagen heeft in de boete
van een dubbelde vuijstslag cum expens
pronunc. 27. octob 1783

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Schepenen condemneren Lambert Hartman vreemt
turfschipper ter oorsake sig niet ontsien heeft
om op vrijdag den 21. November 1783 aan den haven
verscheijde ongeregeltheden aan te regten in de
boete van 5 £
Als meede Dirk Evertsen pot ter oorsaake sig
mede niet ontsien heeft om geseide Lambert
Hartman op gemelde 21. November aan den
haven te slaan, en daar bij sijn ampt als waker te buijten gegaan heeft in de dubbelde
boete van een vuijstslag, en daar en boven ijder
in sijn eijgen kosten.
pronunciat 1. decemb. 1783

282

fol. 143
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vener. 5. Maart 1784
r r
D . J . Gelderman heeft ter vergadering
over gegeven sijne defensie in saake
van de Molenaars knegt wegens het
gepasseerde te Elburg den 3. Februar. 1784
en daar bij gesien verscheijden attesten
van onpartijdige personen, die daar mede
present zijn geweest, waar uijt ten klaarsten consteert, dat geseide molenaars
knegt op eene brutale wijs het geheele
geselschap heeft geaffronteert, en in
gdoor sijn kar en paard in grood gevaar
gesteld om met paard en slee in het
water te raaken en een groot ongeluk
te krijgen, gelet waar op in dese eenigsints te letten stonden, doende regt, absolveren Dr. J: Gelderman in dese, onder
reserve van sijn actie tegens gemelte
molenaars knegt
Aldus verstaan bij Schepenen
den 5. Maart 1784.
Abr. van de Graaff secr

23.
24. betaalt
25. d. 30 maij 1785
26.
27.

Schepenen condemneren Teunis Eijbertsen en Arend
de Wilde ter oorsake, dat zij zigh niet ontsien hebben
malkander te slaan ten huize van Coenraad Ooijen,
ieder in een boete van een vuistslag cum expensis.
pron: d. 11 April 1785
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

fol. 143vso
Alzo Ko Hijmesen, Jan Hijmesen en Abraham
van Heurners zigh niet ontzien hebben ongeregeldheden langs straat aan te rigten, en een der zelver
op d. 3 Nov: laastleden s’avonds ten huize van
Dirk Hermannus de vrouw in ’t gezigt gespoten
heeft, condemneren Schepenen dezelves, om een
dag en nagt op ’t papen kamertje te zitten op water
en brood.
pronunt d. 11 Nov. 1785.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Alzo snagts tusschen d. 8. en 9. Octob. 1785 de glazen
aan ’t huis van de Wed. Dirk Schoemaker zijn ingeslagen
en Beert Hendriksen, Johannes Stronkhorst en
Willem Tijmesen op die tijd zigh voor dit huis bevonden,
en bekend hebben dat zij zo dronken geweest zijn,
dat zij niet weten, wat zij gedaan hebben, en laastgem:
’s anderendaags aan gem: Wed: Dirk Schoemaker gepresenteerd had de glazen te betalen, waar toe zij
’t geld zamen zouden uitgemaakt hebben, met
verzoek om ’t stil te houden, zoo is ‘t, dat Schepenen
doende regt, de zelve condemneren om redenen
ieder in een boete van 30 £ cum expensis.
Gesentent: d. 14 en gepron: d. 18. Nov. 1785.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Alzo Hendrik Timmer woensdag d. 23 Novr laastleden
als Veerman van Amsterdam op hier gevaren zijnde,
de brieven, die bij ’t bestelgoed hoorden, heeft laten
leggen, ’t welk oorzaak geweest is, dat verscheide
goederen, die verder moesten, met een expres daar toe
gehuurde kar vervoerd zijn, en de postwagens die niet
hebben kunnen medenemen; en dezelve den
wagenschout geïnjurieerd heeft,
condemneren Schepenen, doende regt, den zelven
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01.
02.
03.
04.
05.

fol. 144
in een boete van 20 £, en in vergoeding der
schade door zijn onagtzaamheid veroorzaakt, en dat
dezelve den wagenschout voor ’t gerigt zal excuus
vragen voor zijn injurie. cum expensis.
gepron: d. 28. Nov. 1785.

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

In zake van den Fiseus dr. J.C. Huijsman
klager ca [=contra] Elbert Brantzen oudste zoon
van Brant Elbertsen Beklaagde.
om te horen verklaren, dat de Beklaagde op
Saturdag nademiddag tusschen 5 en 6 uuren
d. 18. Junij 1785 niet heeft vrijgestaan tegens
den persoon van Peter Olthuisen onder ‘t
gaan in de Luttikepoortstraat zijn mes te
trekken, en dezelve aldaar incognito te snijden,
en vervolgens verscheide bloedwonden toe te brengen,
waar door vervallen is in een boete van 100
car. guldens en schepenklaring ter arbitrage
van H Wed x Agtb:
2de om van de zelve te verlangen een boete van
10 £, ter oorzake Beklaagde den zelve Peter
Olthuisen aldaar in zijn bloed leggende heeft
geslagen, of te zamen tot een zodanig ander
einde als H Wed en Agtb: ex circumstantiis
zullen oordelen te behoren: omni mel: mod.
concluderende in contumaciam breder volgs
willekeur 2 d. c. 2 a. 11 en 4 d. c. 3 a. 14 cum expensis
Schepenen gezien aanspraak met de geappliceerde
documenten, de Beklaagde na drie bodingen
en vier edictale citatien aangeëischt en niet
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fol. 144vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

gecompareert zijnde, gelet waar op te
letten stond, doende regt, verstaan dat
de Beklaagde is vellig, condemnerende
dezelve in een boete van 100 Car. gulds, en
nogh in 10 £: als mede in een schepen
klaring van F200, blijvende de actie, welke
Peter Olthuisen tegens den Beklaagde
zal vermenen te hebben, gereserveerd; cum
expensis.
Gepron: d. 16 Januarij 1786.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Alzo Hendrik van Kisvelt dinsdag d. 10 october
s’avonds met een doode kat langs straat heeft
gelopen, en de vrouw van Boon van Voorst daar
mede gegooit, zo condemneren hem Schepenen, doende
regt, hem om op water en brood gezet te worden
in ’t Plantius gat.
gepron: d 13 Novr 1786.

18.
19. coss.
20. Scheltinga
21. Van Haersolte
22. Scab:
23. Van Westervelt
24. Boonen
25. Pannecoeck
26. Van Voorst
27. Van Erckelens

Vener: d. 15 Decemb: 1786
Alzo Hendrina Heijmans, Abraham Joseph Salomons
en Benjamin Moses alle drie gedetineerd op suspicie
van ontvreemding en gepleegde falsiteit omtrent
zeker 1/8 gedeelte van een lot in de Generaliteits loterij
zijnde No 35632 , die praesumtie niet wijnig hebben
geäggraveerd door elkander tegens te spreken en
in ’t generaal alles te ontkennen, zelfs zaaken
die notoir gebleken zijn, en ’t Gerigt op een
halstarrige wijze met onwaarheden hebben opgehouden,

286

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13. Cons:
14. Scheltinga
15. Van Haersolte
16. Scab:
17. Van Westervelt
18. Boonen
19. Pannecoeck
20. De Meester
21. Van Cooth
22. Van Voorst
23. Van Erckelens
24.
25.
26.
27.
28.

fol. 145
het zelve daar door zoeken te misleiden, en buiten
staat te stellen om veerdige justitie te kunnen
oefenen.
Zo is’t, dat Schepenen, doende regt, uit hoofde
van gemelde halstarrigheid en vilipendie van het
Gerigt de genoemde drie gedetineerdens deze stad
en schependom ontzeggen, bij poene van nadere
dispositie, wanneer zij daar weder in mogten komen,
condemnerende de zelve mede in de kosten en misen
van Justitie.
Aldus gesententieerd d. 15 en gepronuntieert d. 18
December 1786.
Vener. d. 12 Jun: 1787
Alzo Jacob van der Beek oud omtrent 14 jaaren,
Aalt Harmsen oud 14 jaaren en Dirk Bitter oud 14
jaaren, zijnde de twee laatste uit ’t Diaconie Weeshuis
dezer stad, saturdag d. 30 Decemb: 1786 savonds ten
huize van Jan Vastenhouw zijn geweest, ende eerstgemelde
aldaar uit een bakje eenig geld heeft genomen, en kort
daarna weder is gekomen, en ’t geheele bakje met
geld weggehaald, en ’t geen er in was met de twee
laatsten: verdeeld heeft, zo is’t dat Schepenen
doende regt, gem: drie jongens om redenen condemneren
om binnen’s kamers met roeden voor de billen te
worden geslagen, de eerste door zijn vader en de
twee laatste door de vader van ’t boven gem: gasthuis.
gesentent: en Gepron: d. 12 Jan: 1787.
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fol. 145vso
01.
02. Cons.
03.De Vries
04. Van Cooth
05. Scab.
06. Van Westervelt
07. Boonen
08. Pannecoeck
09. Scheltinga
10. Apeldoren
11. Van Haersolte
12. Van Voorst
13. Van Erckelens
14. Praes: ut supra
15. praeter Scheltinga
16. et Apeldoorn
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.solvit d. 29 Junij 1787
25.
26.
27.
28. Praes: ut supra
29.
30.
31.
32.

Lun: d. 19 Febr. 1787
Alzo Rijer Aarssen en Ko Hijmesen elkander
den 28 Januarij 1787 op den Broederen geslagen
hebben, condemneren Schepenen dezelve
volgens willekeur ieder in een boete van
10 £ cum expensis.

Lun: d. 19 Febr. 1787
Schepenen gezien de overgegevene memorie van
Philip Benjamin en Judic Magnus Ehel: wegens opgenomen
capitalen van Harmen Tapper en zijn vrouw, waar voor
zij aan interest zouden betaald hebben f 4 van ’t honderd
in de maand, en daarop gehoord de confessie van gem:
Harmen Tapper en vrouw, doende regt, verstaan, dat de
Geldschieteren zullen gehouden zijn zigh te contenteren
met den interest gerekend tegens 6¼ van ’t honderd
in ’t jaar, en dat de Geldopnemers de te veel betaalde
interest aan het capitaal zullen kunnen korten,
condemnerende de Geldschieteren wegens ’t nemen
van woeker in een boete van 40 £ cum expensis
Gepronunt: 23 Febr. 1787
Vener d. 23 Febr. 1787
Schepenen condemneren Jan Capitaal uit hoofde
dat hij gepasseerde nagt de wakers, die de wagt hadden,
gescholden en uitgedaagd heeft, om tweemaal vier
en twintig uuren te water en brood op ’t papenkamertje gezet te worden
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01.
02. Solvit d 2. Julij
03. 1787.
04.
05.
06.

fol. 146
Alzo Gerrit Nagelhout laastlede woensdag d. 14. dezer
lopende maand op ’t erfhuis te Hierden dronken is geweest,
en de roeidragers zeer kwalijk bejegend heeft, en daardoor
de publicatie van Hwed gr Agtb: heeft gevilipendeert,
condemneren Schepenen hem in een boete van 3 £
cum expensis.

07. Cons:
08. De Vries
09. Van Cooth
10. Scab:
11. Van Westervelt
12. Boonen
13. Pannecoeck
14. Van Haersolte
15. Van Voorst
16. Van Erckelens
17.

Mart: d. 10 April 1787.
Alzo Jan Hendrikzen, alias Jan Dump, oud omtrent
23 jaaren sondag d. 25 maart 1787 ’s avonds aan
eenige huizen binnen deze stad de glazen heeft
ingeslagen.
Zo is het, dat Burgem: Schep: ende Raad hem condemneren, om voor den tijd van een jaar geconfineert te
worden in het Provintiale Tugthuis, en aldaar met
zijn handen de kost te winnen, als mede tot vergoeding
der schade en betaling der kosten.
Gesentent: d. 10 en gepronunt d. 11 April 1787.

18.
19.

Missive aan ’t Hof geschreven mutat: mutand
als d. 13 aug. 1751.

20.

Mart: d. 7 August: 1787

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Alzo Aäron Samuel de roeidrager Gelderman
uitgescholden en zigh tegens hem geopponeerd
heeft, terwijl hij in zijn functie was, condemneren Schepenen hem om 24 uuren te water en
brood gezet te worden in Plantius gat, en
verders de Justitie om vergiffenis te vragen cum expensis.

27.

gepronunt: d. 7 august: 1787.

289

fol. 146vso
01.coss:
02. De Vries
03. Van Cooth
04. Scab:
05. Van Westervelt
06. Boonen
07. Pannecoeck
08. Van Voorst
09. Van Erckelens
10.
11.
12.
13.
14.
14a.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Alzo Willemijntje Bouwmeester oud in haar 22e jaar
thans gevangen bekend heeft, dat zij op maandag avond
d. 30. Julij deses jaars, terwijl ’t huis van Hermannus
Hijmens geplundert wierd, zigh daarin begeven en
goederen daar uit naar ’t huis van haar ouders
gedragen heeft, dat zij daar na wederom na ’t gem:
geplunderd wordende huis is gegaan en wederom
goederen daaruit mede genomen heeft, voorgevende
daar toe telkens door militairen, welcke zij niet
zou kennen, gedwongen te wezen; dat haar
moeder die goederen sanderendaags wel weder
terug gebragt heeft, dogh dat ’t blijkbaar is, dat
’t toendertijd reeds ruchtbaar geworden was,
zij zulks had verrigt, en zij van al dat gepasseerde
geen kennis aan ’t Gerigt heeft gegeven, waar uit
’t consteert, dat de gevangene een persoon is van
kwaad gedrag, en een slegt subject in een stad van
goede order en politie.
Zo is’t dat Schepenen doende regt, den gevangene
voor haar leven verbannen uit deze stad en schependom
bij poene van nadere dispositie, wanneer zij daar
weder mogte inkomen, deselve mede condemnerende
in de kosten en misen van Justitie.
gesentent: en gepron: d. 14 augs 1787.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Alzo Gerritje Boumeester oud 17 jaaren thans
gevangen bekend heeft, dat zij op maandag avond
d. 30 Julij deses jaars, terwijl ’t huis van Hermannus
Hijmens geplundert wierd, zigh daar in begeven heeft en
goederen daar uit naar ’t huis van haar ouders gedragen
heeft, dat zij daar na tot tweemaal toe na dat geplunderd

Mart: d. 14 August 1787.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. Cons:
21. De Vries
22. Van Cooth
23. Scab:
24. Van Westervelt
25. Boonen
26. Pannecoeck
27. Scheltinga
28. Apeldoren
29. Van Voorst
30. Van Erckelens

fol. 147
wordende huis is gegaan, en die beide rijzen weder
goederen daar uit medegenomen heeft, voorgevende
daar toe telkens door Militairen, welke zij niet
zou kennen gedwongen te wezen; dat haar Moeder
die goederen sanderendaags wel weder terug gebragt
heeft, dogh dat ’t blijkbaar is, dat ’t toens ter tijd
reeds rugtbaar geworden was, dat zij zulks had verrigt,
dat verders den gevangenen door een sergeant aan
haar mede onbekend op straat een pakje goed present
is gedaan, en zij van al dat gepasseerde geen kennis
aan ’t Gerigt heeft gegeven, waar uit ’t consteert, dat
de gevangene een persoon is van kwaad gedrag, en
een slegt subject in een stad van goede order en politie.
Zo is ‘t, dat Schepenen doende regt, den gevangene
voor haar leven verbannen uit deze stad en
schependom, bij poene van nadere dispositie,
wanneer zij daar weder mogte in komen, dezelve mede
condemnerende in de kosten en misen van Justitie.
gesent: en gepron: d. 14 aug. 1787.
Lun: d. 20 Augs 1787.
Schepenen condemneren Geurt Roest, uit hoofde
dat hij in zijn dronkenschap iterative rijzen
zijn vrouw, kinders, en verders die geene, welke bij
hem in huis zijn, veel geweld aan gedaan heeft,
om 14 dagen gezet te worden te water en te brood
cum expensis.

291

fol. 147vso
01.Cons:
02. De Vries
03. Van Cooth
04. Scab:
05. Boonen
06. De Meester
07. Scheltinga
08. Apeldoorn
09. Van Haersolte
10. Van Voorst
11. Van Erckelens
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Sabb: d. 3 septemb: 1787
Alzo Hendrik Nijhoff oud 48 jaaren geboren te
Wierden in de Provintie van Overijssel thans gevange
volgens informatien zigh gedurende en kort na de
plundering en geweld, ’t welk op d. 29. 30 en 31e Julij
gepleegd is heeft uitgelaten, dat hij zijn huis vol
goederen had, en hij zelfs aan iemand een bed zou
gepresenteerd hebben, dogh egter alles halstarrig heeft
blijven ontkennen, en nadat dezelve daar van overtuigd wierd zigh beholpen heeft met te zeggen, dat
’t waar kan wezen, dat hij dat gezegd heeft, dogh
zulks niet weet, voorgevende beschonken te zijn
geweest, en ’t dus den Gerigte bewezen is, dat hij zijn
huis heeft laten gebruiken tot berging van gestole
goederen, zonder daarvan aan den Regerende Burgemr.
eenige kennis te geven, en dus als een Heelder moet
aangemerkt worden.
En Grietje Evers vrouw van gem: Hendrik Nijhoff
oud ruim 40 jaaren geboren binnen deze stad
mede Gevange ’t Gerigt ook met onwaarheden
heeft opgehouden, zigh behelpende met te zeggen
dat zij nergens van weet, en haar man snagts tusschen
d. 30e en 31e Julij laastleden de gansche nagt bij haar
is geweest, daar ’t bewezen is, dat hij zigh op straat
heeft bevonden, en zij zigh dus mede schuldig gemaakt
heeft aan de misdaad van haar man,
en die beide Personen slegte subjecten zijn in een stad
van goede order en politie.
Zo is het, dat Schepenen doende regt de beide
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01.
02.
03.
04.
05.
06. Cons:
07. De Vries
08. Van Cooth
09. Scab:
10. Van Westervelt
11. Boonen
12. De Meester
13. Apeldoorn
14. Van Voorst
15. Van Erckelens
16. Cons:
17. De Vries
18. Van Cooth
19. Scab:
20. Van Westervelt
21. Boonen
22. Scheltinga
23. Apeldoorn
24. Van Voorst
25. Van Erckelens
26.

fol. 148
Gevangenen voor haar leven deze stad en schependom
ontzeggen, bij poene van nadere dispositie, wanneer
zij daar weder mogten in komen, dezelve mede
condemnerende in de kosten en misen van Justitie.
gesentent: d. 1 en gepron: d. 3 septr 1787
Sabb: d. 15 Septr 1787.
Alzo Nicolaas Cras gisteren dronken zijnde
veel onsturigheden op straat heeft aangerigt
ontzeggen Schepenen hem deze stad en schependom
bij poene van nadere dispositie, als hij daar weder
in mogte inkomen, condemnerende hem mede
in de kosten en misen van Justitie
gesent: en gepronunt: den 15 septemb. 1787.
Jov: d. 4 Octobr 1787.
Alzo David Bremer gepasseerde dinsdag d. 2 October
laastleden beschonken is geweest, en onsturigheden
heeft aangeregt, ook eenige tijd geleden ten huize
van zijn hospes Albert Antinek beschonken
zijnde theegoed heeft stukkend geslagen, zo condemneren Schepenen hem om tot aanstaande
maandag op ’t papenkamertje te water en brood
gezet te worden cum expensis.
gesent: en gepron: d. 4 Octobr 1787.
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fol. 148vso
01.
02. Cons
03. Van Westervelt
04. Van Erckelens
05. Scab:
06. Boonen
07. De Vries
08. Van Cooth
09. Huijsman
10. Schot
11.
12. coss. et scab: ut
13. supra
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. coss.
22. Van Westervelt
23. Van Erckelens
24. Scab.
25. Boonen
26. De Vries
27. Van Cooth
28. Huijsman
29. Schot
30. d. 17 apr. 1789 betd f50-:-:

Lun. d. 3 maart 1788
Alzo Hendrik Withaar op maandag middag
d. 25 Febr: laastleden de schildwagt aan de
Smeepoort op zijn post heeft geïnsulteerd en
gedrijgt, condemneren Schepenen hem om
drie dagen te water en brood gezet te
worden cum expensis.
gesent: d. 3 maart 1788 en gepronuntieerd den
18 dito
Vener: d: 18 April 1788
Alzo Loge Gelderman, Willem Sonnevelt, en
Hendrik Timmer op sondag den 10 Junij 1787 in
de Herberg ’t Zwarte Gat zijn geweest, aldaar
gestoeit, veel onsturigheden aangerigt, en daar
door aan de Bewoonders schade toegebragt hebben,
zo condemneren Schepenen hun ieder in een
boete van 20 £, als mede tot vergoeding der
schade ter taxatie en moderatie des Gerigts,
Cum expensis.
Vener: d. 2 Maij 1788
Alzo Peter Corneliszen op den 28 Decemb: 1787
met wagen en paarden in het dennenbosch van
dr. A.P. van Westervelt bij ’t Hijliger huis is geweest,
en aldaar schade heeft toegebragt, zo condemneren
Schepenen hem in een boete van een honderd gulds
cum expensis, als mede tot vergoeding van ’t toegebragte
nadeel tot taxatie en moderatie des Gerigts.
gesent. d. 2 en gepronunt: d. 19 Maij 1788.
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fol. 149
01.
02. coss.
03. Van Westervelt
04. Van Erckelens
05. Scab:
06. De Vries
07. Van Cooth
08. Schot
09. Van Broeckhuisen
10. Mojen

Alzo de jongens Jan Decimer en Peter Olthuisen
op saturdag den 12 Julij laastleden savonds in
den hof van den Overste Ardesch door de heg zijn
gekropen, en aldaar vrugten geplukt en genomen
hebben, condemneren Schepenen hun beide om
binnen ’s kamers met roeden voor de billen te worden
geslagen door hunne ouders
gesent: en gepron: d. 28 Julij 1788

11.
12.
13.
14.
15.

Alzo Bessel Hendrikze de Wageschout in zijn
functie onheusch bejegend heeft, condemneren
Schepenen hem om voor ’t Gerigt den Wagenschout
excuus daar over te vragen.
gesent: d. 28 Julij 1788 en gepronunt: den 4 Augs 1788.

16.
17. Cos:
18. Van Westervelt
19. Scab:
20. De Meester
21. Scheltinga
22. De Vries
+23. Van Haersolte
24. Van Cooth
25. Schot
26. Mooijen
27. Boonen en Apeldoorn
28. bij missive

Luna d. 28 Julij 1788

Lun: d. 20 October 1788
Alzo Jacob Willemzen, Rut Molenberg, Willem
Antinck, Decimer Apeldoorn, Rijndert Buurman,
Cornelis Jacobzen, Peter Brantzen, Aart Hendrik
Brouwer, Hendrik Peterzen, Lubbert Thijsen, Hendrik
Thijsen, Rijer den Grooten, Gerrit Rijnders, Peel Hol,
Engel Fijnvandraat, Miggel Everzen, Beert Hendrikzen,
Berent Gesink, Evert Miggelsen, Rikert Miggelsen,
Cornelis Hooiberg, Gijsbert Berendzen, Hendrik Janzen,
Lubbert de Vente, Jan Snel, Carel Bartzen, Jacob Potter,
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

fol. 149vso
Jan Apeldoorn, Peter Pikart, Jan Hendrik
Haklander, Gijsbert Hendriks, Jan van Vossen,
en Jan van Ginkel bekend hebben, dat zij in
den jaare 1787 uit deze stad zijn getrokken naar
Amsterdam en van daar naar Utrecht, voorgevende
uit vrees voor de militairen deze stad verlaten,
en omdat zij te Amsterdam niet aan de kost
konden geraken wegens ´t groote geld, dat te
Utrecht gegeven wierd aldaar gediend, en van ´t
placaat van de Heeren Staaten dezer Provintie d.d.
6 Julij 1787, ´t welk na hun vertrek van hier gepubliceerd
was, niet geweten te hebben, ´t geen hun egter
niet onbekend had behoren te zijn, en waar door zij
zigh dus tegens den Souverain niet alleen, maar
ook tegens deze stad misgrepen hebben, zo is het,
dat Schepenen al ´t boven gemelde in aanmerking
nemende, en gelet op ´t getoonde berouw van de
Beklaagdens, doende regt, dezelve condemneren
ieder in een boete van 80 £ en 80 £ Schepen
klaring te betalen binnen 6 weeken bij poene
van nadere dispositie cum expensis.
Gesent± d. 20 en Gepron± d. 24 October 1788.

23.
24.
25.

Alzo Teunis Smit en Beert Louw Bootschuiveren
in den jare 1787. langer als hun door den regerende
Burgemeester was toegestaan, zigh van ´t waarnemen
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

fol. 150
hunner bedieningen hebben onthouden, voorgevende
uit vrees van de militairen zulks gedaan, en terwijl
zij te Amsterdam niet aan de kost konden geraken
wegens ’t hooge geld, dat te Utrecht betaald wierd,
aldaar gedient, en van ’t placaat van de Heeren
Staaten dezer Provintie d.d. 6 Julij 1787, ’t welk na hun
vertrek van hier gepubliceerd is, niet geweten te hebben,
’t geen hun egter niet onbekend had behoren te zijn,
en waar door zij zigh dus tegens den souverain niet
alleen maar ook tegens deze stad misgrepen hebben,
Zo is ’t dat Schepenen al ’t bovengem: in aanmerking
nemende, en gelet op het betoonde berouw van de
Beklaagdens dezelve condemneren in het gemis van
alle de voordeelen aan hunne officien verknogt,
welke gedurende de tijd hunner suspensien gevallen
zijn, cum expensis.
gesent: d. 20 en gepron: d. 24 Octob>1788.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Alzo Peter van Spankeren Makelaar in turf
binnen deze stad in den jare 1787 buiten permissie
van den regerende Burgemr uit deze stad is gegaan,
eerst naar Amsterdam, en van daar naar Utrecht,
voorgevende uit vrees voor de militairen deze stad verlaten, en omdat hij te Amsterdam niet aan de kost
konde geraken, te Utrecht eenige dagen gedient,
en van ’t placaat van de Heeren Staaten dezer Provintie
d.d. 6 Julij 1787, ’t welk na zijn vertrek van hier gepubliceerd was, niet geweten te hebben, en zeggende ten
eersten, nadat het hier in de stad in rust was, terug
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

fol. 150vso
te zijn gekomen, dogh wegens de plundering zigh weer
eenige dagen geabsenteerd te hebben, zo is ‘t, dat
Schepenen ’t bovengem. in aanmerking nemende,
en gelet op het betoonde berouw van den Beklaagden
den zelven condemneren in ’t gemis van al ’t voordeel
aan zijn bediening als makelaar van de turf verknogt, ’t welk gedurende de tijd zijner suspensie
gevallen is, cum expensis.
gesent. d. 20 en gepron. d. 24 Octob. 1788.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Alzo Willem van Asselt in den jare 1787 uit het
Diaconie Weeshuis dezer stad gelopen, en naar
Amsterdam en van daar naar Utrecht is gegaan,
alwaar hij eenige dagen de wapenen gevoerd heeft,
zeggende daartoe verleid te zijn door een soldaat,
zo is’t, dat Schepenen den zelven condemneren,
om in ’t gem: Weeshuis anderen ter exempel
drie dagen aan ’t blok gesloten te worden, en
gedurende dien tijd niet te zullen hebben, als
water en brood.
en zal hier van extract gegeven worden aan
de Provisoren van ’t Diaconie Weeshuis om zulks ten
uitvoer te doen brengen.
Rijer Aartzen, Hendrik Haverkamp, Hannes Seijffers,
Hendrik Weerd, Evert Gerrits, Claas Rijnders, Jacob
Schoemaker, Hendrik Verhoef, Jacobus Poelman, Jan
Hendrikzen, Jannes Jongeneel, Rikert Bosch, Gerrit
Mulder, Gosen Vliek, Hannes Miggelzen, alle minderjarigen zullen gereprimendeerd worden wegens ’t trekken
naar Utrecht.
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fol. 151
01.

Vener. d. 24 October 1788.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Alzo Mr. Jan Gelderman in den jaare 1787
uit deze stad is gegaan en te Utrecht gediend
heeft, ook beschuldigt word van zigh bezig gehouden
te hebben met ’t inzamelen van penningen voor
’t zo genaamde nationale fondsen hij behoorlijk
geciteert dogh niet gecompareerd is, zo word
dezelve bij dezen voor de eerste maal bij klokkeslag ingedaagt om heden over 14 dagen des
voordemiddags in persoon te compareren voor den
Gerigte om te aanhoren zodanigen eisch en
conclusie, als tegens hem dien aangaande zal
worden genomen.
publ. d. 24 Octob. 1788
Judicib Scheltinga loco Boonen
en
Van Cooth

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Vener. d. 7 Novr 1788
aangeeischt non comparuit.
r
Alzo M . Jan Gelderman in den jaare 1787 uit
deze stad is gegaan en te Utrecht gediend heeft,
ook beschuldigt word van zigh bezig gehouden te hebben
met het inzamelen van penningen voor ’t zogenaamde
nationale fonds, en hij op de eerste edictale citatie
aangeëischt en niet gecompareerd is, zo word dezelve
bij dezen voor de tweedemaal bij klokkeslag ingedaagd, om heden over 14 dagen des voordemiddags in
persoon voor den Gerigte te compareren, om te aanhoren
zo danigen eisch en conclusie als tegens hem dien aangaande zal worden genomen.
publ. d. 7 Novr 1788 Judicib {Apeldoorn loco Boonen
{ Van Cooth.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

fol. 151vso
Vener d. 21 Novr 1788
2e aangeëischt non comparuit
Alzo Mr Jan Gelderman in den jaare 1787 uit deze
stad is gegaan, en te Utrecht gediend heeft, ook
beschuldigt word van zigh bezig gehouden te hebben
met het inzamelen van penn: voor ’t zogenaamde
nationale fonds, en hij op de tweede edictale citatie
aangeëischt en niet gecompareert is, zo word dezelve
bij dezen voor de derde maal bij klokkeslag ingedaagd
om heden over 14 dagen des voordemiddags in persoon
voor den gerigte te compareren, om te aanhoren
zodanigen eisch en conclusie, als tegens hem
dienaangaande zal worden genomen.
publ. d. 21 Novr 1788 Judicibus { Van Haersolte loco Boonen
{ Van Cooth
3e aangeëischt, non comparuit d. 5 Decr 1788
Lun: d. 1 Decr Maria Rijnds aangeëischt non comparuit
Ven. d. 5 Dc de zelve 2e aangeëischt non compart.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
26a
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Vener. d. 12 Decemb. 1788
Maria Rijnds 3e aangeëischt non comparuit
Alzo mr Jan Gelderman in den jaare 1787 uit
deze stad is gegaan, en te Utrecht gediend heeft,
ook beschuldigt wordt van zigh bezig gehouden te hebben
met het inzamelen van penn: voor ’t zogenaamde
nationale fonds, en hij op de 1e, 2e en 3e edictale
citatie aangeëischt en niet gecompareert is, zo word dezelve bij
dezen ex superbundantie voor de vierde maal bij
klokkeslag ingedaagd om op den 5 januarij 1789
des voordemiddags in persoon voor den Gerichte te compareren, om te aanhoren zodanigen eisch en conclusie,
als tegens hem dien aangaande zal worden genomen.
public. d. 12 Decemb: 1788 judicib { Boonen
{ Van Cooth
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

fol. 152
Lun. d. 15 Decemb. 1788
Maria Rijnds 4e aangeëischt non comparuit.
Alzo Maria Rijnds zigh in overspel heeft
laten bezwangeren, en viermalen van ’s Heeren
wegen geciteert, aangeëischt en niet gecompareerd
is, zo word dezelve bij klokkeslag voor de eerste maal
ingedaagd om tegens d. 5 januarij 1789 ’s morgens
voor den gerigte te compareren, om te aanhoren
zodanige eisch en conclusie als tegens haar
zal worden genomen.
publ. d. 15 Decr 1788 { Van Haersolte loco De Meester
{ Schot
Lun: d. 5 Jan 1789
Maria Rijnds 1e aangeëischt
non comparuit
Alzo Maria Rijnds zigh in overspel heeft laten
bezwangeren, en zij op de eerste edictale citatie
aangeëischt en niet gecompareerd is, zo word
dezelve bij dezen voor de tweede maal bij klokke
slag ingedaagd om heden over 14 dagen ’s morgens
voor den gerigte te compareren om te aanhoren
zodanige eisch en conclusie als tegens haar
zal worden genomen.
publ. d. 5 januarij 1789 Judicib { De Meester
{ Schot
r
e
M Jan Gelderman 4 aangeëischt
non comparuit
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01.
02. praes: omnib
03. praeter Apeldoorn
04. en Van Cooth
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

fol. 152vso
Lun: d. 12 Jan: 1789
Alzo Mr Jan Gelderman in den jare 1787 in de
stad Utrecht gediend heeft, ’t welk bij placaat
van de Ed: Mog: Heeren Staaten dezer Provintie was
verboden, en dezelve beschuldigt word van zigh
bezig gehouden te hebben met ’t collecteren van
penn: voor ’t zogenaamde nationale fonds, en hij
dieswegens eerst behoorlijk geciteerd, daarna
viermaal bij klokkeslag ingedaagd, aangeëischt
en niet gecompareerd is, zo is ’t dat Schepenen
doende regt in contumaciam verstaan dat
dezelve vervallen is van de gemeensmansplaats
dezer stad, ontzeggen hem voor den tijd van
twee jaaren deze stad en schependom, bij poene
van nadere dispositie, indien hij binnen dien
tijd daar weder mogte inkomen, condemnerende
hem mede in de kosten en misen van justitie.
Gepronunt: d. 16 Januarij 1789

19.
20.
21.

Lun: d. 19 Jan: 1789
Maria Rijnds 2e aangeëisch.
non comparuit

22.

Vener. d. 23 jan: 1789

23.
24.
25.
26.
27.

Alzo Maria Rijnds zigh in overspel heeft laten
bezwangeren, en op de eerste en tweede edictale citatie
aangeëischt en niet gecompareerd is, zo word dezelve bij
dezen voor de derde maal bij klokkeslag ingedaagd
om heden over 14 dagen smorgens voor den gerigte te
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fol. 153
01.
02.
03.
04.
05.

compareren om te aanhoren zodanigen eisch en
conclusie, als tegens haar zal worden genomen.
gepublic. d. 23 Jan: 1789 Judicibus { De Meester
{
en
{ Schot

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Vener. d. 6 Febr. 1789
Maria Rijnds 3e aangeëischt non comparuit.
Alzo Maria Rijnds zigh in overspel heeft laten
bezwangeren, en op de eerste, tweede en derde edictale
citatie aangeëischt en niet gecompareerd is, zo word
dezelve ex super abundanti voor de vierde maal bij
klokkeslag ingedaagd, om heden over 14 dagen, ’s morgens
voor den Gerigte te compareren, om te aanhoren
zodanigen eisch en conclusie, als tegens haar zal
worden genomen,
gepublic: d. 6 Febr. 1789 Judicibus { De Meester
{
en
{ Schot
Vener. d. 20 Febr. 1789
Maria Rijnds 4e aangeëischt
non comparuit.

22.
23. betaald d. 13 Maij 1789.
24.
25.
26. cos.
27. Schot
28. scab.
29. Van Westervelt
30. Scheltinga
31. De Vries
32. Apeldoorn
33. Van Cooth
34. Van Erckelens
35. Moojen

Lun: d. 23 Maart 1789
Jan Kempers gecondemneerd wegens ’t niet dragen
van orange in 4 £
item Jan Antinck.
Lun. d. 11 Maij 1789
Alzo Maria Rijnds zigh in overspel heeft laten bezwangeren
en dieswegens behoorlijk geciteerd en viermaalen bij klokkeslag
ingedaagd, aangeëischt, en niet gecompareerd is, zo is’t dat
Schepenen doende regt in contumaciam dezelve bannen
uit deze stad en schependom, bij poene van nadere dispositie,
wanneer zij daar weder mogte inkomen, condemnerende haar
mede in de kosten en misen van justitie.
gepronunt. d. 11 Maij 1789.
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fol. 153vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lun. d. 8 Junij 1789
Alzo Cornelis Dwars de Heeren Schot en Bunskerken
gepasseerde saturdag kwalijk bejegend heeft, werd dezelve
gecondemneert om vier dagen te water en brood
op ’t papenkamertje gezet te worden cum expensis
gepron: d. 8 Junij 1789
Lun: d. 29 Junij 1789
Alzo Cornelis Dump oud 20 jaaren, nadat hij
‘snagts tusschen d. 15 en 16 Junij 1789 wegens onsturigheid
door de wagt aan de Hooge bruggepoort in arrest was
genomen, aldaar nogh veel geraas gemaakt en
gescholden heeft, zo condemneren Schepenen hem
in een boete van 10 £ cum expensis.
Gepron. d. 3 Julij 1789.
Lun. d. 13 Julij 1789

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Alzo Willem Witteveen oud 17 jaaren op sondag
d. 5 Julij 1789 tegens voorgaande vermaningen
aan van zigh stil te houden de granadier
Johannes Hermans goedsmoeds in de Snijderstraat
aangerand en geslagen heeft, zo condemneren
Schepenen hem om 8 dagen te water en brood op
’t papenkamertje gezet te worden cum expensis
gepronunt. d. 13 Julij 1789.

24.
25.
26.

Alzo Jan Janzen knegt van Willem Sonnevelt
gepasseerde week geweigerd heeft de wageschout op
de postwagen onderweg mede te nemen, niet tegenstaande
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fol. 154
01.
02.
03.
04.
05.

er plaats genoeg in de wagen was, condemneren
Schepenen hem in een boete van 10 £
binnen 24 uuren te betalen cum expensis.
gepron. d. 13 Julij 1789
Mart. d. 18 August 1789

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Alzo David Bremer op d. 17 August. 1789 des Agtermiddags
in ’t huis van Professor Forsten is gekomen, en aldaar veel
brutaliteiten gepleegd, en daarna de regerende Burgemeester
kwalijk bejegend, en nogh veele onsturigheden begaan
heeft: Zo condemneren Schepenen hem op agt
dagen te water en brood op ’t papenkamertje gezet
te worden, en daar uit komende Profr Forsten
excuus te vragen voor de aangedane belediging,
cum expensis.
Gepronunt. d. 18 Augs 1789

16. Cos.
17. Schot
18. Scab.
19. Van Westervelt
20. De Vries
21. Apeldoorn
22. Van Cooth
23. Van Erckelens
24. Bunskerken
25.
26.
27.

Alzo Eijbert Heeren geboortig alhier oud 64 jaaren
thans gedetineerd vrijwillig bekend heeft, dat hij met
Jacob Willemzen thans mede gevangene in de gepasseerde
winter verscheide rijzen bosjes hout uit de hagens
buiten deze stad gehaald heeft, dat zij gevangene te zamen
eenige tijd geleden mede verscheide rijzen aardappelen
stronken uitgeroeit, de aardappelen afgeplukt, en de
stronken weder in den grond gedrukt hebben, en nu
laastelijk des nagts tusschen den 21 en 22 Septembr
jongstleden kool van ’t land gestolen en in een zak
weggedragen hebben, welk zoort van dieverijen zedert
eenige tijd alhier zeer toegenomen, en ten uitersten
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

fol. 154vso
nadelig voor de goede Burgerij, ook in een stad van
politie en justitie niet gepermitteerd zijn, en
dus anderen ter exempel behoren gestraft te
worden.
Zo is’t dat Burgem: Schep: ende Raad doende regt
den gevangenen Eijbert Heeren gecondemneerd hebben
zoals zij condemneren bij dezen om voor den tijd van
drie jaaren in ’t Provintiale Tugthuis gezet te worden,
en aldaar met de handen de kost te winnen, den zelven
mede condemnerende in de kosten en misen van
Justitie.
Gesentent. en gepronunt. d. 12 October 1789.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Alzo Jacob Willemzen geboortig alhier oud ruim
40 jaaren thans gedetineerd vrijwillig bekend heeft,
dat hij met Eijbert Heeren mede gevangen in de gepasseerde
winter verscheide rijzen bosjes hout uit de hagens buiten
deze stad gehaald heeft, dat zij gevangenen te zamen
eenige tijd geleden tot zeven à acht rijzen toe aardappelen
gestolen, en nu laastelijk des nagts tusschen den
21 en 22 Septr jongstleden kool van ’t land gestolen,
en in een zak weggedragen hebben, welk zoort van
dieverijen zedert eenige tijd alhier zeer toegenomen
en ten uitersten nadelig voor de goede Burgerij, ook
in een stad van politie en justitie niet gepermitteerd
zijn, en dus anderen ten exempel behoren gestraft te
worden.
Zo is’t dat Burgem: Schep: ende Raad doende regt
den gevangenen Jacob Willemzen hebben gecondemneerd, zo als zij condemneren bij dezen, om voor den
tijd van 3 jaaren in ’t Provintiale Tugthuis gezet te worden,
en aldaar met de handen de kost te winnen,
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fol. 155
01.
02.
03.

den zelven mede condemnerende in de kosten en
misen van Justitie.
Gesent. en gepron. d. 12 October 1789.

04.

Missive aan ’t Hof Provintiaal

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Edele Mogende Heeren !
Alzo twee personen de eene genaamd Eijbert Heeren
geboortig alhier en de andere Jacob Willemzen bij ons
zijn gecondemneerd om voor den tijd van drie jaaren
geconfineerd te worden in ’t Provintiale Tugthuis, en
aldaar met de handen de kost te winnen volgens
bijgaande sententien, is ons verzoek dat UEd. Mog: die
voorziening gelieven te doen, dat dezelve, welke wij
ten dien einde met eenige suppoosten morgen
avond staan af te zenden, aldaar ingelaten worden.
Waar mede wij UEd Mog: in de bescherming Godes bevelen.
geschreven te Harderwijk d. 12 October 1789.

17.
Edele Mogende Heeren !
18. ( Het opschrift was.)
19. Edele Mogende Heeren
UEd Mog: goede vrienden
20. die Raaden des Furstendoms Gelre
Burgem: Schep: ende Raad
21. en Graafschaps Zutphen
der stad Harderwijk
22.
te Arnhem.
Ter ordonn. van dezelve
23. antwoord ontfangen van ’t Hof
24. dat die zullen ingenomen
25. worden.
26. Cos.
Alzo Nicolaas van Roosmale geboortig te ’s Hertogenbosch oud 23 jaaren thans gedetineerd vrijwillig
27. Schot
28. Scab.
bekend heeft, en ’t na regten gebleken is, dat hij op
29. Van Westervelt
Saturdag d. 24 October laastleden ’s avonds circa half
30. De Meester
negen uuren op de plaats agter ’t huis van Gijsbert
31. Scheltinga
32. De Vries
33. Van Cooth
34. Van Erckelens
35. Moojen
36. Bunskerken
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

fol. 155vso
Mulder binnen deze stad in stilte is geslopen,
zigh aldaar circa anderhalf uur verstopt, en een
kopere ketel, welke op die plaats stond, gestolen
heeft, ’t welk een zaak is, die in een stad van
politie en justitie niet gepermitteerd is, en
anderen ten exempel behoord gestraft te
worden.
Zo is ’t dat Burgem: Schep: ende Raad doende regt
den gevangenen Nicolaas van Roosmale condemneren om gebragt te worden ter plaatze, daar
men gewoon is criminele executie te doen, en
aldaar strengelijk te worden gegezeld, voords
den zelven bannen voor al zijn leven uit deze stad
en schependom, bij poene van nadere dispositie,
wanneer hij daar weder mogte inkomen, den
gevangene mede condemnerende in de kosten en
misen van justitie.
Gesententieerd d. 16 Novr 1789 en gepubliceerd
van de puij ten overstaan van de Heeren de Meester
en van Erckelens Rigteren in der tijd en geëxecuteerd
d. 21 Novemb: 1789.

22.
23.
24. solvit 25 st: voor
25. de stad d. 16 Febr: 1790
26.
27.
28.
29.

Alzo Jan Plancius aan de sententie van de Magistraat
van d. 7 Septembr 1789 niet voldaan, en ’t Mandemakers Gilde niet gewonnen heeft, condemneren Schepenen
hem in een boete van 5 £ half ten profijte van de
stad en half van ’t Gilde, en zal hij als nogh gehouden
zijn ’t Gilde aanstonds te winnen conform de Gildewetten
condemnerende hem mede in de kosten.
gesent. en gepron: d. 15 Febr. 1790
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01.
02. Cos:
03. Moojen
04. Scab:
05. De Vries
06. Apeldoorn
07. Van Cooth
08. Van Erckelens
09. Schot
10. Bunskerken

fol. 156
Mart. d. 30 Maart 1790.
Alzo Harmen Tapper zoon van Harmen {Tapper op sondag den
28 laastleden ’s avonds, nadat de Roeidrager Gelderman
hem gewaarschouwd heeft zigh stil en rustig te houden
en naar huis te gaan, zigh tegens dezelve zeer brutaal
aangesteld, gedrijgd en gezegd heeft, dat hij om geen
Roeidrager gaf, condemneren Schepenen hem om
agt dagen te water en brood gezet te worden op
’t papenkamertje. cum expensis.
Gesentent: en Gepron: d. 30 Maart 1790

11.
12. Peter Teekman
13. Wouter Hendrikzen

Vener. d. 16 April 1790
Alzo Peter Teekman en Wouter Hendrikzen
van Craaijenoort op sondag den 28 Maart laastleden

14. solvit
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Abraham van Heumen op straat goedsmoeds de pijp
uit de mond hebben geslagen, en alzo rusie gemaakt
en oorzaak tot een gevegt gegeven hebben, condemneren Schepenen hun ieder in een boete van 5
£ , te betalen binnen 14 dagen, en bij manquement van dien 5 dagen te water en brood gezet
te worden op ’t papenkamertje cum expensis.

21. Solvit d. 5 junij 1790
22.
23.
24.
25.

Alzoo de Schaapen van Hendrik Steenbergen in een
ander land in dezer Stads enck gewijd hebben, condemneren Schepenen hem in 20 £ cum expensis, voorbehoudens de eigenaar zijn actie van schade.
Gesentent. en gepron. d. 4 junij 1790

26. Solvit d. 29 junij 1790
27.
28.
29.

Alzo de schaapen van Wouter Janzen in dezer Stads enck
gewijd hebben condemneren Schepenen hem in 10 £
cum expensis
gesent. en gepron. d. 4 Junij 1790
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01. Solvit
02. d. 6 Septemb. 1790

fol. 156vso
1790 d. 5 Julij Simon Levi gecondemneert in 10 £
omdat groenten op de weg voor zijn hof heeft gegooit.

03.Cos.
04. De Meester
05. Scab:
06. Van Westervelt
07. Boonen
08. De Vries
09. Van Cooth
10. Van Erckelens
11. Bunskerken
12. Martinius

Vener. d. 26 Novr 1790
Alzo Teunis Dump op Sondag den 21 laastleden
door de Wakers op straat bevonden is met ’t blanke
mes schrapende, en andere onsturighedene
bedrijvende condemneren Schepenen hem om
8 dagen te water en brood op ’t Papenkamertje
gezet te worden cum expensis.

13. Praes: omnib.
14. praeter de Vries
15.
16. Jan Dump solvit
17. d. 19. van 1791
18. Marten Dump is er
19. d. 16 April 1792 voor
20. op water en brood
21. gezet

Alzo Jan Dump en Marten Dump op dinsdag
d. 28 December 1790 Jan Klok buiten de Hooge
Bruggepoort goedsmoeds hebben aangetast en geslagen
condemneren Schepenen hun ieder in een boete
van 10 £ te betalen binnen tweemaal
24 uuren cum expens, voorbehoudens Jan Klok
zijn actie van schade pijn en smerte, welke hij
tegens de Beklaagdens zal vermenen te hebben.
Gepron: d. 17 Jan: 1791.

22. Cons.
23. Scheltinga
24. Bunskerken
25. Scab.
26. Van Westervelt
27. De Meester
28. De Vries
29. Van Erckelens
30. Schot
31. Moojen
32. Martinius

Lun. d. 17 Jan: 1791.

Vener. d. 11 Novemb. 1791,
Alzo Peter Picard geboortig alhier, oud omtrent
43 jaaren thans gedetineerd bekend heeft, dat hij
‘snagts tusschen d. 2 en 3 maart 1790 op aanzoek van
Augustinus Schaffener buiten de stad aardappelen
uit een hegge aan ’t einde van de hooge Sijpelt gehaald
heeft, en daar mede den haven willende passeren
op ’t aankomen der wakers gevlugt is, en zigh zedert

310

fol. 157
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. Cons:
17. Scheltinga
18. Bunskerken
19. Scab.
20. Van Westervelt
21. Boonen
22. De Vries
23. Van Cooth
24. Schot
25. Moojen
26.
27. Solv. d. 5 dec. 1791
28.
29. Cons.
30. Scheltinga
31. Bunskerken
32. Scab.
33. Van Westervelt
34. Boonen
35. Van Erckelens
36. Schot
37. Moojen

dien tijd buiten de stad geabsenteert heeft,
voorgevende niet te weten, wie die aardappelen
in die hegge gebragt heeft, en hij verders een
persoon is van slegt gedrag, welke begane daad
in een stad van politie en justitie niet gepermitteert is, en dus anderen ter exempel behoord
gestraft te worden.
Zo is’t dat Burg: Schep: en Raad dezer stad
doende regt den gevangenen Peter Picard
voor den tijd van zes jaaren deze stad en schependom ontzeggen, bij poene van zwaarder straffe
indien hij in die tusschen tijd weder daar in mogte
komen, condemnerende de Gevangenen mede
in de kosten en misen van justitie.
gesentent. en gepron. d. 11 Novr 1791.
Vener.d. 2 Decemb. 1791.
Alzo ’t Schuiteluijgilde verzuimt heeft op
vrijdag avond 25 Novr laastleden de buitenwagt
aan te spelen, en daardoor aan eenige Kooplieden in
visch merkelijke schade schade veroorzaakt heeft, condemneren Schepenen ’t Gilde in een boete van 5 £
cum expensis, wordende de vergoeding van de schade
alsnogh gehouden in staat.
gepron. d. 5 Decemb. 1791.
Lun. d. 5 Decr 1791
Alzo Jan ten Dooijen oud omtrent 17 jaaren op vrijdag d. 2
Decemb. laastleden bij eenig rumoer dat ’s avonds op straat
is aangerigt tegenswoordig is geweest, de vrouw van Hendrik
Janzen gescholden, en op haar zeggen, dat zij hem zou gaan
beklagen, geantwoort heeft, ik schijt er wat in, condemneren Schepenen hem om op water en brood gezet te worden op
’t papenkamertje cum expens.
gepron. d. 5 Decemb. 1791
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01.
02. Cons.
03. Scheltinga
04. Bunskerken
05. Scab.
06. Van Westervelt
07. Boonen
08. Van Erckelens
09. Schot
10. Moojen
11. Martinius
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. Cons:
19. Scheltinga
20. Bunskerken
21. Scab.
22. Boonen
23. Schot
24. Moojen
25. Martinius
26. Van Lijnden
27. Solvit d. 16 Apr: 1792
28. Cons:
29. De Vries
30. Martinius
31. Scab.
32. Scheltinga
33. Van Erckelens
34. Schot
35. Moojen
36. Bunskerken
37. Ardesch.
38. in plaats van de boeten, gezet
39. 14 dagen op water en brood
40. in ’t Plancius gat.

fol. 157vso
Vener.d. 9 Decemb. 1791.
Alzo Rikert Simensen oud omtrent 19 jaaren
op vrijdag d. 2 Decemb. laastleden bij eenig
rumoer, dat ’s avonds op straat is aangerigt
tegenswoordig is geweest, en ’t gerigt met leugen
heeft opgehouden, condemneren Schep: hem om op
water en brood gezet te worden in Planciusgat
cum expensis.
gepron: eodem.
Alzo Jan Karssen oud omtrent 15 jaaren op vrijdag
d. 2 Decemb: laastleden bij eenig rumoer, dat savonds
op straat is aangerigt, tegenswoordig is geweest, en
de vrouw van Hendrik Janzen een klap heeft gegeven,
condemneren Schep. hem om op water en brood gezet
te worden op ’t papenkamertje cum expensis.
gepron. eodem.
Lun. d. 16 Jan: 1792
Alzo David van Asselt Jan Wegen geslagen
heeft, condemneren Schepenen hem in een
boete van 5 £ cum expens.
gepron. eod.

Vener. d. 8 Junij 1792
Alzo Evert Morre oud 20 jaaren met Bartus van
Vossen maandag d. 4 Junij laastleden rusie gezogt en
den zelven met een mes gewond heeft, condemneren
Schepenen hem volgens willekeur in een boete van honderd
Carolij Gulds te betalen binnen tweemaal 24 uuren, voorbehoudens gem: Bartus van Vossen zijn particulieren actie. cum
expens.
gepron. eod.
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fol. 158
01.
02. Cons.
03. De Vries
04. Martinius
05. Scab.
06. Van Cooth
07. Van Erckelens
08. Schot
09. Moojen
10. Bunskerken
11. Solvit.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Vener. d. 14 Septemb. 1792
Alzo Jan van Werven bekend heeft, dat hij
Beertje Peters haar kind op den arm hebbende
op dinsdag d. 11 September laastleden gestoten
heeft condemneren Schep: hem in een boete van
10 £ te betalen binnen tweemaal 24 uuren
cum expensis.
Pronunc. d. 14 Septemb. 1792.
Lun. d. 29 Octob. 1792
Zijn de volg. aangezegt de boeten te betalen wegens ’t zitten
op stoelen in de kerk tegens ’t verbod
Willem Plat voor 4 rijzen in f 4-: binnen 8 dagen te betalen.
Evert van Aken voor 2 rijzen f 2-:
|
Arnoldus van Spankeren voor 4 rijzen f 4-: | binnen 8 dagen te
Willem Claver voor 1 rijs f1
| betalen
Lun. d. 5 Novemb. 1792
Zijn de volg. aangezegt de boeten te betalen wegens ‘t
zitten op stoelen in de kerk tegens ’t verbod.
Jan van Asselt voor eens in f1-:-:
| binnen 8 dagen te
Jacob van Leeuwen voor eens in f1-:-:
|
betalen.
Lun. d. 12 Novr 1792.
HWedGrAgtb: gehoord hebbende de defentien van
diversche personen wegens ’t zitten op stoelen in de kerk,
en de eene meer de andere minder schuldig vindende,
hebben HWedGrAgtb: goedgevonden dezelve zo die reeds in de
boeten vervallen zijn, als tegens wien de actie nogh
hangende is, uit bijzondere toegevendheid zulks voor deze
rijs nogh te remitteren en kwijtteschelden, dezelve egter
ernstig recommanderende van zigh voortaan stigtelijk
te houden aan de resolutie van de magistraat dieswegens
genomen.
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fol. 158vso
01. Praes Omnib.
02. praet De Vries en
03. Ardesch
04. Solvit d. 2. sept 1793 f 10,05. de overige f 10 remitteren.
06.
07.
08. Praes.
09. De Vries
10. Martinius
11. Scheltinga
12. Van Cooth
13. Van Erckelens
14. Schot
15. Moojen
16. Solvit d. 27 Junij 1793
17. Cons.
18. Van Cooth
19. Ardesch
20. Scab.
21. Boonen
22. De Vries
23. Van Erckelens
24. Schot
25. Moojen
26. Martinius
27. Gerrit Aartzen in plaats der
28. boete 3 dagen op water en
29. brood gezet op ´t papenkamertje.
30. Zeger de Vente
31. Cons.
32. Van Cooth
33. Ardesch
34. Scab.
35. Scheltinga
36. De Vries
37. Schot
38. Moojen
39. Bunskerken
40. Martinius
41.

Lun. d. 26 Novr 1792
Schepenen condemneren Jan Aarssen, uit hoofden
dat hij zijn beesten op ’t land van Geerlof Gerritzen
heeft laten wijden, en hem belet heeft ’t schutten
van dezelve, in de boeten van 40 £, als mede
in de vergoeding van schade, cum expensis.
Lun. d. 7 Januarij 1793
Alzo Gijs van Aken op zondag d. 18 Novr 1792 des
nademiddags aan ’t huis van Berend Gesing veel
baldadigheden gepleegd heeft, condemneren Schepenen
hem in een boete van 20 £ en vergoeding van
schade, cum expensis.

Lun. d. 11 Maart 1793
Alzo Gerrit Aartzen en Zeger de Vente op de
Wijsteeg, plaggen gestoken hebben condemneren
Schepenen hun zamen in de boeten van 20 £
volgens willekeur, te betalen binnen zes weeken,
cum expens.
Pronunc. eod.

Lun. d. 29 April 1793
Alzo Jacob Hilbers gisteren in de Herberg bij
Peter Berendzen eenige onsturigheid heeft aangerigt,
en tegens de orders van de regerende Burgemeesteren
en dienaars der Justitie aan zigh niet stil naar huis
heeft willen begeven, maar langs straat veel
gerugt gemaakt heeft, condemneren Schepenen hem om 24
uuren te water en brood gezet te worden|op ’t papenkamertje
cum expens.
Pron: eod.
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fol. 159
01.Cons: Van Cooth
02. Scab.
03. Scheltinga, Van Erckelens
04. Schot, Moojen
05. Bunskerken, Martinius
06. Solvit d. 30 Maij 1793
07.
08. Cos.
09. Ardesch
10. Scab.
11. De Vries, van Erckelens
12. Schot, Moojen,
13. Bunskerken
14. Martinius
15. Gordon
16. Hermannus Verhoef
17. Solvit d. 2 Augt. 1793
18. Christiaan Steels solvit
19. d. 9 Sept. 1793
20.
21. Solvit d. 23 Sept
22. 1793
23.
24.
25.
26.

Lun. d. 13 Maij 1793
Alzo Jan Karssen bekend heeft, aan Jan Ruissing
een klap gegeven te hebben, condemneren Schepenen
hem in 5 £ te betalen binnen 14 dagen cum expens.
Vener. d. 12 Julij 1793
Alzo Hermannus Verhoef en Christiaan Steels
op den 20 Junij laastleden rusie gehad en elkander
geslagen hebben, condemneren Schepenen hun ieder
in een boete van 5 £ te betalen binnen 14
dagen cum expensis.

Alzo Jan de Jong op den 30 Junij laastleden in zijn
dronkenschap ten huize van Teunis Lucas van den
Brink veel baldadigheden heeft aangerigt, condemneren Schepenen hem in een boete van 5 £,
te betalen binnen 14 dagen.
onverkort de actie der toegebragte schade aan dezelve.
cum expensis.

27. Cos.
28. Van Cooth
29. Scab.
30. De Vries
31. Van Erckelens
32. Schot
33. Bunskerken
34. Martinius
35. Gordon
36. Solvit d. 8 Augs

Lun. d. 29 Julij 1793.
Alzo Andreas Apeldoorn Saturdag den 27 Julij 1793
groenten op de weg voor zijn hof gegooit heeft,
condemneren Schepenen hem in een boete van
10 £ te betalen binnen tweemaal vier en twintig
uuren cum expensis.
pronunc. d. 29 Julij 1793

37.
38. Solvit d. 10 Sept.
39. 1793

d. 6 Sept. 1793 is Coenraad Bonet gecondemneert in f3-:-:
omdat hij Sondag d. 1 Septr 1793 smiddags onder kerktijd
vleesch gehakt heeft.
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01.
02. Solverunt
03.
04.
05. Cons:
06. Van Cooth
07. Ardesch
08. Scab.
09. De Vries
10. Schot
11. Moojen
12. Bunskerken
13. Martinius
14. Gordon
15. Marten Dump solvit
16. f 17-14-:
17. Samuel Schaffener f 20-:18. Claas de Vente solv. f. 10-:19. Wouter en Evert
20. Kraijenoort hebben

fol. 159vso
Hendrik Oijen en Doris Rose wegens vegten
gecondemneert in 5 £ ieder
d. 16 Sept. 1793
Vener. d. 4 Octob. 1793
Alzo Marten Dump, Samuel Schaffener, Wouter
Kraijenoort, Evert Kraijenoort, en Claas de Vente
op Zondag den 22 Septr laastleden ’s avonds ten
huize van de weduwe Vastenhoud veel baldadigheden
gepleegt, onder anderen de stoelen, lamp en kaars
door de kamer gegooid, en de twee eerstgemelde
daar en boven hun messen getrokken hebben,
condemneren Schepenen de twee eerstgemelde
te weten Marten Dump en Gijs Schaffener ieder
in een boete van 40 £, en Wouter Kraijenoort,
Evert Kraijenoort en Claas de Vente ieder in een
boete van 20 £ te betalen binnen agt dagen,
zullende bij nalatigheid van dien de twee eerstgem:
6 dagen en de twee laastgem: 3 dagen te water en
brood gezet worden in het Plancius gat, cum expensis.
Gepubl. d. 7 Octob. 1793

21. Cons:
Lun. d. 21 Octob. 1793.
22. Van Cooth
23. Ardesch
Alzo Peter Picard geboortig alhier bij sententie
24. Scab.
van den 11 Novr 1791 wegens het steelen van aardap25. De Vries
pelen, voor den tijd van zes jaaren is gebannen
26. Van Erckelens
buiten deze stad en schependom bij poene van zwaarder
straffe, zo hij daar binnen die tijd weder in mogt komen,
27. Schot
en dezelve zig heeft onderstaan om weder binnen deze
28. Bunskerken
29. Martinius
stad te komen en publicq over ’s Heeren straaten
30. Gordon
te gaan, en zulks in een stad van Justitie niet kan getolereert
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09. Cons.
10. Ardesch
11. Scab.
12. Van Erckelens
13. Schot
14. Moojen
15. Bunskerken
16. Martinius
17. Gordon
18. Solv. d. 28 Novr 1793
19.
20. Praes. omnib.
21. praester Scheltinga
22.
23.
24.
25. Cons:
26. Van Erckelens
27. Gordon
28. Scab.
29. Boonen
30. Van Cooth
31. Moojen
32. Bunskerken
33. Martinius
34. Van Lijnden

fol. 160
worden.
Zo werd dezelve Peter Picard bij dezen buiten deze
stad en schependom gebannen zijn leven lang, zonder
daar weder binnen te mogen komen bij poene van
aan den lijve gestraft te zullen worden, condemnerende dezelve teffens in de kosten en misen van
Justitie.
Gepubl. d. 21 Octob. 1793
Vener. d. 8 Novr 1793
Alzo Jan Jongeneel d. 17 October laastleden Gerrit
Gijsberzen geslagen en zijn vrouw in het haer
gegrepen heeft, condemneren Schep: hem in een boete
van 5 £ cum expens.
Gepron: d. 11 Novr 1793
Vener: d. 17 Jan: 1794
Alzo Herman Olofsen oud 18 jaaren volgens eige
confessie Maria van der Horst zondagavond laastleden
op straat heeft aangerand en geslagen, condemneren
Schepenen hem om drie dagen op water en brood
gezet te worden in het Plantius gat cum expensis
Gepron. d. 17 Jan: 1794
Lun. d. 17 Febr: 1794
Alzo Bart Gerritzen op Sondag d. 9 Febr. ll. aan het huis van
Toon Vonk aan Jan Dump een klap heeft gegeven, en meer
baldadigheid aangerigt, zich willende behelpen met te zeggen
dat hij dronken is geweest, en niet weet wat hij gedaan heeft
condemneren Schep: mede in achting nemende zijn voorig slegt
gedrag, dezelve om tweemaal 24 uuren in het Plancius gat
gezet te worden cum expensis
gepron. d. 17 Febr. 1794
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fol. 160vso
01. Cons:
02. Van Erckelens
03. Gordon
04. Scab.
05. Boonen
06. De Vries
07. Van Cooth
08. Moojen
09. Bunskerken
10. Martinius
11. Ardesch
12. Solvit d. 10 Maart
13.
1794
14. Cons:
15. Van Erckelens
16. Gordon
17. Scab.
18. De Vries
19. Moojen
20. Bunskerken
21. Martinius
22. Ardesch
23. Cons:
24. Van Erckelens
25. Gordon
26. Scab.
27. Scheltinga
28. Van Cooth
29. Moojen
30. Bunskerken
31. Martinius
32.
33.
34.
35.

Lun. d. 3 Maart 1794
Alzo Hendrik Verbeek donderdag den 27 Februarij
laastleden door zijn arbeider groenten op den weg
voor zijn hof heeft laten gooijen, condemneren
Schepenen hem in een boeten van 10 £ cum expensis
pronunc. d. 3 Maart 1794

Lun. d. 7 April 1794
Alzo Hendrik Wouters oud over de 20 jaaren
zich niet ontzien heeft, op maandag den 17 maart
laastleden ’s avonds publicq op de straat Hendrikje
Elbers te schelden, en vervolgens na eenige
woordenwisselingen haar verscheide rijzen geschopt
en getrapt heeft, condemneren Schepenen hem
om 14 dagen op water en brood gezet te worden in
het Plancius gat cum expensis.
pronunc. d. 7 April 1794.
Vener: d. 28 April 1794.
Alzo Jan Overbeek gemeenlijk genaamd Jan Alfen
oud 22 jaaren en Gerrit Janzen oud 24 jaaren
op zondag d. 20 April laastleden ’s avonds tusschen
half negen en negen uuren in het huis van Gerrit
Janzen, bij de Smeepoort wonende geweld gepleegd hebben,
uit hoofde, dat gem: Gt Janzen wijgerde aan hun te
tappen, en daar op met dezelve rusie gemaakt en
hem in zijn huis geslagen hebben, condemneren Schepenen
hun om ieder de een na den anderen agt dagen op water
en brood gezet te worden in het Plancius gat cum expensis.
Pronunc. d. 28 April 1794.
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fol. 161
01.
02. Cons:
03. Van Erckelens
04. Gordon
05. Scab.
06. De Vries
07. Van Cooth
08. Moojen
09. Bunskerken
10. Martinius
11. Ardesch
12. Solv. d. 19 Julij 1794
13. Cos.
14. Van Erckelens
15. Scab.
16. Boonen
17. Scheltinga
18. De Vries
19. Van Cooth
20. Bunskerken
21. Martinius
22. Ardesch
23.
24.
25.
26.
27. Voorzitt./ van Voorst
28. Schimmelpennick
29. Hijblom
30. van Vlierden
31. van Erckelens
32. van Luik
33. van Aken
34. Huisman

Merc. d. 9 Julij 1794
Alzo Jan Hendrikzen bekent heeft, dat hij Hendrik
Twegeres laastleden vrijdag op de Hierderweg tegens
komende, dezelve met zijn hooijwagen, omdat hij
niet wilde wijken uit den weg gezet, en teffens
een klap gegeven heeft, condemneren Schepenen
hem in 5 £ cum expensis.
Pronunc. d. 9 Julij 1794.
Vener. d. 21 Novr 1794
Nathan Jonas in Submissie gekomen zijnde wegens
het gepleegde omtrent een loterij briefje heeft de Procur:
Fisci met hem op authorisatie van de Magistraat geäccordeert
voor een boete van f 100 schepenklaring f 150 voor den
armen f 50- cum expens.
Solvit den 3 Decemb. 1794
Alzo Aaltje Jans Wede van Gerrit Gijsbers op den 15
October 1794 Grietje Huisvrouw van Dirk van Megen
gescholden, en in haar huis geslagen heeft, en
naderhand door den President Burgemeester in vreede
gelegt zijnde haar noch een klap gegeven heeft, condemneren Schep: haar in een boete van 25 £ cum
expens.
Pronunc. d. 24 Novr 1794
Alzo Jan Raaijen oud over de 15 jaaren zich niet ontzien heeft
maandag d. 9 Maart
op gister voormiddag uit het hospitaal alhier een ransel van
een fransch militair heeft medeteneemen condemneert de
municipaliteit denzelve om voor 2 dagen op het papekamertje
te water en te brood te zitten cum expensis.
pronunc: d: 10d Maart 1795
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fol. 161vso
01.Voorz ( Smisfaert
02.
( van Vlierden
03. Schimmelpennink
04. Steenwinkel
05. Heiblom
06. van Voorst
07. van Erckelens
08. van Luijk
09. Huisman
10.
solvit

Jovis 28 Mai 1795
Alzo Willem Mouw oud boven de mondige jaaren woonagtig onder
Horst zig niet ontzien heeft op den voorlede maandag d: 25st dezer
xxxxxxx gete contribueeren tot verregaende onrustige bewegingen
in deze stad en xxxxxxxxx t pleegen van ongeregeldheden op s’Heeren straeten, condemneeren de Provisioneele volksvertegenswoordigers
denzelven om voor den tijd van 24 uuren te eeten water en brood
op t Stadhuis op t papekamertje waarna hij zal worden ontslagen
met condemnatie in de kosten.
pronunc: eod die

Mercurie 1 Juli 1795
11. Voorz ( Smisfaert
12.
( loco Van Westervelt
13. Schimmelpennin
Alzo Aaltje Dragonder zig niet ontzien heeft Caatje Capitaal
14. Steenwinkel
te slaan en dit zelf bekend heeft condemneere de provisioneel
15. van Voorst
volksvertegenswoordigers den voorn. Aaltje Dragonder in eene boete
16. van Luijk
van vijf heeren ponden volgens willekeur.
17. van Aken
solvit
pronunc: eod. die
18. Huisma
6 Juli 95
19.
Veneris d: 10 Julij 1795
20. Voorz ( van Erckelens
Alzo Evert Pluim woonende als knegt bij de weduwe Schut zig
21.
( Smisfaert
niet ontzien heeft op voorleeden vrijdag d. 31 Julij op d. Groentjes
22. Steenwinkel
Dick Harmanussen een en andermaal geslagen heeft condemnee
23. van Voorst
ren *de prov. volksvertegenswoordigers
den voorn. Evert Pluim in een boete van thien Heeren
24. van Vlierden
25. van Luik
ponden te betalen binnen tweemaal vier en twintig gulden uuren
26. van Aken
met de kosten.
27. Huisman
solvit
Pronunc. eod. die.
28.
1 august 95.
29. Voorz ( Steenwinkel
Veneris 18 Septembris 1795
( van Luijk
30.
31. Heijdendaal
Alzo Jacob Klok oud boven de mondige jaaren zig niet
32. Smisfaert
ontzien heeft op d. 19 Juli l:l: publieq op de Groentjes
33. Heijblom
oproerige gesprekken te houden, condemneren de Provisioneele
34. van Voorst
Volksvertegenswoordigers denzelven bij deze om tweemaal vier
en twintig uuren te zitten op water en brood op t Paapen35. Huijsman
36.
kamertje met condemnatie in de kosten
37.
Pronunc: Eod: die.
38. Voorz ( Steenwinkel
39. Van Aken
40. Smisfaert
41. Schimmelpennink
42. Van Voorst
42. Van Vlierden
43. Van Luijk
44. Huijsman
solvit

Lunae 5 October 1795.
Alzo Aelt Hendriksen op d: 2e Octob. ll. Kaetje Pikart
bij gelegenheid dat dezelve met zijn vrouw eenig verschil
had ter zijner huize met een stok geslagen heeft condemneren de Provisioneele Volksvertegenswoordigers denzelve
in eene boete van 5 £ met de kosten
Pronunc. Eod die
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fol. 162
01.Voorz ( Steenwinkel
02.
( van Aken
03. Heijdendael
04. Schimmelpennink
05. van Voorst
06. van Erckelens
07. van Luijk
08. Huijsman
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Alzo Matthijs Reeks oud 34 jaaren geboortig van Bul.
in de Meijerij van S Bosch voorheen jager in t’3d Battaillon
Bataefsche Jagers thans gedetineerde vrijwillig bekend heeft en
t’genoegzaam gebleeken is na rechten dat dezelve is mede
pligtig aan den op d: 14 dezer maand November gepleegde
schaapendieverij in Tonsel stads jurisdictie t’welk een
zaak is die in een stad van politie en justitie niet kan
getolereerd maar gestrengelijk behoort te worden gestraft
Zo is t’dat de Provisioneele Volksvertegenswoordigers
doenden regt den zelven condemneeren gelijk geschied
kragt deezes, om voor den tijd van 4 jaaren in t provinciaal tugthuis te worden geconfineerd en aldaar met
zijne handen de kost te winnen : den voorn bovendien
condemneerenden in de kosten en misen van Justitie
Gesent: en gepronuncieerd d 30 Novemb jaar als boven.

18.
19.

Missive aan t’Hof van Justitie
Vrijheid
Gelijkheid

Lunae d: 30 Novemb 1795

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38. antw:ontfangen
39. 2 decemb:

Broederschap

Medeburgers!
Alzo de persoon van Matthijs Reeks bij ons gecondemneerd
is, om voor den tijd van vier jaaren geconfineerd te
worden in t Provinciaal Tugthuis, en aldaar met zijnen
handenwerk de kost te winnen, volgens bijgaande sententie
is ons verzoek dat Gijl. die voorziening gelieve te doen
dat dezelve welke wij ten dien einde met eenige suppoosten
morgendonderdagavond staan af te zenden aldaer ingelaaten werd.
Waarmede wij Ulieden beveelen in de bescherming
Godes
Geschreven te Harderwijk d. 30 Novemb 1795.
Eerste jaar der Bataefsche vrijheid
Heil en broederschap
( T opschrift was)
de Provisioneele Volksvertegenswoordigers
Aan t Hof van
der stad Harderwijk
Justitie in Gelderland
Ter ordonnantie van de Zelve
refereerende
J.J. Elsevier secret.
binnen
Arnhem
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fol. 162vso
01.Voorz ( Heijblom
02.
( Huijsman
03. praesb omnibus
04. demto van Erckelens
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. Wethouders Wiesell
20.
van Laan
21. Reeden
22. Veldhuizen
23. van Daalen
24. Barneveld
25. Carssen
26. Geursen Luijten
27. Sonneveld
28. Wessels
29. Huijgens
30. Volten
31.
32.
Apeldoorn
33. Weth.
Sonneveld
34. praesentibus orbus
35.
36.
37.

Mercurie 23 Dec 1795
Alzo Evert Aalten oud ruim 60 jaaren geboortig en
woonagtig in Horst Amte van Ermelo thans gedetineerd
op voorlede Zaturdag den 19 Decemb. zig niet ontzien
heeft ten huize van Loge Gelderman eenige oproerige
woorden te gebruiken heeft. Zo is t dat de Provisioneele
Volks vertegenswoordigers hoe zeer penetreerend, dat
zodaanige feijtelijkheeden allezins vallen in de
termen van den 21 Art van t placaat dd 24 Maart
L.L. en derhalven aan den lijve behoorden gestraft te
worden, uit hoofde egter van de samenloop van onder
scheiden verzegtende omstandigheeden, in deze praefe-reerende gratie voor rigeur van Justitie, denzelven condem
-neeren om van heden tot zaturdag avond aanstaande
gezet te worden te water en te brood, met verdere condem
-natie in de kosten en misen van Justitie
pronunc: d: 23 Decemb:Lunae 18 Aprilis 1796
Alzo Engele Picart zig niet ontzien heeft op voorleeden
Saturdag en 8 dagen d. 9 April de huijsvrouw van
Deniel Arendzen ten haaren huize kwalijk te bejegenen
en zonder grond te beschuldigen dat haar man aardappelen in t brood bakt condemneeren Wethouders en Raaden
de voort Engele Picart in een boete van drie heeren
ponden.
pronunciat eod: die

Mercurie 25 Maij 1796
Alzo Hendrik BeeldPluim zig niet ontzien heeft den
Onderschalt Willem Zevenbergen wanneer des zelfs
koebeest schutten welde volgens zijn instructie hem
hetzelve te ontweldigen zo ist dat de Raad den
voorn Hendrik BeeldPluim dieswegens condemneert in een
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fol. 163
01.
02.
03. Weth Apeldoorn
04.
Sonneveld
05. praes. omnibus
06.
07.
08.
09. geremitteerd
10.
11.
Van Daalen
12.
13. Weth. Wessels
14. praes. omnibus
15.

boete van veertig £ volgens willekeur
pronunt. Eod.
Lunae d: 18 Julie 1796
Alzo Lotje Gallas zig niet ontzien heeft voorled.
saturdag d. 16 Julie voor haar huis op s’Heeren
straaten vuur te stooken condemneert de Raad
dezelve in de boete van 40 Heerenponden volgens
willekeur
pronunt. Eod.
Lunae d. 25 Julie 1796
Adrianus Jongeneel aangeeischt.
non comparuit

16.
Van Daalen
17. Weth: Wessels
18. praesent demto
19.
Huijgens
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Alzo Jan Plancius niettegenstaande de sententie
van 12 febr L:L: en iterative waarschouwingen heeft
blijven voortwerken en hanteering drijven. Zo is t’
dat de Raad denzelven condemneert in een boete
van vijftig Heerenponden en vijftig Heerenponden
scheepenklaaring te betaalen binnen 24 uuren
op poene van bannusement uit deze stad en schependom.
pronunt. Eod.

26.
27.

Adrianus Jongeneel 2e aangeeischt
non comparuit.

Van Daalen
28.
29. Weth: Wessels
30. praesent: omnibus
31.
32.
33.
34.

Mercurii 3 Augusti 1796
Terwijl Jan Plancius de verschuldigde boete volgens
sententie van den 1s dezen niet betaalt heeft zo is t
dat de Raad doende regt denzelven bant uit dezen
Stad en Schependom, op poene van nadere despositie
zo zig verstouten mogt daar weder in te komen.
pronunt. Eod.

Lunae 1. Augusti 1796
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fol. 163vso
01. Weth ( van Daalen
02.
( Wessels
03. Raaden
04.
Wiesell
05.
Veldhuizen
06.
Barneveld
07.
Geursen
08.
Van Laar
09.
Huigens
10. Weth. ( Wiesell Loco
11.
( van Daalen
12.
( Wessels
13. Raaden
14.
Veldhuizen
15.
Barneveld
16.
Karssen
17.
Geursen
18.
van Laar
Veldhuizen
19.
20.
Huigens
21. Weth. ( Wiesell Loco
22.
( van Daalen
23.
( Wessels
24. Raaden
25.
Veldhuizen
26.
Barneveld
27.
Karssen
Geursen
28.
van Laar
29.
30.
Sonneveld
31.
Huigens
32.
33.
34.
( Van Daalen
35. Weth. ( Wiesell.
36. Raaden
37.
Veldhuizen
38.
van Laar
39.
Sonnevelt
40.
Volten
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Veneris 19 Augusti 1796.
Adrianus Jongeneel 3 aangeeischt
non comparuit.

Lunae 22. Lunae Augusti 1796.
Adrianus Jongeneel 4e aangeeischt
non comparuit
fiat Edictale citatie.

Veneris 26 Augusti 1796
Alzo Adrianus Jongeneel viermaal is gebodet, aangeeischt, en niet gecompareerd, zo word dezelve bij klokke
slag ingedaagd, om op den eersten Rechtdag na de vacantie,
welke weezen zal op maandag den 5 September te
compareeren, om aan te hooren allen zodanigen eisch en
conclusie, als tegens hem van rechtswegen zal gedaan
en genomen worden.
En zal deezen worden afgekondigd en aangeplakt
daar men gewoon is publicatie en affisie te doen.
pronunt. eod. die Judic. ( Barneveld
( Huigens.
Adrianus Jongeneel 1e aangeeist. non comparuit
Lunae 5 Septemb. 1796
Alzo Adrianus Jongeneel uit hoofde van begaane
tuindieverij geciteerd en niet gecompareerd bij edictaale citatie tegens heden voor de eerste maal geboodet
zijnde aangeeist en niet erscheenen is. Zo word
denzelven bij deze voor de tweedemaal bij klokke
geklep ingedaagd omme heden 14 dagen zijnde
maandag den 19 Septemb. voor het Geregt te com
pareeren om te aanhooren zodanigen eisch en
conclusie als uit hoofde voorsch. tegens hem zal
worden genomen.
( Van Laar Loco Barneveld
publ. Eod Die Judic ( Sonneveld Loco Huigens
David Bremen 1e aangeeischt
non comparuit
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fol. 164
01.Weth: van Daalen
02. Raaden
03. Wiesell
04. van Laar
05. Sonnevelt
06. Volten
07. Weth. Van Daalen
08. Raaden
09. Wiesell
10. van Laar
11. Sonnevelt
12. Volten

Lunae 12 Septembris 1796
David Bremer 2e aangeeist
non comparuit.

Veneris 16 Septemb. 1796
David Bremer 3e aangeeischt
non comparuit

13. Weth. van Daalen
14.
Wessels
15. praesent omnibus
16.

David Bremer 4e aangeeischt
non comparuit

17.
18.
19.

Fiat Edictale Citatie
Adrianus Jongeneel 2e aangeeischt
non comparuit

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Alzo Adrianus Jongeneel uit hoofde van begaane
Tuindieverij geciteerd en niet gecompareerd bij
edictaale citatie tegens heden voor de xxxx tweedemaal
geboodet zijnde aangeeist en niet erscheenen is,
Zo word dezelve bij deze voor de derdemaal bij
klokkegeklep ingedaagd omme heden 14 dagen
zijnde d. 3e october voor het geregt te comparee
-ren om te aanhooren zodaanigen eisch en
conclusie als uit hoofde voorschr. tegens hem zal
worden gedaan en genoomen
publ. Eod:
Judic ( Carssen
( Huijgens

32.
33.
34.
35.
36.

Lunae 19 Septemb. 1796

Veneris 30 Septemb: 1796
Alzo David Bremer uit hoofde van onwilligheid
in t betaalen zijner contributie aan den B: Krijgsraad
viermaal geboodet niet gecompareerd, doch zig
zijnde, den Roedendrager op eene insolente wijze
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

fol. 164vso
geantwoord heeft niet te willen compareeren voor
het geregt dezer stad en zig vervolgens op den
vlugt heeft begeeven Zo is’t dat dezelve bij deze
met klokkegeklep word ingedaagd voor de eerste
reize om heden 14 dagen die weezen zal den
14e October te compareeren voor den Raad
om aantehooren zodaanigen eisch en conclusie
als tegens hem van regtsweegen zal worden
gedaan en genoomen.
( Wiesell
publ. Eod.
Judic. ( Volten

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Lunae 3 octobres 1796
Adrianus Jongeneel 3e aangeeist non comparuit.
Alzo Adrianus Jongeneel uit hoofde van begaane
Tuindieverij geciteerd en niet gecompareerd is
bij edictaale citatie tegens heden voor de derdemaal
geboodet zijnde aangeeist en niet erscheenen is,
zo word dezelve bij deze voor de vierdemaal er
su praebundanti bij klokkegeklep ingedaagd om
den 17e October te compareeren voor den gerigte
om te aanhooren zodaanigen eisch en conclusie
als tegens hem regtsweegen zal worden gedaan
en genoomen
publ. Eod.
/ Judic: ut : Su [pra]

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Veneris 14 octob 1796

David Bremer 1e aangeeist
non comparuit

Alzo David Bremer uit hoofde van onwilligheid in
t’betaalen zijner contributie aan den B. krijgsraad viermaal geboodet zijnder den Roedendrager op eene
insolente wijze geantwoord heeft, niet te willen compareeren voor het gerigt dezer stad en zig vervolgens op
de vlugt heeft begeeven: Zo is t’ dat dezelve bij deze
met klokkegeklep voor de tweede maal word ingedaagd
om heden 14 dagen die weezen zal den 28e Octob.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.

fol. 165
te compareeren voor den Raad om aantehooren zodaanige
eisch en conclusie als tegens hem dierwegens van
rechtswegen zal worden gedaan en genoomen.
publ. Eod.
Judic ( van Daalen
( van Raalten
Lunae 17 Octobris 1796

07.
08.

Adrianus Jongeneel 4e aengeeischt
non comparuit.

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Alzo Adrianus Jongeneel zig aan tuindieverij heeft
schuldig gemaakt en diesweegens behoorlijk geciteerd
en viermaal bij klokkegeklep ingedaagd, aangeeist
en niet gecompareerd is Zo is t dat de Raad
doende regt in contumaciam denzelve bant uit
deze Stad en Schependom bij poene van nadere dispo“sitie wanneer hij daar weder in mogt komen con“demneerende hem mede in de kosten en misen van
Justitie
Gesent. en gepronuntieerd d. 17 octob. 1796.

19.

Veneris 28 Octobris 1796

20.

David Bremer 2 aangeeist non comparuit

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Alzo David Bremer uit hoofde van onwilligheid in het
betaalen zijner contributie aan den Br Krijgsraad viermaal
geboodet zijnde, de Roedendrager op een insolente
wijze geantwoord heeft niet te willen compareeren
voor het Gerigt dezer Stad en zig vervolgens op de vlugt
heeft begeeven. Zo is t dat dezelve bij deze met klok
geklep voor de derdemaal word ingedaagd om heden
14 dagen die weezen zal den 11e Novemb: aanstaande
te compareeren voor den Raad om aentehooren zodaenige
eisch en conclusie, als tegens hem diesweegens van regts
wegen zal worden gedaen en genoomen.
publ Eod.
Judic. ( van Daalen
( van Raalten

327

fol. 165vso
01.
02.
Wiesell
03. Weth. Volten
04.
05. Raaden.
06. van Daalen
07. van Laar
08. Sonnevelt
09. van Raalten
10. Mulder.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Veneris 4 Novemb. 1796
Alzo Alzo Jacob Maasen vulgo Jacob Agtendertig genaamd
geboortig van Biezen geleegen tussen Lunteren en Bar-neveld, amte van Ede ou 50 jaaren thans gedetineerd
in een van dezer stads gevangenissen woonagtig als
schaepherder bij den Heerderboer in Hierden Stads Juris-dictie vrijwillig beleeden heeft en genoegzaam na
Rechten gebleeken is, dat gevangene in gezelschap
van zekere Hendrick Gerritsen of Gijsbertzen ( zo als door
gevangene genoemt word) toenmaal mede aldaar
woonagtig doch tegenswoordig voortvlugtig, op Sondag
den 4d Septemb. L.L. des morgens zig begeeven heeft
na het Erve gagelwijk genaamt onder den Amte
van Putten en bewoond door Hendrick Lubbertzen en
deszelfs Huisvrouw bij dewelke Gevangene tot voor
leeden paaschen mede als schaapsherder gediend heeft
en ten huize voorschr gekoomen zijnde, ter verkrij-ging van zodaenig geld als gemelde Hendrick Lubbertzen
ingevolge zeker accoord met toestemming van Gevan-gene voor de Municipaliteit des amts Putten getroffen den
gedetineerden uit hoofde van verdiend loon als andersints competeerende van denzelven bij zijn vertrek
ter oorzaake van zeven vermiste schaapen had in-gehouden ter tijd toe dat weder te regt zouden
komen de verregaanste geweldenarijen heeft gepleegt
en onder praetext dat gemelde Hendrik Lubbertzen
verweigerde met den gevangene medetegaan na
de plaats alwaar die schaapen na t’voorgeeven van
den gedetineerde zijn zouden, denzelven aangegre-pen en getragt heeft te slaan en vervolgens de vrouw
van gemelde bouwman met een stok geslaagen en
gequetst en op de grond gevallen met de voet
getrapt heeft en wanneer met haar kind ten huize
wilde uitvlugten haar wederhouden, zo dat het
kind op den grond is gevallen, tot dat eindelijk
na nog veele gepleegde mishandelingen van den
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

fol. 166
bovengenoemde Hendrick Gerritsen of Gijsbertzen den
voorengemelde Hendrik Lubbertsen en Huisvrouw
zijn genoodzaakt geworden den gevangenen de begeer
-de gelden ter som van zeventien guldens min een
stuiver toetestellen als mede nog vijf en een ¼ el
linnen ter hand te stellen : waarmede gevangene
met zijn makker de deur is uitgegaan. die den
gedetineerden het pleegen van deze euveldaad heeft
aangeraaden en daartoe aangezet
Zaaken – welke in een land van Justitie niet
kunnen geduld maar ten strengsten behooren
gestraft te worden.
Zo is ’t dat de Raad hoezeer aan den eenen kant
penetreerende dat zodaanige feijtelijkheden aan den
lijve behoorden gestraft te worden, aan den andere
zijde egter uit hoofde van een samenloop van
onderscheidene verzagtende omstandigheeden vooral
uit aanmerking der verregaande rusticheit van
den gevangenen praefereerende in deze gratie
voor rigeur van Jistitie doende regt den
voorn Jacob Maasen condemneert, gelijk gescheed
bij deze om voor den tijd van twee jaaren te worden
geconfineerd in t’provinciaal Tugthuis om aldear
met zijn handenwerk de kost te winnen, en na
expiratie van dien denzelven bannende uit deze
stad en scheependom op poene van zwaarder
straffe zo ooit daar weder in mogt komen, con-demneerende den gevangenen verder in de kosten
en misen der justitie
Aldus geresolveert en gesententieerd d. 4d
Novemb: 1796
pronunt: d. 7d Novemb.

33.
34.

Missive aan t Hof van Justitie
Vrijheid
Gelijkheid
Broederschap.

35.

Burgers Richters!

36.
37.
38.

Alzo de persoon van Jacob Maasen vulgo Jacob
Agtendertig genaamd, bij ons gecondemneert is
om voor den tijd van twee jaaren geconfineerd te worden
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

( T opschrift was )
Aan der Raaden
in den Hove van Justitie
in Gelderland resideerend
binnen
Arnhem

fol. 166vso
in t Provinciaale Tugthuis en aldaar met zijnen
handenwerk de kost te winnen, met verder bannis-sement uit deze stad en schependom, alles volgens
bijgaande sententie: is ons verzoek dat Gijl. die
voorziening gelieven te doen, dat dezelve welke
wij ten dien einde met eenige suppoosten aanstaan-de maandag staan aftezenden aldaar werde ingelaa-ten.
Waarmede wij Ul beveelen in de bescherminge Godes.
Gesch: te Harderwijck d: 4d Novemb. 1796
Tweede jaar der Bataafsche vrijheid.
Heil en Broederschap
Uw L Goede Vrienden
Wethouders en Raaden
der Stad Harderwijck
Ter ordonnentie van dezelven

20.

andw. ontfangen d. 6 Novemb 1796.

21.

Veneris 11 Novemb 1796

22.

David Bremer 3e aangeeischt non comparuit

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Alzo David Bremer uit hoofde van onwilligheid
in t’betaalen zijner contributie aan den B Krijgsraad
viermaal geboodet zijnde de Roedendrager op een insolente wijze geantwoord heeft voor dezer stad Gerigt
niet te willen compareeren, en zig vervolgens op de
vlugt heeft begeeven, Zo is t dat dezelve bij deze
ex supra abundanti

met klokgeklep voor de vierdemaal * word ingedaagd
om heden 14 dagen die weezen zal d 25 Novemb aan
staande te compareeren voor den Raad om aantehoo-ren zodaenige eisch en conclusie als tegens hem in
rechten zal worden gedaan en genoomen
publ Eod Judic ( van Daalen
( van Raalten
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fol. 167
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Wiesell
Weth Volten
Raaden
van Daalen
van Laar
Sonnevelt
van Raalten
Mulder

13.

Veneris 18 Novemb 1796
Alzo Aart Jacobsen bij gelegenheid dat door den
Wagenschout is gerequireerd geworden te vaaren terwijl zijn
beurt was aangedobbeld en zulx verweigert heeft, en op
een andere tijd bij zodaanige occasie gezegt heeft dat die
geenen met de franschen konde vaaren die na dezelve
verlangt hadden. Zo condemneert de Raad de voorn.
Aart Jacobsen om binnen den tijd van een jaar van
t’voerlieden gilde te worden ontstooken verklaart gelijk van het
zelve???????????????geschied bij deze
pronunt. Eod. die
Veneris 25 Novemb 1796

14.

David Bremer 4e aangeeist non comparuit.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lunae 5 Decemb 1796
Alzo David Bremer uit hoofde van onwilligheid in
t’betaalen zijner contributie aan den B krijgsraad, dies we
gens behoorlijk geciteert en bij non comparitie viermaal
bij klokkegeklep ingedaagt en niet verscheenen is, Zo
is t dat de Raad in contumaciam regt doende dezelve
bant uit deze stad en schependom bij poene van nadere
dispositie wanneer hij daar weder in mogt koomen
condemneerende hem mede in de kosten en misen van
Justitie.
Gesent en gepubl. d. 5 decemb 1796.

Sonnevelt
26.
27. Weth
28.
van Raalten
29. Raaden
30. Wiesell
31. van Daalen
32. van Laar
33. Volten
Solvit
34. Mulder
35.
36.
37. solverunt
38.

Veneris 20 Januarij 1797.
Alzo Alberdina van der Does Huisvrouw van Jan
Plancius op d 2 Augusti L.L. de vrouw van Berend
Kok gescholden heeft zo condemneert de Raad dezelve
in een boete van 3 £ cum Exp.
Pronunt. Eod.

Alzo Berend Kok en zijn Huijsvrouw de vrouw van
Jan Plancius op den 2 Aug’ L.L. geslaagen en
geschopt hebben zo condemneert de Raad dezelve
ieder in een boete van thien £ cum Expensis
pronunt Eod.
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fol. 167vso
01.
02. Weth ( Wiesell
03.
( Mulder
04.
05. Raaden
06. Praes. omnibus
07. demto van Raalten
08.
09.
10.
11.
Volten
12.
13. Voorz.
14.
de Rooij
15. Raaden
16. Sonnevelt
17. Hol
18. van Raalten
18a Wiesell
19. Bakker
20. van Voorst
21. Woutersen
22. van Laar
23. solvit 2 Maij 1797
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Lunae 20 Febr. 1797.
Alzo Maria Hessel, geboortig van Amsterdam,
zich alhier eenigen tijd heeft opgehouden, en gebleken is
te zijn een vrouwspersoon van een zeer slegt gedrag, zo is’t,
dat Wethouderen en Raaden dezelve dezer stad en schependom ontzeggen, zo als zij doen mids dezen, op
poene van nadere dispositie, zo binnen dezelve wederom
mogt gevonden worden, condemneerende haar mede
in de kosten en misen der Justitie.
Pronunt: eod.
Veneris 28 Aprilis 1797
Alzo Aaltje Gijsbertsen zig niet ontzien heeft
den mede Raadvriend Hol onheusch te bejegenen
en denzelven met de vuist te slaan, zo condemneert de raad de voornoemde Wed Gerrit Gijsbersen
in een boete van 10 £, volgens willekeur.
pronunt. Eod.

Alzo Jan Jongeneel en Rokus Jongeneel Stads
wakers zig niet ontzien hebben op den 20 Maart
L.L. ten huize van Jacobus Poelman de glaazen
inteslaan en den gemelden Roedendrager boven
dien geslaagen hebben. Zo condemneert de Raad
dezelven beide om 14 dagen in hunne bediening
te worden gesuspendeert en voords in de betaaling
van alle zodaanige penningen als tot reparatie
van het stukgeslagen ruitwerk zullen benoodigt
zijn onvermindert alzulke acten als gemelde
Jacobus Poelman tegens de voort beide wakers zal
noodig oordeelen in tijd en wijlen uit hoofde voorsch
te entameeren.
pronunt. Eod.
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fol. 168
01.
02.
Volten
03. Voorz
04.
de Rooij
05.
06. praesent. omnibus
07.
08. solvit.
09.
10.
Volten
11.
12. Voorz
13.
de Rooij
14. praesentibus
15. Sonnevelt
16. Hol
17. Wiesell
18. Bakker
19. van Voorst
20. Woutersen
21. Apeldoorn.
22.
23.
Sonnevelt
24. Voorz
25.
van Voorst
26. praesentibus
27. Volten
28. Hol
29. Wiesell
30. Bakker
31. de Rooij
32. Woutersen
33. R J Apeldoorn
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Lunae 1 Maji 1797.
Alzo Aaltje Duvergé Huisvrouw van J. Smit zig niet
ontzien heeft op gister den Roedendrager van Werven
trouw aantetijden en volgens eige bekentenis verklaart
geen reden daarvoor gehad te hebben zo condemneert
de Raad gemelde Aaltje Duvergé in een boete van
40 £ volgens willekeur de scheepenklaaring
om redenen remitteerende te betaalen binnen 24 uuren
pronunt. Eod.
Lunae 15 Maji 1797.
Alzo Marrigje Johannessen dienende bij Evert Duvergé
zig niet ontzien heeft op vrijdag L.L. 12 Maij Grietje Nieman
Huisvrouw van Dirk van Megen geslaagen heeft te slaan Zo is t
dat de Raad uit aanmerking dat gemelde Grietje Nieman
zwanger was dezelve condemneert vier dagen te water
en te brood op het papenkamertje, cum Expensis.
pronuntiatum Eod.

Lunae 22 Maji 1797
Alzo Claas Jansen poortier van de Vischpoort uit
hoofde van vehemente suspicie omtrent de begaane
tuindiverijen in den nagt van den 13 tot den 14e dezen
maand gepleegt gevat en als nog in hechtenisse,
vrijwillig bekend heeft dat in den morgen van den
14d zijnde geweest sondag en agt dagen in zijn hof
heeft leggen gehad eene meenigte boonestokken en
erwtegarden die hem gedetineerde niet toekwamen
en niettegenstaande dit eenige derzelven zig geeijgent
heeft ten gebruike zonder eenige kennisgeeving aan
den Praesident daarvan gegeeven te hebben gelijk
zulks hadde behoort, zaaken welke niet geoorlooft
zijn, maar integensdeel ten hoogsten strafbaar zijn.
Zo is t dat de Raad bij feute van meerder bewijs,
uit hoofde voorschreeven den gemelden Claas Jansen
condemneert bij dez om tweemaal vierentwintg
uuren te zitten te water en te brood op t papen-
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fol. 168vso
01.
02.
03.
04.
Sonnevelt
05. Voorz
06.
van Voorst
07. praesent. omnibus
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.Voorz van Voorst
16. praesent
17. Volten
18. Hol
19. Wiesell
20. Bakker
21. de Rooij
22. van Laar
23. D Apeldoorn
24. R J Apeldoorn
25. solvit
26.
Wiesell
27. Voorz
28.
Woutersen
29.
30. praesent. praeter
31.
Bakker
32.
33.
34. de boete is verzee35. –ten.
36.
37.
38.
Wiesell
39. Voorz. Woutersen
40. praesent.
41.
Sonnevelt
42.
Holl
43.
de Rooij
44.
van Voorst
van Laar
45.
46.
D Apeldoorn
47.
R J Apeldoorn.

kamertje met condemnatie in de kosten
Gesententieert den 22ste en gepronuncieert
d. 23~ May 1797.
Martis 6 junij 1797
Alzo Truy Ossenberg zig niet ontzien heeft den
Burger A.H. Drost voor de balie als een meine-digen uiteschelden zonder daarvoor het minst bewijs
te hebben en zig voord voor den Raad zeer onheusch
en insolent gedraegen heeft zo is t dat de Raad
dezelve condemneert om 6 dagen te zitten te water
en te brood op het papenkamertje cum Exp
pronunt Eod
Veneris 23 junij 1797
Alzo Cornelis Kok in den nagt van den 17 tot d 18 dezer
Wouter Craaijenoort met de vuijst geslaagen heeft
zo condemneert de Raad dezelve in een boete
van vijf £ volgens willekeur.
pronunt. Eod.

Lunae 24 julij 1797
Alzo Jan Withaar zig niet ontzien heeft voorleeden
pinxter maandag ten huize van Lodewijk Walter op eene
insolente wijze zig te gedraagen en eenig goed stuk te
slaan , als mede den Onderschout bij t schutten van
een zijner paerden mishandelt en zig tegens hem verzet
heeft. Zo condemneert de Raad denzelven in een
boete van 20 Heerenponden en 20 £ schepenklaaring
te betaalen binnen tweemaal 24 uuren en bij ontstente-nis van dien om bden[f] tijd van 14 dagen op water en brood
te zitten op t papekamertje cum exp.
Veneris 4 Aug. 1797
Alzo Jan Jongeneel stads waker zig niet ontzien heeft
voorleeden woensdag d. 2 Aug. op het Raadhuis onbe=
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01.
02.
03.
04.
05.
06. Voorz Volten
07. praesentibus
08. Holl
09. Van Raalten
10. Bakker
11. de Rooij
12. Van Laar
13. D. Apeldoorn.
14. R.J. Apeldoorn.
15. abs. secretaris
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
( Volten
37. Voorz ( Woutersen
37. praesentibus
38. Holl.
39. Van Raalten
40. Van Laar
41. Bakker
42. de Rooij
43. Voorst
44. D. Apeldoorn
45. R.J. Apeldoorn.

fol. 169
-behoorlijk gedraagen en den Burger Schildwagt heeft
geattacqueert Zo condemneert de Raad denzelven
in een suspensie van amtsbediening voor den tijd van
6 weeken te rekenen van dato dezes.
pronunc. 4 Aug 1797
Martis 29 Augusti 1797.
Alzo Dirk Tijdeman, woonagtig te Elspeet, zich niet
ontzien heeft op den 28e augusti 1797, ten huize van
Hannes de Vente eene zekere Harremanna Schook aan
voorn. huize heeft doen komen, en op eene enigzints
geweldadige wijze, ten minsten, voor zo verre den Gerichte
gebleken is, door sterke dreigementen genoodzaakt heeft
het kind van voorn’ Hannes de Vente, ’t welk gezegd
wierd, betoverd te zijn, te zegenen, door het zeggen der
woorden, in de naam des Vaders, des Zoons, en des Heiligen
Geest zegene ik U, en vervolgens andere onbehoorlijke
woorden heeft gebezigd: Zaaken, welke de veiligheid
der persoonen en publieke rust hinderlijk zijn, de
leden van den Raad der Gemeente van Harderwijk
gelet, waar op in dezen te letten stond, doende recht,
verstaat, dat genoemde Dirk Tijdemen, wegens zijn
gehouden gedrag serieuselijk zal worden gecorrigeerd,
tevens worden geordonneerd, zich van zaaken van
dien aart binnen deeze stad en Jurisdictie in ’t vervolg te onthouden, en dat in contrarie gevallen
naar exigentie van zaaken nadrukkelijker maatregelen tegens hem beklaagde door den Raad zullen
worden genomen; Aan de klaagster overlatende
zodanige actie van injurie ten opzicht van min
of meer gepleegd geweld of andere, als zij tegens beklaagde tot tijd en wijle zal vermeenen te moeten institueeren, condemneerende hem beklaagde
verders in de kosten en misen der Justitie.
Pronunt: d. 29 Augi 1797.
Mercurii d. 30. Augusti 1797.
Alzo Dirk Roest, op sondag avond l.l. zijnde den 27.
Augusti: 1797 zich in zeer beledigende woorden over
den persoon van den Burger Commandant A. Gelderman
heeft uitgelaten, en daar en boven Lammert Christiaans
op den Broederen
heeft geslagen, Zo is’t, De Raad der Gemeente van
Harderwijk in deezen gelet waar op te letten stond,
doende recht condemneert den gemelden Dirk Roest
zoals zij condemneert mids dezen, om met opene
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

fol. 169vso
Deuren den Commandant in tegenswoordigheid van den
Raad verschooning en excuus te vragen, met betuiging van berouw over zijne allezints ‘hoon en de uitdrukkingen, den Commandant A. Gelderman niet
anders als een braaf en eerlijk man te kennen,
met belofte diergelijke beledigingen in ’t vervolg
te zullen nalaten, verders in eene boete van
16 £ en 6 £ schepenklaring te betaalen binnen den tijd van 24 uuren cum expensis.
pronunt. d 30 Augusti 1797.

(Volten
11.
12. Voorz. (Woutersen
13. praesentibus ut
14. supra.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

eod. die.
Alzo Dirk Roest zich onwillig heeft getoond
aan ’t Decreet op heden te voldoen, zo is ’t dat
de Raad der Gemeente doende recht hem Dirk
Roest condemneert, zoals hij condemneert mids
deezen, om op het Papenkamertje te worden
gezet tot zo lange hij gecondemneerde aan
het bovengemelde decreet zal hebben voldaan
Cum expensis.
pronunt et Exec.
eod die.

21.
de Rooij
b
22. praesid van Laar
23. praesent: demto
24.
Wiesell
25.
26.
27.
28.
de Rooij
29.
b
30. praesid van Laar
31. praesent praeter
32. van Raalten et
33. R.J. Apeldoorn
34.
35.
36.
37.
38. solvit
39.
40.
41.

Lunae 2 Octob: 1797.
Alzo Aalt Besselsen Marten Besselsen en Gijsbert
Nagelhout d 29 Sept. L.L. alkander op s’Heeren
straaten geslaagen hebben zo condemneert de Raad
dezelven ider in eene boete van 10 £ volgens willekeur.
pronunt. Eod. die.
Lunae 9 Octobr. 1797.
Alzo Aartje Stevens weduwe Elbert Aalten zig
niet ontzien heeft op saturdag d. 30 Septemb. l.l. ten
huize van Cornelis ten Bos aan denzelven verregaande
brutaale woorden te geeven en voords den Raad voor
schelmen heeft uitgescholden, zo is’t dat den Raad
doende regt gemelde Aartje Stevens condemneert
in de eerste plaats om voor de balie Cornelis ten Bos
vergiffenis te vraagen en in de tweede plaats in eene
boete van 40 £ en 40 £ schepenklaaringe volgens
willekeur
pronunc. Eod. die.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

fol. 170
Alzo Rijer den Grooten wanneer ter instanke van
de beide Stad Rentmeesteren gepijnd wierd, pand
verweigert heeft en hetzelve midsdien met de sterke
hand gehaalt is, zo condemneert De Raad denzelven in eene boete van 40 £ volgens willekeur
de schepenklaaring om redenen remitteerende
pron: Eod.

08.
de Rooij
09. Voorz. van Laar
10. praesent : omnibus
11. demto Sonnevelt
12.
13. de boete verzeeten
14.
15.
16.

Alzo Jan Withaar op gister de vrouw van Johannes
Stronkhorst gescholden heeft condemneert de Raad
denzelven in eene boete van 3 £ en 3 £ schepen
klaarvrij te betaalen binnen agt dagen en bij ontstentenis van dien om zes dagen te zitten op water en
brood cum Expensis
pronunc: Eod.

17.
( de Rooij
18. Voorz ( van Laar
19. praes. omnibus
20. demtis Van Raalten
21.
D: Apeldoorn
22. abs. secretaris.
23.
24.
25.
26. solvit
27.
28.

Mercurii 25 Octob. 1797.
Alzo de Burger L: André heeft kunnen
goedvinden, zodanige woorden te gebruiken,
welke allezints infurieus en ten hoogsten
beledigend zijn voor den Raad der Gemeente
dezer stad; zo is ‘t, dat de Raad der Gemeente
doende recht, hem L: André condemneert, zo
als hij condemneert word gecondemneerd
mids dezen, in een boete van 40 £
en 40 £ schepenklaring, volgens dezer
stads willekeur.
pronunc eod.

29.
30. Voorz Wiesell
31. praesent. demtis
32. van Raalten et
33. R.J. Apeldoorn
34.
35. solvit
36.

Lunae 16 Octob. 1797

Veneris 26 Januarie 1798
Alzo de Wed. Gerrit Gijsbersen zig niet ontzien heeft
d 25 dezer de vrouw van Jan Cornelissen met een asschop
zwaar aan t hoofd te wonden, en voords getragt heeft
t’Gerigt te ontgaan Zo condemneert de Raad dezelve
in een boete van 20 £ en 20 £ schepenklaaring
te voldoen voor zonnen ondergang cum Exp. voorbeh[?]
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01.
02.
03.
04. praesid. Wiesell
05. praesent. demtis
06. van Raalten D.
07. Apeldoorn et R.J.
08. Apeldoorn
09.
10.
11.
12. Voorz. Volten Loco
13.
Wiesell
14. praesentibus
15.
Sonnevelt
16.
Holl.
17.
Backer
van Voorst
18.
19.
van Laar
20.
D. Apeldoorn
21. Voorz. Volten Loco
Wiesell
22.
23. praesentibus
24.
Sonnevelt
25.
Backer
26.
van Voorst
Woutersen
27.
van Laar
28.
29.
D. Apeldoorn
30.
31. solvit 1802.
32.

fol. 170vso
de particuliere acten van de gezegde vrouw van Jan Cornelissen
tegens de gecondemneerde uit hoofde voorschreeven.
pronunc. Eoden.
Mercurii 31 Januarij 1798
Alzo Aert Roest op voorleede vrijdag d 26 L.L. ten
huize van Loge Gelderman, Jan van Eisen uitgescholden en kwaade woorden gegeven heeft Zo condemneert de Raad denzelve in een boete van 3 £
en 3 £ Schepenklaaring volgens willekeur
pronunc. Eod. die.
Mercurii 14 febr. 1798.
Alzo Jan van Laar zig niet ontzien heeft op gister d
13 febr stobben in heggen te hakken en hout medetenemen, Zo is t dat de Raad doende regt uit naam en van
wegen het Bataafsche Volk denzelven condemneert
om vier dagen te water en te brood te zitten op het
papenkamertje, met de kosten.
pronunt. Eodem.
Veneris 16 febr 1798
Alzo Hendrik van Raalten zig niet ontzien heeft
in een publiek gezelschap ten huize van Harmen Mulder
voorleeden Saturdag d 10 febr. L.L. openbaar en herhaald
veragtelijk op den Raad te spreeken en te zeggen dat
hij dezelve wat bescheet. Zo is t dat de Raad, doende
regt, uit den naam van wegens het Bataafsche
Volk, den gezeide Hendrik van Raalten condemneert
in een boete van 40 £, en 40 £ schepenklaring
na willekeur
pronunc: Eod.
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fol. 171
01. praeside Wiesell
02. praesentibus
03. Steenwinkel
04. van Erckelens
05. Apeldoorn
06. Tijhoft
07.
08. solvit
09.
10.
11.
12.
13. praeside Wiesell
14. praesentibus
15. Steenwinkel
16. van Erckelens
17. Gelderman
18. Apeldoorn
19. Tijhoft
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. praeside Wiesell
27. praesentibus
28. Steenwinkel
29. Apeldoorn
30. Tijhoft
31.
32.
33. solvit
34.
35.
36.
37.
38. praeside Wiesell
39. praesent omnibus
40.
41. de boete verzeeten

Veneris 20 Aprili 1798
Alzo Philip van der Linden zig niet ontzien heeft
op sondag nagt tussen d 1 en 2 April l.l. op straat eenige
onstuurigheden te verrigten en openbaar geweld te pleegen
Zo is t dat het Gemeente Bestuur doende regt uit naam
en van wegen het Bataafsche Volk denzelven condemneert in een boete van 10 £ te betaalen binnen 3 maal
vierentwintig uuren en bij faute van dien om voor denzelven tijd van drie maal vierentwintig uuren te zitten
op water en brood met de kosten.
pronunc. Eod. die.
Mercurii d. 25 Aprilis 1798
Alzo Rijer den Grooten uit Hierden zig niet ontzien
heeft stadshout staande op het eerste ruimels
te kappen en te vervoeren en zig midsdien aan houtdiverij
heeft schuldig gemaakt Zo is t dat het Gemeente Bestuur doende regt, uit naam en van wegen het Bataafsche Volk denzelven condemneert bij deze in een boete
van vijfhonderd Caroli Guldens ad 20 st. het stuk
te betaalen binnen den tijd van zes weeken op poene
van lijfstraffe ingevolge s landschaps publicatie
dezen aangaand. geëmaneert.
pronunciatum Eodem die.
Sabb 28 Aprilis 1798
Alzo Herm. de Wilde op requestie van t Gemeente bestuur
onwillig blijft zijn instructie als pagter der 5 speien
te toonen en alzo disobedient zig heeft getoont aan
de orders der Regeering waartoe hij als ingezeten
verpligt is Zo is t dat het Gemeente Bestuur doende
regt uit naam des Bataafschen Volks denzelve
condemneert in een boete van 25 Guldens te
betaalen heden voor zonnen ondergang op poene van
confinement op t papenkamertje met de kosten.
pronunc. Eodem
Veneris 4 Maji 1798
Alzo Beert Louw, op saturdag avond d 24 februari
l.l. zig ten huize van Hendrik van Laar, bevindende
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

fol. 171vso
en beschonken zijnde, oproerige uitdrukkingen gebezigt heeft en zig niet ontzien heeft te zeggen
dat zekere door hem aangekogte goederen met bare
guldens wilde betaalen, Zo is t dat het Gemeente
Bestuur, in aanmerking neemende zijne dronkenschap regt doende, uit naam en van wegen het
Bataafsche Volk denzelven condemneert in een
boete van f50 Caroli Guldens ad 20 st het stuk
te betaalen binnen 8 dagen op poene van te zitten
op water en brood voor den tijd van 14 dagen met
de kosten.
pronunt d. 7 Maij 1798

13. praeside et praesent
14. [citat?]
15.
16.
17. solverunt
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Alzo Geurt Jacobsen, Jan van Battem, niettegenstaande s’Raads publicaten van d 29 december
1797 zig niet ontzien hebben, om aan t’huis van
Rijnder Hiddink in Hierden met geweeren te komen
en nevene Lubbert Jansen die voor hun heeft
aangeklopt, eenige onstuurigheden aldaar hebben
bedreven, Zo is t dat het Gemeente Bestuur
regt doende, uit naam, en van wegen het Bataaf-sche volk, de drie voornoemde persoonen Geurt Jacobsen, Jan van Battem, en Lubbert Jansen,
condemneert ider in een boete van 5 £
ingevolge vooraangesoogene publicaten, te
betaalen binnen tweemaal vierentwintig uuren.

26.

pronunt d. 7 maij 1798

27.

Lunae 19 Maij 1798

28. Voorz Steenwinkel
29. praesentibus
30. van Erckelens
31. Apeldoorn
32. Tijhoft
33.
34.
35.
36.
37.

In zaake van den Fiscus Dr. H. van Hocelum klager
a Evert Duvergé Beklaagde – om te hooren verklaa
ren, dat het den Bekl. niet heeft vrijgestaan om ten tijde
dat hij wijdemeester was en boek gehouden heeft van
den ontfang en uitgaaf der wijde
1” te boeken betaaling aan meer arbeiders, als er op de
wijde in t’werk zijn geweest
2” verscheide posten te boeken welke niet gelevert zijn
3” betaaling te stellen van posten welke eerst door de
volgende wijdemeesters zijn afgedaan en betaald
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fol. 172
4” posten te boeken welke met quitantien niet heeft verandwoord
5 een quaad en allesins melitieus en frauduleus gebruik
te maaken van rekeningen welken facet onbestaanbaar
is met de rekening zelve of frauduleus is verandert
en door allen deze de penningen der wijde frauduleus
heeft gecontracteert.
concludeerende overzulks dat gezeede Evert Duvergé
mag worden gecondemneert 1 in de restitutie der
gecontracteerde wijdepenningen ter som van f 1842de met inhabiel verklaaring tot eenige amten, bedieningen in adminestratie van penningen en een
geldboete van twee duijzend zilveren Ducaten Jud.
samen moderemen salvo, ofte in eene andere zodaanige straffe of poene als den geregte uit hoofde
der gepleegde misdaad zal vermeenen te behooren
met inbeding van de kosten.
Het Gemeente bestuur gezien aanspraak en Juch.
feiten van dien voords ????????????????????????????
??????????????????????in aanmerking genoomen
hebbende de aan zijde van Beklaagde gepasseerde acte
van vrijwillige condemnatie met renunciatie van alle
verdere wheeren middelen en defensien rechtens, en
wijders gelet op alles wat in deze te letten stond, en
vooral op eene samenloop van eenige metigeerende
en verzagtende omstandigheeden doende regt uit den
naam en van wegens het Bataafsche Volk verstaat
dat ten puncipaalen gedaan is een goeden [aanspraak?]

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

solvit

in zo verre dat Beklaagde verpligt en gehouden
zal zijn eerstelijk te restitueeren zodeanege somma
van Eenhonderd vier en segtig Guldens als de wijde
van Beklaagde is competeerende; en voords in de
tweede plaats tot een boete van zeshonderd Guldens een en ander te voldoen binnen den tijd van
drie maanden te rekenen van den dag der pronunciatie
van deze sententie, wordende de Fiscus, in deszelfs
verdere eisch niet ontfankelijk verklaart : condemneerende de Beklaagde verders in de kosten en misen
dezer gansche proceduure ter taxatie en moderatie
van dezen Gerigte.
pronunt. Eodem Die.
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fol. 172vso
01.
02. Voorz Steenwinkel
03. praesentibus
04. van Erckelens
05. Apeldoorn
06. Tijhoft
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. Voorz Steenwinkel
25. praesentibus
26. Gelderman
27. Wiesell
28. Apeldoorn
29. Tijhoft
30. solvit
31.
32.
33. Voorz Steenwinkel
34. praesentibus
35. praeter Apeldoorn
36.
37.
38.
39.

Lunae 31 Maji 1798
Alzo Jan Plat thans thans gedetineert volgens alle apparente
en existeerende vehemente suspicien zig meermaale heeft
schuldig gemaakt aan inslaan van glaazen en rinkelroijen des nagts op de straaten en in specie aan het inwerpen der glaazen in den nagt van den 6 tot den 7 Maij
l.l. ten huize van den Burger Hendrik Cirkel Junior
Zo ist dat het Gemeente Bestuur in aanmerking
neemende dat een zodaanig persoon welke zich aan
straatschenderijen schuldig maakt, ten minsten na alle
mogelijke en gequaliseerde suspicien daaraan schuldig
is, als een gevaarlijk burger moet gerekent worden voor de ruste en
veiligheid
der stad en derzelven goede Burgerij, regt doende uit
naam en vanwegen het Bataafsch Volk denzelven
Jan Plat bij deze bant uit deze stad en schependom
voor den tijd van een jaar, op poene van zwaarder straffe
zo binnen dien tijd daarin weder mogte komen condemneerende de gedetineerde verders in de kosten en misen
van Justitie.
pronunt Eod. die.
Veneris 8 junij 1798
Alzo Johan van Kasteel zig niet ontzien heeft tegens
dezen stads willekeur vuur te stooken onder een
afdak Zo is t dat het Gemeente bstuur regt doende
in naam des bataafschen Volks denzelven condemneert
in eene boete van 40 £ volgens willek 1 Deel 3d Capittels
30 d Artikel te betaalen binnen driemaal vierentwintig uren
op poene als na willekeur.
pronunc. Eod. die.
Lunae 31 Junij 1798
Alzo Claas Nolles zig niet ontzien heeft Antje
Sjoerds uitteschelden en met den vuist te slaan Zo
is t dat het Gemeente Bestuur doende regt uit naam
des bataafschen volks dezelve condemneert 1e in
een boete van 3 £ en 3 £ schepenklaaring en 2 in
een boete van 10 £ alles volgens willekeur.
publ. dezelve dag.
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fol. 173
01.
02. Voorz van Erckelens
03. praesent
04. Gelderman
05. Wiesell
06. Apeldoorn
07. Tijhoft
08.
09. solvit
10.
11.
12.

Lunae 2 Julij 1798
Alzo Claas Cornelissen zig niet ontzien heeft het jongetje
van Evert Holl te slaan, en verregaand te mishandelen en op de borst te trappen, Zo is t dat het Gemeente bestuur regt doende uit naam en van wegen het
Bataafsche Volk denzelve condemneert in een
boete van 25 Guldens te betaalen binnen 24
uuren, en bij ontstentenis van dien, om voor den tijd
van 8 daagen te zitten te water en te brood in
t’planciusgat met de kosten.
pronunc. Eod.

13. voorz.
14. Heijdendaal
15. Pires
16. Apeldoorn
17. Huijsman
18. de Rooij
19.
20.
21.
22.
23.
24. solvit
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Lunae 30 julij 1799
Alzo Pieter Baarssen zig niet ontzien heeft op den 23e dezes den roedendrager Rutger van Werven, welke
hem belette om bij de Gedetineerde
Jannetje Raaijen te komen, te insul
leren en denzelven vervolgens op
den Broederen alhier uitteschelden
en te dreigen zo is het van het Gemeente Bestuur regt doende in
naam en van wegens het Bataafsche Volk denzelven Pieter Baarssen condemneert in een boete van
20 £ binnen 8 dagen te betalen
bij poene van nadere dispositie
pronunc. eodem.
Alzo Aaltje Decemers zig niet ontzien heeft zig voor de tweede maal
in onegt te laten bezwangeren,
zo is het dat ’t Gemeente Bestuur
regt doende in naam des Bataafschen volk dezelve voor al haar
leven bant buiten stad en schepen
dom bij poene van arbitraire
correctie inval ooit weder binnen dezel
ve mogte bevonden worden.
gesententieerd den 3 Augs 1799

41.

Pronunciat. den 6. August. 1798.
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fol. 173vso
01. Praeside
02. secui vin sec
03. praese. si b. omnib.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Bij het Gemeente Bestuur der
stad Harderwijk gezien en geëxamineerd zijnde de genomene informatien tegens en
successive verhooren van Johanna Raaijen oud 24 jaaren
en geboortig van hier in deze stad, tans crimineel gedetineerde alhier
waaruit gebleken.
dat zij gedetineerde de gelijk
met Hendrica van Zelm als
dienstmaagd gewoond hebbende
bij den burger L. André gemelde Hendrica van Zelm na
des morgens nog zeer gezond
geweest te zijn, op den 13 febru
arij 1798 des nademiddags en
wel kort na den eeten onge
steld is geworden, hevig heeft
begonnen te braaken en hand
over hand verergenende in
den volgenden nagt onder he
vige stuiptrekkingen is komen
te overlijden.
dat het lijk van gemelde Hen
drica van Zelm geopend zijnde
daarin niet alleen tekenen van
vergiftiging gevonden, maar
zelf uit het bij een verzamel
maagsap bij een scheikundig on
derzoek rottekruid bevonden
ontdekt, en de oorzaak des
doods is bevonden te zijn.
dat zij gedetineerde op denzel
ven 13 februarij 1798, daags voor
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fol. 174
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

* ’s middags

de dood en denzelven dag van de
ziekte van Hendrica van Zelm
voor 4 stuivers rottekruid bij
den apothecer Mooijen heeft
gehaald.
Dat aan haar Gedete als keuken
meid het klaar maken en be
zorgen van het eeten bevolen
was
Dat zij gedetineerde hoezeer
voorgegeven hebbende dat rottekruid op last van haar
meesteres gehaald te hebben,
hetzelve egter niet aan dezelve heeft overhandigd, maar
volgens haar confessie in
het secreet geworpen;
Dat zij hetzelve vergif heeft ge
haald * tusschen één uuren en
half twee, en voor dat zij
met Hendrica van Zelm ging
eeten.
Dat aan haar door haare meesteres gelast zijnde, om zekere
zuurkool welke dien middag
zoude opgewarmd worden, niet
te gebruiken maar die weg te
zetten, aan die bevelen niet
heeft voldaan, maar die zuur
kool heeft opgewarmd, en haar
cameraad Hendrica van Zelm
daarvan laten eeten. hebbende
zij gedetineerde van dezelve
niet mede gegeten.
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fol. 174vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Dat in de pot waarin die zuur
kool was geweest, en welke door
gedetineerde bij vertoning daar
voor erkend is zekere vreemde
stoffe gevonden is naar alle in
dicien hoogstwaarschijnlijk
rottekruid zijnde.
Dat in weerwil van haar be
wustheid van rottekruid ge
haald te hebben en van de
ziekte van Hendrica van Zelm
van het haalen van dat rot
tekruid niet aan haar meester
of meesteres heeft gezegd, maar
dezelve tragten wijs te maken,
dat haar cameraad naar de
genever stonk
dat eenige hoenderen, welke
hoogstwaarschijnlijk van het
uitbraaksel van Hendrica van
Zelm gegeten hebben successive
agter den anderen gestorven
zijn.
Dat zij gedetineerde eindelijk zo
omtrent de wijze waarop zij
met het door haar gehaalde rotte
kruid gehandeld heeft, als omtrent
de omstandigheden welke in
den nagt van het overlijden
van Hendrica van Zelm met
dezelve hebben plaats gehad
niet alleenlijk diverse malen
heeft gevacilleerd maar ook
het Gerigt met allerleij leugens
heeft tragten te circumvenieren.
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fol. 175
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. * ooit weder
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Dat zij gedete door dit een
en ander zig zelven onder de
vehementste en gequalificeerdste suspicie heeft gebragt van
duk gemelde Hendrica van
Zelm door vergif om het
leven gebragt te hebben.
Welgem: Gemeente Bestuur in
consideratie nemende, dat
het belang der maatschappij
en de veiligheid van het leven
haarer mede burgeren vereischt,
dat dergelijke gevaarlijke personen buiten dezelve worden
staat worden gesteld zoortgelijke misdaden * te tenteren
en doende regt in name des
Bataafschen Volks, condemneert de gedetineerde Johanna Raaijen om gedurende den
tijd van zestig agtereenvolgende jaaren in het tugthuis van
het voormalig Gewest Gelderland te worden geconfineerd
om aldaar met haarer handen
arbeid de kost te winnen
met condemnatie van de gedetineerde in de kosten en misen
van justitie.
Pronunc: den 24 Augt 1798
missive aan t Hof van Justitie
V.G.
Burgers Rechters
Alzo Johanna Raaijen bij ons ge-
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fol. 175vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. Geschreven te Har19. derwijk den 24 Augs.
20. 1798 4e j:d: B:V.
21.
22.
23.
24. praes. omnibus
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

condemneert is om voor den
tijd van zestig jaaren in het
tugthuis van dit voormalig
Gewest geconfineerd te worden
om aldaar met haarer handen
werk de kost te winnen, volgens bijgaande sententie, is
ons verzoek, dat Gijl: die voorziening gelieft te doen, dat
dezelve welke wij ten dien einde met eenige suppoosten op
heden avond staan af te
zenden aldaar werde ingelaten.
waarmede eindigende bevelen
wij U L: in Gods heilige bescherming
Heil en Broederschap
het Gemeente Bestuur der stad
Harderwijk
Steenwinkel vt
op last van het
zelve
Vrijdag 12 Oct: 1798
Alzo Andries Apeldoorn R.J. zoon
zig niet ontzien heeft om voor
eenigen tijd geleden Jan David
Diemer des avonds op straat uit
te schelden en aan het hoofd te slaan
zo is het dat het Gemeente Bestuur
doende regt in name des Bataaf
schen Volks denzelven condemneert
in een boete van tien £ binnen
8 dagen na pronuntiatie dezes te
betalen bij poene van nadere dispositie
pronuntiatum eodem die.
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fol. 176
01.

Vrijdag 23 november 1798

02.publ.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Alzo Peter Goedvree zig niet ontzien
heeft om zig een tak van een der boo
men op het Jufferen Heeren pad dezer stad
toebehorende toe te eigenen en zulks
niet ongestraft behoort gepasseerd te
worden, zo is het dat het Gemeente
Bestuur doende regt in name en
van wegens het Bataafsche volk
denzelven Peter Goedvree condemneert
in een boete van tien Heeren ponden
volgens stads willekeur

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Alzo Jacob Hendriksen oud 10 jaaren zig niet ont
zien heeft om uit verregaande on
voorzigtigheid een brandende turf
onder de deur van de schuur van
Geerlof Gerritsen te laten vallen
waardoor brand had kunnen
ontstaan, zo is het dat het Ge
meente Bestuur ten einde in de
zen een exampel te statueren om
denzelven Jacob Hendriksen con
demneert om 24 uuren te water
en brood gezet te worden op
het papenkamertje

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Alzo Willem Sonnevelt zig niet ontzien
heeft, om op den 12 dezer zekeren Rokus
Jongeneel, en Jan Dwars tot welker
apprehensie door dit Gemeente Bestuur
aan de roedendragers last was gege
ven op het oogenblik dat die appre
hensie zoude worden geëffectueerd
te waarschuwen, dat zig weg moes
ten maaken, waardoor die appre
hensie is mislukt, en alzo de justitie
is bespot, en in het inquireeren naar
gepleegde misdaden illusoir gemaakt.
het welk om den gevolgen wille niet
kan ende vermag gedoogt te werden.
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fol. 176vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Zo is het dat voornd Gemeente Bestuur
regt doende in name en van wegens
het Bataafsche Volk denzelven Willem
Sonnevelt ter zake voornd condemneert
in eene boete van 20 £ voor zonnen
ondergang te betalen bij poene als
naar willekeur
Pronunc: den 13 April 1799

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Alzo Reijer Gerritsen en Claas de Vente zig
niet ontzien hebben om voor eenigen tijd
zekere Jacoba Split die zich op het schip
van Jan Renden bevond op een zeer
oneerbare wijs te behandelen, en met
slaan en stoten te mishandelen en
zulks tegens de goede orde en policie
ten eenenmaal strijdig is en zij zig
daarenboven zeer onbescheiden tegens
den Gerigte gedragen hebben.
Zo is het dat het Gemeente bestuur
doende regt in name en van wegens
het Bataafsche Volk dezelve Reijer
Gerritsen en Claas de Vente condemneert
elk in een boete van 20 £ te betalen
voor dingsdag avond den 23e dezes,
bij poene van nadere dispositie
Pronunc: den 19 April 1799

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Alzo Peter Goed oud 45 jaaren en tans ge
detineerde alhier zig onder de vehe
mentste suspicien en preesumtien
heeft gebragt van ijzer tot den af
braak van dezer stads toren geho
rende gestolen te hebben, en hij vol
gens zijne eigene judiciele confessie
eene quantiteit oud ijzer op zijn
land aan de Engesteeg buiten de
ze stad onder den grond verborgen
heeft gehad, en hetzelve vervolgens
op woensdag den 10 April ll, des
morgens zeer vroeg met zijn kar
aan de brug heeft gebragt en verder
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fol. 177
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. *Peter Goed
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

doen vervoeren aan boord van schipper Sijmen Jans de Haan aan wiens
knegt Wijlbe Eelkes hij dat ijzer had
gezonden met last om hetzelve in
Friesland voor hem te verzeggen voor
gevende hetzelve ijzer te hebben ge
kogt ofschoon hij gedetineerde
almede volgens zijne eigene con
fessie wel presumeerde, dat het
zelve gestolen was. Ende zulks zaken zijn welke in een land waar
goede orde en justitie heerscht
niet behoren getolereerd maar
in tegensdeel gestraft te worden
en daartegens voorzieninge ge
daan.
Het Gemeente Bestuur der stad
Harderwijk doende regt in name
en van wegens het Bataafsche
Volk bant den zelven * buiten deze
stad en schependom voor den tijd
van twee eerstvolgende jaaren
bij poene van zwaarder straf
in dien binnen voorschr tijd we
der binnen dezelve komen mogte
komen, condemnerende dezelve
wijders in de kosten en misen
van justitie
pronunc: den 10 Maij 1799

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Alzo Wijlbe Eelkes oud in de 20 jaaren
Rokus Jongeneel oud 22 jaaren
en Jan Jacobsen alias Jan Dwars
oud 21 jaaren tans gedetineerdens
alhier zig onder vehemente sus
picien en vermooden hebben ge
bragt van oud ijzer tot den af
braak van dezen stads tooren
behorende te hebben gestoolen
en eerste gedetineerde daaren boven
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fol. 177vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

volgens zijne eigene judiciële confessie
oud ijzer bestaande in zodane stuk
ken welke alleen tot zware oude
gebouwen volgens het oordeel van
deskundigen hadden kunnen
dienen, van Peter Goed heeft aan
genomen en in het schip van
Sijmen Jans de Haan bij wien
gedetineerde als knegt diende, bui
ten weten van zijn meester ver:
borgen, om het zelve voor gezegden Peter Goed in Friesland te
verkopen en hij gedetineerde zulks
eerst ontkend maar naderhand
geconfesseerd heeft, en daardoor
de tegens hem militerende pre
sumtien verstarkt en twede en
derde gedetineerdens welke mede aan
het opruimen der puin van den too:
ren gewerkt hebben, zelve geconfes:
seerd hebben oud ijzer zo zij voor
geven bij hun van Peter Goed ont:
fangen, aan Aard Willemsen ver:
kogt te hebben, en dit alles zaaken
zijn die in een land waar goede
orde en justitie heerscht niet be:
horen getolereerd, maar in tegens:
deel gestraft te worden en daar
tegens voorzieninge gedaan.
Het Gemeente Bestuur van Har
derwijk, doende regt, in name en
van wegens het Bataafsche Volk
bant dezelve Wijlbe Eelkes, Rokus Jon
geneel en Jan Jacobsen alias Jan Dwars
elk voor den tijd van één jaar bui
ten deze stad en schependom bij poene
van zwaarder straf inval binnen
dien tijd weder binnen dezelve mog:
ten komen, condemnerende wijders de
gedetineerden in de kosten en misen
van justitie pronunc. den 10 Maij 1799
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fol. 178
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Maandag 10 junij 1799
Evert Pluim 1e aangeeischt
non comparuit
Vrijdag 14 junij 1799
Evert Pluim 2e aangeeischt
non comparuit
Maandag 17 junij 1799
Evert Pluim 3e aangeeischt
non comparuit
Vrijdag 21 junij 1799
Evert Pluim 4e aangeeischt
non comparuit
Fiat edictale citatie.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Alzo Evert Pluim viermaal van
’s Heeren wegen gebodet aange:
eischt en niet gecompareerd, zo
wordt dezelve bij klokkeslag
mits dezen ingedaagd om op
vrijdag die wezen zal den 5 ju:
lij aanstaande, des voornoens te
elf uuren om aan te horen allen
zodanigen eisch en conclusie als
tegens hem van regts wegen zal
gedaan en genomen worden,
en zal deze worden afgekondigd
en aangeplakt daar men gewoon
is publicatie en afficie te doen
pronunt: et publ: eod judic: {de Rooij
{ Elzevier
e
Evert Pluim den 5 julij aangeeischt
voo non comparuit.
Voor de twedemaal ingedaagd 5 julij 1799.
Evert Pluim den 26 julij voor de aange:
eischt non comparuit
Voor de 3de maal ingedaagd non co 26 julij 1799
Evert Pluim den 9 Augustus aangeeischt
non comparuit voor de 4de maal ex
super abundanti ingedaagd 9 augs. 1799
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fol. 178vso
01.
02.
03.
04
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. Praeside
32. Steenwinkel
33. Apeldoorn
34. Huisman
35. de Rooij
36.
37. Solvit
38.

Gezien bij het Gemeente Bestuur der
stad Harderwijk de informatien
genomen op en tegens Derk Ben:
sink en Toon Bensink civiliten
ten Raadhuize dezer stad althans
gedetineerd ten oorzake zijlieden
op den 22 dezer met een kar met
bossen kribhout geladen binnen
deze stad gekomen zijn, mede gezien
de verhoren daaromtrent aan ge:
melde gedetineerden gedaan
en geconsidereerd de presumtien
welke tegens dezelve militeren
van zig van dat hout op eene
ongeoorloofde wijs te hebben
meester gemaakt, zonder dat
vooralsnog tegens hun voldoen:
de bewijzen van hout dieverij
hebben kunnen worden gepro:
duceerd
Het Gemeente bestuur voorn: ont:
slaat mits dezen gezegde Derk
Bensink en Toon Bensink pro:
visioneel uit hunne detentie
onder handtasting en belofte
van zig ten allen tijde des ge:
requireerd nader voor dezen
gerigte te zullen sisteren
gepronuncieerd den 26 julij 1799
Lunae 5 aug. 1799.
Alzo Lammert Heijmens op den 4 august 1799.
Teunis Jan Snel geslagen heeft, zo condem
neert ’t Gemeente bestuur, doende Regt in
naam ende van wegen ’t Bat. Volk, den
voorn: Lammert Heijmens in de boete
van 5 £ binnen 2 maal 24 uuren te vol
doen.
Pronunc. eod. die.
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fol. 179
01.
02.
03.
04. Solvit
05.
06.
07.
08.

Alzo Heijmen Goosen Foppen op den 4 aug.
1799 Teunis van Asselt geslagen heeft
Zo condemneert ’t Gemeente Bestuur doen
de Regt in naam en van wegens ’t Bat.
volk, den voorn~ Heijmen Goosen Foppen
in de boete van 5 £ binnen 2 maal
24 uuren te voldoen.
Pronunc. eod. die.

09.
10.
11.
12.
13. Solvit
14.
15.
16.

Alzo Teunis van Asselt op den 4 august.
1799 Petertjen Schuurman voor eene diefegge heeft uitgescholden zo condemneerd het Gemeente Bestuur * den voorn~
Teunis van Asselt in de boete van
3 £ binnen 2 maal 24 uuren te
voldoen.
Pronunt. eod. die

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Alzo Wouter van Ark op den 11 august 1799 de
knegt van Evert Duvegé heeft geslagen, zo
condemneert het Gemeente Bestuur, doende
Regt innaame ende van wegen ’t Bat. Volk.
den voorn. Wouter van Ark in de boete
van 5 £ binnen 2 maal 24 uuren
te voldoen.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Alzo Loge Gelderman op woensdag den 4e
dezer van ’s volks wegen geciteerd zijnde
om op den Raadhuize te compareeren,
aan die citatie niet heeft willen voldoen
en naderhand gecompareerd zijnde zig
oneerbiedig in den Gerigte heeft gedragen,
Het Gemeente Bestuur der stad Harderwijk
doende regt in name en van wegens
het Bataafsche Volk condemneerd den
zelven Loge Gelderman in een boete van
20 £ te betalen binnen 2 maal 24
uuren bij poene als naar willekeur
pronunt: 5 septbr 1799
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fol. 179vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12. in contumaciam
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Alzo Evert Pluim onder hevige
suspicien en vehemente indicien
van gepleegde misdaad van fal
sificatie eenen vestenis leggen
de dieswegens behoorlijk geciteerd
en bij noncomparitie viermaal
bij klokkegeklep ingedaagd
en niet verschenen is, zo is ‘t
dat het Gemeente Bestuur
doende regt in name en van
wegens het Bataafsche Volk
denzelven Evert Pluim * bant
uit deze stad en schependom
bij poene van nadere dispo:
sitie inval wederom binnen
dezelve komen mogt denzelven
mede condemnerende in de
kosten en misen der justitie
gesent: en gepubl: den 13 sept: 1799

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Alzo Aalt Cornelissen op zondag den 1 september
1799 ter gelegenheid dat binnen deze stad de
oproeping is geschied om de 6e compagnie der
Bataafsche Burgernagt in het Departement
van den ouden IJssel te wapenen zig niet
heeft ontzien deze oproeping op aanschrij:
ving van den collonel der Burgernagt in dit
departement geschiedende, feitelijk en met
geweld te turberen, door te beletten, dat die
oproeping opgelezen wierdt en door Simon
Slaap, welke die oproeping las op de borst
te stooten en te slaan, waardoor veroorzaakt
is geworden, dat die oproeping destijds geen
voortgang heeft kunnen hebben, en alzo de wa:
pening der gemelde 6e compagnie illusoir is
gemaakt, zo is het, dat het Gemeente Bestuur
der stad Harderwijk doende regt in name en
van wegens het Bat: Volk denzelven Aalt Corne:
lissen condemneert in een boete van 20 £ te be:
talen binnen 2 maal 24 uuren bij poene als naar
willekeur pronunt: den 13 sept: 1799
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fol. 180
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
+
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Alzo Willem van Stelten zig niet ont
zien heeft om op donderdag avond
den 10e dezer den voorzitter van
dit Gemeente Bestuur met veel bru:
taliteit te willen dwingen om de
poort voor hem te doen openen,
of hem een billet van huisvesting
te bezorgen, en de president zulks
geweigerd hebbende de gedete zig
verstout heeft, om onder het uit:
braken van allerleij vloeken den
president te dreigen van hem des
anderen daags wel te zullen vinden,
t welk eene daad is waardoor het
publieq gezag eenen ge....ltitueerde

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Alzo Jacob van Raalten en Hendrik
Staal van Elburg af in den nagt tusschen
den 20 en 21. dezer maand october zich
niet ontzien hebben om aan het huis
van den Burger Riket Bos verregaan
de baldadigheden te plegen en Huis
stotingen te doen, en de Bewoonders van

magt gevilipendeert wordt, en wel:
ke overzulks serieuselijk behoort te
worden gecorrigeerd.
Het Gemeente Bestuur der stad Har:
derwijk doende regt in name en
van wegens het Bataafsche Volk,
condemneert denzelven Willem van
Stelten, om gedurende agt dagen
op het papenkamertje gezet en
met water en brood te worden
erneert denzelven wijders condem:
nerende in de kosten zijner de:
tentie mitsgaders in de kosten
en misen der justitie
Gepronunt: den 14 oct: 1799
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fol. 180vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

’t voorn: huijs daar door schrik en altera
tie aan te jagen, en aan hunne goederen
schaade toe te brengen, en zulks tot
bewaring der goede rust en orde, wel
serieuslijk behoort te worden tegens
gegaan, en gecorrigeerd.
Het Gemeente Bestuur doende Recht
in naam en van wegen ’t Bat. Volk.
condemneert de voorñ Jacob van
Raalten en Hendrik Staal om geduurende den tijd van 4 maal 24
uuren in ’t Planciusgat gezet
te worden en aldaar met water
en brood erneert te worden, condemnerende daar en boven bovengem:
J. van Raalten en Hendr. Staal in de kosten
en misen der Justitie.
gesent. en gepron. den 25 oct. 1799.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Alzo Jan Dwars bij sententie van ‘t
Gemeente Bestuur gecondemneerd om
voor den tijd van een jaar buiten deze
stad x schependom gebannen te zijn, uit hoofde van
ijzer gestolen te hebben, d.d. 10 Meij
1799. en evenwel zich niet ontzien
heeft, maar zich verstout, om binnen
deze stad en schependom te komen,
en zich dus tegens voorgemelde senten
tie heeft verzet, zo condemneert
t Gemeente Bestuur, in naam des
Bat. Volks, den voorñ Jan Dwars
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fol. 181
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

om alhier op ’t Papenkamertje gedurende den tijd van agt dagen met water en brood erneerd te worden, op
poene van aan den lijve te zullen gestraft te worden, indien hij weder
binnen den tijd van zijn bannissement
weder zich in deze stad of schependom mogt gevonden worden.
Pronunt. 15 Novemb. 1799.

10.
11.
12.
13.
14.
15. Solvit
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27. Pronunt. 5 dec
28. 1799.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Alzo Arend de Wilde zich niet ontzien heeft
om op saturdag den 30 November 1799 Coenraad Bonets uit te schelden, en dief te noemen, door hem te zeggen, dat hij zijne
slagtersneering met ’t gestolen geld van hem
de Wilde deedt, en dit niet kan getolereerd worden, tot bewaring van redes
goede naam.
Het Gemeente Bestuur doende Recht in
naam en van wegen ’t Bat. Volks condem
neert den voorn Arend de Wilde in
de boete van 3 £ en 3 £ schepen
klaringe, volg. willek. te betaalen
binnen 24 uuren, voorbehoudens nog
thands den aenb. zodanige actie als
Coenraad Bonets

hij vermeenen zal tegens hem Arend de
Wilde te moeten restitueeren. C. Esp.
Alzo Dirk Roest zich niet ontzien heeft van den
Burger Hendrikus Apeldoorn, tijde dat hij in de
Provoost gedetineerd was, uit te schelden voor
een land op vreeter, en Brood bataaf. En ’t zulks geen
sins ter bewaring der ruste, en goede orde en achting voor die geene, die ten dienste van den lande
zijn uitgetrokken, ter verdediging der vrijheid kan
gedoogd worden.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.

fol. 181vso
Het Gemeente Bestuur, doende Recht in name
en van wegen ’t Bat. Volk, condemneerd den
voorn: Dirk Roest, om gedurende 24 uuren
alhier op ’t papenkamertje met brood &
water erneerd te worden. Cum espensis.
Pronunt. den 13 Jañ 1800.

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. Solvit
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Alzo Sijmon Levi niet tegenstaande hem
in 1798 in de maand August. voorgelezen
instructie voor de kooplieden in oud ijzer èn
lood, en de bij publicatie van dit Gemeente
Bestuur gerenoveerde op den 17. August 1798.
gerenoveerde Publicatie van Burgem. Schep.
en Raad dezer Stad. d.d. 28 Julij 1765. tegens
’t kopen van oud lood en ijzer, zich niet ontzien heeft, om oud ijzer te koopen zonder
daar van, zoals de instructie voor de koop
lieden en handeldrijvers in oud lood en ijzer
vermeld, behoorlijke aanteekening en boek
te houden, en dus zich niet aan de wet heeft
willen onderwerpen en gehoorzaamen, maar
zich tegens dezelve verzet, en daar door
gelegenheid verschaft aan quaad willigen
om zich van ’t oud ijzer en lood bij hun
op eene onrechtvaardige wijze verkregen, te ontdoen en ’t zelve te gelde
te maaken, en daar door de voorzorge
eludeerd en verijdeld die de Justitie
in ’t werk steldt, tot bewaring der
algemeene veiligheid, en behoud van
ieders goederen en bezittingen, en
’t ontdekken, dier geenen, welke zich
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fol. 182
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

door ’t steelen en afbreeken van ’t ijzer en
lood der huijzen en gebouwen, de algemei
ne veiligheid stooren.
Het Gemeente Bestuur der Stad Harder
wijck doende Recht in naame en van
wegen ’t Bataafsche Volk, condemneerd
den voorñ Sijmon Levi, in eene boete
van 40 £ en 40 £ schepen klaringe
te betaalen binnen den tijd van 3 maal
24 uuren, op poene van parate executie
volgends de willekeur.
__________________________________
Maandag den 6. Januarij 1800.
Jan Decimer }
en
}
Derk Klaver }

aangeischt
non comparuerunt.

Vrijdag den 10. Januar. 1800.
Jan Decimer }
en
}
Derk Klaver }

aangeischt
non comparuene.

Maandag den 13. Jañ. 1800
Jan Decimer }
en
}
Derk Klaver }

aangeeischt
non comparuerunt

Vrijdag den 17. Jañ. 1800.
Jan Decimer }
en
}
Derk Klaver }

aangeeischt
non comparuerunt.

fiat edictale citatie
Alzo Jan Decimer en Derk Klaver viermaale
van ’s volkswegen zijn gebodet, aangeeischt
en niet gecompareerd, zo worden dezelve
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fol. 182vso
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

bij klokkeslag mids dezen ingedaagd
om op vrijdag die wezen zal den 21.
februarij eerst komende, des voornoens
ten elf uuren voor te compareeren voor
dezen Gerichte, om aan te hooren, alle
zodanigen eisch en conclusie als tegens
hen van Rechtswegen zal gedaan
en genomen worden.
En zal deze worden afgekondigd en
aangeplakt, daar men gewoon is publicatie & affixie te doen.
Pronuntiat. den 7. febr. 1800.

13.
14.
15.
16.
17.

Jan Decimer & Derk Klaver Albertszoon aangeeischt
non comparuerunt.
2e Edict. citatie tegens 7. Maart 1800.
3e Edict. citatie tegens 11. April 1800.
4. Ed. citatie ex sup. ab. tegens 5. Meij 1800.
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fol. 183
01.
02.

183 A
3 [?] 1740.

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

De Rentmeester Jan van Raalte verklaart
dat in de gepasseerde week dinsdag of woensdag morgens over 2 uren is gegaan na den
Hoff, omdat veel goed in verscheijdene voorgaande reijsen uijt sijn hoff was weggenomen.
en dat hij dien ogtent omtrent 5 uren
door de heg in den hoff is gekoomen, en enige
gele peeren had opgeraapt de vrouw van
Beert Jansen de Klundert en dat deselve mine maakte om na den anderen
hoff te gaan hij bij haar was gekomen
en haar met een stok wat op de rug
had geslagen waar op die Vrouw had
versogt het haar te willen vergeeven.
Offert juramentum.

18.
19.
20.
21.

meent verder dat Elbert Clasen en
Jan Klasen alias Jan Kater daar iets
van souden weeten omdat voor den
hoff stonden als hij daar uijt quam.

22.

5 oct. 1740.

23.

10 De.

24.
25.
26.
27.

1e aengeeijst de vrouw van Beert
Beert Jansen Clundert
sed non comp.
Staal ad domun.
Fiat 2de citatie.
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vrijstellen van straf of vervolging; vrijspreken. Thans weinig gebruikt
zich abstineeren, zich onthouden. Thans zeer weinig gebruikt
als handeling
aanklagen, beschuldigen. Weinig of niet meer in gebruik
gedaan als boven, t.w. op dezelfde datum.
aan huis
aan de deuren
aanplakken aan of vastprikken op de deuren van een gebouw
aanplakken; door aanplakking bekendmaken. Verouderd
verzwaring, alleen als juridische en wetenschappelijke term
verzwaren
vervreemding, het doen overgaan in andere handen
onderhouden, levensonderhoud verstrekken aan
verandering, in verschillende opvattingen. In de bet. d) in N.- en Z.-Nederl.
nog zeer gewoon in de volkstaal en dan meest uitgesproken met een enkele
s in de laatste lettergreep; gewestelijke variaties zijn alderasie
(KARSTEN) en antrasie (CLAES, Bijv. op TUERL.; FONCKE, Mech.
Dial. 56).
veranderen, wijzigen, een verandering aanbrengen in. Verouderd
verwijderen in 't alg.
aanwijzing of vooruitzicht dat iets zal gebeuren, zeker verloop of zekeren
afloop hebben; waarschijnlijkheid
aanbrengen
in persoon aantasten, grijpen, vangen, gevangennemen of -zetten.
aantasting in persoon (”corporeele apprehensie”), gevangenneming,
arrestatie.
toekennen, Verouderd
van gedingen, uitspraken enz.: onderworpen aan, resp. afkomstig van
arbiters; voortvloeiend uit arbitrage, scheidsrechterlijk
van gedingen, uitspraken enz.: onderworpen aan, resp. afkomstig van
arbiters; voortvloeiend uit arbitrage, scheidsrechterlijk
Het woord komt uitsluitend voor in verb. met corrigeeren, punieeren,
straffen enz., aansluitend bij arbitrale (arbitraire) correctie, in den zin
van: ter discretie van den rechter. Veroud.
de werkzaamheid van arbiters; scheidsrechterlijke regeling van —, resp.
uitspraak in een geschil.
alleen op eigen wil of oordeel berustende, willekeurig, eigendunkelijk

het assumeeren in de bet. 1), het zich-toevoegen, aanneming
wreed, en vervolgens minder eig.: grimmig, hard, barbaars. In de 17de en
18de eeuw in kanselarij- en litteraire taal niet ongewoon; thans niet meer in
gebruik.
achterhalen (en vangen). Veroud
ontvlieden, weglopen
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augmentatie

vergrooting, vermeerdering, uitbreiding. In de 16de—18de e. niet
ongewoon, maar thans weinig of niet meer gebruikt
bedolen
dolen, dwalen over eene zekere ruimte. Ongemeen, en thans nooit
voorkomende
bouteille
flesch; vooral ter aand. van een flesch die wijn bevat of van haar inhoud.
Vnl. in de 18de e. in gebr.
cachet
de afdruk in was, lak, leder, metaal enz. van een wapen, naamcijfer of
ander teeken tot waarmerk van oorsprong; zegel.
calange
beschuldiging, aantijging
calumnieeren
(bedr., abs.) Kwaadspreken, lasteren (over); (iem.) valsch beschuldigen;
onterechte aantijgingen uiten (tegens). Sinds lang veroud., maar nog in de
aangeh. wdb.
calumnieus
blijk gevend van of voortkomend uit den kwaden wil om iemand in
discrediet te brengen of valschelijk te beschuldigen; lasterlijk. Veroud
casseeren
vernietigen, te niet doen, t.w. eene beslissing, een besluit, een vonnis, eene
beschikking enz
cause
oorzaak; reden. Sinds lang veroud.
cautie
borgstelling, borgtocht
circumvenieeren misleiden, bedriegen. Na de 17de e. nog slechts in een wdb. aangetroffen
civilist
beoefenaar of kenner van het burgerlijk recht
cnevelarij
(zie knevelarij) Afzetterij door machtsmisbruik, afpersing van geld en
goed. Zulke knevelarij geschiedt of geschiedde o.a. dikwijls door
ambtenaren, en ook door rooverbenden, vreemde troepen enz.
colludeeren
In het geheim een rechtens of ambtshalve ongeoorloofde verstandhouding
hebben (met iem.); zich heimelijk verstaan (met iem.); op clandestiene
wijze onder één hoedje spelen (met iem.). Vaak in den vorm van het
tegensw. deelw.
compareren
verschijnen voor een notaris of rechter
comparitie
de behandeling van verschijnen, inzonderheid in eene vergadering of in
rechte; de keer dat men verschijnt
comparuit
officieele verklaring van het gerecht dat men voor de rechtbank is
verschenen. Deze wordt bijvoorbeeld gegeven als de tegenspartij niet is
komen opdagen of kort voor de zitting is overleden; ook: akte van
verschijning. Dikwijls in verb. als comparuit verzoeken, hebben.
comporteeren
zich gedragen
comportement
wijze van handelen, gedrag
concessie
de afstand van eenig bezit of eigendom; de verleening van een recht
condemnatie
veroordeling, vonnis, door veroordeling opgelegde straf
condemneren
veroordelen, schuldig verklaren
conduceeren
leiding geven aan; begeleiden. Sinds lang veroud.
conduite
gedrag. Thans, behalve in samenst., nagenoeg niet in gebruik
confesseeren
bekennen. Vooral aangetroffen als rechtst. Sinds lang veroud.
confessie
bekentenis van schuld aan eene strafbare of laakbare handeling
confineeren
opsluiten overeenkomstig het recht, doch zonder vorm van proces.
conformite
in de verb. in conformité van, in overeenstemming met, in navolging van
wat in de voorz.-bep. wordt genoemd, in den regel een voorgeschreven
procedure, een voorafgaande afspraak of verordening, een rechtsgeldig
document e.d. Veroud
connectie
eene persoonlijke betrekking tot een ander, die medebrengt dat men op
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conniventie
consilium
consteeren

contenteeren
contrarie
contraveniëren
contribueeren
contumaceren
contumacie

conventie
convinceeren
convoceeren
coram
corporeel
coss
cum expensis
declineeren
delibereeren
delogeeren

demto,
meerv. demtis
difficulteren
difficulteren
digressie
diminueren
diminutie
dispensatie
dispositief
distinct
diverteeren
domus
echapperen
edict

diens hulp, voorspraak of andere vriendendiensten kan rekenen
toegeeflijkheid, oogluiking, stilzwijgend (schuldig) medeweten
raad, raadsbesluit
door bewijzen, documenten, bep. handelingen e.d. (veelal genoemd in een
uit- of door-bep.) vast komen te staan, (onomstootelijk) blijken. In
ambtelijk, juridisch of formeel taalgebruik.
tevreden stellen, vergenoegen met
(synoniemen); andersom, omgekeerd, tegensdeel, tegensgesteld
(Bedr.) M. betr. t. een keur, verordening, wet, contract, verdrag, e.d.:
overtreden
als zijn deel opbrengen of bijdragen
(Rechtst.) Iem. die uit wederspannigheid niet in rechte verschijnt, het recht
ontnemen om zich te verdedigen; ook: bij verstek veroordeelen.
(Rechtst.) Ongehoorzaamheid aan, wederspannigheid tegens een
gerechtelijk bevel; inz. het niet-verschijnen in rechte van een der partijen;
verstek
eene bindende overeenkomst tusschen twee of meer personen of lichamen.
(Rechtst.) M. betr. t. personen: overtuigen; overreden, inz. van iemands
schuld; schuldig bevinden.
m. betr. t. personen, inz. (leden van) een vergadering: samenroepen
ten overstaan van
gericht op het lichaam; betrekking hebbend op het lichaam; het lichaam
betreffend; lichamelijk, lijfelijk.
mogelijk afkorting van consiliarius? = raadsheer, burgemeester
met kosten
zich afwenden (van), zich distantieeren (van), afwijken (van). Sinds lang
veroud
beslissen, besluiten. Sinds lang veroud
zijn woon- of verblijfplaats verlaten; verhuizen; vertrekken. Vaak
vergezeld van een voorz.-bep. ingeleid door uit of naar. Veroud., maar nog
bewaard in de wdb.
Van demere. Is 1) wegnemen, 2) ontnemen, 3 wegdenken.
bemoeilijken; moeilijkheden, bezwaar maken. Veroud., maar nog vermeld
in wdb
beoordelen als een moeilijke zaak
uitweiding, afdwaling
kleiner, minder worden of maken in omvang, aantal, belang; in stukken
verdeelen of verdeeld worden
verkleining, vermindering
uitdeeling, toedeeling; wijze van uit- of toedeelen. In dit gebruik verouderd
hetgeen door den rechter geregeld en beschikt is in een vonnis; het gedeelte
van een wet, van een vonnis dat rechtsgevolgen beoogt en teweegbrengt.
van een aantal zaken of pers.: van elkaar te onderscheiden, afzonderlijk,
verschillend
diverteeren van, afwijken van (een bep. route).
huis
ontsnappen, ontkomen
door eene overheid afgekondigd besluit
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edictale citatie
eludeeren

emolument
entameeren
entameren
eodem
erneren
essaai
ex abundanti
execrabel
executie
exemplaarlijk
eximeren
expiratie

expliceren
expurgeeren

extraat
factum
feitel
formeeren
fourneren
gasconade

gighte
halfscheid
illuderen
in contumaciam
incarceratie
incumbeeren

indecent
indicie

geregtelijke dagvaarding
m. betr. t. wetten, bevelen, beschikkingen e.d.: door zekere(n) kunstgreep
of list vermijden; zich op een behendige wijze onttrekken aan; omzeilen,
ontduiken
ongeregelde bijkomstige bate aan een ambt verbonden
vooral m. betr. t. onderhandelingen, procedures, discussies e.d.) Een begin
maken met; aanvangen, beginnen, openen, aanzwengelen
een begin maken met; aanvangen, beginnen, openen, aanzwengelen
op dezelfde dag
voeden, in het leven houden, den kost geven, onderhouden
onderzoek naar het gehalte van gouden of zilveren voorwerpen
ten overvloede
afschuwelijk, afgrijselijk, verschrikkelijk
uitvoering, voltrekking
voorbeeldig
vrijstellen, uitzonderen van (zekere wettelijke bepaling of verplichting).
van officieele bepalingen en verordeningen, (rechts)overeenkomsten e.d.:
het niet langer van toepassing zijn door het verstrijken van den termijn
waarbinnen het genoemde van kracht is; het ophouden rechtsgeldig te zijn;
het vervallen.
uitleggen, toelichten, begrijpelijk maken, verklaren, verhelderen,
verduidelijken
Wederk. en bedr.) In rechtst.: (zich) rechtvaardigen in een geschil,
tegensover een aantijging e.d. voor de rechtbank. Steeds in de verb. (zich)
expurgeeren bij, met e.d. (solemneelen) eed. Veroud.
uittreksel, aftreksel
gebeurde; feit. Ongewoon
voorgespelde borstdoek, inzonderheid als morsdoek voor zuigelingen. Dit
kleedingstuk begint thans in onbruik te raken
vormen, tot stand brengen
leveren, verschaffen. In deze meer algemeene bet. weinig meer in gebruik
ten tijde van de Franse overheersing, stuurde Napoleon een regiment
soldaten afkomstig uit Gascogne naar onze contreien om daar de orde te
handhaven. Of ze daar in slaagden is niet bekend, maar wel dat ze een
hoop ophef konden maken om niets. Deze typische eigenschap werd
'gasconade' genoemd.
verklaring?
een hier te lande voor Groningen, Overijsel, Gelderland, oostelijk Utrecht,
Noord-Brabant en Limburg opgeteekend woord voor: halfdeel, helft
bespotten
recht bij verstek
het opsluiten in een kerker, in een gevangenis; kerkering, gevangenneming,
opsluiting. Sinds lang veroud., maar in de wdb. nog bewaard
zich op iets toeleggen; zich, al dan niet ambtshalve, wijden aan, zich
beijveren voor iets. In de rechtst. en ambtelijk taalgebr. Sinds lang veroud.,
maar nog bij KRAMERS, Kunstwdt. [1847] vermeld.
van (iemands) houding en gebaren, kleeding, taal en woorden enz.
Onwelvoeglijk, onbetamelijk, onfatsoenlijk, aanstootelijk, onzedelijk
aanwijzing, kenteeken; grond tot het vermoeden van het bestaan, het
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inhabiel

inhabiel
injungeeren
injurie

inobediëntie
insolentie

instigeeren

institueren
insulteren
intercessie
interdictie
interinatie
intimatie

intimatie

iteratief
judicieel
judicis
jurisdictie
lauderen
ll.
malitie
meijcroon
meriteeren

voorkomen van iets, grond van vermoeden. Vaak in het mv. en in de litt.
aanh. in de oudere rechtst
in de vroegere rechtstaal: ”Onbekwaam, onmachtig; gebezigd voor
personen die niet in staat of niet bevoegd zijn iets te doen of waar te
nemen” (CHOMEL, Verv. 3531 b [1790]).
in de vroegere rechtstaal: ”Onbekwaam, onmachtig; gebezigd voor
personen die niet in staat of niet bevoegd zijn iets te doen of waar te nemen
(iets) dwingend opleggen, opdragen, gelasten, voorschrijven, inscherpen.
Veroud
daarnaast een enkele maal INJURE, fra. injure. Onrecht; beleediging,
mishandeling; schade (zie STALLAERT en verg. de ald. aangehaalde
omschrijvingen uit V. D. TAVERIJEN).
ongehoorzaamheid, bep. tegens het kerkelijk of wereldlijk gezag; concr.
met mv. ook: daad van ongehoorzaamheid. Sinds lang veroud
onbeschaamdheid, onbetamelijkheid, grofheid, lompheid, brutaliteit;
(concr.) daad die daarvan getuigt, handeling die daarvan blijk geeft;
volgens KRAMERS, Kunstwdt. en V. DALE [1872] ook:
onbescheidenheid, (koene) aanmatiging, overmoed; reeds vermeld in
Woorden-Schat [ed. Haarlem, 1650] met als syn. moedwilligheid, moedwil
(wsch. in de bet. `(daad van) kwaadaardigheid, baldadigheid'). Van
oudsher vooral in min of meer vaste verb.
Aansporen, opwekken (tot iets); van oudsher inz. met negatieve connotatie:
aansporen, opwekken (tot verzet, ongehoorzaamheid e.d.); ophitsen,
opruien, opstoken. In de litt. aanh. in laatstgenoemden zin en in verb. met
een tot-bep.
instellen, oprichten, stichten
beledigen, honen
in het alg.: het intercedeeren; tusschenkomst, bemiddeling; voorspraak
verbod, in het algemeen
(Rechtst.) Officieele bekrachtiging, ratificatie (van een akte, een
beschikking e.d.). Sinds lang veroud
(Rechtst.) Officieele mededeeling dat het gaat om de laatste dagvaarding,
die gepaard gaat met de bekendmaking van de straf als men daaraan geen
gehoor geeft (?); inz. in de verb. met intimatie. Sinds lang veroud
(Rechtst.) Officieele mededeeling dat het gaat om de laatste dagvaarding,
die gepaard gaat met de bekendmaking van de straf als men daaraan geen
gehoor geeft (?); inz. in de verb. met intimatie. Sinds lang veroud.
herhalend, herhaald. Veroud.
daarnaast, meer rechtstreeks ontleend aan lat. judicialis, JUDICIAAL.
Rechterlijk, gerechtelijk
zij die oordelen
Rechtspraak; rechterlijk gezag; rechterlijke bevoegdheid; rechterlijke
macht
prijzen, weinig gebruikelijk.
laatstleden
in de oudere opvatting. Boosaardigheid, kwaadwilligheid; thans verouderd
(zie meikrans) vroeger een krans die bij het Meifeest werd opgehangen,
waarschijnlijk meestal aan den meiboom; later nog in vrijer gebruik.
verdienen
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mesuus

mine
misen

missive
modereren
molenaarseed

momber

moveren
municipaliteit
municipaliteit

ni fallor
nomine
obedientie
occasie

offert
juramentum
officie
officij
opiniatreren

— daarnaast MESUIS —, znw. onz. Mnl. mesuus, misuus, meshuus enz.
(VERDAM 4, 1744). Ontleend aan ofr. mesus, misbruik, overdaad,
misdaad enz. In het Mnl. zeer gewoon, en nog in de 17de E. voorkomende.
houding, het zich houden of gedragen, gedrag; ook inborst, geaardheid,
aard
in de oudere taal niet ongewoon als term voor gerechtskosten, en meestal
met het woord kosten verbonden: verg. ook STALLAERT 2, 208; fr. mise
beteekende uitgave, kosten die men voor iets maakt (zie ook
GODEFROY).
brief; inzonderheid in toepassing op ambtsbrieven en brieven over zaken in
het algemeen.
Regelen, besturen (derhalve in den zin van lat. moderari): zie
STALLAERT 2, 211
vermoedde een boer dat de mulder teveel loon geschept had (maalloon in
natura) dan kon hij de molenaar dwingen op de relikwiën van de heiligen
de molenaarseed af te leggen. Tijdens het afleggen van de eed moest de
mulder één voet buiten en één voet binnen de molen plaatsen, om daarmee
aan te geven dat hij zowel God als de heer moest dienen.
(www.leumolen.nl)
Voogd over een onmondige, sinds de 17de E. meestal voogd over een
minderjarige. Soms wordt onderscheid gemaakt tusschen mombers en
voogden (verg. in het Romeinsche recht tutores en curatores): volgens
HUBER, Heedend. Rechtsgel. 63, had iemand een momber tot aan zijn 14de
jaar (meisjes tot hun 12de) en een voogd, wanneer hij ouder was dan 14 jaar
en jonger dan 25. Verg. FOCKEMA ANDREÆ, O.-N. Burg. Recht 1, 117
[1906]: hier wordt gesproken van streken, ”waar met het 12de jaar eene
periode van beperkte zelfstandigheid begon, gedurende welke het kind een
nu door hem zelven gekozen momber moest hebben en zijn onroerend
goed niet vrij mocht vervreemden”; en HUBER, a. w. 67: ”Een Momber
wordt by vrienden versocht; maer een Voogd of Curator van de
minderjarige selfs, sonder dat een ander het vermag voor hem te doen”.
aansporen, aanzetten, bewegen. Meestal gevolgd door een inf.-constr. of
een voorz.-bep. met tot.
gemeentebestuur, gemeenteraad, raadhuis
in den Franschen tijd (1795—1813) hier te lande bekend in den zin van:
gemeentebestuur of gemeente (”eene stad, of dorp, of wel het bestuur
daarvan”: FOKKE, Verz. W. 10, 199 [1798]). Thans alleen nog als
historische term.
als ik mij niet vergis
in naam van; met als naam
gehoorzaamheid, onderworpenheid (m.n. aan een kerkelijken superieur)
(Veroud., maar nog in Vl.-België) Mogelijkheid, omstandigheid of
gesteldheid die geschikt is voor een bep. doel; geschikte gelegenheid.
(Vl.-België) Uit de tweede hand, tweedehandsch.
eed aanbieden
ambt, betrekking, functie
officie = ambt, betrekking, functie
hardnekkig volhouden; hardnekkig op iets staan; hardnekkig verdedigen.
Veroud
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opposeeren
opposeeren
ordonneren
parate executie

penurie

peremptorie
perficieren

pernicieus

perpetreeren

persisteeren
persuadeeren
persuasie
poene
praesidium

prejudicie

presumptie

primeeren
pro hac vice
pronuncieeren
propositie
prove

van fr. opposer. Zich verzetten, opkomen tegens —. Verg. Opposant en
Opponeeren
van fr. opposer. Zich verzetten, opkomen tegens —. Verg. Opposant en
Opponeeren
ordenen, rangschikken. Inzonderheid gezegd met betrekking tot de
schikking (ordonnantie) der onderdeelen van kunstwerken.
recht om zonder tussenkomst van de rechter een goed waarop een pand- of
hypotheekrecht gevestigd is, in het openbaar te verkopen en uit de
opbrengst de schuld te verhalen.
van fr. pénurie, lat. pênûria, gebrek. In de uitdr. in de penurie zitten (of
zijn), in verlegenheid zijn, in benauwdheid zitten, die dikwijls in scherts
vervormd wordt tot in de penarie zitten. Daarnaast soms ook in de penaat
zijn. Zie verder andere dergelijke uitdr. bij STOETT³ n°. 1112 en 1721
(Rechtst.) Hetz. als peremptoire exceptie; zie hiervoor Dl. XII1, 1198.
Sinds lang veroud
van lat. perficĕre, voltooien. In de rechtstaal in gebruik naast perfecteeren
en perfectionneeren. Met betrekking tot overdrachten, giften en derg. Tot
voltooiing brengen, voltrekken.
van fr. pernicieux, dat komt van lat. perniciôsus, verderfelijk; eene
afleiding van lat. pernicies, verderf, uit per- en nex, dood, verderf.
Verderfelijk, schadelijk, gevaarlijk
van fr. perpétrer, lat. perpetrâre, uit per- en patrâre, volbrengen.
Verrichten, bedrijven, begaan; in zonderheid gezegd van misdaden en
ongeoorloofde feiten.
volharden in iets, er mede doorgaan. Met eene bepaling afhangende van in
overreden
de handeling of daad van iemand tot iets te persuadeeren, overreding
straf, boete
pre - si - di - um [-` zie-] («Latijn) het -woord presidiums, presidia 1
voorzitterschap; 2 college van voorzitters en ondervoorzitters '
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/presidium
de oudere beteekenis ”van te voren gevormd oordeel” vindt men in de
volgende aanhalingen, terwijl men de verbinding zonder prejudicie van —
dan kan weergeven met ”zonder te antecipeeren op —, zonder van te voren
invloed te willen uitoefenen op —”.
vermoeden, veronderstelling, gissing; in juridische toepassingen:
verdenking. Blijkbaar (zie de aanh. uit V. LOOY, Jaapje [1917]) ook in de
volkstaal nog wel bekend. In den vorm prosontie: HERMAN DE MAN,
Rijsh. 69 [1924].
de eerste zijn, den voorrang hebben
voor deze ene keer
(zie prononceeren) In oude rechtstaal: in het openbaar uitspreken,
uitspraak doen, beslissen
mededeeling, uiteenzetting en vervolgens voorstel.
voor de ontwikkeling der bet. zie Zeitschrift f. d. Wortf. 1, 361 vlg.: het
gebruik in de bet. 1) schijnt opgekomen te zijn onder invloed van het
wereldlijke recht, waarin praebenda of provenda gebezigd werd voor kost
en verpleging die gegeven werden voor diensten, gedaan op of ten behoeve
van grondheerlijk bezit aan diegenen die geen beneficium hadden. Sedert

383

provenieeren
provenier
Provisor
provoost
recantatie
recanteren
refunderen
reguardeeren
rellig
remissie
remitteeren
remitteren
remonstrantie
requireeren
rescriptie
resolutieboek
resolveren
respectueus
rigeur
rinkelrooien

rusticheit
scab
scholte
schotinge
sed
seduceren
sententie
sisteren
sisteren
snaphaan

de 9de eeuw werd die benaming echter ook gebezigd voor voeding,
kleeding en andere verzorging welke geestelijken die geen kerkelijk
beneficium hadden, van de kerk ontvingen. Later werden prove (prebende)
en beneficium dan zelfs door elkaar gebruikt, nl. toen prove eveneens de
naam voor een vast jaarlijksch inkomen was geworden. Van oudsher was
praebenda bovendien reeds in gebruik voor giften, in geld of goed, aan de
armen gedaan, zoodat men niet kan zeggen, dat de bet. 2) en vlg. jonger
zijn dan die onder 1).
alleen fig. gebezigd, in de verbinding provenieeren van —: voortkomen,
voortvloeien uit —; de opbrengst zijn van —.
hij die een prove in de bet. 2) geniet.
plaatsvervangend bisschop; geestelijk rechter. Zie DU CANGE 6, 547 c.
in het algemeen. Bestuurder, beheerder. Zeldzaam en verouderd
het terugnemen van wat men heeft gezegd of geschreven; herroeping.
Sinds lang veroud
Terugnemen, herroepen wat men heeft gezegd of geschreven. Veroud.
terug betalen
In aanmerking nemen; acht slaan of geven, letten op — (sinds WEIL.,
Kunstwdb. [1824] in de wdb
komt van rellen; snappen, babbelen, rammelen, den mond vol hebben van,
kakelen
(Rechtst.) Vermindering, ontheffing van straf: gratie. Oorspr. met betr. tot
halsmisdrijven.
(bedr., veroud.) Vergeven, kwijtschelden
vergeven, kwijtschelden
aanschouwelijke voorstelling, vertooning. Reeds mnl. Sinds lang veroud
verzoeken, vragen, verlangen, soms overgaande in: eischen. Met een
persoon als subj. en een zaak als obj. Veroud
schriftelijk antwoord
boek waarin officiële besluiten worden vastgelegd
1; besluiten en 2; ontbinden
eerbiedig, met eerbied
strengheid, onbuigzaamheid, onverbiddelijkheid.
eigenlijk en oorspronkelijk. Al rinkelende met het een of ander luid
klinkend voorwerp (rinkelbom, castagnetten, bellen, ringen en derg.)
rondloopen, ronddraven of rondspringen.
rustigheid, vreedzaamheid, het door niets of niemand gestoord worden
afkorting van scabinus = schepen, wethouder
schout
het schutten of opsluiten van vee dat op eens anders grond losloopt; ook
het daarvoor door den eigenaar verschuldigde geld
maar
verleiden
vonnis
tegenshouden; verhinderen. In de litt. aanh. m. betr. t. bloed. Sinds lang
veroud
verschijnen
haan, die door over te springen een geweer doet afgaan (blijkens de
samenst. Snaphaanroer en -slot) en vandaar: geweer uit de 17de en 18de
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snik
solverunt
spei (spui)
statueren

stiep

stobbe
suffisantie
surcheeren
suspenderen
suspensie
suspicie
tantum
teljoor

tenteren
ter purge stellen
traineeren
turbatie
turbeeren

ut supra
vacilleeren
vagebonderen
vanteeren
vehement
veliten
veneris
vestenis

eeuw, dat zich van vroegere vormen onderscheidde doordat het afging door
het overhalen van een haan op een vuursteen. Thans nog wel als een
grappig woord voor geweer.
zekere schuit voor binnenwateren of voor de kustvisscherij. Voornamelijk
in Groningen en Friesland
zij hebben voldaan
afsluitbare waterloozing die door een waterkeering loopt; verlaat; sluis. In
de algemeene taal niet meer gebruikelijk
vaststellen, verordenen. Oudtijds zeer gebruikelijk in plakkaten,
handvesten en besluiten van de overheid uitgaande, en dan vaak
samengenoemd met ordonneeren.
gemetselde voet van één of anderhalve steen in het vierkant, welke op den
beganen grond onder vloerbalken tot ondersteuning wordt aangebracht
(ZWIERS [1920]); in groote schuren, steunpunt voor de stijlen van het
hoofdgebint, in plaats van een hardsteenen neut (ZWIERS [1920];
MOLEMA; TER LAAN).
achtergebleven of uitgegraven worteleind van een gevelden boom of van
gekapt hakhout; boomstronk
genoegzaamheid
vervorming van fr. surseoir. Opschorten, uitstellen, surséance verleenen
van —. Voorheen in stadhuistaal; thans ongebruikelijk
schorsen
ophanging
verdenking
het overgenomen lat. woord tantum, 't onz. van tantus, zoo groot. Bedrag,
som
bord, schotel, waarop vleesch wordt voorgesneden (in dezen zin lang
verouderd); vervolgens, en dit is reeds in 't Mnl. de gewone bet.: tafelbord,
etensbord, bord.
(tempteren) trachten, beproeven
een manier om eerherstel te verkrijgen
meerukken, meesleuren, meesleepen. Thans nog gewest. in Z.-Nederl. in
oneig. gebruik voor: zich laten rondrijden
toestand of geval van verwarring, beroering, onrust
in beroering brengen, in verwarring brengen; storen; verontrusten,
verstoren; inz. m. betr. t. het verstoren van een bestaanden toestand, m.n.
dien van orde en rust, m. betr. t. het hinderen van iem. bij de uitvoering van
zijn taak, alsook m. betr. t. het belemmeren van den voortgang van een
zaak e.d. Veroud., hoewel nog in de wdb. tot 1968
als boven, zoals vooraf (gezegd is), als hierboven
wankelen. In de litt. aanh. in een verg.: heen en weer bewegen. Sinds lang
veroud., ofschoon in wdb. bewaard
als een vagebond rondzwerven
trotsch of aanmatigend zijn, snoeven, pronken, pralen
hevig, heftig, geweldig, sterk, onstuimig
in de legers van Napoleon en koning Lodewijk Napoleon: soldaten
behoorend tot jagerskorpsen.
vrijdag
bevestiging, bekrachtiging
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vilipendie

in 17de- en 18de-eeuwsche ambtelijke taal voor verachting, versmading,
kleinachting, bepaaldelijk van gezag, voorschriften, wetten enz.

vim
violatie

als benaming voor een aantal
van gewijde zaken: ontheiliging, ontwijding, profanatie. Thans nog in de
taal van het kerkelijk recht.
bijgenaamd
gemeenlijk, gewoonlijk, door den bank genomen
plichtsverzuim

vulgo
vulgo
wandevoir
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