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Het Crimineel dingboek beschrijft rechtszaken die variëren van landloperij tot moord in de periode 
1698-1726 in Hillegom, Lisse, Noordwijkerhoút en Voorhoút. De Stichting Noordwijkerhoút Van 
Toen, Historische Kring Voorhoút, Cúltúúr-Historische Vereniging ‘Oud Lisse’ en de Historische 
Vereniging Oud Leiden kochten het gezamenlijk bij een antiqúair. Op 21 november 2019 droegen zij 
het boek over aan Erfgoed Leiden en Omstreken.  
 
Het gaat om een boek met een perkamenten omslag, de handgeschreven pagina’s zijn van papier. De 
volledige titel luidt: Crimineel dingboek van de hooge vierschaar van Noordwijkerhoút, Hillegom, 
Lisse ende Voorhout. Het Crimineel dingboek is een rijke bron voor de geschiedenis van de 
rechtspraak in deze regio. De aankoop en overdracht door de historische verenigingen maakt dat 
deze bron nu voor iedereen te raadplegen is via de website van Erfgoed Leiden en Omstreken. 
 
Dit voorliggende document is een transcriptie van het Crimineel Dingboek 1698 – 1726 deel I en II. 
Deel I heeft 27 folio’s en een naamregister zowel voor als na de inhoud. Deel II heeft 59 folio’s en een 
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Naamregister 
van 

Het Eerste deel 
 

A 
Anna Jans úyt Braband:  2 
Anna Catrijn. Eod 
 

B 
Bart Janse   folio.20:v: 21:v 
Bernard Volkertse: 26 . 
 

C 
Cornelis Warboútse Vrebúrg: 
Cornelis van Soeterwoúde 22:v 
Cornelis Gerritse de Swart: 26. 
                

D 
Dijna Willemse:  22:v 
Dirk Clase van Sijp:  26 
 

F 
Femmetje  Jans :  1v  
Femmelen: folio:2 
 

G 
Geertje Jans van Breda: 2 
Gerrit Brúyn: 6:v  8:v 
 

H 
Hendrik Janse van Gorcúm: 1:v 
Hagerina Pikaart: 16 
Hendrina IJsbrands: 22:v 
Heidense Vroúw geqúetst: 25:v 
 

J 
Jannetie Jans: 1:v 
Jacob Janse van den Mosselaar: 12 
Jannetje Gabriels: 22:v 
Jacob Botma: 26 
 

L 
Lena Jans van Assúm: 2. 
Lijsbet Bastiaans. Eod 
Lijsbeth Pijkaart: 16 
 

 M 
Maria Jans :   1:v 
Margriet úyt Vrankrijk: 2. 
Martijn van Amsterdam: 2:v 
 

S 
Sander Florisse :    2. 
Salwieres  Reijnalds.  Eod 
 

W 
Willem Fransse van Útregt: 1:v 
Woúter Gúldemond: 21v 
Cornelis van Soetermeer: 22v 
 

Y 
Ysbrand Jacobús Slingelandt: 26 

  



Folio 1 

Regtdag tot Noortwijkerhoút den 10  september 

1698 present, Jacob Gerritse Kattendijk, Sijvert  

Claase Erffoort, Pieter Pieterse Kerkvliet, 

Brúijn  van  der Bijl, Húijch Moerkerke, 

Jacob   Otto Cranenbúrgh, Teúnis Cornelisse van  

Egmont, Welboore Mannen van  de balliúagie 

van Noortwijkerhoút Hillegom,  Lis  ende Voorhoút. 

 

Examen en confessie van de  

hierna genoemde gevangens 

van d heer Mr. Pieter Dier 

qúens, Balliú van Noortwijker 

hoút, Hillegom, Lis ende Voor 

hoút, gedaan bij  Jacob Gerritse 

Cattendijk, Sijvert Claase 

Erffoort, Pieter Pieterse 

Kerkvliet, Brúijn van der Bijl, 

Húijg Moerkerke, Jacob  Otto 

ende Teúnis van Egmont 

welboore mannen van de  

opgemelde Balliúagie gedaan op 

woensdag den 10e  september 1698 

 

 

Piccaert Abramse úijt Twent oút 50 Jaar  

Confesseert al sijn leven troepswijse 

onder heijdens langs  ‘t lant te hebbe geloopen 

Piccaert Willemse úijt vrieslant oút 30 Jaar 

Confesseert al sijn leven met  troepens 

 



Folio 1v 

heijdenen  te hebbe geloopen, de dienaer  

Jochúm heeft hem aangesegt dat 

hij hem omtrent drie jaar geleden   

met een stok een slag heeft gegeve 

dog ontkent ‘t selve, Confesseert nogh 

omtrent een half jaar geleden tot 

Púrremerlant públicq  te sijn  

gegeselt. 

 

Hendrik Janse van Gorcúm oút 30 Jaaren 

confesseert omtrent een half jaar 

geleden over ‘t lant lopend tot Púrremer 

lant públicq te sijn gegeselt  en 

verders twee kogeltiens bij hem te hebbe 

gehadt die onse dienders  van hem heb 

ben afgenoomen, welke dienders ook 

seggen een kogelvorm úijt sijn sack 

te hebbe gehaalt,’ t welk hij nogtans  

in haar bijsijn ontkent. 

 

Willem Fransse van Úijtregt oút 64 Jaaren 

Confesseert omtrent een half jaar geleden 

tot Púrremerlant  públicq te sijn gegeeselt 

 

Marij Jans van Antwerpen  oút 30 Jaaren 

Confesseert al haar leven onder de troepen 

der hijdenen langs  ‘t lant te hebbe  

geloopen ende omtrent ses maanden  gele 

den tot Púrremerlant over dieverij te sijn 

gegeesselt  



Jannetie Jans van Nimmegen oút 23 Jaren 

confesseert al  haar leven lang onder  

de troepen der hijdenen te hebben ge 

loopen ende omtrent ses maanden  

geleeden  tot púrremerlant over dieverij 

 te  sijn gegeesselt. 

 

 

 

 

Folio 2 

Margriet geboortigh úijt Vrankerijk oút  

38 Jaaren. 

Confesseert tot Harelem over lant 

loperij op ‘t schavot ten toon te hebbe 

gestaan en ten selven zijde te sijn gebannen 

 

Anna Jans úijt Brabant  geboortigh, 

confesseert út súpra 

 

Lena Jans, van Assem  geboortigh, 

confesseert  al haar leven onder de 

troepen der hijdenen langs’ t lant te 

hebben geloopen 

 

Lijsbet Bastiaense oúd omtrent 15 jaar 

confesseert al haar leven onder de troe  

pen der heidenen te hebben gelopen. 

 

Anna Catrijn weet niet hoe oút datse is, 

confesseert, út súpra. 



 

Geertie Jans van Breda oút 70 Jaar. 

confesseert van de  herfst laatst leden 

bij de troepen der hijdenen te hebben 

geloopen. 

 

Femmelin oút 15 jaar. 

confesseert  al haar leven lang mede 

als heijden troepswijse langs ‘t land te  

hebbe geloopen. 

 

Sander Florisse úit Vrieslant oúd 45  

Jaaren. 

confesseert  al  zijn leven troepswijse 

langs ’t land  te hebbe gelopen. 

úitgesondert eenigen  tijt in  dienst 

te zijn geweest. 

 

Salwieres Reijnerts van Amsterdam 

oúd 20 jaaren. 

confesseert  met de troepen der heij 

den  langs  ‘t land te  hebben  gelopen. 

 

 

Folio 2v 

Martijn van Amsterdam weet haar  

oúderdom niet 

confesseert  al  haar leven als  

heijden langs ‘t lant te hebben 

geloopen 

 



Aldús bij welboore mannen vernoemt, 

geëxamineert, en beijde voorschreeven gevangens  

geconfesseert als bij ieders genoteerde  

staat úitgedrúkt binnen Noortwijkerhoút  

den 10 september 1698 

Mij present Secretaris 

 

Also Pickaart Abrahamse oút 50 Jaaren, 

búiten pijn en bande bekent heeft 

ende de waarheit is súlcx dat hij gevange 

sijn leven lang gedúrende, Troepswijse 

onder de lantloopers ofte so genaamde 

heidens heeft loope beedelen, ‘t welk  

sijnde strijdigh tegens de placaten  van 

den Lande ende in een land van politie 

niet kan  worden  getollereert.  So  ist 

dat Welboore Mannen van Noortwijker 

hoút Hillegom Lisse ende Voorhoút gehoort  

hebbende den Criminelen Eijsch en de Con 

clúsie van de heer Mr. Pieter Dierqúens 

Balliú van de opgemelte plaatsen. 

Ratione Officii jegens hem gevange gedaan 

doende regt in den name ende wegens  

de hooge Overigheit de heeren Staten  

 

Folio 3 

van Hollant ende Westvrieslant. Condem 

neren hem gevange gebragt te worden  

ter plaatsen daar men gewoon is Criminele 

Jústitie te doen ende aldaar aan een paal  

strengelijk te worden gegeselt, Bannen hem 



gevange voorts sijn leven lang gedúrende 

 úijt Hollandt ende Westvrieslant 

en Condemneren hem gevangen voorts 

in de Costen en misen van Jústitie. 

 

Alsoo  Pickaart  Willemse  úijt  Vrieslant 

oút 30 Jaaren, búijten pijn en banden 

bekent heeft dat hij gevange al sijn  

leven  troeps gewijse  met lant  loopers 

en soo genaamde heijdenen  heeft lopen 

beedelen ende dat hij gevange daar over 

omtrent een half jaar geleden tot Púrre 

merlande  públiekelijk is gegeesselt ende ge 

bannen ende dat hij gevange ‘t sedert in dat 

 selfde leven  heeft gecontinúeert ‘t welk 

sijnde strijdigh tegens de placaten van den  

lande en in een lant van politie niet kan 

worden getollereert,  Soo ist dat Welboore  

Mannen van  Noortwijkerhoút, Hillegom, 

Lisse ende Voorhoút gehoort hebbende 

den Criminele Eisch en de Conclúsie van de 

heer en mr. Pieter Dierqúens  Balliú van de 

opgemelte plaatsen, Ratione Officii  

jegens hem gevangen gedaan doende 

regt  in den naame en van weegen 

de hooge Overigheit, de heren Staten 

van Hollandt ende Westvrieslandt 

Condemneren hem gevange gebragt te worden  

ter plaatsen daar men gewoon is Criminele 

Jústitie te doen ende aldaar aan een paal  

strengelijk te worden gegeselt, Bannen hem 



gevange voorts sijn leven lang gedúrende 

 

 

 

Folio 3v 

úijt Hollandt ende Westvrieslant 

en Condemneren hem gevangen voorts 

in de Costen en misen van Jústitie. 

 

Alsoo Hendrik Jansse van Gorcúm 

oúd 30 jaaren búiten pijn en banden 

bekent heeft, dat hij gevangen sijn 

leven lang gedúrende troeps wijse met 

lantloopers en soo genaamde heidenen 

heeft lopen bedeelen en dat hij  

omtrent een half jaar geleden daar 

over tot Púrremerland  públiekelijk 

is gegeesselt, ende gebannen, ende dat 

hij tijdens dat selfde leven ’t sedert 

heeft gecontinúeert, twelck sijnde 

strijdig tegens de plakkaten van den 

lande en in een land van politie niet 

kan werde getollereert , Soo ist 

dat welboore mannen  van Noortwijker 

hoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút, gehoort  

hebbende den Criminelen Eijsch en de Con 

clúsie van de heer Mr. Pieter Dierqúens 

Balliú van de opgemelte plaatsen. 

Ratione Officii jegens hem gevange gedaan 

doende regt in den name ende wegens  

de hooge Overigheit de heeren Staten  



van Hollant ende Westvrieslant. Condem 

neren hem gevange gebragt te worden  

ter plaatse daar men gewoon is Criminele 

Jústitie te doen ende aldaar aan een paal  

strengelijk te worden gegeselt, Bannen hem 

 

Folio 4 

gevange voorts sijn leven lang gedúren 

de  úijt Hollandt ende Westvrieslant 

en Condemneren hem gevangen voorts 

in de Costen en misen van Jústitie. 

 

Alsoo Willem Fransse van Úijtregt oút 

64 Jaaren búiten pijn en banden 

bekent heeft, dat hij gevangene sijn leeven langh 

gedúrende troeps wijse met lantloopers  

ende so genaamde heijdens heeft loopen  

bedelen en dat hij gevangene  daar over omtrent  

een half jaar geleeden tot púrremerlant 

públiekelijk is gegeesselt ende gebannen  

en dat hij gevangene in dat selve leeven 

‘t seedert heeft gecontinúeert  t welk sijnde 

strijdigh tegens de placaten van den  

lande ende in  een land van politie niet 

kan werden getollereert , Soo ist 

dat Welboore mannen  van Noortwijker 

hoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút gehoort 

hebbende den Criminele Eijsch ende Conclúsie 

van den heer mr. Pieter Dierqúens  

Balliú van de opgemelte plaatsen Ratione  

Officii jegens hem gevangene gedaan  



en  genoomen, Doende regt in den  

name ende van wegens den hooge ove 

righeijt den heeren Staten van Hollant 

ende Westvrieslant, Condemneren 

hem  gevange gebragt  te  worden ter  

plaatse daar men gewoon is Criminele 

Jústitie  te doen  ende  aldaar aan een 

paal met roeden strengelijk te werden 

gegeeselt, Bannen hem gevange voorts 

sijn leven langh gedúrende úijt Hollant 

ende Westvrieslant en Condemneren 

hem gevange in de Costen ende Misen 

van de Jústitie 

 

Folio 4v 

Alsoo Marija Jans van Antwerpen oút 

30 Jaaren, ende Jannetje Jans van Nim 

Megen oút 23 Jaaren búijten pijn en ban 

den bekent hebben, dat sij gevangens haar 

 leven langh gedúrende  met  lantloopers 

en soo genaamde heijdenen hebben loopen 

bedelen, en dat sij gevangene, omtrent 

een half Jaar geleden públiekelijk over 

gepleegde dieverije binnen púrremerlande 

sijn gegeselt ende gebannen en dat sij 

gevangen sedert int  selfde leven met 

troeps wijse te loope bedelen hebbe 

blijve continúeeren twelk sijnde strijdigh  

tegens de placaten van den Lande 

ende in een lant van politie niet kan worde 

getollereert, Soo ist dat 



 Welboore Mannen  van Noortwijker 

hoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút, gehoort 

hebbende den Criminele Eijsch ende Conclúsie 

van den heer Mr. Pieter Dierqúens  

Balliú van de opgemelte plaatsen, Ratione  

Officii  gedaan, doende  regt 

in den naame ende van wegens de hooge 

overigheijt de heeren Staten van Hollant  

ende  Westvrieslant  haar  gevangens  

hebben gekondemneert  gevange gebragt   

te  worden ter plaatse daar men gewoon is 

Criminele  Jústitie   te  doen   ende  haar   

aldaar ten toon te stellen ende dese doende 

Jústitie te aanschoúwen. Bannen haar  gevan 

gens  voorts  haar  leven  langh  gedúrende 

úijt  den  lande van Hollant ende  

Westvrieslant en Condemneren haar gevan 

gens in de Kosten en Misen van de Jústitie, 

 

Folio 5 

Alsoo   Margriet   geboortigh  úijt  Vrank 

rijk oút 38 Jaaren, ende Anna Jans geboor 

tigh úijt Brabant búijten pijn ende banden 

beleden hebben dat sij gevangens haar le 

ven langh gedúrende Troepsgewijse met 

lant loopers en soo genaamde heijdenen 

hebbe   loope  beedelen  en  dat  sij  

gevangens daar over públiek tot Haarlem 

op  t schavot hebbe ten  toon gestaan 

ende dat sij gevangens ‘ t sedert in dat le 

ven hebben blijve continúeren’ Twelk sijnde 



strijdigh tegens de placaten van den Lande 

ende in een lant van politie niet kan werden 

getollereert,  Soo  ist  dat  Welboore 

re  mannen  van Noortwijkerhoút, Hille 

gom, Lisse  ende  Voorhoút  gehoort  heb 

bende den Criminele Eijsch ende Conclúsie 

van  den  heer Mr. Pieter  Dierqúens  

balliú van de opgemelte plaatsen  jegens haar 

gevangenen  R.O. gedaan ende genoomen 

doende regt in den name ende  van wegens 

de hooge Overigheijt de heeren Staten 

van  Hollandt ende Westvrieslandt. 

Condemneren  haar gevangens  gebragt  

te worde ter plaatsen daar men gewoon is 

Criminele Jústitie te doen ende aldaar 

ten toon te staan ende de te doende 

Jústitie te aanschoúwen. Bannen haar 

gevangenen voorts haar leven langh 

gedúrende úijt de lande van Hollant  

ende Westvrieslant en Condemneren  

haar gevangens in de Costen en Misen 

van de Jústitie. 

 

Folio 5v 

Lijsbet  Bastiaense oút omtrent 15 Jaaren, 

Anna Catrijn Geertie Jans van Breda oút 

70 Jaaren, Femmelien oút 15 jaaren 

Sander Florissen úijt Vrieslant oút 45 

Jaaren, Salwieres Reijners van Amsterdam 

oút  20 Jaar ende Maertijn van Amsterdam 

búijten pijn en banden bekent hebben 



dat sij gevangenen  haar leven langh 

gedúrende troeps gewijse 

met lantloopers en soo genaemde heij 

denen  hebbe  gaan  bedelen ‘t welk  

sijnde strijdigh  tegens de placaten  

van den lande en in een lant van poli 

tie niet kan worde  getollereert . Soo ist 

Soo  ist  dat  Welboore 

Mannen  van Noortwijkerhoút, Hille 

gom, Lisse  ende  Voorhoút  gehoort  heb 

bende den Criminele Eijsch ende Conclúsie 

van  den  heer Mr. Pieter  Dierqúens  

Balliú van de opgemelte plaatsen  jegens haar 

gevangenen  Ratione Officii gedaan ende  

genoomen doende regt in den name ende  van  

wegens de hooge Overigheijt de heeren Staten 

van Hollandt ende Westvrieslandt 

Condemneren  haar gevangens  gebragt  

te worde ter plaatsen daar men gewoon is 

Criminele Jústitie te doen ende aldaar 

ten toon te staan ende de te doende 

Jústitie te aanschoúwen.  Bannen haar 

gevangenen voorts haar leven langh 

gedúrende úijt den lande van Hollant  

ende Westvrieslant en Condemneren  

haar gevangens in de Costen en Misen 

van de Jústitie 

Aldús gedaan ende gesententieert binnen 

 

Folio 6 

den Regthúijse van Noortwijkerhoút  bij 



Jacob Gerritse Kattendijk,  Sijvert Claasse  

Erffoort,  Pieter Pieterse Kerkvliet,  Húijg  

Moerkerke,  Brúijn  van  der  Bijl,  Jacob 

Otto Cranenbúrgh ende Teúnis  Cornelisse 

van Egmont Welboore Mannen van den 

voorschreeven Balliúagie van Noortwijker 

hoút,  Hillegom,  Lisse  ende  Voorhoút 

op den 11e September 1698 

Ter ordonnantie van  deselve als secretaris 

Handtekening 

 

 

Folio 6v 

Den 11 november 1699 

present Húijg  Moerkerke, Cornelis  Vis 

Teúnis van Egmont,  

ende Jan Vlaanderen  Wel 

boore  mannen van de  

Balliúagie van Noordwijker 

hoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút.  

 

Alsoo  Gerrit  Jansz Brúnt, geboortigh 

onder Oúwatersbroek, laatst  gewoont  

hebbende  aan  den  nieúwe  brúgge  ten 

húijse van eene Dirk Jansse sijnde egboer 

 en een goed úijtgerúste woonstee hebbende. 

Oút omtrent agtien jaren. jegenwoordig 

gevangene in ’t Regthúijs tot Lisse geëxami- 

neert ende bij desselves geconfesseert. 

 

Dat hij, gevangene, voorleden Sondag 



avont, als wanneer van Wensveen   

van Leijden  tot  Lisse qúam dien  selve 

avont  omtrent  de klokke negen  úúren 

ten húijse van Engel Jacobsz Heemskerck 

door de sijdeúr in húijs gesloopen waar 

hi j sig  verstopte  op  den  hooijsolder 

wanneer ’s morgens  omtrent de klokke 

drie  úúren  hij  is opgestaan  en  gegaan 

naar ’t bedt  van de  knegt genaamt Jan 

Gerritse 

 

 Folio 7 

eenige  neúsdoecken  een   

hembtrock  met  zilveren knoopen en 

een paar koúsen 

 

En  bij ’t naken anderdaags bekent  hij,   

gevange nogh op  de  eijge  tijd 

noch de sleútel  úijt gemelde knegt sijn 

sack haalde mede daar úijt te hebben  

genomen omtrent dertich a veertich 

stúijvers  aan geldt. 

 

Noch confesseert  hij, gevangene, laatstleden 

ten húijse van Gerrit Molijn te sijn gekoo- 

men  

en so als hij hadde gevraagt om s nagts te  

mogen blijven slapen alsdaer bij nagt, úijt  

de knegt sijn broek te hebben gestoolen 

 twee silvere  knoopen  is ten  selve tijd  úijt  

Gerrit  Molijn’s schoenen  gestoolen  twee 



silvere gespen. Nogh  confesseert  hij, gevan 

gene in den  hooijboú  van omtrent  de  maand  

Júli laatstleden, ten húijse van Joris van den Bos 

nadat hij van  te vorens  als  noodhúlp hadde 

 gewerckt, bij nagt  een glas agter  aan ’t húijs   

heeft  opgebroken en  daar door   in’t húijs  is  

geklommen   ende aenstonts is gegaan naar de  

slaapplaats van de knegt van  waar hij  tevorens    

eenige nagten bij hadde geslaapen ende reeds  

vandaar van seeker capstock en úijt   een kist 

dat daar stont,  gestoolen  ’t  volgende  goet:   

eenen hembtrock, twee broecken, drie hemden,  

een paar koúsen, een paar schoenen, omtrent 

drie Gúldens aan gelt, mitsgaders nog  een rock.  

 

Folio 7v 

Geëxamineert ende bij gemelde gevangene 

geconfesseert als  voorsz: staat, ten overstaen 

van  Húijgh Moerkercke, Cornelis Visch, Dammis   

van Egmond en Jan Vlaenderen, Welboore            

Mannen van de voorschreven Balliúage 

Per Ordonnantie van deselve  Jacob Gerritse Cattendijk. 

 

Den 19 november 1699 

Present: Jacob Gerritsz Cattendijk, Sijvert Claasse  

Erffoort,  Pieter Kerkvliet,  Húijch  Moerkerke, 

Cornelis Vis,  Dammis van Egmont, Jan Vlaanderen, 

Krijn  Húijssent  ende  Qúirijn Remmerswaal,       

welboore mannen  van  de  voorschreeve         

Balliúage. 

worden   geëxamineert:              



den   voorn:   Gerrit   Jansz   Brúnt, 

gevangene en  bekent  ’t  volgende: 

namentlijk dat wanneer hij gevangene 

in den hooijboúw  laetstleden het goet  

van Joris van den Bosch gestolen hadt 

 hem ’ t selve  doende bij de Klapperman     

den [spies] die weder werd afgenomen   

dat hij van hen wiert geslagen evenwel 

naer beloften van beterschap hem ge 

vange liet slaapen 

Nogh dat de bovenstaande dieverij bij  

hem tot Joris van den Bosch gedaan is 

aangegaan op de volgende manieren 

dat hij s nagts is geklommen op de heij 

ninge soo op de loots is, vervolgens 

langs de pannen komende het sijglas 

met wintvang alles heeft úijtgebrooken 

is daer door int húijs geklommen 

leggende ‘t raem op de loots neder en 

sigh daer door heeft laaten sakken op 

de kant van de rúijff. 

Segt de ladder  die tegen de vroegere 

 

Folio 8 

kroegh  staet   af   geklommen   te   sijn 

segt  deswegen  ‘t  húijs wel   te kennen  

omdat hij twee à drie weeken daar  ten 

húijse  gewoont  heeft  en bij  de  knegt  

te hebben geslaapen 

segt met het gestoole goet de paarde 

stal door te sijn úijt gegaan ende tot 



Sassem  door bovenstaende 

personen te sijn agterhaalt 

segt de gestole gespen en knopen 

kort nadat deselve gestolen had tot 

Leijden bij een goútsmit  te hebben verkogt 

sonder nogh de tijt of de prijs te weeten. 

Bekent  nogh  omtrent  2 jaaren geleeden 

omtrent Bodegraven van een boerewerff te 

hebben gestole soveel linnen soo hij daer mee 

op de vlúgt was te sijn agterhaalt omtrent 

Alphen  door twee manspersonen hem het  

selve hebben afgenomen. 

Segt nogh omtrent des ‘s avonds welke 

omtrent de Nieúwe brúgge te hebben gestolen   

ses a seven maanden kúikens, deselve de 

anderen dag tot Leijden  in  een Mannenhúis 

voor vier a vijff stúijvers ‘t stúck te hebben verkogt 

Schepenen   bij den voorsz: gevangene 

geconsesseert als voorsz: staat ter  presentie    

van Welgebore Mannen voornoemd. 

 

 Op den 19 november 1699  

ter ordonnantie  van de selve. 

Handtekening 
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Donderdags den 26e November 1699 present  

als bij ‘t slot van de volgende  sententie.  

    

 Alsoo Gerrit Janse Brúnt, oút omtrent agttien 

Jaaren geboortigh van Oúwatersbroek  en laatst 



gewoond hebbende aan de Nieúwe brúgge  ten 

húijze   van  eene Dirk  Jansse,thans gevangene búijten  

pijn ende banden van ijser bekent heeft ende de waerheijt is súlks 

dat hij, gevangene, op Sondagh  de agttiende  November 

laatstleden als  wanneer  van Wensveen  van  Leijden 

tot Lisse qúam die selve avont omtrent de klokke negen  

úren ten húijse van Engel  Jacobsz Heemskerck, Hospes  

tot Lisse, door de sijdeúr  stil en búiten kennis van iemand 

van het húijsgesin in húijs is gesloopen sig verbergende 

boven de genoemde hooijsolder wanneer hij gevangene 

s morgens omtrent de klokke van drie  úúren is opgestaan 

ende gegaan naar ’t bed van de knegt ende úijt desselfs  

broeck die op ‘t beth  lagh, de sleútel genoomen  van de 

knegt sijn kist die  op solder stont alwaer  hij naar toe  is  

gegaa n en  met  deselve sleútel  de kist  open  gemaakt  

heeft  ende  úijt  deselve heeft genoomen  een  rock  en  

broeck, twee hembden, en nog eenige neúsdoeken, een  
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hembtrock met silvere knoopen, een paar koúsen  

een aantal onderbroeken ende omtrent dertigh   

stúijvers aan gelt.  Nogh heeft hij gevange bekent  

even  voor  de  maand Meij  laatstleeden ten húijse 

van Gerrit Molijn tot  Lisse ten occasie hij aldaer  

hadde geslapen des nagts  úijt den knegt sijn broeck te  

hebben gestoole twee silvere knoopen en ten  selfde 

tijde úijt  gemelte Molijns  schoenen  twee  silveren 

gespen, in desselves hand daar naar tot  Leijden bij 

 een goútsmit te hebben verkogt, sonder de prijs 

en sonder die kosten ofte tijt van te weten 

Op húijdens heeft hij, gevangene bekent dat hij in  



de hooijboú omtrent de maant Júli mede laatstleden  

ten húijse van Joris van den Bosch, meede tot  Lisse 

alwaer hij gevangene tevoorens voor noothúlp hadde  

gewerkt, bij nagt is geklommen op de Heijninge  

vervolgens langs de pannen komende tot bij  waar  

hij vervolgens tot  bij het selfde húijs het sijglas  

met wint ijsers heeft úijt gebroken en daardoor  

int  húijs is geklomme leggende  t hetzelfde op  

de gemelte  loots neder ende daar door is geklom 

me  in húijs  latende sigh weder sacken op de kant  

van de rijf was een ladder  die voor de kroegh  

stont afgeklomme te sijn ende vervolgens te sijn  

gegaan naar de slaapplaats van de knecht ende 

van seeker  capstock ende úijt een kissie ´t gelt 

wat aldaer stont genomen een mansrock, twee 
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broeken  drie  hemden een  paar koúsen een  

paar schoenen een rock en omtrent drie gúlden  

aan gelt seggende de weg vant  húijs wel te ken 

nen omdat hij er  drie weeken  daar ten húijse 

heeft gewoont ende  bij  de  knegt  te hebben  

geslapen seggende met  het gestole goet over  

genoemde paerdestal te sijn  doorgegaan 

ende  omtrent  Sassem  door  de Clapperman  en 

de door eene Pieter de Wever sijn agterhaalt 

die hem sloegen ent goet afnaamen dogh on 

der  belofte    beterschap  laten  loopen 

voorts heeft  hij gevange  bekent  dat omtrent 

een jaar geleden,  omtrent Bodegraven  van  

een boerenerf te hebben gestoole een  web 



linne soo als hij daar mede op  de vlúgt  was  

omtrent  Alphen  door  twee  manspersonen  

te  sijn  agterhaalt  die  hem  ’t selve  afnamen 

En eijndelijck heeft hij  gevangene  nogh  bekent 

 omtrent ses a  seven  weken   geleden   omtrent  

de Nieúwerbrúg te hebbe  gestoole  ses  a seven  

hoenderkúijkens, ende deselve sanderendaegs in 

een hoenderhúijs tot Leijden voor vier a vijff Stúij 

vers ‘t stúck te hebben verkogt.  Al ‘t welck sijnde  

saecke  strijdigh  tegens  de   placcaten  van  den  

Lande ende in een landt van  jústitie  niet  kan en  
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mag werden getollereert soo ist  dat welboore  

mannen van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse en 

de Voorhoút  gehoort hebbende de Crimineele 

Eisch ende conclúsie van den heer ende meester  

Pieter Dierqúens   Bailliú  van de   opgemelde  

plaatsen  Ratione Officii  jegens hem gevangene 

gedaan doende regt  in name  ende van wegens  

de hooge overigheijt de heeren Staten van Hol 

lant ende Westvriesland Condemneeren gevan 

gene te werden gebragt ter plaatse  waar men 

gewoon is criminele jústitie te  doen  aldaer  aan 

een pael met roeden strengelijk te worde gege 

selt, bannen hem gevangene wijders voor  een  

tijt  van  vijfentwintig  jaaren úijt  Holland  ende 

Westvriesland ende condemneren hem gevangene  

In  de  Costen  ende  Misen  van  de  jústitie 

Aldús gesententieert bij Jacob Gerritsz Cattendijck 

Sijvert Claasse Erffort, Pieter Pietersz Kerckvliet 



Húijgh Moerkercke, Cornelis Visch, Teúnis van Egmont 

Jan Vlaenderen, Krijn Húijssent ende Qúerijn Remmers 

waal, Welboore Mannen vande voorsz; Bailliúage  

op den 26 november 1699. Ter ordonnantie van deselve. 

Handtekening 
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den 23e júni 1700 present, 

Sijvert Claasse Erffoort  Jan Ariens Sgrama,  Pieter Pieterse  

Kerkvliet,  Húijg Moerkerke,  Cornelis Visch  Kreijn Húijssent 

ende Qúirijn Remmerswaal, 

Welboore mannen van de voorsz: Balliúagie. 

 

geëxamineert, Pieter Jansse van den Mosselaer 

wonende tot Lisse oút omtrent 33 jaaren ende 

geboortigh van Sijlst in de Meijerij van ’s Herto- 

genbosch thans  gevangene. 

de Heer  Mr. Pieter Dierqúens, Balliú van 

Noortwijkerhoút, Hillegom , Lisse  en Voorhoút. 

Eijscher in Cas Crimineel 

Contra: 

Pieter Jansse van den Mosselaer, 

gevangene. 

de mr. Eijscher overgelegd hebbende sijne in  

formatien sal worden  gebragt tot scherper examen 

Welboore Mannen  geexamineert hebbende 

door de gevangene overlegde informatie aan de Heer 

Ballliú, accorderend sijnen gedanen eijsch 

Bekent omtrent vier en een half jaar geleden 

sijnde op de kermis tot Lisse te sijn gegaan 

naar Schiedam naar zijn oom ende aldaer  



bij sijn oom gekomen sijnde is hij met sijn oom   

van Schiedam naar Scherloo gegaan voor sijn broeder  

te halen sijnde sijn oom genaemt  

Hendrik Pieterse van de Mosselaer ende 

sijn broeder Jacob Jansz en sijn toen met 
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húnner  drieën naar Lis gegaan alwaer  

sijn gemelte oom  teegen hem 

seijde; ik  moet gelt  hebben, ik haal ‘t daer  

waar ik het haal, waarop hij, gevangene seijde 

ik weet wel gelt en wees sijn oom seecker  húijs  

aan  vier húijsen van hem aff. 

 

Bekent omtrent negen à thien jaer geleeden 

sonder  precies de tijt te kúnnen seggen 

tot Leijden  des avonts  met de voornoemde sijn oom 

omtrent thien úúren te sijn úijtgegaan en naar 

de stadt gegaan , seijde gemelte sijn oom tegens hem; 

blijf daar wat staan ick moet eens naar dat húijs 

gaan en is van hem af gegaan, en na een weijnige 

tijts is sijne oom met een vaatje boter 

bij hem gekomen en is sijn oom wederom 

heen gegaan ende úijt hetselfde húijs gehaalt 

nogh een vaatje boter 

welcke boter sij ’t samen hebben thúijs gebragt.  
 
 
Door  den  Scherpregter opgehaalt  sijnde 

bekent  omtrent drie à  vier  jaar geleden met gemelte sijn 

oom, en broeder die op Schiltwagt stont, tot Lisse bij nagt te hebben  

open gebrooken het  vengster  in seecker húijs en 



daar met  sijn  oom  doorgeklommen in  ‘t húijs 

settende te voorens stoelen voor de binnendeúr omme te beletten 

dat lúijden van’t húijs  daar niet en konden bijkoomen 

wanneer gemelte sijn oom met een mes de kas op 

en stack daarúijt steelende een beúrs  met  

eenig gelt en wordende  door gerúgt van die 

lúijden van het húijs in hare verdere dieverijen  

verhindert ende sijn also door ‘t selfde  vengster  

wederom  gevlúgt  en  onderweg  naar  

Schiedam gaande, seijde de voornoemde sijn oom ‘t is 

niet de peijne waert om te deelen, we súllen ‘t 

verteeren. 
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Bekent omtrent   deselve tijt in de Ketel  

 in seecker Herberghe beneffens sijn  

voorsz: oom en broeder die op schiltwagt  

stont een g te hebben opgebroken 

daardoor te sijn geklommen  ende  

aldaar úijt het húijs te hebben gestolen 

een kan en een fles met Brandewijn een paar koúsen 

een paar schoenen een peper Bús  een 

schortkleed  en  wat Taback. 

 

Bekent nogh omtrent tien à elf jaren  

geleeden tot Leijden omtrent de Stenenbrúgh 

aldaar door het opbreken van een  vengster met een 

nijptangh beneffens gemelte sijn oom in een  

  commenijswinkel úijt een lade te hebben 

gestoolen eenige schellingen en eenig  



ander gelt mitsgaders  twee vaatjes boter 

 

Bekent nogh rúim twee jaaren geleden  

tot  Leijden, in  de Haerlemmerstraet  voorbij  de  

broúwerij  van  Fortúijn  ten  húijse  van  een  

bakker meede door het opbreken van een vengster 

alsmeede beneffens sijn voornoemde gevangen  

oom  eenige schellingen  ende eenige  

dúijten  ende Twee of Drie brooden. 

 

De boovenstaande Confessie 

der  voornoemde gevangene  búijten 

  pijn  en  banden  van  IJsere,  ende   

bijweesen van Sijvert Claes Erffoort,  Jan Ariensz Sgrama, 

Pieter Pieters Kerkvliet, Húijg  Moerkerke, Cornelis Visch,  

Krijn Húijssent ende Qúerijn Remmerswaal. 

Welboore mannen van de voorschreven Balliúagie 

voor  gelese  sijnde  heeft  verklaar 't alles  t selfde, 

waerlijck onder Eede begaan te sijn. 

Actúm  den 23e júni 1700. 

Ter ordonnantie van deselve. 
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De  heer  ende  Mr. Pieter  

Dierqúens,   Balliú  van  Noort 

wijkerhoút, Hillegom, Lis, ende 

Voorhoút  Eijscher in   

Cas  Crimineel  

                   Contra 

Pieter Jansse van den Mosselaer, gevangene. 

 



Ende dede den heer Eischer seggen dat den gevange 

ne geboortig van Sijlst in de Meijerije van  ‘S Her 

togenbos oút,  33 jaaren en woonende tot Lisse. 
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Búijten pijn ende banden van ijsere bekent 

ende beleden heeft ende is waar,  

dat omtrent 3 à vier jaren geleeden  

hij gevangene met Hendrik Pieterse van den 

Mosselaer sijn oom, ende Jacob Jansse 

van den Mosselaer sijn broeder tot Lisse 

bij nagt hebben opgebroken een vengster  

in seeker húijs alwaer hij gevangene met den  

voorn sijnen oom doorgeklommen sijnde úijt 

de cas die gemelte sijnen oom hadde opgestoo 

ken, heeft helpen steelen  een cop met eenig  

gelt dat hij gevangene  meede omtrent desselve   

tijt int dorp van de Ketel , in sekere herberg 

mede beneffens deselven sijn oom ende 

broeder die op schiltwagt stont aldaar ‘t ven 

ster heeft opgebrooken, daar door geklomme 

ende aldaar gestoole een kan ende fles met 

brandewijn, een paar koúsen en schoenen 

een peper Bús een schortekleet ende eenig 

tabacq, wijders dat hij gevangene omtrent  

10 à 11 jaaren geleden tot Leijden omtrent 

de IJsere Brúg door  ’t opbreeken van een ven 

ster met een nijptangh beneffens gemelte 

sijn gevangens oom in een Commenijswinkel 

úijt een laade heeft gestoolen, eenige 

schellingen  en enig ander gelt mitsgaders 



twee vaatjes met boter nogh dat 

hij gevangene omtrent twee jaaren geleden 

tot Leijden in de Haerlemmerstraet ten húij 

se van een bakker, mede door ’t opbreeken  

van een vengster almede beneffens den sel 

ven  sijnen oom heeft gestoolen eenige schel 

lingen en dúijten 

 

Ende alsoo ’t selve sijn saeken, die in een 

lant van Jústitie niet konnen worden gele 

den maar andere  ten example ( ingevolge  

van het tweede articúl van het placcaat 

 

Folio 13 

van den  19e maart 1614 bij  haar Ed:  

Groot Mog:  de Heeren  Staten van Hollandt 

ende  Westvrieslandt  geëmaneert 

jegens de dieven  ende dieverijen) 

moeten worden gestraft met de doot.  
 
 
 
Soo Conclúdeerde den voorn: heer Eischer, 

Ratione Officii dat de gevangene bij sententie 

van welboore mannen van Noortwijkerhoút 

sal  worde  gebragt  ter  plaatse  daar waar 

men gewoon is Criminele Jústitie te doen 

ende aldaar door den Scherpregter met de  

coorde te werden gestraft datter de doot navolgt 

ende het doode lichaam gehangen aan de  

búijten galge om door de lúgt ende 

de vogelen des hemels te worden verteert 

met Confiscatie van sijne goederen. 



 

Alsoo Pieter Jansse van den Mosselaar 

 geboortigh van Sijlst inde Meijerije van 

den Bosch oút omtrent drie en dertigh jaren 

woonende tot Lisse, altans gevangen 

Búijten pijn en banden van ijsere bekent ende 

 beleden heeft: 

 

Dat hij gevange omtrent drie à vier Jaren 

geleden met en beneffens Hendrik Pieterse 
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van den Mosselaer sijn oom ende  Jacob 

Jansse van den Mosselaer sijn broeder  

die op schiltwagt stont tot Lisse bij nagt 

te hebbe opgebrooken een vengster in seeker 

húijs alwaar hij gevange met voornoemde 

sijn oom is door geklommen settende de 

stoelen voor de binnedeúr om te beletten 

dat de lúijden van t húijs daar niet konde 

door koomen ende aldaar úijt de Cas die 

gemelte sijne oom  met een mes hadde opgestoo 

ken  heeft  helpe steelen een kop met eenigh 

gelt werdende door den gerúgthen  

van de menschen van ´t húijs in haare  

verdere dieverij verhindert dat hij 

gevange nogh omtrent deselve tijt int 

 dorp van de Ketel  in sekere herbergh mede 

 beneffens denselven sijn oom ende broe 

der die als vooren wederom  op schiltwagt 

stont, aldaer’ t vengster te hebben opgebroo 



ken daar door te sijn geklommen ende 

aldaar te hebben gestoolen een kan ende 

fles met brandewijn, een  paar koúsen 

een paar schoenen een peperbús  een 

schortekleet  en  eenigh  Taback  wij 

ders dat hij gevange omtrent tien à elff 

jaaren geleeden tot Leijden 

omtrent de IJsere Brúgh door ‘t  opbree 

ken van  een vengster met een nijptangh 

beneffens gemelte sijn gevangens oom 

in een Commenijswinkel úijt een laade 

te hebben gestoolen eenighe schellingen 

en eenigh ander gelt mitsgaders  

twee vaatjens met booter en eijndelijk 

dat  hij  gevange  nogh   omtrent 

twee jaaren geleeden tot Leijden in de 

Haerlemmerstraet  voorbij de broúwe 

rije van de  Fortúijn  ten húijse van een  

backer  mede  door ’t  opbreken  van  

een  vengster almede beneffens den  

voornoemde  sijn gevangens  oom te hebbe 
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gestoole eenige schellingen ende dúijten 

met twee à drie brooden 

Al  Twelke  sijnde saeken  strijdigh tegens  

de placaten van den Lande ende in een 

Lant van Jústitie geensins kúnne worde 

getollereert maar anderen ten example 

moeten werden gestraft  Soo ist dat 

welboore mannen van Noortwijkerhoút, 



Hillegom,  Lisse,  ende  Voorhoút  gesien 

geexamineert en gehoort hebbende  den 

Criminele Eisch ende Conclúsie bij de heer  

en Mr. Pieter Dierqúens, Balliú van de  

opgemelte plaatsen Ratione Officii 

jegens hem gevange schriftelijk gedaen 

ende genoomen doende regt in den  

name ende van weegens  de hooge overig 

heijt de heeren Staaten van Hollant 

ende Westvrieslant, condemneren hem 

gevange gebragt te werden ter plaatsen 

daar men  binnen  dese  Balliúagie  ge 

woon  is  Crimineele  Jústitie  te  doen  

ende aldaar op een schavot aan een 

pael onder de galge met een strop om 

de hals door de Scherpregter wel 

strengelijk met roeden te werden 

gegeesselt, even daar naar met het 

wapen ijser van Noortwijkerhoút 
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op sijn rúgge te worden gebrantmerckt, 

bannen hem gevangen voorts voor sijn 

leeven langh, gedúrende  úijt de Lan 

de van Hollant ende Westvrieslant 

en condemneren hem gevange  in de  

Costen en Misen van Jústitie 

 

Aldús gedaen ende gesententieert 

bij Sijvert Klaasse Erffoort, Jan Ariens 

Sgrama, Pieter Pieterse Kerkvliet, 



Húijgh Moerkerke, Cornelis Visch,  

Teúnis van Egmont, Krijn Húijssent 

ende Qúirijn Remmerswaal welboore  

mannen van de Balliúagie van  Noort 

wijkerhoút, Hillegom, Lis  ende Voorhoút 

int  Regthúijs  van Noordwijkerhoút  ver 

gadert den  3e Aúgústús 1700 ende beijde 

voorschreeven welboore mannen in’t 

selve Regthúijs  públiekelijk gepronúntieert op den     

13e aúgústús 1700 

Ter ordonnantie van deselve 

Handtekening    
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Donderdags den 26e Janúari Regtdag  

tot Noordwijkerhoút present Sijvert Claasse, 

Erffoort, Jan Ariens Sgrama, Pieter Kerkvliet, 

Húijgh Moerkercke, Dammis van Egmond, 

Cornelis Visch, Jan Vlaenderen, Pieter van der Bijl, 

Krijn Húijssent ende Qúirijn Remmerswaal, welboore mannen van  

de Balliúagie van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút. 

 

Op versoeck van Mr. Pieter Dierqúens 

Balliú van Noortwijkerhoút, Hillegom,  

Lis ende Voorhoút is  Pieter van den  

Búrgh, glasemaker tot Hillegom te dag 

vaarden in persoon is bij welboore mannen  

nadere examinatie en seekere verclaringh  

bij gemelte Heer Balliú en Welboore Man 

nen hebben het voorschreeven versoek geaccordeert 
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Regtdag  gehoúden bij Sijvert Claasse 

Jan Arijnse  ’s Grama, Pieter  

Remmerswaal, Húijgh Moerkerke,   

Cornelis Visch, Jan Vlaanderen, Pieter van den 

Bijl, Qúerijn  Húissent, welboore mannen op den 

16e Febrúarij 1702 

 

De Heer en Mr. Pieter Dierqúens,  

Balliú van Noortwijkerhoút 

Hillegom, Lis en Voorhoút 

Eijscher in Cas Crimineel 

 

Contra 

Pieter van den Búrgh glasemaker tot Hillegom, 

gedaagde in persoon en gereqúireerde 

de Vos als procúreúr van den mr. Eijser versoúcke, 

vermits de non comparitie van den gedaagde 

in persoon een eerste  defaúlt  en  voor ‘t proffijt  

van dien als ordinaris at apprehensie  

op deselfde persoon. 

Welboore Mannen consenteren   

‘t versoúk van den heer Eijsscher 
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Donderdagh 

den 13e Maart 1704 

Exame ende Con 

fessie van de naar volgende  



Heijdenen althans gevangens 

van ‘d Heer Balliú Dierqúens 

 

Lijsbet Piekaart oút omtrent sestien Jaaren 

bekent haar leven langh gedújrende Troeps 

gewijse met de soogenaamde Heijdens langs 

’t lant heefft  loopen  beedelen ende omtrent 

twee Jaar geleden tot  Rijnsbúrg daar over  

te sijn gebannen. 

 

Hagerina Piekaart oút  omtrent  dertien   

jaaren,  heeft  bekent  als    boven 

 

Aldús geexamineert ende geconfesseert 

int Regthúijs van Noortwijkerhoút ten overstaan 

van Sijvert Claasse Erffoort, Pieter  

Pieterse Kerkvliet, Húijgh Moerkerke, Jan 

Arijense Sgramade, Jan Vlaanderen ende 

Pieter Leendertse van der Bijl, Welboore 

Mannen van de voorsz: Balliúagie op den 

13e Maart 1704 onderstont ter ordonnan 

tie van Welboore Mannen,  als Secretaaris  

en was geteeckent:  W.Mens 
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Regtdagh tot Noordwijckerhoút 

op Donderdag den 13e  

Maart 1704 present als bijt 

sloth deses 

 

Alsoo Lijsbeth Piekaart oút omtrent 14 jaaren   



ende Hagerina  Piekaart, oút  omtrent 13 jaaren 

búijten pijn ende banden bekent hebben  dat sij 

gevangens haar  leeve  langh gedújrende  Troeps 

gewijse onder  de landt loopers ofte soo genaamde 

Heijdenen hebben loopen beedelen Twelck 

sijnde strijdigh teegens de placcaten van den Lande 

en ijn een landt van jústitie geensints 

can werden getollereert maar anderen ten exampel 

moeten werden gestraft,  Soo ist dat  

welboore mannen van Noortwijckerhoút, Hillegom, 

Lisse ende Voorhoút, gehoort 

hebbende den Crimineele Eijsch ende Conclúsie 

bij den heer en Mr. Pieter Dierqúens, Bailliú 

van de opgemelte plaatsen Ratione Officii 

jeegens haar gevangens gedaan ende genoomen 

doende reght in den naame  ende van weegens 

de hooge overigheijt de heeren Staten van Hollandt 

ende Westvrieslandt, Bannen  

haar gevangens voorts haar leeve langh  gedúrende  

úijt de voorsz: Landen van Hollant ende Westvrieslandt, 

ende Condemneren gevangens  jden Costen ende Misen  

van de Jústitie 

 

Aldús gedaan gesententieert ende gepronúntieert 
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Bij Welboore Mannen  van  

Noortwijckerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút 

Int Regthúijs tot Noortwijckerhoút 

voornt op den 13e Maart 1704. Was getekent: Sijvert Claase Erffoort, Pieter  

Pieterse Kerkvliet, Jan Ariensz Sgrama, Húijgh Moerkerke, Cornelis Visch, Jan 



Vlaanderen, Pieter Leendertsz van der Bijl ende Krijn Húijssert 
 
Onderstont,  mij present 
 
Secretaris  en was geteekent 
                                                       W.Mens     

 

Donderdagh den 13e   

Maart  1704 

Examen ende Con- 

fessie van de hier naar   

genoemde  gevange  van de  

Heer en Mr. Pieter Dierqúens 

Bailliúw van Noortwijckerhoút, 

Hillegom, Lisse ende Voorhoút, 
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geëxamineert int Regthúijs tot Noortwijckerhoút bij 

 den gemelten heer  Bailliúw 

ten overstaan van  Sijvert Claasse Erffoort, Pieter 

Pieter se Kerkvliet,  Húijgh Moerkerke,  Jan 

Vlaanderen, Pieter Leendertse van der Bijl, 

Jan Arijense Sgramade, welboore mannen 

van de voorn: Bailliúage  

op Donderdagh den 13e Maart  

1704 

 

Piekaart Willems geboortigh  

úijt Vriesland oút omtrent sesendertig  



Jaaren althans gevange, Bekent tot 

Púrmerlandt over  lantlooperije  públiqúelijk 

te sijn gegeesselt ende gebannen sonder de 

nette tijd wanneer te kúnnen seggen 

 

Nogh bekent hij gevange omtrent ses Jaaren 

geleeden tot Noortwijckerhoút te sijn gegeesselt 

en gebannen omdat sijn leeven langh gedúrende  

met de Troepens Heijdenen hadde  

geloopen 

 

Folio 18 

Nogh bekent hij gevange  omtrent  Twee 

Jaaren geleeden, voor de derdemaal tot Rijnsbúrg 

over Lantlooperije alsvooren públiqúelijk  

te sijn gegeesselt ende gebannen 

 

hem gevange door Jochem Dircx diender van 

gemelten heer Bailliú in Júditio sijnde aange 

segt dat hij gevange hem diender  wanneer 

wilde hebben dat hij soúde  vertrekken 

gedreijgt soúde  hebben, indien hij so veel praats maackte 

met een groote stock die hij bij sig hadt, hem diender 

opt hooft te slaan datter de ziel soúde  

úijtvliegen welke stock in Júditio sijnde 

geëxhibeert, egter bij hem gevange werdt 

ontkent. 

 

En Voorts ontkent  hij gevange nergens anders 

ooijt in hegtenis te sijn geweest 

 



Aldús gedaan  geexamineert ende  geconfesseert 

ten  overstaan  van  ons  ondergesz:  Wel 

boore  Mannen  van   Gemelten  Bailliúagie 

int  Regthúijs  van  Noortwijckerhoút   voorn:t 

Ten daage ende Jaaren als int hooft  deses staat 

úijtgedrúckt. Onderstont: 

Ter ordonnantie van  

Welboore Mannen als Secretaris en 

was  geteeckent  W. Mens 
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Regtdagh tot Noortwijckerhoút 

Op donderdagh den 27e Maart  1704, present 

als bijt sloth deses, 

 

Also Pickaart Willems, 

Geboortigh úijt Vrieslant oút sesendertigh Jaaren 

Búijten  pijn ende banden 

bekent heeft dat hij gevange sijn leeve langh 

Troeps gewijse  onder de lantloopers 

ofte soogenaamde Heijdens heeft loopen  

beedelen, ende dat hij gevange daar over tot 

Púrmerlandt Públiqúelijk is gegeselt  

ende gebannen ende dat hij gevange evenwel 

in dat selfde leeven is blijve continúeren 

tot dat omtrent ses Jaaren geleeden bij Wel 

boore Mannen van dese Bailliúagie ter voorsz: 

saacke wederom is gecondemneert ende 

públiqúelijk  te werden gegeselt ende hem 

vervolgens ook voor eeúwigh úijt  

de Lande van Holland ende Westvriesland 



gebannen’T welck hem gevange  niet heeft 

kúnnen afschrikken  

maar niet jegenstaande dit alles in dit selve leeven 

voortgevaaren tot dat hij gevange omtrent twee 

Jaaren geleeden daarover ten derdemaalen binnen 

de Heerlijckheijt van Rijnsbúrgh  
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als vooren públiekelijk te sijn gegeeselt ende 

gebannen. Alle welke straffen hem gevange 

nogh niet genoegh schijne geweest te sijn 

om hem gevange van dat leeven aftetreckken 

maar als de Jústitie kleijnagtingh willende  

aandoen, daar innen tot  deese sijne laatste  

apprehensie toe heeft gecontinúeert 

Sijnde hem, gevangene,  door Jochúm Dircksz,  

dienaar van de gemelde Balliúagie,  

oock in facio aangesegt dat hij gevangene hem dien 

der met seecker stock  die hij bij sig hadde 

even voor sijne apprehensie  soúde hebben  

gedreijgt teegens hem dienaar met deese woorden 

in súbstantie seggende maakt 

sooveel praats niet off ik laat ú deese   

stock op de kop vallen datterde  Ziel úijtvliegt 

Welcke bedrijginge hij gevangene schoon de stock 

door gemelten dienaar  jn  júditio is geexibeert 

halsterrigh heeft ontkent 

Sijnde strijdigh met de placcaten van den  

Lande, ende in een landt van Jústitie  

geensints can werden getollereert maar 

andere ten exempel moeten werden  



gestrafft,  Soo ist dat welboore mannen 

van Noortwijckerhoút, Hillegom, Lisse ende  

Voorhoút gehoort hebbende den Criminelen 

Eisch en de Conclúsie bij  den  heer  en  Mr. 
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Mr Pieter  Dierqúens  Bailliú   

van de opgemelte plaatsen Ratione Officii 

jegens hem gevange gedaan ende  genoomen 

doende regt in den naame ende van weegens 

de  Hooge  Overigheijt, de  Heeren  Staten  

van  Hollandt  ende  Westvrieslandt, con 

demneeren hem gevangene gebragt te werden 

ter plaatse waar men binnen deese Bailliúge 

gewoon  is  Crimineele  Jústitie te  doen ende aldaar 

aan een paal door de Scherpregter wel strengelijk 

met roeden  te werden gegeesselt, even daar  

naar met het Wapen IJser van Noortwijkerhoút 

voornoemt op sijn rúgge   te werden  

gebrandmerkct,  Bannen hem   

gevange voorts voor sijn leeven langh, 

gedúrende úijt den Lande van Hollant  

ende Westvrieslandt, ende Condemneeren 

hem gevange inde Costen ende Misen van de Jústitie. 

 

Aldús gedaan ende gesententieert 

bij Welboore Mannen van Noortwijckerhoút,  

Hillegom, Lisse ende Voorhoút, jint  

Regthúijs tot Noortwijckerhoút voornt: 
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Vergadert den 13e Maart 1704 

Ende in’t selve Regthúijs  públicqúelijck 

gepronúntieert   op den 27e Maart  1704.  

was geteeckent  Sijvert Claasse Erffoort,  

 

                                                                                                                                                                                                                                    

Pieter Pieterse Kerkvliet, Jan Arijense Sgrama, 

Húijgh Moerkerke, Cornelis Visch, Jan 

Vlaanderen, Pieter Leendertse van der Bijl, 

Krijn Húijssert.  Onderstont  mij 

present  Secretaris, en  was  geteeckent          

W. Mens. 

 

 

Regtdagh gehoúden  

Tot Noortwijckerhoút. 

Present: Jan Wendel  en Dirck Ehren  

Welgeboren booren mannen op  

den 24e aúgústús 1713. 

 

 

Heer en Mr. Pieter Dierqúens 

Bailliú van Noortwijckerhoút, 

Hillegom, Lisse ende Voorhoút 

R.O. Eijscher in Cas Crimineel 

Contra  Bart  Jansse  gewe- 

sene Schoenmaker  tot   

Lisse gedaagde bij Edicte in per 

persoon, versoúckt  

 



Mens, als procúreúr van den heer Eijscher versoúcke 

vermits de gedaagde  in persoon sig niet  wil te sisteren 

het eerste defaúlt  

 

Wel Boore Mannen Consenteeren  

in de versoúcken van den heer Eijsscher 

datúm út súpra. 
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Regtdagh  tot  Noort 

wijckerhoút op den 

7e september 1713 

Present: Jan Clinckan 

ende Jan Piekaart, Welboore Mannen 

 

de heer ende Mr. 

Pieter Dierqúens 

Bailliú van Noort 

Wijckerhoút, Hillegom 

Lisse ende Voorhoút  R.O. 

Eijscher in Cas  Crimineel 

Contra 

Bart Jansse gewesene  

Schoenmaker tot Lisse 

gedaagde in persoon bij Edicte. 

 

Mens als procúreúr van den Heer Eisscher 

versoúckt vermits de gedaagde in persoon 

sig niet in júdictie heeft gesisteert het 

tweede defaúlt ende admissie tot het 



doen van een derde citatie bij edicte 

teegens den naasten Regtdagh. 

 

Welboore  Mannen  renúntiëren de  gedaagde  

in  persoon admissie te verlenen 

het tweede defaúlt ende admitteeren  

de Heer Eijsscher tot het doen van een  

derde Citatie bij Edicte,  

teegens den naasten Regtdagh   

 

Welboore  Mannen  renúntiëren  gedaagde 

in  persoon niet en is gecompareert, 

verlenen het tweede defaúlt ende admitteeren  

de Heer Eijsscher tot het doen van een  

derde Citatie bij Edicte tegens den naas 

ten Regtdagh. Actúm als boove 

 

Regtdagh tot Noort 

wijckerhoút op Don 

derdag den 21e sep 

tember  1713 present 

Jan Boerecam ende  

Harman Tijdeman 

Welboore Mannen 

 

De heer en Mr.  

Pieter Dierqúens, Bailliú van Noortwijckerhoút, 

Hillegom, Lisse ende Voorhoút 

R.O. Eijsscher in Cas Crimineel 

Contra  

Bart Jansse, gewesene  



schoenmaker  tot  Lisse 

gedaagde bij Edicte in Persoon 

het derde defaúlt te begeren 

Mens als procúreúr van Mr. Eijsscher 

versoúckt  
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vermits het derde Defaúlt ende admissie om  

te dienen van Intendit met een vierde   

citatie  ex súper abondantie om  t Selvús 

te Sien verifieeren 

 

 

Regtdagh tot Noort 

wijckerhoút op Donder 

dagh den 12e october 1713 

Present: Jan Clinckan 

en Pieter van der Bijl 

Welboore Mannen 

 

 

De heer ende Mr. Pieter Dierqúens 

Bailliú van Noortwijckerhoút, 

Hillegom, Lis en Voorhoút 

R.O. Eijsscher in Cas Crimineel 

Contra: 

Bart Jansse gewesene schoen 

maker tot Lisse gedaagde in  

persoon, sústinerende en laatste   

defaúlt  ex súper abondantie te 

begeeren, te dienen  van Jntendit 



met de verificatie daar toe 

behoorende en regt te Soecken 

 

Mens, alsoo als gedaagde in persoon 

voor  de vierde maal in gebreeke blijfft 

sigh in persoon te  

sústineeren versoúcke het vierde Defaúlt 

exsúper abondantie dient voor Jntendit 

met de verificatie daar toe dienende en 

bij de selve levens versoúkende Regt. 

Mannen fiatteren  het vierde  Defaúlt 
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Alsoo den Wel Edelen  Heer Gerard Bikker van  

Zwieten, Bailliú van Noordwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende 

Voorhoút, ons ondergeschreeven Welgebore Mannen van 

gemelde Bailliúage hadde te kennen gegeeven dat op Sondag den 22e  

Júli deses jaar 1714 in den Gereformeerde Kerk tot Lisse voorn:  

des namiddags soo als den predicant op stoel  was  

getreden, doende sijn ordinaris aanspraak  voort gebod, tot 

de gemeente aldaar was ingekomen , seeker Paaps persoon genaamt 

Woúter Gúldemont, woonagtig onder Lisse dat deselven 

van ‘t begin tot het eijnde van des  Predicants gebod  

 soo met gebaarden als met woorden de toehoorders  hadde ontrúst 

Weshalven welgemelde heer Balliúw aan ons versogt, den gemelden Gúldemond te mogen 

apprehenderen  ende  detineren, omme tegens den selve te procederen 

soo als na exigentie van saken sonder oordelen te behooren, welk versoek aan ons sijnde 

overgemaakt, consenteeren in ’t selve Actúm den 9e Aúgústús  1714. 

Pieter  van der Bijl 

Harmen Tijdeman 
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Op húijden,  door den  Heer Balliúw Bikker 

van Zwieten, aan Welgebore Mannen  van   

Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse en Voorhoút  versogt apprehensie op de 

persoonen van   Cornelis Warboútsz Vreebúrg ende Pieter Rotterdam ter saecke deselve   

op den 16 september 1714 in de Roomsche Kerck op den Agterwegh te sijn in gebrooken 

ende  met wel veel gewelt ende met moetwil gepleegd attestatie ende 

informatiën bij den selven  heere bij de Heere Balliúw overgelevert . 

Wel gebore Mannen, gesien ’t boovenstaande versoeck ende de informatie daer op 

bij den selven Heere Bailliúw dien eijnde overgelegt. Consenteeren in ’t  selve versoeck. 

Actúm in ’t Regthúijs tot Noortwijkerhoút den 2e October 1714. 

Was geteekent: Jan Clinck, Cornelis Jansse de Bij, Dirck Ackersloot, Jan Gerritse  Harmen Tijdeman,  
 
Pieter van der Bijl ende Cornelis van der Meer. 
 
Lager stont: mij present Secretaris: W. Mens 
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Mr. Gerard  Bikker van Zwieten Bailliú van Noordwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút. 

sij van ’s Heeren Mogen in Cas van Delict, beklaagt in  

openbare  Criminelen Vierschare voor de E: E: agtbare Welgebore 

Mannen van de voorsz:  Bailliúage, Hendrina IJsbrands, geboren 

tot Nijmwegen, Dina Willems, geboren tot Deventer, Jannigje  

Gabriels, geboren tot Assenij ende Woúbrúgge, ende Cornelis ge 

boren tot Soetermeer, ofte had elk van haar geen  namen  

of  toenaam welke anders  soúde  mogen  wesen  genaamt jegen 

woordig sijnde gevange, haar aanseggende  dat elk der voorsz: 

gevange haar niet hebben ontsien met meerder landloopers 

en vagabonden onder de naam van heijdenen, en Egypte 

naren bekend  te vervolgen  ende  alsoo Troepsgewijse haar  

binnen dese landen te  onthoúden, soodanig dat  de  voorn: 

gevangens gesamentlijk  honderden  diverse  anderen van  haar  

conflicten  haar hebben verstoút alsoo Troepsgewijse onder  



Territoriúm  van  der voorsz: Bailliúage in diverse opgeslagen 

tenten te logeeren gelijk als dan den opgemelde Eijsscher op 

Vrijdag den 16 november 1714, des avonds de klokke omtrent Tien úúren 

de voorsz: Troepe, in gemelde tenten heeft gestoort, ende  

gesepareert  blijkens t selve bij haar gevangens vrijwillige 

Confessies, búijten pijn van banden  ende ijser gedaan, ende 

gemerkt, het selve sijn saken  dewelke  in een land van regten 

niet binnen soúde moeten gelden, maar volgens de speciale  

placcaten swaarlijk vereijschen gestraft te worden, Soo  

conclúdeert de voornoemde Eijscher in den name als boven 

Eijsch doende 
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dat de voornoemde gevangenen bij vonnisse  van ú  agtbaren  

súllen  worden gecondemneert om gesamentlijk geleijd ende  

gebragt te  worden  op  ’t  Schavot  ter plaats  alwaar 

binnen dese Bailliúage de delinqúenten sijn gewoon gestraft  

te worden  en dat  elk der  voorn:  gevangene  door  den 

Scherpregter aldaar gebonden sijnde aan een paal  wel 

strengelijk met roeden gegeesseld ende geslagen sal worden 

mitsgaders wijder aansien  de Execútio  van der  Crimineele  

Jústitie,  dewelke  aan  haar vernoemde Complicen staan gedaan 

te worden ende dat voorts  elk  van  de  voornoemde  gevangenen  sal    

worden gebannen  úijt de provincie van Holland ende  

Westvriesland soo wijd ende sijd de palen van dien sijn  strekkende 

te  rúimen binnen  de  eerstkomende  vier  en   

twintig úren, na dat elk van de voornoemde gevangenen  úijt haare detentie   

súllen worden ontslagen, sonder oijt gedúrende haar leven 

daar in weder te komen op paane van Swaarder Straffen  

alsmede  in de kosten en  misen van Jústitie ende versoúkt  

den Eijsscher hem hier op regt te mogen geworden. 
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Geven bij Geswore Welgebore Mannen van Noordwijker 

hoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút den Criminele Eijsch ende 

Conclúsie bij den heer en Mr. Gerard Bikker van Zwieten als Bailliú 

der voorn: Bailliúage gedaan ende genomen  

op ende ten laste van  Hendrina Ysbrands, geboren tot Nijmwegen, Dina  

Willemse, geboren in Deventer, Jannetje Gabriels , geboren tot  Assenij 

ende Woúbrúgge, Cornelis, geboren tot Soeterwoúde, ofte had elk van 

haar met namen ofte toenamen anders soúden mogen worden genoemd, 

jegenwoordig sijne gevangenen. Voorts gehoort de vrijwillige Confessies 

bij elk der genoemde gevangenen,  búijten pijn van banden ende ijsers 

gedaan ende op alles gelet ’t gúnt eenigsints  heeft húnnen ofte mo 

veren, doende regt in den name ende van wegen de Edele Groot Mogende 

heeren Staten van Holland ende Westvriesland. 

Hebbende de voorn: gevangenen  gecondemneert  ende condemneren  

bij dese om gesamentlijk geleijd en gebragt te worden  op 

het Schavot ter plaatse alwaar binnen deze Bailliúage de delinqúenten  

sijn gewoon gestraft te worden ende dat  den voorn: gevangenen  door 

den Scherpregter aldaar, gebonden aan een paal wel strengelijk met 

roeden  gegeesselt  ende geslagen sal worden ende wijders aan hen deletete 

van de Criminele van de Criminele Jústitie de welks aan haar  voorn: Complicen staan  
 

gedaan te worden. Bannen voorts elk der voorn: gevangenen úijt de provincie 
 
provincie van Holland ende Westvriesland,  soo wijd ende sijd als den  

 palen van dien  strekkende te  rúimen   binnen  de  eerst 

komende  vier  en  twintig úren, na dat elk der voornoemde  
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Gevangenen úijt hare detentie súllen wesen ontslagen, soúde 

oijt gedúrende  haar leven  weder te komen, op  poene 

van swaarder Straffe ende condemneeren wijders elk des voorn:  



gevangenen  in de kosten ende misen van Jústitie tot Taxatie  

ende Moderatie van haar :Ed: agtb. Actúm bij ’t volle college 

van Welgeboore Mannen, except Dirk Akersloot den twee en 

twintigste November  XVII veertien, ende ten deselven dag in 

openbare vierschare gepronúncieert  ende ten volke gesijd. 
Jan Klinck 
 
Dirck Akersloot 
 
Piekaart 
 
Jan Jansz 
 
Pieter van der Bijl 

Harman Tijdeman 

Cornelis Jansse de Bij 

 
  
 
Wij onderzg: Welgeboore Mannen van de Bailliúage  

van Noordwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút,  

certificeren bij dese dat Hendrina IJsbrands geboren tot Nijmwegen, 

Dina Willems, geboren tot  Deventer, Jannetje Gabriels geboren 

tot Assenij alsook Woúbrúgge, Cornelis, geboren  

in Soeterwoúde alles volgens  vonnisse van Welgeboore Mannen, 
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Voornoemt,  op heden openbaarlijk gegeesselt met condemnatie  

van kosten ende misen van jústitie,geene goederen en hebben 

waar aan de voorn: kosten en misen van Jústitie, in eenig  

gedeelte verhaalt kúnnen worden. Hebbende deshalve Welge- 

bore Mannen voornt: ter reqúisitie van den heer Bailliú den  

voornoemde Bailliúage niet kúnnen weijgeren  des acte van onvermo 

gentheijt te verleenen om te strekken daar en soo het behoren sal. 

Actúm bij het volle collegie van Welgeboore Mannen 

mitsgaders den secretaris van de voorsz: Bailliúage onderteeckent 



húijden den 22e November 1714, 

Jan Klinck 

Pieter van der Bijl 

 

Op húijden den 22e November  1714 Geexamineert door  

den heer en Mr. Gerard Bikker van Zwieten, Bailliú van Noord 

wijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút  ten overstaan van ’t   

Collegie van Welgebore Mannen der  voorsz:  Bailliúage seekere 

vier  vroúwspersonen  sijn tegenwoordig Weledelens  gevangenen. 

Seggen genaamt te sijn de eerste Hendrina IJsbrands, geboren tot  

Nijmegen,  voorts Dina Willems,geboren tot Deventer, Jan 

netje Gabriels, geboren tot Assenij  ende Woúbrúgge, Cornelis , 

geboren tot Soetermeer. 

Bekennen dat sijlúijden met vele andere personen , onder de 
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namen van de soo genaamde heijdens onder vier  

tenten binnen dese Balliúagie gelogeert te hebben op den  16e  

november 1714 ende ten selven dag in den avond  door de Jústitie 

zijn gestoort  geworden. Seggen niet te weten hoe dat  vroúwspersoon in een 

der voorschreven tenten gewond ende dood gevonden aan haar dood is gekomen 
 
’T  Oorconde geteekent: 
 
Jan Klinck 

 
Dirk Akersloot 
  
Piekaart 
 
 Pieter van der Bijl 
 
Harmen Tijdeman 
 
Loúris van der Meer 
 
Cornelis Jansse de Bije 
 



 
 
 
Folio 25v 

Acte van Schoúw  van een nedergeslagene.  

Den 18e novemb. geweest tot Voorhoút bij  seeker  heijdense  

Vroúw, die gekwetst was, ende haar geopent  ten húijse van Aaltje Húijgens. 

Ende wij, mr: Jan van Rome  ende 

mr: Arkenboút hebben bevonden 

dat de overlede is geraakt 

omtrent twee vingeren breed onder het Os Homo Plata, 

Penetrerende door het kútús, ende Múscúlen, tot door de 

Kostea, ja soo ver door het eene blad van de Púlmo tot 

door het herte zakje, dog het herte vrij. En is dese solútie door 

de Vena Porta door gegaan, en hebben omtrent veertien 

omen bloed, alias sangs Rúagúlatis bevonden. Dit 

verklaren wij ondergetekenden den 18 november 1714. 

Johannes van Roome 

mr: Arckenboút 
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Op húijden den 19 November 1714. Geexamineert ende  

ondervraagt  door  mr. Gerard  Bikker  van  Zwieten, 

Bailliú van Noordwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút, 

ten  overstaan  van’t  Collegie  van  Welgebore  Mannen  van  

de voorsz: Bailliúage 

Cornelis Gerritse de Swart woonende onder Lisse, 

IJsbrand Jacobse Slingeland, 

Dirck Claase van Sijp, beijde Túijnlieden onder Voorhoút 
 



Barent Volkertsz van Rijn, onder Lisse 
 
Jacob Botma, ende 
 
Jan  Lagerweij, beijde tegenwoordig verblijf hebbende onder Lisse. 
 
Allen van  competente oúderdom. 

Regterlijk verdaagt sijnde op  bevel van  den  heer Reqúirant   
 
omme  afsonderlijk gehoort, geëxamineert ende geconfronteert  

te worden, nopende  een nederslag toe gebragt aan een  

een onbekende heijdense  ofte lantloopster 

Ende hebben deselven, ijder in het bijzonder, op het gemelde 

Examen geantwoord voor de opregte waarheijd 

dat  op vrijdag  den  16e november 1714, des  avonds, de klokke omtrent tien úúren, 

sij comparanten, met de  voorgenoemde  heer 

waren  geweest onder  Voorhoút  ende  aldaar 

op het  Súijdoost  sijnde van  de Laan strekkende úijt    

de Voorhoútse weg, Súijdoost  op, op een kroft, besúijdwesten 

die Laan gevonden hadden een Troep lantloopers 

ofte soo genaamde heijdenen ende Egypte  

naren,  
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onder vier tenten dewelken op ordre van  

den voorgenoemde heer Bailliú waren gestoort, van een gekheijt 

ende verjaagt, dat  terwijl en men  bezig  was  met  de 

eerste drie tenten omver te halen, úijt de vierde tent   

eenige manspersonen het  veld  in  waaren ontvlúgt, dat 

de derde tent omverre gehaalt sijnde daar in nog be- 

vonden  waaren drie vroúwspersonen  van welke twee lagen 

met hare lichamen dwars over de derde van hen. Dat 

de onderste van die vroúwspersonen hadden voorgegeven 

eerst dat de onderste van henlieden ziek ende krank was 



en daaromme riep dat men hen niet wilde slaan, daar na 

dat die onderste een swangere vroúw was ende korts  

daar op dat die onderste gekwetst was ende bloede.  

Stekende die oúdste vervolgens de hand onder een wonde 

van de onderste ende hand vol bloed úijt de wonde  op 

heffende , die oúdste voorts geseijt had het is reeds een lijk 

ende als doen was opgesprongen als met grote vreúgde 

ende gesongen  ende gesprongen had van blijdschap, ende  

korts daarna mede was gevlúgt ende dat de overgeblevene 

van  die drie vroúwspersonen  had te kennen gegeven, dat 

de gevlúgte oúde heijdinne stijfmoeder  ende sij súster was   

van de nedergeslagene . Dog dat sij Comparanten 

geensints wisten door wie de voorn: nedergeslagen 

heijdinne was gekwetst ofte  ter dood was gebragt. Verders  

dat den heer Bailliú aanstonds alle de sijne  die in de voorsz: 

storingen degens  gevoerd  hadden op die voorsz: kroft  
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bij het voorsz:  lijk in presentie van alle de voorn:  

Comparanten, in een Lantaarn, in welks een brandende  

kaars stond, de púnten  haren degens bij den anderen 

had doen leggen, ende dat gene van die degens  bevonden 

waren met bloed  bevlekt.  Des betúijgden de voorn:  

IJsbrand Jacobse, Dirk Claasse ende Barent Volkertse alleen dat 

sij niet en hadden gehoort dat de voorn: oúde heijdin  

soúde geroepen hebben sij is Sieck, nogte ook gesien  

dat die oúde heijdin een hand vol bloed opligte. 

Sijnde eerst de gemelde overgeblevenen van die drie heijdinnen  

op de Laan  ende  niet langs daar na de  gemelde  gevlúgte   

oúde heijdin  met  nog twee andere heijdinnen   

omtrent het Regthúijs van Voorhoút gevangen genoomen 



ende het voorsz lijk in  ’t voorsz: Regthúijs gebragt. 

Aanbiedende sijlieden alles te samen  ’t gene voorsz: staat 

voor so veel elk antwoort aangaat. desnoods ende  

daartoe nader gevorderd sijnde onder Eede sijn te bevestigen. 

 Aldús gedaan, verhoort, geëxamineert, geconfronteerd  

ende beantwoord  tot  Noordwijkerhoút in ’t Regthúijs ten 

overstaan van alle Welgeboore Mannen  behalven  

Dirck Adriaanse Akersloot ten tijde voorschreven ende ten oor 
 
ten oorkonde ondertekent: 

Jan Klinck 
 
Cornelis Gerritsz Sibart 
 
Jan Jansz Boerecamp 

Loúris van der Meer 

Pieter van der Bijl 

Harman Tijdeman 

Jan Lagerweij 

 Cornelis Jansz de Beij 
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Nadere acte van  schoúw van Klinck 

Door  ordre  van mijn  Heer den  Bailliú van Noord 

wijkerhoút, Hillegom, Lisse, Voorhoút  &c  Ik ondergeschr: 

verklare dat hebbe gevisiteerd vier degens ten húijse 

van sijn Edele. Ende hebben bevonden  deselve niet besmet 

te sijn  van eenig hemorragia ofte bloed. Ter presentie   

van de  twee Schoúten, mr. Petrús van Slingelant ende 

mr. Waten. 

Dit na mijn beste geweten. Den 21e november 1714. 

mr. Petrús van  Slingeland en mr. Waten. 

mr. Arckenboút 



 

Wij ondergeschreven geswore welgebore 

Mannen van   Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse 

ende Voorhoút, verklaren dat op de 16e november   

1714 in Voorhoút in een van de tenten  van  

Een Troep Heijdenen door  den heer Bailliú  

gestoort, gesepareert, voor een gedeelte geap- 

prehendeert ende na te Regt Stellinge  

gegeselt ende gebannen. Eén heijden is gekwetst  ende 

gestorven, ende dat daarbij niets en  is gevonden tot bekostinge van de kist, 

ende graf of anders. Waarom wij sijn Weledele  dese acte  van onvermogentheijt  

mits desen verleenen.    

Actúm 28 November 1714 

Pikaart 

Harmen Tijdeman 
 

 

  



Naam Register op het Eerste Deel van 
dit Crimineel Dingboek  

 

A 
Anna Jans uijt Braband fo: 2.5 
Anna Catarina 2.5 
 

B 
Bart Janse van der Heller fo: 20 
 

C 
Cornelis Warboudse Vreburg 22. 
 

D 
Dina Willems 22.v. 
 

F 
Femelen 2. 
 

G 
Geertje Jans van Breda 2. 
Gerrit Janse Brunt 6.v 
 

H 
Henrik Janse van Gorcum 1.v 
Henrik Pieterse van den Mosselaar 22. 
Hagdrina Pikkaart 16 
Hendrina Isbrands 22.v. 
 

J 
Jannetje Jans van Nimmegen 1.v 
Jacob Janse van den Mosselaar 12. 
Jannetje Gabriels van Asseme 22.v 
 
 

 L  
Lena Jans van Asseme 2 
Lijsbet Bastiaans 2. 
Lijsbert Pikkaart 16. 
 

M 
Maria Jans van Antwerpen fo: 1 v 
Margriet uijt Vrankrijk 2. 
Martin van Amsterdam 2.v 
 

P 
Pikkaart Abrahamse fo: 1. uijt Twent 
Pikkaart Willemse uijt Vriesland 1.17.v 
Pieter Janse van den Mosselaar 10.v 
Pieter van der Burg 15 
Pieter Rotterdam 22 
 

S 
Sander Florisse uijt Vriesland fo: 2 
Salveris Reijnaards van Amsterdam 2. 
 

W 
Willem Franse van Utregt 1.v 
Wouter Janse Guldemond 21.v 
Wanbrugge Cornelis van Soetermeer 22.v 
 

 
 

 

                 

                                                                      EINDE DEEL I 
                



                                                                   Begin Tweede Deel 
Folio 1    

Ten beginne van dit tweede Deel  

van desen Criminelen Dingboek 

waren in bedieninge 

 

Den WelEdelen Heere mr. Gerard Bikker van Zwieten, 

Heere van Zwieten &c,  Raad &c der Stad Amsterdam, 

Bailliú 

Pieter  Pieterse Fits  de jonge ende  

Willem  Jorisse  Meúr  beijde van Noordwijkerhoút 

Dirck Adriaanse Akersloot úijt de Sillik 

Jan Jansse Boerecamp 

Brúijn  Arentse van der Bijl, beijde van Hillegom 

Pieter Lenartse van der Bijl 

Herman  Andriesse Tijdeman beijde van Lisse 

Laúrens  Woúterse van der Meer, ende 

Cornelis  Jansse de Bije, beijde van  Voorhoút 

ende Jacob van Dorp, Secretaris. 

 

Den Heere  Bailiúw  versoekt  admissie omme Dirck Janse van  der Heller 

in persoon te mogen doen  dagvaarden, teegen den naaste Regtdagh. 
 
Welgebooren Mannen admitteren  den Heer Eijscher om de voornoemde Dirk Janse van der Heller, 
 
te mogen doen  dagvaarden Persoon teegens den eersten Regtdagh,  Actúm bij alle de   
 
Welgebooren  Mannen, úijtgesijd bij  Aalbertús Pikkaart in ’t  Regthúijs tot Noordwij- 
  
kerhoút  op den 4e Júli 1715. 
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Geswore Welgebore Mannen  van Noordwijkerhoút,  

Hillegom, Lisse  ende Voorhoút, gehoort het versoek 



van den WelEdelen  Heere ende mr.  Gerard Bikker van Zwieten  

Heere van Zwieten, Raad  der  stad  Amsterdam,  Bailliú 

van de  voors:  Dorpen en Ambagten, gesien de informatien 

onder Eede bij sijn WelEdelen beleijd, op en jeegens  Gerrit 

Allardsz  Búrger van Warmond, admitteren de voorn: 

heer Bailliú om den voorn: Gerrit  Allardsz Búrger te mogen 

apprehenderen,  Aldús gedaan  bij  Brúijn  Arentse van  der Bijl 

Pieter Leonardse van der Bijl, Harman Andriesse Tijdeman,  

Loúrens Woúterse van der Meer, ende Cornelis Jansse de Bije 

Op den derde  Júni 1714  
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Geswore Welgebore Mannen  van Noordwijkerhoút,  

Hillegom, Lisse ende Voorhoút, gehoort het naders versoek 

van den heer Balliú, gesien sijn WelEdelen Informatien 

onder Eede beleijd op ende jeegens de voorn: gevange, 

gehoort het examen ende het antwoort, als ook desselfs naders 

antwoord op articúlen, admitteren de voorn: heer  Eischer, 

om den voorn: gevange te mogen laten brengen tot 

Rijnsbúrg in beslote hegtenisse, ordonneren den gevange 

dienvolgende in desselve beslote hegtenisse te gaan omme 

naders gehoort, geconfronteert ende verder gedisponeert 

te worden, soo Welgebore Mannen na bevindinge van  

saken súllen oordelen te behooren actúm in ’t  Regthúijs 

van Noordwijkerhoút bij alle de Mannen úijtgeseit  Meúrs 

ende van der Meer op den vierden  Júli 1716  

Pieter  Pietersz van der Fits 

Pieter van der Bijl 

Dirck Akersloot 

Jan Jansz Boerecamp 

Brúijn van der Bijl 



Harmen Tijdeman 

 

Folio 2v 

Gerrit Allardse Búrger, jeegenwoordig  gevange, 

versoekt aan de heeren Welgeboren Mannen , omme bij 

promissie úijt sijne gevangenisse te mogen worden ontslagen 

onder belofte ende handtastinge van ’t allen tijde  wederom 

in persoon te súllen compareren. Súb Pana Confessi &  

Convictie. actúm  11 Júni 1716.  

 

 

Mannen der  Heer Bailliúw op den gevangenen, vorenstaande 

versoek gehoort, ingesien ende overmorgen  de informatien 

bij den heer Eijscher onder Eede beleijd  des gedaagdens Confessie, 

antwoorden op articúlen en de confrontatie tegens de getúigen, 

hebben den gevange bij provisie úijt sijne gevangenisse  

ontslagen, onder belofte ende handtastinge  van ’t alle tijden  

wederom te súllen compareren in persoon.  Súb  Pana  

Confessi & Convicti. actúm bij alle de Mannen, úijtgeseit 

Brúijn Arendse van der Bijl den 11 Júni 1716. 

 
Pieter Pietersz van der Fits 

Dirck Akersloot 

Jan Jansz Boerecamp 

Pieter van der Bijl 

Harman Tijdeman 

Loúris van der Meer    

Cornelis Jansz de Bij 

 

 

 



De  gevangene  heeft  de  voorschreven  gepresenteerde  ende  

vereijste belofte , ende handtastinge  Súb Pana  gedaan, ende is  

daar op bij provisie úijt de gevangenis úijtgelaaten.  Actúm 

11 Júni 1716. 
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Wij  ondergeschreven  Gesworen   

Welgebore Mannen van  Noordwijkerhoút, Hillegom, 

Lisse ende Voorhoút, verklaaren dat Gerrit Allardsz Búr- 

ger  van Warmond was geapprehendeert op den 13e Júni 

1716 na sijn eerste examen in besloten hegtenisse 

 tot Rijnsbúrg  gesonden op den  4e dito ende op den 11e dito 

na sijn confrontatie tegens de getúijgen bij provisie onder hand- 

tastinge ontslagen. Gedetineerd geweest sijnde 8 Daagen 

was een arm ende loopende geselle ende geene goederen en hadde 

waar aan den hr. Bailliú de Kosten van de Gevangenisse  

soúde kúnnen verhalen. Waarom wij sijn WelEdele  

dese Acte van Onvermogentheijt, mits deesen verleenen. 

 
Actúm  9 Marty 1717                          

 Pieter van der Bijl 

Harman Tijdeman 
 
 
 
Wij ondergeschreven Gesworen Welgebore 

Mannen van Noordwijkerhoút, Hillegom, Lisse 

ende Voorhoút, verklaren dat Dirck  Jochemsz  Stel 

lingwerve, dienaar van den Jústitie, van den tijd af  

dat den Heere van Zwieten Balliú is geworden, 

sonder intermissie in dienst is geweest ende nog is, 

ende  bij den geregte half is betaalt  

geworden, soo wel als bij den Bailliú te samen  



na beloop van twee  maal  ses en dertig Gúldens  

t’ Jaar. Actúm 31 Martij 1717. 

Harmen Tijdeman  

Pieter van der Bijl 
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Regtdag  gehoúden  tot Lisse,  

op den 18 Martij 1717. Presenten 

alle de in leven sijnde Mannen 

Bailliú absent 

Den WelEdele Heer Gerard Bikker  

van Zwieten, Vrijheer van Zwieten 

Bailliú van Noordwijkerhoút, Hillegom 

Lisse ende Voorhoút, Ratione Officii Eischer 

in cas van Dilict 

op ende Jegens   

Willem Maartense ‘sGravenmade, 

gewesen túinier tot Hillegom. 

inneged: 

Den Heer Eischer deede seggen dat de inneged: op 

Maandag 10 febrúari 1717  omtrent de middag zeer 

beschonken gekomen sijnde ten Húijse van Adriaan 

Húijbertse van den Bos, tot Hillegom voorsz: ende door 

de Húisvroúwe van voorn: Adriaan Húijbertse  

gemaant wordende om geld, dat sij van hem, inneged: 

te goede hadde, ende daar over dispúút tússchen  

hen ontstaan sijnde, hij inneged: onderstaan hadde   

aldaar te húijse in de keúke sijn mes te trekken 

ende daarmede de soon van ’t húijs, Pieter  

Adriaanse van den Bos, van agteren een  

steek van de bovenkant  van de Regter Bil 



toe te brengen ende alsoo  het voorsz: delict 

ten hoogsten strafbaar is, soo Conclúdeerde  

de voorn: heer Eijscher, dat den inneged:  

ter sake voorsz: bij vonnisse bij Welgeboren 

Mannen, arbitralijk in ofte aan den lijve  

sal werden gestraft, ofte in sijne goederen  

gemúleteert, Soo Welgeboren Mannen  na 

Meriten van ’t voorsz: Dilict súllen oordeelen 

te behooren, mitsgaders gecondemneert 

in de kosten ofte tot anderen  etc . 

 

Den Heer Eijscher, overmits  de non comparitie 

van den inneged: in persoon, versoekt  

het eerste Defaúlt, ende voor ’t proffijt 

van dien, verstek van de  exceptie declinatoir, 

met admissie omme den inneged: te 

mogen Apprehenderen. Actúm 18 

Martij 1717. 

 

Mannen Overmits de Non Comparitie 

van den inneged: in persoon, verleenen 

het Eerste defaúlt, ende voor ’t proffijt van 

dien  versteken den ged:  van de Exceptie 

Declinatoir, Admitteren den Heer Eijscher 

omme den  inneged:  voor de Tweede maal 

In  persoon te mogen indagen, ende hoúden  

des Heer Eijschers versoek van Apprehensie 

in advis.  Actúm 18 Martij 1717 

den ged: in persoon  in persoon  dede 

seggen met groote bevreemdinge te hebben 

gesien, dat den Heer Bailliú van Noordwijkerhoút 



Hillegom, Lisse ende Voorhoút heeft konnen 

goedvinden hem, ged: in persoon bij  

openbaren Edicte ende klokkengeslag 

voor de Hooge Vierschare van de voorsz:  

dorpen ende Ambachten sonder  

designatie van  úúr in persoon te doen  

Citeren, ende dat wel  om tegens  

den 18 Martij 1717 in het Regthúijs van  

Lisse alsoo te compareren even ende 

in allen schijn, als of de ged:  in in persoon 

was  voorvlúgtig, ende  Latiterende, 

ende of den ged: op den 15 Febrúari  1717 

sijn Mes  ten 
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húijse  van  Adriaan  van den  Bos  tot  Hillegom soúde  hebben  getrokken 

ende  eenen  Pieter Adriaanse van den  Bos daar mede soúde hebben gegrieft ende een 

 steek hebben  toegebragt daar de Heer Bailliú immers wel is bewúst , dat in Materie 

Crimineel   noijt eenige  Regtspleginge is  gehoúden  als  tot het  Regthúijs  tot 

Noordwijkerhoút, ende daar de voorsz: Heer  Bailliú mede niet onbekent kan 

sijn , dat den ged: als sig selven  van alle misdaad vrij ende onschúldig kennende 

noijt voorvlúgtig is geweest, dat den ged: daaromme heeft gemeent dat hij  

op den voorsz: aangeleijde informele Regtdag, ende núlle Citatie, niet  

genoodzaakt was te Compareren dan de wijle den gedaagde: úijt een Tweede  

Citatie op den 29 Martij 1717 gedaan is voorgekomen, dat op den voorsz:  

18 Martij 1717 het eerste Defaúlt, egter tot sijne laste soúde  wesen gedesti 

neert. Soo versogt den ged: in persoon ongeprejúdiceert   sijn  verdere defentie, 

tegens de voorn:  Twee Citatien, Púrge van het verleende defaúlt  ende sústineert   

dat als nú geen verder proffijt aan den voornoemde Heer Bailliúw sal worden verleent 

Den heer Eijscher passerende het vorenstaande gedicteerde van den inneged: als niet 

ter materie doende, consenteert in de versogte Púrge mits blijvende het Effect van dien 



ende versoekt wijders dat  de inneged:  in persoon 

sal  werden geordonneert te antwoorden op Articúlen. 

Den  inneged: in persoon, Púrgerende het verleende  defaúlt ende  

ongeprejúdiceert sijne Defentie tegens den informele Citatiën  van wegen den 

Heer Bailliú aan hem gedaan, consenteert in het versoek van op Arti- 

cúlen te werden gehoort, mits dat hem gedaagde na het Examen  sal 

werden gegeven copien  van de Articúlen die hem súllen worden voorgehoúden, 

als mede Responsieven bij hem, ged: daar op gedaan.  

den Heer Eijscher refereert hem aangaande de versogte  Copien ter discretie  

van den Heeren Welgeboren Mannen. 

B  den ged: in persoon heeft  staande vierschare, op de hem  voorgehoúde 

Articúlen geantwoord.  Actúm 1 Aprillis 1717. 

A   Mannen, gesien de voorsz: Respective versoeken mitsgaders Consent ende het 

Refereren ter Discretie van Welgebore Mannen, ordonneren den inneged: in persoon 

te antwoorden op de Articúlen die van wegen den  heer Eijscher  tot  dien  eijnde   

súllen werden overgelevert ende dat na het Examen den inneged: súllen 

mogen volgen  Copien , soo van de Articúlen als van den antwoorden bij hem  

inneged: daar  op gedaan. Actúm den eersten Aprillús 1717. 

C   Den heer Eijscher versoekt dat den inneged: sal werden gebragt ende  

gehoúden in beslote hegtenisse omme nader  gehoort ende geconfronteert 
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Den  inneged:  in persoon versoekt  om wederom na Hillegom te gaan. 

Mannen Consenteren den inneged: sijn versoek, mits ten allen tijde  des 

gereqúireert wederom in persoon comparerende . 

Súb Pana Confessi & Convicti 

Actúm 1 Aprilis 1717. 
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Den Heer Eijscher overmits de Non  

Comparitie  van den ged: in persoon,  

versoekt het  Eerste defaúlt ende voor   

voor ´t proffijt van dien, 

verstek  van de Exceptie  Declinatoir 

met admissie omme de inneged: te 

mogen Apprehenderen.  Actúm 18 Martij 

1717. 

 

Mannen overmits de Non  

Comparitie  van den ged: in persoon,  

Verleenen het Eerste defaúlt ende voor ´t 

Proffijt  van dien 

Versteken den inneged: in persoon van de 

Exceptie Declinatoir, admitteren den heer 

Eijscher om de ged: in persoon te mogen  

Apprehenderen ende indien hij blijft absen 

teren tot het doen van een tweede Citatie 

bij Edicte. Actúm 18 Martij 1717. 

 

Den Heer Eijscher overmits de Non  

Comparitie  van den ged: in persoon,  

nú  inneged: versoekt het Tweede defaúlt  

ende voor ’t proffijt van dien verstek van 

alle Exceptien Declinatoir, met admissie tot 

het doen van een derde Citatie bij Edicte. 

Actúm 1 Aprilis 1717. 

 

Mannen overmits de Non  Compa 

ritie  van den inneged: in persoon,  



verleenen het Tweede defaúlt ende 

voor ’t proffijt van dien, versteken den 

inneged: alle Exceptien Declinatoir, 

ende admitteren den heer Eijscher  

tot een Derde Citatie bij Edicte. 

Actúm 1 Aprilis 1717. 

 

 

Den WelEdelen heere Gerard Bikker 

van  Swieten, Vrij  heer van  Zwieten, 

Bailliú van Noordwijkerhoút, Hillegom, 

Lisse  ende  Voorhoút,  Ratione  Officii, 

Eischer in Cas van van  Dilict 

op ende jegens 

Frans Willemse Kok, Vlasswingelaar 

tot Lisse ged: in persoon 
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den ged: is te vreden op Articúlen 

te antwoorden. Actúm 18 Martij 1717. 

 

Den WelEdelen heere Gerard Bikker 

van  Zwieten, Vrij  heer van  Zwieten, 

Bailliú van Noordwijkerhoút, Hillegom, 

Lisse  ende  Voorhoút,  Ratione  Officii, 

Eischer in Cas van Dilict 

op ende jegens 

Claas Janse van Westen, van Sassenheim, Vlasswingelaar 

’t  Húijsleggende  in  Lisse ged:  in  persoon 

 

Den heer Eijser  alvorens Eijs te doen  



versoekt dat den ged:   

sal  werden gehoort  op  Articúlen 

 

Welgebore Mannen, hebbende geexamineert 

Seker vroúwspersoon  seker vroúspersoon, door Dirck Jochemse  

Stellingwerfe, Bailliús  dienaar gevat, seggende genaamt te sijn 

Christina Schútte, oúd 33 jaren, geboren van Spiers in Dúijsland, 

húijsvroúw van Hendrik Schútte, hebbe de gevange geordonneert  

aan Grietje Maertense Langevelt te betalen de verteerde vier en 

een halve stúijver, dat de gevange heeft gedaan, ende   

na ernstige bestraffinge is de gevange belast aanstonds  úijt  úijt 

de Bailliúage te gaan, ende daar noijt weder in te komen. 

Actúm in ’t Regthúijs van Lisse, bij Pieter Lenardse van der Bijl 

ende Herman  Andriesse Tijdeman. Op den 25 Júli 1717. 
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Pieter Lenardse van der Bijl, ende Herman Andriesse  Tijdeman, Geswore 

Welgebore Mannen van Noordwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút, 

geëxamineert  hebbende  een Vroúwspersoon seggende  genaamt te sijn 

Ariaantje Christoffelse, húijsvroúw van Jan  NN, oúd  22 -jaren, geboren in 

De  Meijerij  van den  Bos,  digt  bij  de  Stad ’s  Hertogenbosch, hebbende 

geordonneert de rúgge te ontblooten maar geen tekens bevonden dat ze 

gegeseld soúde sijn, veel min gebrandmerkt sijnde haar aangeseijd úijt de- 

se Balliúage aanstonds te moeten  vertrekken ende dat  soo sij  daar  inne  

weder  gevonden werd, men  haar in hegtenis sal brengen ende teregt sal 

stellen. 

Actúm in ’t Regthúijs van Lisse den 17e febrúari 1718. 

 

 

Welgebore  Mannen  hebbende  geëxamineert,  seeker  manspersoon door  Dirck Jochemse 



Stellingwerve, Bailliúws Dienaar, opgebragt in ’t Regthúijs van Lisse op vrijdag 6 aúgústi 1717,  

seggende genaamt te sijn Jan Stoffelse Agerdijn, oúd 44-jaar, 

een  Hoogdúitser  van  Schivelbein  bij  Brandenbúrg,  wonende  nú  bij  Dordregt  in Genrike Ambagt  

ende sijn kost te winnen met Mandenmaken ende op den gevangene bidden om vergiffenisse,  

bevolen van stonden aan de Baillúage te ontrúijmen. 

Actúm bij Pieter Lenards van der Bijl ende Herman Andriesse Tijdeman. 

Op den 6e aúgústi 1717.  
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Geswore  Welgeboren  Mannen van  Noordwijkerhoút, Hillegom, Lisse 

ende Voorhoút,gehoort het versoek van den Heere van Zwieten, Bailliú 

van de voorschreven  dorpen en  Ambagten, Ratione  Officii,  gesien de 

presidente  informatiën bij  sijn  Weled. onder  eede  gerecoúvreert , op 

ende  ten  laste  van  Joost  Jansse  Koopman,  Wever,  geboortig   van  

……………………ofte hoe hij anders met name ofte toename soúde mogen wesen  

van laatst thúijs geleegen hebbende tot Gerrit Jorisz  Haasbergen, onder Noord- 

wijkerhoút, maar nú voortvlúgtig  ofte latiterende. 

Admitteren de voornoemde Heer Bailliú  om  voornoemde Joost met klok- 

kengeslag  ende bij besloten Missive aan desselfs laatste verblijf te mogen 

indagen in persoon. 

Actúm 17 October 1720. 
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Den Heer Eijscher versoekt overmits  de 

Non-Comparitie  van  den  gedaagde  in 

persoon , het eerste defaúlt ende voor 

het  proffijt  van  dien  verstek  van  den   

Exceptie  Declinatoir. Wijders Apprehensie 

van  deselven Innegedaagde  in persoon,                   

daar ende waar denselven is wesen 

te  bekomen  met  admissie om te  doen 



een tweede Edictale Citatie. Actúm 28 november 1720 

Welgebore Mannen overmits de Non   

Comparitie van  de  innegedaagde in persoon. gesien   

de Dictale  Citatie de relatie van de bode,  

gehoort de úijtroepinge in den Vierschare 

met lúider stemme gedaan, verleenen het  

Eerste defaúlt ende voor ’t proffijt van dien 

Versteke den inneged: in Persoon van de   

 Exceptie  Declinatoir , admitteren den Heer 

Eischer omme de inneged: in persoon  

te mogen Apprehenderen, daar ende waar  

den selven sal wesen te bekomen. Als ook 

om te laten doen een tweede Edictale Citatie. 

Actúm 28 november 1720 

 

Den Heer Eijscher versoekt , vermits de Non 

Comparitie van den inneged: bij Edicte in Persoon  

Het Tweede defaúlt  ende voor ’t proffijt van dien, 

Verstek van alle Exceptie  Declinatoir, met admissie 

om te doen een  derde Citatie  bij Edicte in Persoon. 

Actúm 2 Janúarij 1720 

 

Welgeboren Mannen  overmits de Non- 

Comparitie  van den  Innegedaagde in 

Persoon. Gesien de Dictale Citatie  en de 

Relatie van de Bode, gehoort de úijtroe- 

ping in de Vierschare met lúijde stemme 

gedaan,  verleenen  het  derde  Defaúlt 

en voor ’t proffijt van dien versteken de 

Innegedaagde  in persoon van alle Exceptie   

Declinatoir 



 

Regtdag gehoúden tot  

Noordwijkerhoút op Donderdag den28 November 1720. 

Presenten alle de Welgebore Mannen. 

Den WelEdelen Heer Gerard Bikker van Zwieten, 

Bailliú van Noordwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende  

Voorhoút, Ratione Officii, Eijser in Cas van Dilict. 

Op  ende jegens 

Joost Janse Koopman, Wever, geboortig van   . . .  .ofte hoe hij anders  

met name ofte toename soúde mogen sijn genaamt. 

Laatst thúijs gelegen hebbende tot Gerrit  Jorisse  Haasbergen onder 

Noordwijkerhoút  nú  voortvlúgtig ofte Latiterende inneged: in persoon. 

 

 

Beklaagt in de openbare  Criminele  

Vierschare  voor de agtbare Welgebore 

Mannen der voorschreven Districten, 

Joost de Wever, laatst gewoont hebbende  

tot Noordwijkerhoút dog  nú voorvlúgtig  

ofte Latiterende, ende naar drie Districten  

dagvaardinge n omme in persoon  

te compareren, mitsgaders  een vierde 

ex súper Abondanti, gebleven Defaljant , hem 

aanseggende dat hij, ged:  in persoon sig niet en  

heeft ontsien  op den 4 aúgústi 1720  

een Leijdecker van Leijden  genaamd  

 Samúel een snede in sijn aangesigt  

toe te brengen, ende gemerkt sodanige 

saken in een land van Jústitie niet kon 

nen werden geleeden ende ook andere  

te afschrik behoren te werden gestraft. 



Soo  Conclúdeerde de boven gemelde Eijscher 

dat den ged: in persoon  daar over  

met Openbare geseling ende met 

een snede in sijn aangesigt ende wijders voor de tijd   

van Vijf en Twintig Jaren úijt den landen van Holland 

ende Westfriesland gebannen ende gecondemneert 

in de kosten. 
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Admitteren den Heer Eijser  om te laten doen 

een derde Edictale Citatie  in persoon.  Actúm 

2 Janúarij 1721. 

 

Den Heer Eijser versoekt vermits de  Non Comparitie 

van de inneged:  bij Edicte  in persoon, het derde defaúlt,  

ende voor het proffijt van dien het derde defaúlt ende voor  

’t proffijt van dien verstek van alle Exceptie Declinatoir 

Exceptien Declinatoir, Weren  ende defentien van Regten, 

met admissie tot het doen van een vierde  Edictale Citatie in 

Persoon, omme het intendit van den heer Eijser te sien 

Versúren. Actúm  23 Janúarij 1721. 

 

Welgebore Mannen, overmits,  

de  Non Comparitie van de inneged:  bij Edicte  in persoon, gesien de Edictale Citatie ende  Relatie 

van den Bode, gehoort de úijtroepinge in der Vierschare, met  lúder stemme gedaan, 

Verleenen het derde defaúlt, ende voor ´t proffijn van dien, versteken den inneged: in 

persoon van alle Exceptien Peremptoir, Weren ende defentien van Regten. Admitteren   

den Heer Eijser tot het laten doen van een vierde Edictale Citatie in persoon om het 

Intendit van den heer Eijser  te sien verifieren. Actúm 23 Janúarij 1721. 

Den Heer Eijser versoekt vermits de  Non Comparitie van den inneged: in  

persoon het vierde defaúlt Ex súper Abondanti, diend voorts van Eijs ende intendit, 



overleverende  de  stúkken  onder   behoorlijken  inventaris , dienende  tot Intendit tot  sijn 

welgefúndeerde Eijs ende Conclúsie, ende verzoeckt  daar  op Regt.  Actúm 13 Febrúarij 1721. 

 

Welgebore Mannen, overmits de Non Comparitie van Joost Jacobse  

Koopman, wever, geboortig van ……………….. úijt de Meijerij  van ’s Hertogenbos, laatst  

túijs gelegen hebbende  tot Gerrit Jorisse Haasbergen, onder Noordwijkerhoút, als nú 

voorvlúgtig ofte Latiterende, ofte hij anders met name  ofte toename mag sijn genaamt 

inneged: bij Edicte in persoon, gesien de Edictale Citatie, ende Relatie van den Bode, 

gehoort de úijtroepinge in den Vierschare, met lúder stemme gedaan, ende de inneged: in 

persoon in regten  niet  en was verschenen, verleenen, Ex Súper Abondanti, het vierde  

defaúlt ende voor t proffijt van dien, mitsgaders gesien den Criminelen Eijs ende 

conclúsie, bij den heer Eijser  gedaan ende genoomen op ende ten laste van de voorn:  
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innegedaagde, met  verificatien van dien  Eijs , op alles gelet wat had mogen bewegen, 

doende Regt  úijt  den  name ende  van  wegen  de  Edele  Groot  Mogende  Heeren 

Staten van Holland ende Westvriesland. Bannen den voorn: inneged:  úijt den Lande van 

Holland  ende Westvriesland  voor den  tijd  van Twintig Jaren, sonder gedúrende  dien 

tijd  daarinne te komen op poene van geleijd ende  gebragt te worden op ’t schavot, ende 

aldaar door den Scherpregter, gebonden sijnde aan een paal, met een gebloot mes,  

boven ’t  hoofd, wel strengelijk gegeseld ende met roeden  

geslagen te worden.  

Condemneren wijders den voorn: inneged: in den kosten ende misen  

van  Jústitie. Aldús gedaan in het Regthúijs van Noordwijkerhoút 

op den 13 Febrúarij 1721 bij Gerrit Pieterse Maarleveld, Pieter Pieterse 

Vlaanderen , Dirck Cornelisse Akersloot, Brúijn Arendse van der Bijl, Brúijn 

Lenardse van der Bijl, Herman Andriesse Tijdeman, Jan Vlaanderen Janssoon, 

Cornelis Dirckse van Campen ende Jan Abrahamse Koopaart, gesworen Welgebore 

Mannen van Noordwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút. 

Ende ten selven dage gepronúncieert. 
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Wij  ondergeschreve  Geswore  Welgebore  Mannen   

Van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút, verklaren 

dat Joost jacobse Koopman, Wever, laatst túijs gelegen hebbende 

onder Noortwijkerhoút, op Heden bij  sententie van Wel  

gebore Mannen van de voorsz: Dorpen ende Ambagten 

Gebannen úijt Holland ende Westvriesland voor Twintig  

jaren, mitsgaders gecondemneert in de kosten ende misen 

van de Jústitie, was een loopend geselle ende onses wetens geen 

goederen hadde waar aan den heer Bailliú de kosten ende misen 

van Jústitie soúde kúnnen verhalen, waarom wij sijn WelEdele  

dese acte van onvermogendheid, mits desen verleenen. Actúm 

13 Febrúarij 1721 
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Regtdag  gehoúden tot Noortwij 

kerhoút, op  den 2 Janúari 1721. 

Presenten  de  St. Bailliú  ende 

 

 

Regtdag  gehoúden  tot  Noort 

wijkerhoút, presenten de St. Bailliú   

ende alle de Mannen úijtgesondert 

Brúijn Arendse van der Bijl op den 

23 Janúari 1721  

 

 

Regtdag  gehoúden  tot  Noort 

wijkerhoút, presenten de St. Bailliú van 

Noordwijkerhoút ende alle de mannen 

úijtgesondert  Brúijn Arendse van der Bijl 



op den 13 Febrúarij  1721   

 

Geswore Wel Gebore Mannen van Noort 

wijkerhoút,  Hillegom, Lisse  ende  Voorhoút,  gehoort  het  versoek 

van den WelEdelen heer mr. Gerard Bikker van Zwieten Vrijheer van 

Zwieten, Bailliú van de   voorsz: Dorpen  ende Ambagten, gesien  de 

informatien bij sijn WelEdele onder  Eede beleijd ende  ten laste van  

Jan Willemse Haasbroek, geseijd Jan Klap,  geboortig van  Warmond 

laatst gediend hebbende  onder Voorhoút bij de wed: van  Jan Corn: 

Warmond maar nú  voorvlúgtig ofte  Latiterende, op  alles  gelet  dat 

had mogen bewegen, admitteren den heer Bailliú om den  

gemelden  Jan Willemse Haasbroek, bij Edicte ende klokkegeslag, 

mitsgaders beslote missi ve aan desselfs laatste voorsz:  laatste verblijf te 

mogen indagen.  Actúm 13  Janúarij 1722. 
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Den Heer Eijser, Overmits  de Non Comparitie  

van den inneged: in persoon, versoekt het eerste 

defaúlt  ende voor ’t proffijt van dien  verstek  

van de  Exceptie  declinatoir,  wijders  admissie  

omme  desselve n inneged:  in  persoon te  Appre 

henderen, ter plaatse daar hij sal wesen te bekomen 

alsook tot het doen  van een 

 Tweede Citatie bij Edicte Actúm 29 janúarij 1722 

 

Welgeboren  Mannen  Overmits  de  Non  Comparitie  

van den inneged: in persoon, gesien de Edictale Citatie van 

den heer Eijser met den Relatie van den Bode, inhoúdende 

ook het bestellen  van de beslote missive aan den inneged: laatste 

verblijf woonplaats. Gehoort de úijtroepinge in den Vierschare 



met lúder  stemme gedaan, verleenen het eerste defaúlt 

ende voor ’t proffijt van dien, versteken  

den inneged: in persoon van de Exceptie  

declinatoir, admitteren den Heere Eijser 

omme den inneged: in persoon te mogen 

Apprehenderen, ter plaatse daar hij 

sal  wesen  te  bekomen  alsook te  

laten doen een Tweede Citatie bij 

Edicte ende  beslote  missive.  Actúm  

29 Janúarij 1722. 

 

Den heer Eijser versoekt vermits  

de Non Comparitie van den inneged: 

bij Edicte in persoon, het Tweede  

defaúlt ende voor ’t proffijt van dien 

verstek van alle Exceptien  Peremptoir 

Declatoir, met het admissie  tot het 

doen van een Derde Citatie bij  

Edicte in persoon. Actúm   21 12  

Febrúarij 1722.   

 

Welgeboren  Mannen  Overmits  de  Non  Comparitie  

van den inneged: in persoon, gesien de Edictale  
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Citatie, ende Relatie van den Bode, 

Inhoúdende ook het bestellen van beslote  

Missive aan des inneged:  laatste  woon 

Plaats, gehoort  de  úijtroepinge  in  der 

Vierschare  met  lúder  stemme  gedaan, 

verleenen het  Tweede defaúlt, ende 



voor het proffijt van dien, versteken den 

inneged:  va n alle  Exceptien  

Dilatoir, admitteren den  heere  Eijser 

tot het laten doen van een Derde 

Edictale  Citatie in persoon. Actúm 

12 Febrúarij 1722. 

 

Den heer Eijser versoekt vermits de 

Non Comparitie van den inneged: 

bij Edicte in persoon  het derde  defaúlt ende 

voor het proffijt van dien, verstek  

van alle Exception Peremptoir. 

weren ende defentien van  Regten,  

met  admissie tot  het doen  van  

een vierde Citatie in persoon om het intendit 

van den heer Eijser te sien verifieren. 

Actúm  26 Febrúarij 1722 

 

Welgebore Mannen overmits de  

Non Comparitie van den inneged: in persoon, 

gesien de Edictale Citatie ende  

Relatie van de Bode, gehoort, de  

úijtroepinge in der Vierschare met 

lúder stemme gedaan, verleenen 

het Derde defaúlt  ende voor ‘t  

proffijt van dien, versteken  den 

innegedaagde in persoon van alle 

Exceptien  Peremptoir. Weren, 

ende defentie van Regten. Admitteren 

den heer Eijser  tot het laten doen 

van een vierde Sitatie van den inneged: 



in persoon  om het intendit  

van den heer Eijser te sien Verifieren. 

Actúm 26 Febrúarij  1722 

 

Regtdag gehoúden  

tot Noortwijkerhoút, presenten  

de St  Bailliú  ende alle de Wel 

gebore  Mannen op den 29 Janúarij 1722. 

Den WelEd:  heere Gerard Bikker van Zwieten, 

Vrijheer van Zwieten, Bailliú van Noort 

wijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút,  

Ratione Officii en Eijser  in Cas Crimineel, 

Op  ende Jegens, 

Jan Willemse Haasbroek van Warmond, 

in de wandeling genoemt Jan Klap, 

laatst voor boúknegt  gedient hebbende  

onder Voorhoút  voorsz:  maar nú voorvlúg 

tig ofte Latiterende , inneged: in persoon. 

Beklaagt in Openbare Vierschare  voor  

de Agtbare Welgeboren mannen van  voorsz: 

Dorpen ende Ambagten, Jan Willemse Haasbroek 

van Warmond in de wandeling genaamt  

Jan Klap, laatst onder Voorhoút  

voor Boúknegt gediend hebbende  bij  de 

wed:  van Jan Cornelisse Warmond dog nú 

voorvlúgtig, ofte Latiterende, ende na drie 

dagvaardingen, mitsgaders  een vierde Ex 

Súper abondanti, om in persoon te 

Compareren gebleven  Defaljant, hem 

aanseggende dat hij op Vrijdag den  19 

December 1722 tot Sassenheijm  na dat 



hij pas te voren in de Herberg de  Valk  had úijtgedaagt 

om te vegten eene Húijbert Janse  Boshúijsen, 
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boúman onder Voorhoút ende tot dien einde sijne  

innegedaagde Rok had úijtgetrokken  

Ende daarom door de Waard ten Húijse was úijt gedreven. 

Des  avonds omtrent de klokke seven úúren. In een ander herberg 

daar de oúde Post úithangt was gegaan, waar hij inneged:  

den gemelden Húijbert Janse Boshúijsen  aan ende op ’t lijf  

gevallen ende  Húijg Willemse Brelofsbergen ,  

mede van Voorhoút, hem inneged: van ’t lijf van den voorn: 

Húijg Willemse  willende aftrekken, hij inneged:  onderstaan had 

met een gebloot mes, deselves Húijg Willemse  in den bovenbúijk 

een  diep ingaande steek  ende wonde toe te brengen, omtrent 

twee vingeren breed, boven de navel, rúim een vingerbreed  door  

 alle de bekleedzelen van de búijk,  strekkende  

tot in den Lever omtrent  twee vingeren   

diep, kwetsende de maag, aan welke steek  

ende wonde,  den voorn  Húijg Willemse op  den 

derden dag daar na is overleden. 

Ende alsoo den inneged:  ende Defaljant  

daar door is geworden  een  doodslager   

ende Violateúr des  Menschelijke geslagt 

ende verbeúrt  heeft lijf  en goed. 

Soo  Conclúdeert den voorn: heer Eijser  

dat den  inneged:  ter sake voorsz:  volgens  

’t oúd  loffelijk  gebrúik lands van Rijnland, 

sal worden gebannen úijt de Lande 

van Holland ende Westvriesland, soo wijd   
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ende  sijd de palen van deselver úijtstekken 

voor hondert jaren ende eenen dag 

ende  alle  sijne  goederen   geconfisqúeert 

ten  behoeve   van  de  Hooge  Overigheijd,  

indien hij eenige heeft, ende dat bij 

infractie van deselver Bannesement , 

den inneged: sal werden gecondemneert 

soo al s men  na bevindinge van saken  

sal  oordeelen  te  behooren,  ende versoekt 

den Heer Eijser hem hier op regt te gewerden. 

 

Den Heer Eijser versoekt, overmits de 

Non Comparitie van den innegedaagde   

In persoon het vierde defaúlt  

ex Súper Abondanti  , diend  voorts van  Eijs  

ende intendit ende versoekt daar op overlevende  de 

stúkken, onder behoorlijken inventaris, 

dienende tot Adstrúctie van sijn Eijs ende 

Conclúsie, ende versoekt daar op   

Regt. Actúm 12 Martij 1722. 

 

Welgebore Mannen,  

overmits de Non Comparitie van  

Jan Willemse Haasbroek geboortig  

van Warmond, in den wandeling  

genaamt Jan Klap, laatst onder Voorhoút 

als Boúknegt gediend hebbende, bij de Wed: van Jan Cornelisse Warmond 

inneged: bij Edicte in persoon, gesien de Edictale Citatie ende relatie van den Bode 

gehoort der Úijtroepinge in den Vierschare, met lúder stemme gedaan, verleenen 

ex Súper  Abondanti  het vierde defaúlt ende voor ’t proffijt van dien , mitsgaders 



den Criminelen Eijs en den Crimineelen Eijs, ende conclúsie, bij den Heer Eijser  

gedaan ende genoomen op  ende ten  laste  van  den  voorn:  inneged: met  de 

Verificatien van dien Eijs. Op alles gelet dat had mogen bewegen  doende Regt 

 úijt den name ende van wegen  den Edele Groot Mogende Heeren Staten van 

Holland ende Westvriesland, Bannen den voorn: inneged:  úijt  den Landen  van 

Holland ende Westvriesland, so wijd ende sijd de palen desselve sig úijtstrekken 

voor hondert jaren ende eenen dag, ende Confisqúeren alle den inneged:, 

goederen, ten behoeven van de Hooge Overigheijd, indien hij eenige heeft op poene 

van Infractie van ’t selve Bannesement dat den inneged: alsdan sal werden gestraft, 

soo als men na bevindinge van saken sal oordeelen te bevinden. 

Aldús gedaan in der Vierschare van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút, 

Bij Gerrit Pieterse Maarleveld, Pieter Pieterse Vlaanderen, Dirck Adriaanse Akersloot, 

Brúijn  Arendse van der Bijl, Brúijn Leonardse van der Bijl, Herman Andriesse Tijdeman,  

Jan Vlaanderen OúdeJanssoon,  Cornelis Dirkse van Campen, ende Jan Abrahamse 

Koopaart , Geswore Welgebore Mannen van de voorsz: dorpen ende Ambagten 

op den 12 Martij 1722  

Ende te selve dage   gepronúntieert               in Openbare Vierschare gepronúntieert.  
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Regtdag gehoúden tot Noortwijkerhoút 

op den 12 Febrúarij 1722. 

Presenten, den St Bailliú ende alle 

de Welgebore Mannen  úijtgeseijt Dirck 

Adriaanse Akersloot 

 

Regtdag gehoúden tot Noortwijkerhoút 

op den 26 Febrúarij 1722. 

Presenten, den St Bailliú ende alle 

de Welgebore Mannen  úijtgeseijt 

Dirck Cornelisse van Campen 



Regtdag gehoúden tot Noortwijkerhoút 

op den 12 Martij 1722. 

Presenten, den St Bailliú ende alle 

de Welgebore Mannen   

 

Folio 11v 

Wij ondergeschreve Geswore Welgeboore 

Mannen van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse  

ende Voorhoút verklaren dat Jan Willemse Haasbroek 

geboortig van Warmond, in de Wandeling genaamt Jan Klap 

laatst onder Voorhoút als Boúknegt gediend hebbende  

op heden bij sententie van Wel Gebore Mannen van 

den voorsz: dorpen ende Ambagten gebannen úijt Holland 

ende Westvriesland voor hondert jaren en eenen dag 

ende alle sijne goederen geconfisqúeert, ten behoeve  

van de Hooge Overigheit. Was een loopend geselle 

ende onsens wetens gene goederen hadde, 

súlks dat den heer Bailliú  van den voorsz: Confisqúatie  

ende selfs voor den kosten ende Misen van Jústitie  

niets en had ontfangen, waar om wij sijn WelEdele  

dese acte, mits desen, verleenen. 

Actúm 12  Martij 1722 

 

Folio 12 

Wij ondergeschreve Geswore Welgeb 

re Mannen van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende 

Voorhoút, gesien de informatien van Welgebore Mannen 

Tijdeman  ende Jan  Vlaanderen,  gerecoúvreert bij  den WelEd: 

Heere van   Zwieten &c Bailliú van de  voorsz: Dorpen  ende  Ambagten, 

op ende te laste van Claas Gerritse van Velsen in de wandeling genaamt 

Claas Bros, gewesen stalknegt van Catharina van der Meij, wed. wijlen  



Cornelis  Vis,  Waardin tot  Hillegom,  tegenwoordig  gedetineerde  in ’t  gevangenhúijs. 

van  den  Ridderschap  tot  Rijnsbúrg. Op  alles  gelet wat  had mogen  bewegen,  Appro 

beren ende Decreteren de gedaane Apprehensie. Actúm bij Brúijn Arendse van der Bijl, 

Herman Andriesse Tijdeman  ende Jan Vlaanderen, Presenten. Den  15 september 1722. 

Ende ook bij Gerrit van Maarleveld, Pieter Vlaanderen, ende Dirck Akersloot, Benevens 

de voorn: Brúijn van der Bijl, ende Herman Andriesse Tijdeman op den 19e dito, 

Jan Vlaanderen alsdoen absent, gelijk ook absent was Jan Abrahamse Koopaart. 

 

Folio 12v   

Extra Ordinaris Regtdag 

gehoúden tot Noortwijkerhoút 

op Satúrdag  den 19 September 1722. 

Presenten: Alle de Welgebore Mannen 

behalve Jan Vlaanderen oúde Janssoon 

ende Jan Abrahamse Koopaart, sijnde 

de plaat van Cornelis van Campen wel 

vervúld met Jan Hendrikse Persoon maar 

deselve Jan Hendrikse Persoon nog niet 

beëdigt. 

 

Compareerden voor Welgebore Mannen van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse 

ende Voorhoút  Maartje  Claasdr Glas, moeder van Claas van Velsen, te kennen 

gevende dat hare voorn: soon, door den Heer Bailliú was geapprehendeert . 

ende derwijl sij vertroúwt dat gemelde hare soon heeft geperpetreert, waar 

omme hij langer soúde blijven gedetineert, so versogte sij, Maartje  Claasdr Glas  

dat deselve hare soon  bij provisie úijt sijne detentie soúde mogen werden ontslagen, 

onder belofte ende handtastinge van tot allen tijden in persoon te súllen compareren  

Súb Pana Confessie et Convictie.  Camper voor  den heere Bailliú,  refereert  sig ter 

discretie van Welgebore mannen, soo nogtans dat bij  

provisie door den gedetineerde sal moeten worden betaalt 

de kosten in sijne detentie verteert. 



Maartje Claas Glas refereert haar mede nopende de kosten 

ter discretie van Welgebore Mannen.  Actúm 19 September 

1722. 
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Welgebore Mannen, gesien hebbende het  

gedicteerde van Maria Claasdr Glas, moeder van de gedetineerde 

alsmede het genotúleerde van den Procúreúr Camper  van wegen 

den heer Bailliú, ontslaan bij provisie, Claas van Velsen  

úijt sijn tegenwoordige detentie, mits de gemelden van Velsen  

in’t Collegie van Welgebore Mannen onder handtastinge belooft 

ende aanneemt, ’t allen tijden des gereqúreert werdende,  

te súllen Compareren in persoon, Súb Pana Confessie et Convictie 

ende mits  bij denselven súllende werdende  

betaalt bij provisie de kosten in sijne provisie verteert.     

Actúm 19 September 1722. 

 

Op húijden den 19 September 1722 is voor Welgeboren  

Mannen  gecompareert, de voorn: van Velsen dewelke 

bij Handtastinge aan den President  Welgebore Man 

gedaan, heeft belooft gereqúireert werdende,  in persoon 

te súllen Compareren. Súb Pana Confessie et Convictie 

met aanneeminge van de kosten in sijne detentie verteert, 

bij provisie te súllen voldoen.  
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Welgebore Mannen van Noortwijker 

hoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút, geexamineert hebbende  

van wegen den WelEd: heere Gerard Bikker van Zwieten, 

Vrijheer van Zwieten, Bailliú van voorn: Dorpen ende Ambagten, 



Seeker persoon, door Dirck Jochemse Stellingwerf, ’s Heeren Dienaar, 

opgeligt ende gevange gebragt in’t Regthúijs van Lisse op Donderdag 

den 8 October 1722, seijd genaamt te sijn Jan Barte van der Heller, oúd 28 jaren 

wonende aan ’t Kerkhof in Lisse, kúnnende sijne kost niet winnen, seijde  

blind te wesen, ende ondersteúnd te worden van den Armen. 

Gehoort des gevangens versoek van provisionele ontslaginge  

onder Handtastinge, ende belofte in persoon van tot alle tijde  

wederom  te súllen Compareren, Súb Pana Confessie et Convictie. 

Hebben ’t  selve niet  geconsenteert  maar  den  

gevange  scherpelijk gereprimandeert ende geordonneert in sijn 

húijs bewaart te worden tot nader ordre. 

Actúm bij Harman Andriesse Tijdeman en Jan Vlaanderen oúde Jans soon. 

den 8 October 1722. 
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Regtdag  gehoúden tot 

Noortwijkerhoút op Donderdag den 4 

Febrúarij 1723. Presenten  den  

St Bailliú  ende alle de Welgebore Mannen. 

 

Geswore Welbore Mannen van Noortwijkerhoút,  

Hillegom, Lisse ende Voorhoút, gehoort het versoek van wegen  

de WelEd: heere Gerard Bikker van Zwieten, Vrijheer van  

Zwieten & Bailliú van de voorsz: Dorpen ende Ambagten  

op ende  jegens Jan Willemse Binkhorst. Boúman onder Voorhoút, 

gesien ende geexamineert hebbende sijnde de informatie bij sijn WelEd   

onder Eede Beleijd. Op alles gelet wat had mogen bewegen, Admitteren 

denselven  heer Bailliú  omme den voorn: Jan Willemse Binkhorst  

in  persoon  bij  Edicte  end e beslote  missive te  mogen  verdagen.  

alsmede deselfs goederen te mogen inventariseren  ende in 

bewarender  hand nemen. 



Actúm bij alle de Welgebore Mannen in ’t Regthúijs van Noortwijkerhoút op den 4 

Febrúarij 1723. 
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Aan de Edele Agtbare heeren Bailliú ende Welgebore Mannen van Noordwijkerhoút, 

Hillegom, Lisse ende Voorhoút. 

Geeft Reverentelijk te kennen, Jan  Willemse Bink 

Horst, wonende tot Noordwijk, ende voor heen 

gewoont hebbende tot Voorhoút, dat hem,  

Súppliant, met verrúkkinge  is voorgekomen dat de 

de Edel e heer , mr. Gerard Bikker van Zwieten in  

qúaliteijt  van hoofd  Bailliú van de  voornoemde  

plaatse hem súppliant in persoon heeft gedaan, 

dagen wegens  pretense  mishandelinge aan sijne Dienstmaagt 

Eva Mees van der Klúft, dat hij súppliant deselve Eva Mees van der Klúft 

op  vaste  vermoeden wel heeft betigt van hem 

súppliant  goederen te hebben ontvreemt dat hij 

súppliant ook, om agter de waarheijt van dien te 

komen, wel heeft gebrúijkt middelen  in sijn 

gedagten , toepasselijk  aan de persone na hare 

jaren, en ingevalle  ende ingevalle hij, súppliant, in die opsigte 

eenigen mate van lemite  van Heerschappije mogte 

hebben te búijten gegaan, ’t welk nogtans  met geen  

qúaataardigheijd is geschiet, omme   

nogtans niet ingewillikt te worden in proces  

tegen  den  WelEd: heer Bailliú, soo  ten  

opsigte van Júrisdictie, als wegens de beschúldigde   

Poincten  in de  personele  dagvaardinge  gemelt  

te wesen, Civiel ende Composibel, ’t welk doende  

&c  Was ondertekent, Jan Willemse 



Sij dese Reqúeste  ofte Copie van dien, 

gestelt in handen van den WelEd: heere  

van Zwieten &c Hooft Bailliú, omme hier 

op te rescriberen ofte sijn WelEd: belang  te seggen. 

Actúm 6 Martij 1723 

 

Welgebore  Mannen,  dese  Reqúeste  

nader ingesien ende geexamineert hebbende 

ook den heer Eijser hier op gehoort, verklaren de 

sake  daarinne vermeld te wesen  Civiel  ende 

Composibel. Presenten,  alle de Welgebore Mannen 

Behalve Brúijn Arendse van der Bijl.  Actúm 

11 Martij 1723 

 

Regtdag gehoúden tot  

Noortwijkerhoút, op  Donderdag  den 

11  Martij 1723, Presenten  den  heer 

Hooft Bailliú ende alle de Welgebo 

re Mannen úijtgeseijt Brúijn Arendse 

van der Bijl. 

 

Den WelEd: Heer Gerard Bikker  

van Zwieten Vrijheer van Zwieten 

Hooft Bailliú van Noortwijkerhoút, 

Hillegom, Lisse ende Voorhoút 

Ratione Officii, Eijser  in Cas 

Crimineel .  

Op ende Jegens,  

Jan Willemse Binkhorst, Boúman, 

laatst gewoont hebbende onder  

Voorhoút maar nú  voorvlúgtig ofte 



latiterende, ged. bij Edicte in persoon. 

 

Den heer Eijser deese Reqúeste gesien ende geexamineert 

hebbende, refereert sig ter arbitrage  van 

Welgebore Mannen . Actúm 11  Martij 1723. 
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Den heer  Eijsser , vermits den ged: in Júdicio 

Present in gebreeke bleef te andwoorden, 

versoek verstek van andwoord ende voor ’t proffijt 

van dien, admissie om te mogen dienen  van Intendit. Actúm 

11 Martij 1723, 

 

Welgeboren Mannen , vermits den ged: in Júdicio Present 

in gebreke bleef te andwoorden, gehoort  

het versoek van den heer Eijsser, versteken   

den ged: van andwoord, ende voor ’t  

proffijt van dien, admitteren den heer  

Eijsser omme te dienen van  

Intendit, leijd over sijnen inventaris  

met de stúkken daar toe relatif, 

ende versoekt daar op Regt 

Actúm 11 Martij 1723. 

 

Welgebore Mannen  

gesien het intendit, stúkken ende  

múnimenten  aan hen overgeleverd 

van wegen den heer Eijsser op alles 

gelet wat had mogen bewegen, doende  

Regt úijt name ende van wegen de 



Edele Groot Mogende Heeren 

Staten van Holland ende Westvries 

land . Bannen den ged: úijt dese 

Bailliúage, voor den tijd van vijf  

Jaren. Te rúijmen binnen twee maal 

24 úren , sonder gedúrende de voorsz: 

tijd daar weder  inne te mogen komen 

op poene van swaarder straffe. 

Ende Condemneren den ged: in de 

Kosten ende Misen van  Jústitie, tot 

Hare Taxatie ende Moderatie. 

Actúm in het Regthúijs van Noort 

wijkerhoút, bij alle de Welgebore Mannen 

behalven Jan Vlaanderen Oúde Janssoon 

op den 24 Júnij 1723. 

Ende ten selven dage in Openbare Vierschare 

gepronúncieert. 

 

Den WelEd: Heer Gerard Bikker  

van Zwieten Vrijheer van Zwieten 

Hooft Bailliú van Noortwijkerhoút, 

Hillegom, Lisse ende Voorhoút 

Ratione Officii, Eijser   

in Cas van Dilict 

Op ende Jegens 

Dirk Gerritse in ’t Hoút wonende tot  

Noortwijkerhoút,  ged: in het voorsz  Cas 

Den  heer Eijsser  dede seggen  dat  op 

Sondag  13 December 1722  des avonds 

omtrent vijf úren den  voorn: ged:met sijn 

Broeder  Tomas Gerrits in’t Hoút, woonende  



Onder Vogelesang, wesende gekomen tot  

Noortwijkerhoút ten húijse van Pieter Hendrikse van Leewen, 

Waard in’t Regthúijs met een paard dat sijn voorn: Broeder  

Tomas  verscheijde maal  presenteerde  een paard te 

verkopen, soo ’t scheen om kwestie te verwekken dat sijl: het paard 

hadde geset op hondert vijftig Gúldens, 

dat den voorn: Willem Hendrikse van Leewen had geboden 4 Dúcatons dat 

de voornoemde Tomas ende den ged:  hadden  

voorgestelt dat die aan ’t haar bleef soúde 

moeten geven  een kannewijn  ende daarom het  

paard hadde geset op twintig pond groot, 

vragende hoeveel Willem Hendrikse nú op  

die conditie wilde bieden , dat de gen: Willem Hendrikse 

ware gebleven bij sijn bod dat de voornoemde Tomas ende Dirk 

 niet lager waren gekomen, noghte niemand, 

hooger, soo dat het paard niet verkogt 

werd, waar na gevraagt wierde of dan 

de verkopers  aan welke het paard  

ende bijgevolg ook ’t haar bleef, niet 
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niet  vervallen ware, in de kanne wijn 

daar op de voorn: Tomas andwoorde 

die de kanne wijn wil hebben, die moetse 

van ons húijt halen, dat de voorn: Tomas  

vervolgens met sijn vúijst had gestoten na dat 

de voorn: Willem Hendrikse de voorn:  

Tomas van sijn lijf afwerende, deselve  

Tomas, hem , Willem Hendrikse, met den 

arm ende vúijst, een slag had toegebragt,  



ende sij beijde aan malkanderen waren geraakt, 

dat de voorn: Tomas hem eerst Willem Hendrikse 

had onder gekregen, maar dat Willem  

Hendrikse  weder boven  was  geraakt,  

dat den ged: sijn Broeder tegens  Willem 

Hendrikse   wilde  helpen, dog  tegen  

gesproken wierd door Engel  Lenardse , dat 

den ged: daar op den voorn: Engel Lenardse 

had aangegrepen, ende sij beijde  mede aan 

den anderen waren geraakt, dat Tomas  

op, ende den ged: los  gelaten sijnde, de  

voorn: Tomas het mes úijt de Schede   

hadde getrokken en daar mede eerst  

na den voorn: Willem Hendrikse  verscheijde 

malen gestoken ende gesneden ende  daar 

na ook na de waard Pieter  Hendrikse  

gesneden  hadde, dat Willem Hendrikse  

met een stoel hadde afgekeert, de  

steken ende sneden van Tomas  dat 

de voorn: Tomas ende hij ged: verders alle het 

ligt hadden úijtgesneden ende alle de  

andere menschen waren weg gevlúgt 

gedúrende dat gewelt tot omtrent  agt úren 
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als wanneer sij beijden úijt den húijs  

waren geraakt, dat den voorn: ged: 

met sijn Broeder, vervolgens voor de 

deúr van de voorn: waard aangerand  

hadden, Maria  Pieters  Cole, húijsvroúw  



van de voorn: Willem Hendrikse die met een  

lantaarn was gekomen, om haar  

man te halen, tragtende  hij, ged:  met 

sijne voorn: Broeder, die vroúw de 

Lantaarn aldaar met geweld af te nemen, dat 

de vroúw de lantaarn niet willende  

overgeven, met deselve lantaarn was te 

rúg, tot eenige húijsen daar van 

daan, dat sijl: daar ter plaatse de vroúw  

onder de voet hadden geworpen, ende haar  

de lantaarn afgenomen ende daar mede  

weg  gelopen waren, hebbende in  het 

ontweldigen van de lantaarn de vroúw 

aan de hand gekwetst ende daar na  de 

lantaarn stúk geslagen, ende sijl: 

eijndelijk ook de glasen  van de voorn: 

Waard hadde ingesneden ende ingesla 

gen. Alle ’t welke sijn saken van 

gevaarlijken gevolge , ende niet mogen 

worden geleden  maar noodwendig 

moeten worden gestraft 

weshalve  den voorn: heer Eijsser Eijs doende  

Conclúdeerde dat den ged: ter sake  voorsz: 

bij vonnisse van Welgebore Mannen arbitralijk 

sal worden gecorrigeert ende in sijne goederen 

sal worden gemúleteert, soo als  Welgebore  

Mannen, na het gewigt der saken  

súllen oordelen te behooren, ende den  

ged:  sal werden gecondemneert  in de  

kosten  ofte tot anderen &c 
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Den heer Eijsser, overmits  de Non Comparitie van 

den  ged: versoekt het eerste defaúlt ende 

voor ’t proffijt van dien, verstek van de  

Exceptie Declinatoir, met admissie tot het 

doen van Tweede Citatie. Actúm 24 Júni 1723.  

 

Welgeboren Mannen, overmits  

de Non Comparitie vanden ged: verleenen het 

Eerste defaúlt, ende voor ’t proffijt van  

dien, versteken den ged:  van  de  Exceptie  

Declinatoir, ende admitteren den heer 

Eijsser, tot het doen van een Tweede 

Citatie.  Actúm 24 Júni  

1723. 

 

Den ged: in Júdicio present, segt het  

gepleegde bij den Eijs ter  neder gestelt 

hem te sijn van Herten leed, versoekt  

dat den Heeren Welgeboren Mannen  

dese zake gelieven te modereren  

met soodanige geld Boete, als sij  

súllen kúnnen oordeelen te behooren. 

den Eijsser refereert sig  insgelijks  

ter discretie van den Heeren Welgeboren 

Mannen. Actúm 11 November 1723 

 

Welgebore Mannen gehoort 

het  versoek  van  den ged:  alsmede dat  

den heer Eijsser sig hadde gerefereert ter 

discretie van Welgebore Mannen, gesien 



de informatien  bij den heer Eijsser 

onder Eede beleijd, op alles gelet  dat had 

mogen bewegen , hebben den ged:  

gecondemneert, ende condemneren  

hem, mits desen , in een Múlcte van 

Twintig Gúldens, mitsgaders 

In de kosten welke op de verdere 

overgifte van Partijen, mits desen 

werden getaxeert ende gemodereert  

op een somma van Vijf en Twintig gúldens  

Actúm  11 November 1723. 

 

Regtdag gehoúden bij den 

Bailliú ende alle Welgebore 

Mannen van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse  

ende Voorhoút, tot Noortwijkerhoút  

op Donderdag 24 Júni 1723. 

 

 

Gerard Bikker van Zwieten,  heer van Zwieten, Bailliú van Voorhoút, 

 Noortwijkerhoút, Lisse ende Hillegom. 

R.O. Eijsser 

Contra 

Gerrit Dirkse van der Laan, wonende  

tot Hillegom ged: 

dede seggen dat den ged:  sig niet heeft  

ontsien daags voor den voorlede Voorschoter Paarde 

marct, des naamiddags aan eenen Arnoldús 

Bote, in sijnen Botees Húijzinge  tot Hillegom, 

een sware slag in sijn aangesigt toe te brengen 

in soo verre dat de gemelde Bote ter aarde 



is  nedergevallen, dat den bovengenoemde  

ged: in sijn driften voorgaande als doen den  

voorn: Bote, onder schrikkelijk vloeken 

ende schelden, nog al verder heeft  vervolgd 

seer verwoed te slaan so dat zijn, Botes 

hooft ende aangesigt  geweldig bloede ende een groote 

plas bloed op de vloer lag, ende dat  

derselver Bote daar door een deerlijk Blaaú  

oog hadde gekregen dat den ged: op Vrijdag 

4 September van het voorleede jaar 1722 wederom te húijse 

van den voornoemde Bote was gekomen, ende  

een glas bier ende een pint Wijn hebbende  

gecommandeert ende gedronken, geweijgert 

hadde sijn verteerde gelag te betalen ende 
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daar en boven  gedreijgd, ende de Mijnen  

hadde gemaakt , om hem Bote wederom te slaan, 

seggende tegen hem deselve Bote, 

joú jonge [………..]  daar nog aan ú Blaaúw oog, ik 

sal  er dadelijk nog een bij slaan, dat 

den ged: tegens dank van den voorn: Bote 

in desselfs húijs was blijven sitten tot ’s  

nagte ter een úúre ende aldooren aan het  

vengster hadde geklopt, ende den boven genoemde 

Bote úijtgedaagt om te vegten, dat voorts  

Den  ged: sig niet heeft ontsien op Sondag  den  

6 September van het voorleden jaar 1722 

des namiddags onder de predicatie te Kaatsen 

ende den voorn: Arnoldús Bote  te noodsaken 

te tappen en tegen hem Bote te seggen  



bend gij een hoere waard, wild gij geld van te 

voren hebben met bijvoeginge van dese woorden 

daar ist nú den diender, ik sal ú strak 

in sijn tegenwoordigheijd voor seven 

Schellingen weer op ú bek komen, dan sal 

ik ú beter stellen,  of dat búijten dorps  

doen, ende ik sal ’t avond weder komen  

om ú te slaan, en dan súlt gij er soo niet 

afkomen. 

En gemerkt soodanige  saken en misdaden 

niet ongestraft behooren te blijven, soo 

Conclúdeerde den boven gemelde Eijsser  

dat den ged: daar over soodanig  in sijne 

goederen sal worden gemúleteert, en 

voorts  Arbitralijk  gestraft als ú 

Agtbare   na Exigentie van saken  

súllen oordeelen te behooren, alles 

Cúm  Expensis, ofte tot anderen.  
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Cornelis Janse van der Jagt voor den ged: 

Refereert sig  aan de úijtsprake  van 

Welgebore Mannen. 

den Heer Eijsser Refereert sig insgelijk 

Actúm 24 Júni 1723. 

Welgeboren Mannen, Partijen  

gehoort , gesien  het  geprodúceerde, op alles 

gelet dat had mogen bewegen , doende Regt.  

condemneren  den ged: te Compareren in  

Persoon ten naasten Regtdage in Júdicio 

ter presentie van den Heer Eijser en de Heer  



beledigde, indien deselve present gelieven 

te sijn, ende aldaar ged: ende de Jústitie mitsgaders 

den Heer Beledigde te Bidden om  vergiffe 

nisse, wijders in een Múlcte van  vijf en Twintig  

Gúldens, ende bij nalatigheijd  van 

dien ofte ook gebreke van betalinge,  

Bannen den ged: voor de tijd  

v an Twee jaren  úijt dese Bailliúage 

ende condemneren  soo  in’t  

eene  als  in’t  ander geval, den ged: 

in de kosten  tot haarEd: Taxatie, ende Mode 

ratie , ontseggen den heer Eijsser 

 sijnen verdere eijs, ende Conclúsie, op 

ende ten laste van den ged:  gedaan  

ende genomen. Actúm  in’t Regthúijs  

van Noortwijkerhoút, bij alle de  

Welgebore  mannen, úijtgeseijd Jan 

Vlaanderen  Oúde Janssoon op den 

24 Júni 1723 

 

Den WelEd: Heere Gerard Bikker  

van Zwieten, vrijheer van Zwieten 

Hoofd Bailliú van Noordwijkerhoút,  

Hillegom, Lisse ende Voorhoút, Ratione  

Officii, Eijser, 

Op  ende jegens 

Joris Barte van der Heller, metselaar 

knegt  tot  Lisse. 

Den heer Eijsser dede seggen dat den 

ged: gedúrende eenige tijd op de Túinen 

genaamt Vossenmeer in Hillegom ten dienste van 



de hr. mr. Nicolaas  van  Loenen  gewerkt 

hebbende , ende hem ged:  op Donderdag  

den 9 Aprillis 1723 door den Baas  

het verdere werken  wesende opgesegt, 

hij ged:  op  vrijdag  namiddag  den 10 

April, de klokke omtrent drie úren 

onderstaan had terwijl eenige andere 

arbeijdslieden mede aldaar waren 

van agter een getimmerd wordende Túinhúijs 

van den voorn:  heer van Loenen, 

met een geblood mes in de hand in 

veel verwoedheijd ende  onder afgrijselijk  

vloeken te komen aanlopen  op Adriaan 

Maartense die in des vernoemde heere 

van Loenens húijs woond, het opsigt heeft  

over deselve Húijs, ende Túijnen. 

Wercloos was ende niets tegen hem ged:  

en  seijde, ende met het selve bloote mes 

te  tragten hem, Adriaan Maartense  te 

steken ende snijden, dat de voorn:  

Adriaan Maartense  sig eerst  tragtende  

agter den arbeijdslieden te verbergen 

dan, daar niet veijlig sijnde, ende  

daarom de vlúgt genomen hebbende  op 

 

Folio 18 

het voorsz: Túijnhúijs, hij ged:  den voorn: 

Adriaan Maartense, ook aldaar had getragt  

te mishandelen, gaande bij de Verwer die 

op een ladder staande , bezig was met  het 

verwen van het  voorsz: Túijnhúijs ende 



dreijgende de verwer van de ladder te  

snijden. Dat hij ged:  verder met behúlp van 

een ladder , staande aan dat Túijnhúijs, 

hadde getragt op het voorsz: Túijnhúijs te  

kome, omme aldaar sijn wraak aan de 

voorn: Adriaan Maartense te nemen. 

Voorgevende  hij ged: dat de voorn:  

Adriaan Maartense úijtgebragt had, 

dat hij gedaagde, daags te voren 

den wijnkelder van den heer van Loenen, eerst aan 

het vengster soúde hebben  opengebroken ende 

door den traliën enige flessen soúde  

hebbe overgegeven, ende daar na ook de  

deúr van deselve kelder met geweld soúde  

hebben opengemaakt, dat hij ged: geen  

middel siende, omme op het voorsz: 

Túijnhúijs te komen door dien den  voorn: 

Adriaan Maartense  aldaar een stúk  

hoút gevonden hebbende, sig daar mede  

verweerde, onder afgrijselijk vloeken ende dreijgen 

van hem ged: alles wat hij ,gedaagde, maar kende  

vinden, tegens ende  in het selve Túijnhúijs had 

geworpen ende na lang tieren ende rasen, 

een  groot  stúks in de voorsz: Túijnen was  voort 

gegaan in schijn van daar  vandaan  

te trekken, dog dat hij ged: wederom  

was gekomen met veel  Hevigheijd ,met 

het bloote Mes in de hand ende aan de  

werklieden  onder bedreijginge afgevraagt 

had, of den voorn:  Adriaan Maartense 

nog op het selve Túijnhúijs,  welke schoon was,  



den  voorn:  Adriaan  Maartense nog  op 

het Túijnhúijs was, súlks ontkenden, om 

meerder gevaren voor te komen, dat hij  

ged: nog  eens  weg  gegaan  sijnde ,  op 

gelijke  verwoede en schrikkelijke  wijse 

wederom was komen aanlopen, tot 

dat eijndelijk  vele menschen van  alle 

kanten  toe   kwamen  schieten, als 

wanneer  hij  ged:  onder  vreeselijke  

bedreijgingen , ende vloeken, was van de 

plaats gegaan. Alle ’t welke sijnde sware 

misdaden, die in een land van Regten 

niet en kúnnen worden geleden, maar 

noodwendig, moeten worden gestraft. 

Soo  Conclúdeerde  den voorn:   

heer Eijsser, dat  den ged:  ter  

sake voorsz: aan ofte in den 

lijve gestraft, gebannen ofte 

in sijne goederen gemileteert 

sal worden, soo als Welgebore  

Mannen, na het gewigt der saken 

súllen oordeelen te behooren, ende  

wijders den ged:  sal worden  

gecondemneert , in de kosten, 

ofte tot anderen &c 

 

Folio 18v 

Den Heer Eijsser, Overmits de Non Comparitie 

van den ged: versoekt het Eerste defaúlt, 

ende voor ’t proffijt van dien, verstek van 

de Exceptie declinatoir, met admissie  tot het doen van een 



Tweede Citatie. Actúm 24 júni  1723. 

Welgebore Mannen, Overmits de  

Non Comparitie van den ged: verleenen het  

Eerste defaúlt, ende voor ’t proffijt van 

dien versteken den ged: van de Exceptie 

declinatoir. Admitteren den  heer Eijsser tot 

het doen van een Tweede Citatie. 

Actúm 24 júni  1723.  

Den Heer Eijsser, Overmits de Non Comparitie 

van den ged: versoekt het Tweede defaúlt, 

ende voor ’t  proffijt van 

dien, verstek: van alle  

Exceptie declinatoir, met admissie tot het doen 

van een Derde Citatie. 

Actúm 11 november  1723.  

Welgebore Mannen, Overmits de  

Non Comparitie van den ged: verleenen het  

Tweede defaúlt, ende voor ’t proffijt van 

dien versteken den ged: van alle Exceptie  

declinatoir ende admitteren den Heer Eijsser   

tot het laten doen van een Derde Citatie. 

Actúm 11 november  1723.  

Den ged: in Júdicio present , neemt aan  

de kosten van de twee laatst voor 

gaande Regtdagen  te betalen, ende versoekt 

voorts wegens de  sake ten principale  

dat haar Ed: Agtbaren hadden   

de saken gelieven te modereren. 

 Den Heere Eijsser versoekt wegens de  

aanneeminge van de kosten bij de  

ged: in Indicio  gedaan Condemnatie ende 



wegens de moderatie   

ten Principale versogt, Refereert sig  

aan ’t oordeel  van Welgebore Mannen 

met de Kosten. Actúm  

13 janúari 1724 

Welgeboren Mannen Partijen  

gehoort, gesien, geprodúceert 

op alles dat had mogen bewegen, 

doende regt, condemneren  

den ged: in een múlitie van Tien gúlden 

mitsgaders  [  ………………………]   .> 

 

Folio 19 

Den WelEd: Heere Gerard Bikker van  

Zwieten, vrij Heer  van Zwieten, Hoofd 

Bailliú van Noortwijkerhoút, Hillegom,  

Lisse ende Voorhoút, Ratione Officii 

Eijsser. 

op ende Jegens 

Frans Jansse de Goede, wonende tot Lisse, ged: 

den Heere Eijsser dede seggen dat den 

ged: niet  tegenstaande ernstige aan hem  

gedane afmaningen blijft continúeren  

dronken te drinken ende vegten,  soo als den ged: 

boven  dien  voorgaande  andere begane  

groote  insolentien, op  Sondag  den  30 

Meij 1723 des  namiddag, de klokke omtrent  

vier úren ten húijse van Cornelis Cornelisse  

Overgaaú, waard in den Herberg de Groene Valk  

tot Lisse voorsz:  in dronkenschap heftige woorden 

hadde gehad met Pieter de Bock, schilder tot Lisse 



ende gevogten hadde, dog sonder messen ende  sijl: 

met groote moeijte van malkanderen gescheijden waren, 

dat de voorn: Pieter de Bock een 

tinne pint naar het hoofd  van den ged: gegooijt, 

alsook met een stoel na den ged: geslagen, 

ende hij ged:  een gebloot mes in de hand  

hebbende hetselve mes van hem gedaagde 

door den knegt van ’t húijs was bemagtit 

ende hij ged: was van daar gegaan, maar een weijnig  

tijds daar na met een ander gebloot mes in  de hand 

was wederom  gekomen ende met 

’t selve  gebloote mes over de vloer in de  

gemelde Herberg hadde geschraapt, onder 

schrikkelijke vloekwoorden welk Tweede Mes, 

door deselve knegt  hem gedaagde met moeijte  mede 

was afgenomen ende gesonden om ’s Heeren  

Dienaar Dirck Jochemse om ontslag te maken. 

 

Folio 20 

Den WelEd: Heere Gerard Bikker van  

Zwieten, vrij Heer  van Zwieten, Hoofd 

Bailliú van Noortwijkerhoút, Hillegom,  

Lisse ende Voorhoút, Ratione Officii 

Eijsser  Reqúirant. 

Op ende jegens, 

Pieter de Bock, schilder tot Lisse, 

Gereqúireerde 

Den heer Eijsser dede seggen dat den ged: 

sig niet heeft ontsien veelmaals  

dronken te drinken ende als dan tegen 

IJgelijk te vegten, sowel  den ged:  boven 



verschijde voorgaande begane groote in 

solertien, op Sondag op 18 April is 1723 

[………………………………des namiddags 

de klokke omtrent vijf úren te húijse van 

Jan Bekker, waard in den herberge de groene 

Valk tot Lisse voorsz: in de sijd kamer kwestie 

had gemoveerd tegens Gerrit Janse de Goede  

en hem , Gerrit Janse de Goede, een  sware  

slag met de vúijst  in aangesigt had toegebragt. 

voorts met den voorn:  Gerrit Janse de Goede. 

Voorts  met den  gemelden Gerrit Janse de Goede 

Handsgemeen ende den ged:  onder den voet   

geraakt sijnde, den ged; had onderstaan den voorn: 

Gerrit Janse de Goede van agteren wederom had 

aangegrepen ende bij na onder de voet  had gekre 

gen . Dog den ged:  selfs sijnde  onder den voet geraakt 

ende weder opgelaten, mitsgaders hen aangeboden 

de kwestie  af te drinken. De ged: súlks geweijgert  

ende verders  gesegt had, Ik drink  met een Schelm, 

als mede nog  een sware slag, ende door die slag 

een Blaaúw oog van den voorn: Gerrit Janse de Goede 

hadde toegebragt. Doet nog den ged: den voorn: Jan Bekke 

geweldig gescholden ende gedreijgt, mitsgaders  

een sware vúijst  slag int aangesigt had toegebragt, 

dat voorts   den ged:  evendaar 

vervolg:Folio 22   

 

Den Heer Reqúirant  versoekt 

admissie om den gereqúireerde  te mogen  

Apprehenderen, overleverende tot dien eijnde 

verklaringen bij sijn WelEd:, ten overstaan van  



Welgeboren Mannen te laste van  

den gereqúireerde onder Eede beleijd. 

Actúm 24 júni 1723. 

Welgebore Mannen, gehoort het versoek  

van  den heer Eijsser , gesien de verklaringen  

bij sijn WelEd:  ten overstaan van Welgebore 

Mannen, te laste van den Gereqúireerde  

onder Eede beleijd, op alles gelet dat had  

mogen bewegen, admitteren den heer 

om den gereqúireerde in persoon 

te Reqúirant laten dagvaarden. Hoúdende het verdere  

versoek  van den heer Reqúirant in Advis. Actúm 

in het Regthúijs van Noortwijkerhoút, bij alle de 

Welgebore  Mannen, úijtgeseijt Jan Vlaanderen  

oúde Janssoon op den 24 júni 1723. 

Den Heer Eijsser , Overmits den Non Comparitie  

van den ged: in persoon, versoekt het Eerste  

defaúlt, ende voor ’t proffijt van dien 

Apprehensie  op den ged: in persoon,  

daar ende waar denselven sal wesen  

te bekomen. Actúm  11 november 1723. 

Welbore Mannen Overmits  den Non  

Comparitie van den ged: in persoon,  

verleenen  het  Eerste  defaúlt en de voor’t 

proffijt van dien , admitteren den Heer  

Eijsser om den ged: in persoon wederom  

den gedaagde in persoon wederom  

In persoon te laten dagvaarden. Hoúdende 

het verdere versoek van  den heer Reqúirant 

alsnog in advis.  Actúm 11 november 1723. 

Den Heer Eijsser, Overmits de Non Comparitie 



van den ged: in persoon, het Tweede defaúlt ende  

voor’t Proffijt van dien, verstek van alle Exceptie declinoir ende 

admissie tot het doen van een Derde Citatie in persoon 

ende voorts dispositie op het versoek van den heer Eijsser. 

Actúm 13 Janúarij 1724. 

 

Folio 20v 

Extra  Ordinairis Regtdag 

gehoúden tot Noortwijkerhoút 

op den 4 october 1723. Presenten:  

den St. Bailliú ende alle 

de Welgeboren Mannen úijtgeseijt 

Dirk Adriaanse Akersloot 

 

Gehoort bij Geswore Welgebore Mannen van  

Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút, 

het versoek van den WelEd: Heere  Hooft Bailliú van  

de voorsz: Dorpen ende Ambagten, 

Op ende jegens 

Oúde Pieter Dirkse  van Steijn ende  Hendrik Janse  van der Wilde, 

beijde tot Lisse woonagtig. Gesien de precedente informatien bij 

den Heer Reqúirant onder Eede beleijd ende daar op gedelibereert , 

admitteren den Heer Eijsser  om deselve Oúde Pieter Dirkse  ende 

Hendrik Janse te laten dagvaarden in persoon. 

Actúm in den Hooge Vierschare  tot Noortwijkerhoút den 

4 october 1723  bij alle de Welgebore Mannen, 

behalven Dirk Adriaanse Akersloot. 

 

Folio 21 

Den Heer Eijsser, overmits de 

Non Comparitie van den  ged: in 



persoon,  versoekt  het Eerste defaúlt 

ende voor het proffijt van dien, apprehensie 

op den ged: in persoon, daar  

ende waar deselve  sal  wesen  te 

bekomen. Actúm  11 november 1723. 

Welbore Mannen Overmits  den Non  

Comparitie van den ged: in persoon,  

verleenen het Eerste defaúlt, ende  

voor ’t proffijt van dien, 

admitteren den heer Eijsser om de  

ged: in persoon te mogen apprehen 

deren daar ende waar deselve 

sal  wesen te bekomen. 

Actúm  11 november 1723. 

Den Heer Eijsser heeft te kennen gegeven  

dat geseijd word dat den ged: in persoon  

na Oostindiën  soúde sijn, ende versogt 

te mogen weten dat   Welgeboren Mannen 

geliefden dat hij  Eijsser, in verder soúde handelen 

Actúm  13 janúari 1724. 

 

Welgebore Mannen , gehoort den heere 

Eijsser hoúden sijn WelEd:  voor Diligent 

ende de voordere Dispositie in Advis,  

continúeren  niet te min de verleende 

admissie om den ged:  te mogen Appre 

henderen, daar ende waar denselve  

sal  wesen te bekomen. 

 

Regtdag gehoúden tot  

Noortwijkerhoút op den elfden 



November 1723 presenten 

den St. Bailliú ende alle 

de Welgeboren Mannen 

behalven Dirk Akersloot, 

Brúijn Arendse van der Bijl ende  

Aalbert Willemse van der Laan. 

WelEd:  Heer Gerard Bikker van 

Swieten , Vrijheer van Swieten, hooft Bailliú 

van de voorsz: Dorpen ende Ambachten, 

Ratione Officii, Eijsser. 

Op ende jegens, 

Oúde Pieter Dirkse van Steijn 

woonende tot Lisse, ged: in persoon.  

 

Folio 21v 

Den Heer Eijsser, overmits de Non Comparitie 

van den  ged: in persoon versoekt het Eerste defaúlt 

ende voor ’t proffijt van dien, apprehentie van den  

ged: in persoon, daar ende waar denselven sal wesen 

te bekomen, Actúm 11 november 1723. 

 

Welgeboren Mannen, overmits de Non Comparitie  

van den ged: in Persoon, verleenen het Eerste defaúlt 

ende voor ’t proffijt van dien, admitteren den heer Eijsser  

om den ged: in persoon te mogen Apprehenderen daar  

ende waar denselven sal wesen te bekomen.  

Actúm 11 november 1723. 

 

Den Heer Eijsser heeft te kennen gegeven, 

dat hij de ged: in persoon had laten soeken, 

ende gade slaan maar niet en hadde  kúnnen 



in hegtenis bekoomen. 

Ende  versogt  te mogen weten  hoe 

Welgebore Mannen geliefden dat hij  

Eijsser  daar in verder soúde handelen. 

Actúm 13 Janúarij 1724. 

 

Welgebore  Mannen,  den  heer  Eijsser  

gehoort, hoúden sijn WelEd: voor diligent, 

continúeren  de verleende admissie  van 

Apprehentie ende  recommanderen den 

Eijsser  den ged: in persoon,  bij vervolg 

te laten observeren, gevangen nemen,  

ende in hegtenis sijnde, te regt te hebben. 

Actúm 13 Janúarij 1724. 

 

Den WelEd: Heer Gerard Bikker van Zwieten, 

Vrijheer van Zwieten, Hooft Bailliú van  

Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút, 

Ratione Officii, Eijsser. 

Op ende Jegens 

Hendrik Janse van der Wilde, 

Wonende tot Lisse, ged: in persoon. 

 

Folio 22 

van folio 20 vervolg 

Welgeboren Mannen, overmits de Non  

Comparitie  van den ged: in persoon 

verleenen het Tweede defaúlt ende 

voor ’t proffijt  van dien, versteken den  

ged:  in  persoon  van  alle Exceptien  

Dilatoir, admitteren  den heer  Eijsser 



om den gedaagde in persoon, wederom als ged: 

te laten dagvaarden . Hoúdende het verdere versoek  

van den heer Eijsser, alsnog in advis.   

Actúm 13 Janúarij 1724. 

 

Den heer Eijsser versteekt  overmits de Non  

Comparitie van den ged: in persoon, het 

Derde defaúlt, ende voor ’t proffijt van dien, 

verstek van alle Exception Decomtoir,  

met  admissie tot  het doen  van  een 

Vierde Citatie in persoon, ex Súper Abondanti. 

Ende voorts, Dispositie op ’t versoek, bij de 

Heeren Welgebore Mannen in advijs gehoúden. 

Actúm  6 Aprilis 1724. 

 

Welgeboren Mannen, overmits  de Non  

Comparitie   van  den  ged:  in persoon 

verleenen  het  Derde  defaúlt   ende  

voor´t  proffijt van dien, versteken den 

ged: in persoon van alle Exceptien Peremptoire. 

Admitteren den heer Eijsser om den ged: in  

Persoon, wederom  te laten dagvaarden. 

Hoúdende het Vierde versoek van den 

Heer Reqúirant, alsnog in advis. 

Actúm  6 Aprilis 1724. 

 

Den heer Eijsser versoekt , overmits  de Non 

Comparitie van de ged: in persoon, het 

Vierde defaúlt ende voor ’t proffijt van  

dien, verstek van alle Exceptien  

ende defentie van regten 



met admissie om te mogen dienen van 

intendit. 

Actúm  11 Maji 1724. 

 

Welgebore Mannen, overmits den Non Comparitie  van den ged: in persoon ver 

leenen het  Vierde defaúlt ende voor’t proffijt van dien versteken den gedaagde in persoon 

van alle Exceptien weren en defentien van regten, admitteren en ordonneren 

den heer Eijsser om te dienen van intendit, met de verificatie van dien. 

Actúm  11 Maji 1724. 

 

Den heer Eijsser, dienende van intendit, lúijd over sijn inventaris van intendit met de 

[…………………………] te  relatif ende versoekt daar op regt. 

Actúm 22  júni 1724. 

 

gaat  voorts Fol. 31 

 

vervolg van Folio 20  Eijs te laste van Pieter Bok, 

na des voorn: Jan Bekkers, dienst 

maagd Maria Dirks van Reijn, als  

mede haar ketting had aangegrepen 

ende boven dien  haar een sware slag 

had toegebragt dat mede den ged: daar 

ten húijse kwestie gemoveert  had, tegen 

Pieter Breeman van Leijden, thúijs 

leggende tot Lisse waar na den ged: úijt 

den húijs geraakt sijnde sig begeeven 

had, de klokke omtrent seven úren 

op den werf van voorn: Jan Bekkers 

hebbende den ged:  een blood mes  i n  de 

hand dat den ged: niet ontsien had 

aldaar met dat gebloote mes, in de 



hand onder een Vreeselijk rúmoer 

na de voorn: Pieter Breeman te snijden 

ende onder andere twee sneden  over de 

rúgge, door’t  kamisool, de eene snee  

rúijm een half Elle lang, ende den  

andere snede rúijm een Talie lang. 

Ende daar en boven  den voorn: Pieter Breeman, 

aan te grijpen,ende onder den Voet  te werpen. 

Hebbende ende hoúdende  den ged: sijn 

gebloote opsteker in de hand waar mede hij 

swaaijde ende snede, soodat ’t scheen  

dan den ged: den voorn: Pieter Breeman  

wilde omt  leeven brengen ende vermoorden, 

dat de  voornoemde Gerrit Janse de Goede  

den voorn: Pieter Breeman  hebben 

ontset ende  hem  ged: met groote  

moeijte ende selfs met het haar van den voorn: 

Pieter Breeman, afgetrokken  de ged: al verder 

wel negen sneden met het mes had gesneden 

door den kleederen van de voorn: Gerrit Janse de Goede 

daar onder een  Wel vierendeel  van een Elle lang, 

vervolg  folio 23v  

 

 

Folio 22v 

Regtdag gehoúden tot Noortwijkerhoút 

op donderdag den 13 janúari 1724. 

Presenten: de heere van Zwieten, 

Bailliú, ende alle de Welgebore Mannen. 

Dog er sijn geen nieúwe saken op de 

Criminele Rolle gebragt. 



Regtdag  gehoúden  tot  Noort 

wijkerhoút op donderdag den 6 Aprilis 1724 

Presenten: 

de St. Bailliú ende alle de Welgebore 

Mannen, behalven Otto Jacobse Cranenbúrg 

ende Cornelis Adriaanse van der Saal.  

Hebbende  de gecontimineerde 

ende Pieter Pieterse Vlaanderen,  ende  

Jan Adriaanse ’s Gravenmade  bij húnne 

voorsz:   gedane  Eeden   gepresenteert 

ende Harmen Joostense van Diest  ende 

Adriaan Jacobse Vreedenbúrg den gereqúi 

reerden Eed afgelegt. 

Geswore Welgebore Mannen van Noortwijkerhoút, 

 Hillegom, Lisse ende Voorhoút, gehoort het versoek 

Van den WelEdelen heer Gerard Bikker van Zwieten, 

Vrijheer van Zwieten, Bailliú van de voorschreven 

Dorpen ende Ambachten, gesien den Informatie 

bij sijn Weledelheijt onder Eede beleijd, op ende ten laste 

van Krijn Gerritse, soo geseijt word úijt Múnsterland, 

gediend hebbende onder Hillegom bij Bastiaan Adrianús  

Westerhoven,  maar nú voorvlúgtig  ofte  latiterende, op  

alles gelet dat had mogen bewegen, admitteert den heer 

Bailliú om de gemelden Krijn te apprehenderen , ofte 

ook bij Edicte en klokkengeslag, mitsgaders  beslote 

missive aan deselves  voorsz: laatste verblijf in persoon 

te mogen indagen. 

Actúm 6 Aprilis 1724    

 

Folio 23 

Mr.  Gerard Bikker van Zwieten, vrijheer van Zwieten,  Bailliú 



van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút. 

Ratione Officii, Eijsser 

Op  ende  jegens, 

Maarten Clase van der Veld, Boúman  

in de Sillik. 

Den heer Eijsser dede seggen  dat den ged: beschonken  sijnde 

sig niet en had ontsien op maandag  28 febrúari 1724, des namiddags    

op de werf van Cornelis Hendrikse Reks, Wijn ende Bier tapper aan 

de Lisserbregge in Lisse in toornige gemoede een mes  te trekken 

ende metreijnen  Hendrik Janse Wesman, úijt Múnsterland . 

in dienst van den heer Willem Adriaan van der Stel in sijn 

WelEd:  […………………] in Lisse, een snede toe te brengen, int 

voorhoofd boven de oogen sonder dat de voorn: Hendrik Janse  

een mes had gehad ende hij ged:  sijn bloote mes tot schrik van 

een ijgelijk had blijven in de hand te hoúden. Dat hetselve door eenen 

Cornelis Persijn , met húlpe van andere Menschen was bemagtigt 

ende hem ged: was afgenomen . 

Alle welke saken in een land van Regten niet kúnnen worden geleden 

maar  ten  afschrik  van anderen, 

noodwendig moeten worden gestraft. 

Mitswelke den voorn: heer Eijsser, Eijs doende , conclúdeerde  

dat den ged:  ter sake  voorschreven, arbitralijk sal worden gecorrigeert 

ende in sijne goederen sal worden gemúleteert. 

Soo als Welgeboren Mannen na  gewigte deser sake súllen oordelen te 

behooren, alles met de kosten ofte  tot anderen  &c 

 

 

AAN DE EDELE AGTBARE 

HEEREN  WELGEBORE 

Mannen van Noortwijkerhoút 

Hillegom, Lisse ende Voorhoút. 



Geeft reverentelijk te kennen Maarten  

Clase van der Veld, Boúman in de 

Zillik, dat hij súppliant  door den Heer 

Bailliú van Noortwijkerhoút, Hillegom, 

Lisse ende Voorhoút was gelangeert ende 

gecaúseert  ter sake Hij, súppliant op 

Maandag  den 28 febrúari 1724 des 

namiddags op de werf van Cornelis  Hen 

drikse Reks, wijn ende Biertapper  aan 

de Lisserbrúgge  in Lisse, eenen  Hendrik 

Janse Wesman, een snede soúde  hebben   

geinfligeert, in  het Voorhooft  boven de  

oogen, dat hij súppliant  súlks niet en  

is bewúst, maar wel dat den gemelden 

Henrik Jansen ter  voorsz:  tijde ende  

plaatse hem súppliant hadde aange 

grepen ende onder den voet geworpen, 

ende hij súppliant te kort was geschoten 

tegens den voorn: Henrik Jansen dat 

hij súppliant wel vermeend dat  

hem  geoorlooft is geweest sig  selven  

te verweren  ende op 

fondament van noodweer  tegens 

den Heer Bailliú in regten soúde kúnnen  

defenderen, maar egter niet geraden vind  

sig in proces te begeven. 

Waarom de súppliant sig keerde tot Úed:  

Agtbare,  ootmoedelijk  versoekende dat 

het Ú Edele agtbaren goede geliefte sij  

dese sake voor soo veel  hij Súppliant  

enig exces  in sijne verweeringe mogte 



hebben gepleegd, te verklaren CIVIL  

COMPOSIBEL. ’t Welk doende &c. 

Was ondertekent  Maarten  Clase van der Veld. 

Sij dese Reqúeste  ofte Copie van dien  gestelt 

In handen van den WelEd: heer van Zwieten &c. 

 

Mr. Gerard Bikker van Zwieten, vrijheer van Zwieten,  Bailliú 

van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút. 

Ratione Officii, Eijsser 

Op  ende  jegens Maarten Clase van der Veld, Boúman 

in de Zillik, ged: Den Heer Bailliú dede seggen, dat de ged: 

beschonken sijnde, sig niet en had ontsien op maandag 

den 28 febrúari 1724 des namiddags  op de Werf van  

Cornelis Hendrikse Reks, Wijn ende Biertapper aan den 

Lisserbregge in Lisse, in toornige gemoede  een mes te trekken 

ende daar metreijnen Hendrik  Janse Wesman úijt Múnsterland . 

in dienst van den heer Willem Adriaan van der Stel in sijn WelEd: 

Boúwerie in Lisse een snede toe te brengen, in’t Voorhooft 

boven de oogen sonder dat den voorn: Hendrik Janse  een mes 

had gehad ende dat hij ged:  sijn bloote mes tot schrik van een 

ygelijk had blijven in de hand hoúden. 

Dat ’t selve door Cornelis Persijn, met húlpe van andere Menschen  

was  bemagtigt, ende hem ged: was afgenomen. 

Alle welke saken in een land van Regten niet kúnnen worden geleden, 

maar ten afschrik van anderen noodwendig moeten worden gestraft. 

Mitswelken  de voorn: Heer Eijsser,  

Eijs doende conclúdeerde dat den 

ged: ter sake  voorsz: arbitralijk sal worden gecorrigeert en in sijn 

goederen  gemúlcteert, 

soo als Welgeboren Mannen  na gewigte deser sake súllen oordel 

en te behooren, alles met de kosten ofte tot  anderen &c   



Folio 23v 

 

Den heer Eijsser, dese Reqúeste 

gesien  ende geexamineert hebbende, 

refereert sig ter arbitrage van  

Welgeboren Mannen. Actúm 6 Aprilis 1724. 

 

Welgebore Mannen, 

dese Reqúeste nader ingesien ende 

geexamineert hebbende, ook den 

heer Eijsser hier op gehoort, 

verklarende sake daarinne vermeld 

te wesen Civil  ende Composibel. 

Presenten: alle de Welgebore 

Mannen  úijtgeseijt  Otto  Jacobse  

Kranenbúrg ende Cornelis Adriaanse 

van der Saal. Actúm 6 Aprilis 1724 

 

vervolg van Folio  22 recto 

Sonder dat den voorn:  Pieter Breman ofte 

Gerrit Janse de Goede, úijt  

gehad hadden, dat wijders den ged: in 

sijn dronken drinken  ende godloos leven 

voort gaande op sondag den 30 Maji  1723 

des avonds de klokke omtrent  vier  úren 

ten húijse van  Cornelis Corn: Overgaaúw, 

Hospes in den voorsz:  Groene Valk tot 

Lisse voorsz: in dronkenschap met 

Frans Janse de Goede, heftige woor 

den gehad ende gevogten hadden, dog 

sonder messen, ende sijlieden met 



groote moeijte  van malkanderen gescheijden 

waren, als de ged: als doen in  toornigen 

gemoede,  een tinnen pint na ’t hooft van voorn:  

Frans Janse de Goede gegoijt, als ook met een stoel, na deselven 

Frans Jansen geslagen hadde, welke slag aangekomen was  op den arm van 

Joannes Sijmonsz de Graaf, hebbende de gemelde  Frans Janse de Goede een gebloot mes 

in de hand  ende in dat geweld hadde gecontinúeert  dat om  s’ Heeren 

Diender was gesonden ende deselven daar ter plaatse  was gekomen  dat selfs 

niet na het verleenen van het appoinctement van de Heeren Welgebore Mannen  

van dato 24 júni 1723 om den ged: in persoon te dagvaarden op maandag 

den 2 aúgústi 1723, den ged: weder overmatig  beschonken sijnde ende ongelijk 

des namiddags  omtrent tússchen twee en drie úúren tegens afmaningen  van den 

Dienstmaagt van de voorn: Cornelis Corn: Overgaaúw, de jonge , ende wil en dank 

was  opgegaan op de opkamer van de voorsz:  herberge, op den welke saten, 

Cornelis Verbij, schoenmaker onder Bloemendaal bij Goúda ende Catarina Pieters  

van  Staveeren ende thee dronken, willende bij die lieden  aldaar mede thee drinken 

ende hem súlks geweijgert sijnde ende vermaant van de kamer te gaan de ged: daar 

tegens gekant  ende schrikkelijk gevloekt ende gescholden had. Onder andere  mede  

den voorsz: Cornelis  Verbij voor een Bliksemse schoenlapper ende de meijd voor 

een Bliksemse  hoer. Ende alsoo al morrende  was van de kamer gegaan. Dat den ged:  

De s avonds  omtrent   seven  úúren  ter  Herberge voorsz:,  in  den  binne  keúke 

in groote boosheijd met sijn vúijst sloeg op eenige messen die in handen ware van  

Grietje Maartense Langeveld, húijsvroúwe van Willem Willemse van der Meer, 

soo danig dat een van die messen op de vloer viel……. 

Siet  Vervolg  Folio 30v 

   

 

Folio 24 

Den Heer Eijsser  versoekt, Overmits  de Non Com 

paritie  van de ged: het Eerste defaúlt, ende 

voor ’t proffijt van dien  verstek van Exceptien  



Declinatoir, met admissie tot het doen van  

een Tweede Citatie. 

Actúm 6 Aprilis 1724. 

 

Welgebore Mannen, Overmits  de Non Com 

paritie  van de ged: verleenen het Eerste defaúlt en voor’t 

proffijt van dien versteken den ged:  van de Exceptien 

Declinatoir, admitteren den Heer Eijsser tot het doen   

van een Tweede Citatie 

Actúm 6 Aprilis 1724. 

In  stato  sonder nieúwe Citatie 

Actúm 11 Maij 1724. 

Alsnog In  stato  sonder nieúwe Citatie 

Actúm 1 júni 1724. 

 

Den heer Eijsser Notificeerde aan ‘t  

Collegie van Welgebore Mannen , 

dat hij op het versoek van den ged:   

over de saken  in den nevenstaande  

Eijs vermeld, op het welbehagen  van Welge 

boren Mannen, met den ged: hadde 

gecomposeert , de kosten daarinne 

gerekent voor veertig gúldens, ende 

versogt te mogen weten  of welgebore 

Mannen dese Compositie  goedkeúrden. 

Actúm  22 Júni 1724. 

 

Welgebore Mannen , de vorenstaande 

Notificatie   van den heer Eijsser gehoort, 

gesien  ende  geexamineert den neven 

staande Eijs  ende verklaringen bij den 



Eijsser onder Eede beleijd. 

Op alles gelet dat had mogen bewegen 

Approberen  de Compositie ter voorsz: 

somma van Veertig Gúlden. 

Actúm  22 Júni 1724. 
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Mr. Gerard Bikker van Zwieten, 

Heere van Zwieten, Bailliú van Noortwijkerhoút, 

Hillegom, Lisse ende Voorhoút, Ratione Officii, 

Eijsser. 

Op  ende  jegens 

Reijnard  Vreedenbúrg den Oúde, wonende tot Hillegom 

dede seggen dat de ged: op vrijdag  8 october 1723 ’t sijne 

húijse, Cornelis van der Horst, Túijnman, meenigmaal voor 

een dief úijtgescholden hebbende niet ontsien had, het 

mes te trekken tegens den voorn: van der Horst. Ook hem 

te dreijgen dood te steken ofte dood  te schieten. 

Dat verders op den 19 van deselve  maand october  des avonds 

omtrent vijf úúren, Gerrit Dirkse van der Laan, timmerman 

mede tot Hillegom  gekomen sijnde ten húijse van  hem ged: 

om gereedschap te halen  dat den voorn: van der Laan ten  

húijse van den ged:  gelaaten hadde ende hij ged:  tegens 

den voorn: Gerrit Dirkse van der Laan in heftige woorden 

sijnde geraakt, sijn ged: Soon Reijnard  Vreedenbúrg de jonge, 

de knegt van de voorn: timmerman ende Mathijs  Joostense  

van Diest welke niemand ijets misdede, op den Heereweg 

voor sijn ged: woonplaats  ende in sijne ged:  bijwesen seven 

à  agt sware slagen had toegebragt, soo dat de knegt  geweldig 

bloede úijt de neús ende een dikke neús hadde. 

Dat hij ged:  niet alleen súlks  niet en had belet  ofte sijn voorn: soon  



daar over bestraft, maar ondernomen  had  om self  te vegten, 

in  het  hembtrok op de weg te komen, de voorn:  Timmerman 

aldaar aan te grijpen ende met groot geweld onder   de voet te 

werpen, dat  de  voorn: Timmerman, weder  boven   gekomen, 

ende hij ged:  onder geraakt sijnde  de voorn: sijn ged: Soon  en 

de deselfs Vroúw den voorn: Timmerman met het haar van hem 

ged: van hem afgetrokken. Dat den voorn:  des gedaagdens soon 

om een Vork ofte Roer hadde geroepen, ende een andere soon  

van den ged: een misvork met ronde tanden, over een schútting 

henen henlieden  hadde toe geworpen, met welke misvork  de 

voorn: Reijnard  Vreedenbúrg de jonge, mede in sijn ged: bijwesen 

een steek hadde toegebragt, door het Schootsvel  ende Rok van 

den  voorn: Timmerman. 

Ende nadermaal, hij ged:  van dat gepleegde geweld  is geweest, 

de oorsaak ende mede [……………] , ende soodanige saken sijn van 

seer gevaarlijken  gevolge  ende ter Exempel van andere, nood 

wendig  vereijschen te  worden gestraft. Soo  Conclúdeert  den  

Eijsser dat den ged: daar over Arbitralijk sal worden gecorrigeert. 

Soo als Welgebore Mannen na  Merite van  de  voorgaande sake  

súllen bevinden te behoren, 

Alles met de kosten, ofte tot anderen  &c 

 

 

Folio 25 

Mr Gerard Bikker van Zwieten, vrijheer van Zwieten. Bailliú van 

Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút. 

Ratione Officii, Eijsser. 

Contra  

Reijnard Vreedenbúrg  de jonge, wonende tot Hillegom. Ged: 

Dede seggen dat den ged: sig niet heeft ontsien in het voor 

lede jaar 1723 vele insolentien in het Ambagt van Hillegom  



te bedrijven en wel specialijk  op sondag 8 Aúgústi , ten húijse 

van Willem Engelse van Steijn, tússchen hem ged:   ende  eene 

Húbert van Heemskerk  van Leijden kwestie geresen sijnde over  

’t singen. Hij ged: met denselven Húbert  had  begeven  in  een  

Schrikkelijk gevegt, met húnne bloote messen. Verders  op den  

22 aúgústi  van denselve voorleden jaar 1723 de persoon  van 

Arnoldús Boote, wonende tot Hillegom in sijn Botees Húijs , ge 

weldig te slaan, te mishandelen en hem een blaaúw oog en 

dikke neús toe te brengen, en met sijn gelag door te gaan, 

sonder dat hem  daar toe enige de minst redenen  sijn gegeven 

geworden, dat den ged:  verder in sijn onordentelijk gedrag 

voort gaande, sig mede niet heeft ontsien  op den 9 october  

van ’t selve jaar 1723, eerst te insúlteeren op den Heereweg  

voor sijn ged: Vaders woonplaats.    
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Mathijs Joostense van Diest,  

knegt van Gerrit Dirkse van der Laan welke niemand moveerde, 

maar aldaar na sijn baas wagte ende denselven alsoo sonder  

eenige reden seven à agt sware slagen  toe te brengen, soo 

dat deselver knegt geweldig bloede úijt de neús ende  een  

dikke neús hadde ende korts daarna  ook op de persoon van  

Gerrit van der Laan, binnen Hillegom aan te vallen ende met een 

Misvork  na deselve van der Laan te stooten ende ook hen daar 

mede een steek door sijn schootsvel en rok toe te brengen,  

ende gemerkt sodanige saken anderen ten Exempel  

behoren te worden gestraft. soo Conclúdeerde den Eijsser, 

dat ged: daar over sodanig  arbitralijk sal worden gestraft, 

als Welgebore Mannen naar Exigentie van saken súllen 

bevinden te behooren , alles met de kosten  ofte tot 

anderen, &c 



Folio 26 

De gedaagde in Júdicio present segt  de positiven  

van den  Eijs te sijn waaragtig ende ver 

soekt genade ende geen regt. 

Actúm 6 Aprilis 1724. 

de heer Eijsser refereert sig ter discretie van 

haar Edele Agtbare 

Actúm 6 Aprilis 1724. 

Gesien bij geswore Welgebore Mannen van 

Noortwijkerhoút, Hillegom. Lisse ende Voorhoút, 

 de criminelen Eijs ende Conclúsie  bij den WelEdelen: 

heere van Zwieten, Bailliú van den  

voorsz:  dorpen ende  ambagten gedaan, 

ende genomen op ende ten laste van  

Jannetje Jans van der Wilde, oúd … jaren, 

geboortig  ende  woonagtig  tot  Lisse, 

ofte hoe sij anders met name  

ofte toename  mag sijn genaamt. 

tegenwoordig sijn Weledelheijts  gevangene, 

ook gehoort, haar gevangens  

Confessie, búijten pijn en de banden  van  

IJser  gedaan, op alles gelet dat  

had mogen bewegen, doende regt úijt 

de naam ende van wegen  den Heeren 

Staten van Holland ende Westvriesland. 

Condemneren haar  gevangene  Veer- 

Tien dagen te water en brood te moeten  

Poeniteren, mitsgaders in de kosten ende 

Misen van Jústitie  tot haar Ed: Taxatie  

ende Moderatie, dog is de gevange over 

mits  hare armoede, ende dat sij haar 



kind soogde, voor dese maal, ende  

sonder eenig  gevolg van de úijtvoering  van 

den opgelegde poenitentie verschoont. 

Aldús gedaan in ’t Regthúijs tot Noortwijkerhoút 

bij alle de Welgebore Mannen behalve 

Otto Jacobs Kranenbúrg ende Cornelis Adriaanse 

van der Saal op den 6 Aprilis 1724. 

Ende ten selve dage gepronúncieert. 

 

Den WelEd: Heere Gerard Bikker  

van Zwieten, Bailliú van Noort 

wijkerhoút, Hillegom, Lisse ende 

Voorhoút, Ratione Officii, Eijsser. 

Op ende jegens, 

Jannetje Jans van der Wilde, oúd  ….  Jaren  

geboren ende wonende tot Lisse, ged: 

den heer Eijsser dede seggen dat de 

voorn: ged: sijnde ongetroúwt met 

Adriaan Jacobse de Goede mede tot  

Lisse wonagtig, een getroúwt man, overspel 

ende Vleeselijke Conversaatie gepleegt had, 

soo dat de ged: daarvan bevrúgt was gewor 

den ende op Woensdag den 17 Maart 1723   

verlost was van een dogter, welke de ged: 

den voorn:  Adriaan Jacobse de Goede  

ook hadde opgesworen. 

Ende alsoo dat Overspel  ten hoogsten strafbaar   

is  volgens de goddelijken wetten ende 

politicqúe ordonnantien ende wetten deser Lande 

soo conclúdeerde den voorn: heer Eijsser dat de ged:  

ter selver sake sal worden gecondemneert 



geleijd te worden  te Water ende te Brood voor 

den tijd van 14 dagen, mitsgaders in de kosten 

ende Misen van Jústitie. 

ofte tot anderen &c   
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Aan den Hove van Holland 

Geeft met alle onderdanigheid te kennen, Jan van Campen, 

Wonende voor Túijnknegt bij Abraham Beereveld, predicant 

ende Ambagts Heer van Voorhoút, dat hij Súppliant op vrijdag  

den  derden  Marti  1724, des namiddags in de Pastorie Túijn 

van Voorhoút met opreddinge van deselver Túin besig wesende, 

de deúr van deselve túijn met alle violentie  open gebroken 

werdende, alsdoen in deselve Túijn sijn gekomen, vier personen, 

waar van een met een schop in de hand, hebben ondernomen  

deselve túijn om te graven, dat hij Súppliant verbiedende  ende 

Tragtende te beletten, drie van de voorn: personen op hem 

sijn aangevallen, alswanneer de súppliant so veel doenlijk sig  

verwerende , eniglijk met de handen sonder eenig geweer den 

voorsz: drie personen eniger tijd  heeft wederstand hadde  

geboden tot den Súppliant sig niet verder konde verweren, 

verder in voorn: túijn  is geretineerd, ende wanneer hij door de  

voorsz: drie personen wierde vervolgt, tot sijn noodweer had 

genomen, een kleen sabeltje , sonder sig daar van nogthans 

tegens de voorsz: drie personen, opnieúw besig sijnde te graven 

en delven,  anders dan in bedreijging te bedienen, terwijle  de 

voorsz:  3 personen alsdoen úijt deselve Pastorie Túijn sijn 

geretireert  ende aangemerkt  den Súppliant in sijne voorsz: 

defensie in het minste  niet heeft misgaan, veel min, iets 

gecommitteert  enig correctie waardig sijne hij Súppliant 
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sijnde hij allesints  

vernemende dat den Heer  mr. Gerard Bikker  van  Zwieten, 

Bailliú van Voorhoút, Noortwijkerhoút, Hillegom ende Lisse, 

den súppliant  over het  voorsz:  gepasseerde, Crimineel  sal 

tragten te actioneren en selfs veel  ligt  personeel   apprehenderen. 

Het gene nogtans alsoo  niet behoort, maar waar tegens promptelijk  

dient te worden,  

   

Folio 27 

voorsien, soo keert den Súppliant  sig tot dese Hove, ootmoedelijk 

versoekende ÚEd. Mog. mandament  waarbij den voorn: Bailliú, 

mr. Gerard Bikker van Zwieten, en alle anderen des noods op sekere 

groote pane tegens den Hooge Overigheijd te verbeúren, worden 

geinterdiceert, den Súppliant over sijne voorsz:  defentie ende verweringe, 

eenigsints Crimineel te actioneren  ende te betalen de kosten hieromme 

gedaan ende in cas van opsitie de omschreven bevelen  en interdictie  

poenaal  Stadhoúdende, tot dat partijen gehoort, nader bij desen Hove sal  

 wesen geordonneert  bij den opposant  of opposanten dag betekent 

voor dese Hove omme te seggen de redenen van dien te aanhooren 

soodanigen Eijs ende Conclúsie, mitsgaders ‘t  versoek van provisie als den 

Súppliant, ten  dage dienende sal  delen ende  nemen , daar tegens  te 

Andwoorden  ende voorts te procederen, als  na  Regten. 

Onderstond: ’t welk doende &c. Was getekent, 

W. Loenen en  

J.J.V. Reenen 

In margine stond, sij dese gestelt in handen van mr. Gerard Bikker van Zwieten, 

Bailliú van Voorhoút, Noortwijkerhoút, Hillegom ende Lisse, omme 

den Hove binnen  agt dagen   

blijvende middelerwijle, alle in state tot de receptie  van de rescriptie, en die dag 

al,  Actúm bij den  heeren Akersloot ende Dreijschor den  6 Marti  1724 was 



getekent  J.D. Ockelse van Dreijschor. 

 

’t  Annexe  appoinctement  is ’t Hof van Holland gesien ende  

geexamineert hebbende de Annexe Reqúeste , bij ofte van 

wegen Jan van Campen wonende als Túijnmansknecht bij 

Abraham  Bereveld, Predicant  ende Ambagtsheer van Voorhoút, 

aan den selve Heere gepresenteert, alvorens op het versoek 

daar bij gedaan te disponeren. 

Ordonneert dat deselve Reqúeste oopenlijk sal worden gestelt in handen van 

mr. Gerard Bikker van Zwieten, Bailliú van Voorhoút, Noortwijkerhoút, Hillegom  

ende Lisse, omme den Hove agt dagen  na de insinúatie  deeses te bedienen  

van berigt, nopende den inhoúde van dien 
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Súllende het voorsz: berigt, ingekomen in gesien sijnde 

ofte andersints wel bij faúlte van dien, den voorn: tijd  

overstrekende  wesen nader op den voorsz: Reqúeste 

gedisponeert worden , als wij in goede Jústitie  bevinden 

súllen te behooren blijvende middelen, wijlen alles in state  en 

súrcheance, tot den dag der Receptie van rescriptie  en dien 

dag al, gedaan in den Hage, den 6 Marti 1724. 

Was  getekent  J .A Túbalkijn. Onderstond  úijtgegeven voor Copie, 

en werd deselve door mij ondergesz:  Deúrwaarder van den Hove  

van Holland van wegen den Hooge Overigheijt, bij desen gesteld in 

handen gestelt van mr. Gerard  Bikker  van Zwieten omme den  

gemelde Hove binnen agt dagen na dese insinúatie te dienen van 

berigt, nopende de inhoúde van dien, súllende het voorsz: berigt   

ingekomen, en gesien sijnde ofte andersints wel bij faúlte van dien 

den voorsz: tijd  overstrek sijnde nader op de voorn: Reqúeste  

gedispeneert  worden als haar Ed: Mogende in goeden Jústitie  

súllen te behooren. Blijvende middelen wijlen alles in state en  



súrcheance, tot den dag  van Receptie  van de Rescriptie 

en den dag  al Actúm 7 Martij 1724. 

Was ondertekent  C. den Haan 

In de margine stond:  Copie op den Originele  Reqúeste  

geappometeert. 

’t Hof  gesien ende geexamineert  hebbende,  de rescriptie  

van den Bailliú van Voorhoút &c, verleend den Súppliant  

NIHIL.  Acte Hage bij den Heeren Akersloot  ende van Dreischor 

den 14 Marti 1724. 

Was ondertekent  

H. Slicher  

 

Folio 28 

Edele Mogende Heeren, 

Op  voorleden vrijdag  dingsdag  is aan de ondergesz: 

geëxploiteert seker appoinctement  van ÚEd: Mogende  

verleent op de Reqúeste, gepresenteert  aan ÚEd: Mogende 

door ofte  op  de name van  Jan van Campen,  

seggende te sijn Túijnier  van Abraham Bereveld 

Predicant tot Voorhoút, omme te hebben mandament  

Poenaal , tegens het Crimineel actioneren en incareeren 

van  deselven  Jan van Campen,  inhoúdende  het  

selve  appoinctement, dat de voorsz: Reqúeste  soúde  

worden gesteld  in handen van ondergeschreven  omme 

binnen agt dagen ÚEd: Mog: te dienen van berigt  ter 

obedientie van welke appoinctemente   de ondergeschreve 

met schúldig Respect sal seggen, dat op voorleeden sondag  

aan den ondergeschreve door deselfs  stedehoúder is 

overhandigt, een verklaring van seker voorval, breder gemeld  

in de selve verklaringe , welke de ondergeschreve  van ÚEd: Mogende 

sal doen geworden. De ondergeschreve heeft sig niet geúijt, of 



hij tegens van  Jan van Campen, voornt:   

eenige Criminele Procedúres  sal  entameren, veel min, 

dat hij van meeninge soúde sijn den selven van  Campen  

te  incarceren dan vermeijnd onder het goedertieren  

wel neemen van ÚEd: Mogende, dat den voorn: Jan van Campen, 

in alle gevallen in sijn versoek allesints  ongefúndeerd  ter 

Consideratie dat bij aldien het gecommitteerde door voorn: 

Jan van Campen  alsdan voor geene straffe ofte in Carreratie 

heeft te vresen dan bij aldien het tegendeel mogte plaats hebben , 

ende dat den ondergeschreve, búijten ,ofte boven en behalven  

den voorsz:  verklaringe nog andere  
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informatien  ten dien eijnde soúde kúnnen bekomen 

ÚEd: Mogende niet súllen willen stremmen, de  

procedúren welke de ondergeschreve op een regtmatige  

ende ordentelijke wijse entameren,  te min  vermits geen  

crimineele incarceratie kan geschieden. Dewijle  gene 

Apprehentie  Inflagranti  Delicto had gedaan, als   

na dat de versogte incarceratie door den Regter    

aan den ondergeschreven soúden sijn geaccordeert, waar 

tegens gelijk ÚEd: Mogenden  bekent is geene extraordinaire  

middelen  van Poenaal ofte diergelijke  mogen worden versogt. 

Waar mede den ondergeschreve vermeijnende  te hebben voldaan aan 

ÚEd:  Mogende intentie, sal de eer hebben om sig met schúldig respect  

te noemen, 

Edele Mogende Heeren 

Úed:  Mog.  seer  onderdanige  dienaar 
 
 
 

Folio 29 



Den Heer Eijser  versoekt, overmits de 

Non- Comparitie  van den gedaagde  het 

eerste Defaúlt ende  voor ’t  proffijt  van 

dien , verstek  van de  Exceptie  Declinatoir 

met admissie tot het doen  van  een 

Tweede Citatie  

Actúm  11 Maij 1724.  

 

Welgebore Mannen,  overmits  de  Non-   

Comparitie  van  den gedaagde verlenen 

het  eerste  Defaúlt, ende  voor ’t proffijt 

van dien, versteken   den  gedaagde  van 

de  Exceptie  Declinatoir, Admitteren  de 

heer Eijscher  tot het laten doen van een 

Tweede Citatie 

Actúm  11 Maij 1724.  

 

Regtdag  gehoúden 

tot Noordwijkerhoút op Donderdag 

den Elfden Meij 1724. 

Presenten: den heer Baillúi ende alle     

de Welgebore mannen  behalve  

Aalbert Willemse van der Laan.   
 
Hebbende Cornelis van der Zaal  den 

gereqúireerden Eed afgelegt. 

 

Den Weledelen Heer Gerard Bikker van 

Zwieten, Heere van Zwieten, Bailliú  van 

Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút 

Ratione Officii, Eijscher. 

Contra 



Jacobús Maartense van ’t Hoog,  

wonende tot Lisse, gedaagde, 

dede seggen dat den gedaagde sig 

sedert eenige  tijd heeft overgegeven   

aan den drank en een lúij ende ledig  

leven , verspillende  op  een   Godloose 

wijse sijn verstand ende middelen sig 

open stellende  aan alle ongelúkken, 

dat hij gedaagde  op vrijdag avond  den 

28 Aprillis 1724, de klokke omtrent  agt 

úren in den Engel,  op  den  Heereweg   

in Lisse voorsz:  een  kwestie ondernomen 

had  te moveren, tegens Húijg Harmense 

Brero, Bakkersknecht, aldaar in den Engel 

denselven úijt  scheldende  voor  eenen 

hoerenjager ende een verklikkerssoon, 

dat  den  voorschreven  Húijg  Harm 

 gesegt   hebbende,   segt   dat  nog  eens, 

hij gedaagde dat selve schelden alsoo 
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Hadde herhaalt ende terstond daar op tegens  

den voorn: Húijg Harmense sijn bloote  

opsteker had getrokken, ende den voorn: Húijg  

Harmense   een Hoút had gehaalt ende hem 

ged: met dat hoút een sware slag op de linkerhand 

en een Contúsie ende wonde hadde  toegebragt, 

ende alsoo ’t selve sijn  saken  van seer  vervaar 

lijke gevolge in een land van Regten niet lijdelijk 

maar noodwendig, met boeten ende straffen 

moeten  worden  tegen gegaan,  ende  gestúijt. 



Soo  Conclúdeerde   den  voorn:  heer  Eijsser  dat 

den ged:  daar  over  sal  worden  gecondemneert 

in een Boete van Twintig Gúldens  ofte so veel min 

ofte meer als Welgebore  Mannen, na het gewigt  

der sake , súllen oordelen te behooren, alles met 

de kosten ofte tot anderen  &c  

 

 

Folio 30 

Den heer Eijsser versoekt, overmits  den ged: in 

Júdicio present, in gebreke blijft te antwoorden, 

het Eerste defaúlt ende voor ’t proffijt van dien 

verstek van de Exceptio  Declinatoir, met admissie  

tot een Tweede Citatie. 

Actúm 11 Maji  1724. 

 

Welgebore Mannen hoúden de dispositie op het 

voorenstaande versoek  in advijs. 

Actúm 11 Maji  1724. 

 

Den ged: in Júdicio present , refereert sig in dese Sake 

  aan de úijtsprake van den Heeren Welgebore Mannen, 

den heer Eijsser refereert sig  desgelijks tot discretie van  

haar edele agtb. 

Actúm 1 Júni 1724 

 

 

Welgebore Mannen, partijen gehoort,  op  alles  gelet  

dat had mogen bewegen Condemneren de gedaagde 

ten behoeve  van den  heer Eijscher in een  Boete van 

seven Gúldens, tien Stúijvers mitsgaders in  de kosten 



dewelke úijt desen worden getaxeert ende  gemode- 

reert voor  de  onkosten  en  besognes  van  de  infor- 

matien op  vijf Gúldens,  voor  de segels  en  de  Bede, 

op  de  kosten  van  den  Eijsch ende  Citatie   3 : 14 : 0. 

Ende voor den heer Advocaat  ende Secretaris , over 

Notúlgeld  ijder  op  1 : 16  : 0. 

Actúm 1 Júni 1724. 

 

Den  Heere van  Zwieten   Bailliú van   Noortwijkerhoút,   
 
Hillegom,  Lisse ende Voorhoút 
 
Ratione Officii,  Eijsser 
 
Contra 
 
Húijg Harmense Brero,  bakkersknecht in Lisse, gedaagde 
 
dede seggen dat den ged: sig niet en had ontsien op 

 
vrijdagavond  den 28  júni 1724 den klokke omtrent 
 
agt úren in den Engel op  den  Heerenweg, in  kwestie 
  
in te laten  met  Jacobús  Maartense   van ’t Hoog, mede 
 
in Lisse woonagtig, welke zeer beschonken was en hem, 

gedaagde  úijtgescholden had  voor een hoerenjager ende 

verklikkers soon. Dat hij ged: dat dronken mens  hadde 

getart om súlks nog eens te seggen het welke de  voornoemde  

Jacobús  Maartense   van ’t Hoog hebbende en de denselve  

met een opgeheven arm een sware slag  op de linkerhand  

hadde toegebragt en door die slag een Contúsie ende wonde 

ende aangesien alsúlks saken niet geleden maar ter afschrikking  

van anderen noodwendig moeten worden gestraft. 

Soo conclúdeert den voorn: heer Eischer dat den ged: hier  

over Arbitralijk sal worden gestraft  ende in sijne goederen sal  

worden gemúleteert, soo als Welgebore Mannen, na vereijs  



van  sake, súllen bevinden te behooren. 

Alles tot den kosten ofte tot  anderen &c. 
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 II van den andere sijde, 

hebbende gedaan ende vervolgens het mes getrokken, 

hij ged: een Hoút hadde gehaald daar mede gegaan 

was naar de voornoemde  Jacobús Maartense van ’t Hoog, 

 

 

Vervolg van den Eijs ten laste van Pieter de Bok 

 

Vervolg van folio23v 
 
viel dat den gedaagde des  avonds   omtrent  agt  úren  een   gebloot mes met groot gedrúijs 
 
had gestoken op den boven drempel van het deúr kosijn  van de voorschreven Herberge  aan 

den  Heereweg, maar dat het mes daar inne niet was blijven steken ende het mes daar na had 
 
gestoken in den Toonbank  ende aldaar laten steken ende tot meenigmaal  overlúijd geroepen 
 
had  ´dat is voor de beste die in Lisse is’ ook daarna het gemelde mes úijt de Toonbank gerúkt 
 
ende tegens de vloer werpende  ende wederom met lúijde stemme had  geroepen, ´dit is voor 
 
den beste die in Lisse is´, ook in groote hevigheijt  had geroepen ´al staat Gerrit Janse de Goede 
 
daar ende  boefje  Frans   ende  bolletje, ik   geef  den  Donder  om  haar  Allegaar, laat sij maar  
  
spreken, ik ben aanstonds klaar, alsook hadde gestoken op de borst van Frans Janse  de Goede 
 
en hem tot vegten hadde úijtgedaagt,  ende omtrent  negen úúre  voor  de  voorschreve Her- 
 
berge een bierglas had genomen, úijt de hand van  Cornelis  Jacobse  Hoosbeek, ende  tegens       
 
 
de  straat  aan stúkken had  geworpen, alsmede  den  voornoemde  dienstmaagt van Cornelis  
 
Overgaaúw wederom had úitgescholden voor een hoer ende  aangewesen  had  een  roemer 
 
 
met wijn dewelke hij na ’t hooft van deselve dienstmaagt had aan stúkken  gegooijt  ende te 

 



 selve tijde Gerrit Somber ende sijne húijsvroúwe, mede  in de  voornoemde  Herberg had wil 
 
len dwingen, om  hem, gedaagde, van   haar bier te schenken  ende een mes hadde geijst, 
 
ende  hen  gedreijgt had  ende doen úijt den húijs vlúgten  ende  den  gedaagde  wijders  een 
  
Engels mes had genomen úijt de etenskast  in de binnenkeúken van de voorschreve Herberg 
 
en daar mede gedreijgt had te steken. De hier  vorens gemelde  Grietje  Maartens Langeveld 
 
ende den gedaagde met dat mes, was naar sijn húijs geraakt. 
 
Ende aangesien súlke soodanige delicten in een land van Jústitie niet kúnnen worden geleden  
 
maar   ter  afschrikking  van  anderen  behoren te  worden  gestraft . 
 
Soo conclúdeerde den voorn:  heer Eijsser dat den gedaagde in persoon  daar over sal worden  
 
gebannen voor een tijd  van tien jaren úijt Holland ende Westvriesland , soo wijd en sijd  de palen  
 
sig  úitstrekkende sonder middelenwijle   om daar  weder binnen  te mogen   komen, op  Poene   
 
van   swaarder straffe. Dat hij nog verder  soodanig Arbitralijk sal worden gestraft, als Welgebore  
 
Mannen   súllen bevinden te behooren en hij wijders  sal worden gecondemneert in de kosten ende  
 
misen van  Jústitie of tot anderen &c 
 
Ende versoekt den Eijsser  hier op Regt te mogen geworden. 
 
 
 
 

Folio 31 

vervolg van  folio 22 
 
Welgeboren Mannen, gesien het intendit. 
 
Op enden ten laste van Pieter de Bok, schilder tot Lisse, gedaagde in persoon ende defaillant  
 
overgelevert vanwegen den heer Eijscher, gelet op alles wat had mogen bewegen, doende  
 
Regt úijt den  naame  ende van wegens de Edele Grootmogende  Heeren  Staten  van 
 
Holland ende Westvriesland, bannen den gedaagde úijt  dese Bailliúage, voor  den  tijd  van 
  
Vijf jaren, te  rúijmen  binnen twee maal vierentwintig úúren, sonder  gedúrende  den voor- 
  
 schreven  tijd  daar mede  in te  mogen  komen,  op Poene  van  swaarder  straffen. 
  



Ende condemneren  de  gedaagde in  de  kosten ende  misen  van  Jústitie  tot Taxatie  ende  
 
Moderatie.  Gedaan ende genomen. 
 
Actúm in ’t Regthúijs tot Noortwijkerhoút, bij alle de  Welgebore  Mannen, behalven Pieter 
 
Pieterse Vlaanderen , Otto  Jacobsen Cranenbúrg  ende Cornelis Adriaanse van der  Saal  op  
 
den 22e Júni 1724 ende ten selve dage in openbare Vierschare  gepronúntieert. 
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Den heer Eijsser versoekt, overmits de Non Comparitie  

van den gedaagde bij Edicte in persoon het eerste defaúlt, 

ende voor ’t proffijt van dien Apprehentie op den gedaagde 

bij edicte in persoon, daar ende waar deselve sal sijn te be 

koomen, ende admissie tot het doen van een Tweede Citatie 

bij Edicte in persoon. 

Actúm 11 Meij  1724. 

 

Welgebore Mannen, overmits de Non Comparitie  van 

den innegedaagde bij Edicte in persoon, gesien de Dictale 

Citatie van den heer Eijsser, met de relatie met de Bode, 

Inhoúdende ook het bestellen  van beslote missives  aan 

des  innegedaagdens  laatste  woonplaats,  gehoort  de  

úijtroepingen in den Vierschare , met lúder stemme gedaan, 

verleenen het Eerste defaúlt, ende voor ’t proffijt van dien 

versteken den innegedaagde in persoon van  alle Exceptie  

Declinatoir,  admitteren  den  heer  Eijsser bij continúatie om 

Den gedaagde in Edicte in persoon  alsnog te mogen apprehenderen, 

daar ende waar deselve sal sijn te bekoomen, alsook tot het 

laten doen van  den  Tweede  Citatie  bij Edicte  in  persoon. 

Actúm 11 Meij  1724. 

 



Den heer Eijsser versoekt, overmits de Non Comparitie  

van den gedaagde bij Edicte in persoon, het Tweede 

defaúlt ende voor ’t proffijt van dien versteken van  alle 

Exceptie declinatoir  ende admissie tot het laten doen van 

een Derde Citatie bij Edicte in persoon. 

Actúm 1 Júni 1724. 

 

Welgebore Mannen, overmits de Non Comparitie  van 

den innegedaagde bij Edicte in persoon, gesien de Dictale 

Citatie van den heer Eijsser, met de relatie met de Bode, 

Inhoúdende ook het bestellen  van beslote missives  aan 

des  innegedaagdens  laatste  woonplaats,  gehoort de úijtroepinge 

in den Vierschare, met lúder stemme gedaan, verleenen  

het Eerste defaúlt, ende voor ’t proffijt van dien 

versteken den innegedaagde in persoon van  alle Exceptie  

Declinatoir,  admitteren  den  heer  Eijsser bij continúatie om 

Den gedaagde in Edicte in persoon  alsnog te mogen apprehenderen, 

daar ende waar deselve sal sijn te bekoomen, alsook tot het 

laten doen van  den  Tweede  Citatie  bij Edicte  in  persoon. 

Actúm 11 Meij  1724. 

 

Den heer Eijsser versoekt, overmits de Non Comparitie  

van den gedaagde bij Edicte in persoon het derde defaúlt, 

ende voor ’t proffijt van dien  versteken van  alle Exceptie  

Peremptoir, met admissie tot het doen van  een vierde 

Citatie bij Edicte in persoon ex súper  abondanti  

Actúm 22 Júni 1724. 

 

Welgebore Mannen, overmits de Non Comparitie  van 

den innegedaagde bij Edicte in persoon, gesien de Edictale 

Citatie, met den heer Eijsser met de relatie met de Bode, 



Folio 32  

 

Regtdag gehoúden op  den  Eersten  Júni 1724. Presenten: 

de St  Bailliú, ende alle de welgebore mannen behalven 

Aalbert Willems van der Laan. 

 

Regtdag gehoúden op  den   22 júni 1724. Presenten: 

D en Heer van Zwieten, Bailliú en alle de Welgebore Mannen behalven  

Pieter Vlaanderen, Otto Cranenbúrg en Cornelis van der Saal. 

 

 

Woonplaats, gehoort de úijtroepingen in den Vierschare, met lúder stemme gedaan, verleenen 

het Derde defaúlt ende voor ’t proffijt van dien versteken den innegedaagde in persoon, van alle 

Exceptien  Peremptoir, admitteren den heer Eijsser  bij Continúatie  om de gedaagde bij Edicte 

In persoon, alsnog te mogen apprehenderen  daar ende waar deselve  sal sijn te bekoomen. 

Alsook tot het laten doen van een Vierde Citatie bij Edicte in persoon, ex  súper  abondanti. 

Actúm 22 Júni 1724. 

 

Welgeb den heer Eijsser, versoekt overmits de Non Comparitie van den gedaagde bij Edicte in 

persoon,   het Vierde defaúlt het  ex  súper  abondanti  ende voor ’t proffijt van dien, admissie 

om te mogen dienen van  intendit. 

Actúm 14 Júli 1724.      

 

Welgebore Mannen, overmits de Non Comparitie  van 

den innegedaagde bij Edicte in persoon, gesien de Edictale  Citatie van 

den heer Eijsser, met de relatie van de Bode, inhoúdende ook het bestellen 

 van beslote missives  aan des innegedaagde laatste  woonplaats, gehoort de  

 úijtroepingen in den Vierschare, met lúder stemme gedaan, verleenen het  

Vierde defaúlt, ende voor ’t proffijt van dien  admitteren den heer Eijsser  om 

te mogen dienen van intendit. 

Actúm 13 Júli 1724.     



Den heer Eijsser dienende van intendit, leijd over sijnen inventaris met de stúkken] 

daar toe relatijf, ende versoekt daar op regt . 

Actúm 13 Júli 1724.   

 

Den WelEdelen : heere  mr. Gerard Bikker van Zwieten, heere van Zwieten, Bailliú 

van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút, 

Ratione  Officii, Eijsser. 

Op  ende jeegens 

Trijn Gerrits, ofte  hoe  sij anders met name ofte toename mag sijn genaamt, soo  

geseijt word oúd omtrent 24 jaren ende gekomen úijt Múnsterland. 

Laatst gediend hebbende onder Hillegom, bij Bastiaan Adriaanse Westerhoven, 

maar nú voorvlúgtig ofte Latiterende. 

Haar aanseggende dat sij,  gedaagde, niet geopenbaart hebbende Swanger te sijn 

ende op Maandag den 6 Martij des voormiddags te bedde blijvende leggen ende  

klagende van pijn in de Lende ende om dies  wille een chirúrgijn sijnde ontboden  

 

vervolg hier na folio 33v 

vervolg van folio 32 weegens  Trijn Gerrits 

 

Folio 32v 

Regtdag gehoúden 13 júli 1724, 

Presenten: alle de Welgebore Mannen 

Behalven Pieter Pieters Vlaanderen ende 

Aalbert Willems  van der Laan. 

 

Den WelEdelen heer Gerard Bikker van Zwieten,  

Heere van Zwieten, Bailliú van  

Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút. 

Ratione Officii, Eijsser 

op ende jegens 

Gerrit Reijnardse Vreedenbúrg, wonende  



tot Hillegom, gedaagde in persoon. 

 

Den  heer Eijsser  versoekt, overmits  de  Non  Comparitie  

van den gedaagde bij Edicte in persoon het  Eerste  defaúlt 

ende voor ’t proffijt van dien, verstek  van de Exceptien 

declinatoir, wijders apprehensie op den gedaagde in persoon 

daar ende waar denselve sal wesen te bekomen. Met admissie 

tot het laten doen   van  een  Tweede  Citatie in  persoon. 

Actúm 13 Júli 1724.   

 

Welgebore Mannen, overmits de Non Comparitie van den 

ged: in persoon , verleenen het Eerste defaúlt  ende voor ‘t 

proffijt van dien,  admitteren den heer Eijsser om de ged: 

in persoon, wederom in persoon te laten dagvaarden. 

Hoúdende het verdere versoek van den heer Eijsser in advis. 

Actúm 13 Júli 1724.   

 

Den heer Eijsser versoekt, overmits de Non Comparitie van den gedaagde bij Edicte  

in persoon ’t Tweede defaúlt, ende voor ’t proffijt van dien,  verstek van alle Exceptie  

declinatoir, met admissie tot het laten doen van een Derde Citatie in persoon ende  

versoekt alsnog Dispositie  op den versogte Apprehensie. 

Actúm 7 september 1724. 

 

Welgebore Mannen, overmits de Non Comparitie van den ged: in persoon, versteken 

den gedaagde  van alle Exceptien declinatoir, verleenen het Tweede defaúlt, ende voor 

’t proffijt van dien  admitteren den heer Eijsser om den gedaagde in persoon  wederom in  

persoon te laten dagvaarden. 

Hoúdende het verdere versoek   van den heer Eijsser alsnog in advis.  

Actúm 7 september 1724. 

 

 



Den heer Eijsser versoekt vermits de Non Comparitie van den gedaagde in persoon, 

het Tweede  Derde defaúlt, ende voor ’t proffijt van dien  verstek van alle Exceptien 

Peremptoir met admissie tot het laten doen van een Vierde Citatie in persoon, ex 

súper  abondantie,  ende versoekt alsnog  dispositie op  de  versogte  apprehensie. 

Actúm 2 november 1724.  

 

Welgebore Mannen, overmits de Non Comparitie van den ged:  in per 

soon verleenen het Derde defaúlt , ende voor ’t proffijt van dien versteken 

de gedaagde van alle Exceptien Peremptoir, admitteren den heer Eijsser om  

den gedaagde in persoon  wederom in persoon te laten dagvaarden. 

Hoúdende het  Vierde versoek van den heer Eijsser alsnog in advis. 

Actúm 2 november 1724.  

 

Den heer Eijsser versoekt, overmits de Non  Comparitie van den gedaagde in persoon, 

het Vierde defaúlt,  ex súper abúndanti   ende voor ’t proffijt van dien admissie  om  te 

mogen dienen van intendit. 

Actúm 16 november 1724. 
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Den WelEdelen heer Gerard Bikker van Zwieten,  

Heere van Zwieten, Bailliú van Noortwijkerhoút, Hillegom 

Lisse ende Voorhoút. 

Ratione Officii, Eijsser 

op  ende jegens: 

Adriaan Loenen, Túijnknegt, wonende tot  

Hillegom, gedaagde in persoon. 

 

Den heer Eijsser versoekt, overmits de Non  

Comparitie van den gedaagde in persoon, 

het Eerste defaúlt, ende voor ’t proffijt  



van dien verstek van den Exceptien declinatoir,  

wijders apprehensie op den ged:  in persoon  

daar ende waar deselven  sal worden te bekomen,  

met admissie tot het laten doen van een Tweede  

Citatie  in persoon. 

Actúm 13 Júli 1724 

 

 

 

Welgebore Mannen, overmits de Non Comparitie  

van den gedaagde in persoon verleenen het Eerste 

defaúlt, ende voor ’t proffijt van dien  admitteren  

den heer Eijsser, om den gedaagde in persoon wederom  

in persoon te laten dagvaarden. 

Hoúdende het verdere versoek  van den heer Eijsser in advis. 

Actúm 13 Júli 1724 

 

Den heer Eijsser versoekt, overmits de Non  

Comparitie van den gedaagde in persoon, 

het Tweede defaúlt ende voor ´t proffijt van 

dien  verstek van alle Exceptien declinatoir  

met admissie tot het laten doen van een Derde  

Citatie in persoon, ende versoeke alsnog dispositie 

op de versogte apprehensie. 

Actúm 7 september 1724 

 

Welgebore Mannen, overmits de Non Comparitie  

van den gedaagde in persoon, verleenen het 

Tweede defaúlt ende voor ´t proffijt van dien  

Admitteren den heer Eijsser om den ged: in 

persoon wederom in persoon te laten dagvaarden. 



Hoúdende het verdere versoek  van den heer  Eijsser 

alsnog in advis. 

Actúm 7 september 1724. 

 

Den  heer Eijsser versoekt, vermits  de  Non   Comparitie 

van den  gedaagde  in persoon het Derde  defaúlt,  ende 

voor ’t proffijt van dien, verstek van alle Exceptien Perem- 

ptoir, met admissie tot het laten doen van een Vierde Citatie 

in  persoon  ex  súper  Abúndanti   ende  versoekt  alsnog  

dispositie op de versogte apprehensie. 

Actúm 2 november 1724. 

 

 

 

 

Welgebore Mannen, overmits de Non Comparitie van den gedaagde in persoon,  verleenen  

het Derde defaúlt  ende voor ’t  proffijt van dien, versteken den gedaagde van alle Exceptien  

Peremptoir, admitteren den heer Eijsser om den gedaagde in persoon  wederom in persoon 

te  laten  dagvaarden.   Hoúdende  het  verdere  versoek  van den heer Eijsser alsnog in advis. 

Actúm 2 november 1724. 

 

Den  heer Eijsser versoekt, vermits  de  Non   Comparitie  van  den   gedaagde  in  persoon  het   

Vierde  defaúlt, ex  súper  Abúndanti,  ende voor ’t proffijt van dien, admissie om te mogen dienen 

van intendit.  

Actúm 16 november 1724. 

 

 

Folio 33v 

Vervolg van fo: 32 van wegens Trijn Gerrits, 

Bedde gekomen den innegedaagde alsdoen nog hadde bevestigt 

dat sij waarlijk geen kind en had, alsook seer onwillig was geweest 



úijt den Bedde te koomen, egter daarúijt sijnde opgestaan, 

onder of in het stro van die Bedstede dood bevonden was een kind 

van haar innegedaagde, ende dat sij inneged: korts daar na  ende 

tot nog toe, dat doode kind hadde verdúijstert.  Ende also  den 

inneged: en defaillante, door alle ’t selve op  haar heeft geladen 

een sterke  en onwedersprekende  Presúmptie,  van ’t ombrengen 

ende vermoorden van haar eijgen kind. 

Ende alsoo agtervolgens de goddelijke ende beschreven regten, 

verbeúrt  heeft Lijf en  goed. 

Soo conclúdeert den voorn: heer Eijsser dat den 

innegedaagde, ter sake voorsz:  volgens ’t Oúd loffelijk gebrúijk 

des lands van Rijnland, sal worde gebannen úijt den lande van 

Holland en Westvriesland , soo wijd ende sijd de palen derselver  

sig úijtstrekken voor hondert jaren en eene dag, ende alle hare 

 goederen geconfisqúeert, ten behoeve van de Hooge Overigheijt 

indien sij enige heeft, dat ook de inneged: sal worden gecondemneert. 

in de kosten ende misen van Jústitie en dat bij infractie van deselver 

 

 

Bannesement  den inneged: alsdan sal worden gecondemneert 

soo als men na bevindinge van saken sal oordelen te behooren, ende   

versoekt den heer Eijsser hem hierop regt te geworden. 

 

Gesien  bij  Welgebore Mannen  van  Noortwijkerhoút,  Hillegom,  Lisse 

ende Voorhoút den Criminelen  Eijs  ende Conclúsie, bij den WelEdelen Heer  

mr. Gerard Bikker van Zwieten, heere van Zwieten, Bailliú van de voorsz:  

dorpen ende  Ambagten, gedaan  ende  genomen op  ende  ten  laste  van 

Trijn Gerrits, of hoe sij anders met name ende toename mag sijn genaamt. 

Soo gesegt werd  oúd  omtrent  24 jaren ende  gekomen úijt Múnsterland, 

laatst 

 



Folio 34 

gedient hebbende onder Hillegom bij Bastiaan Adriaanse Westerhoven, 

boúman, maar nú Voorvlúgtig ofte Latiterende voorts gesien niet alleen 

de Relatien  van de Bode die denselven eerst driemalen met klokkegeslag 

hadde ingeroepen ende verdaagt maar ook dat hij in conformite  van het 

appoinctement van 22 júni 1724 laatstleden  de voorn: Trijn Gerrits ex 

súper abondantie  ende te overvloed  voor den vierde maal  met klokke- 

geslag  geciteert had, ende gehoort de úijtroepinge alhier ter Vierschare 

met lúijder  stemme gedaan ende den innged: in persoon noijt in regten  

was verschenen. Wijders gesien  het gene  den heer Eijsser tot verificatie  

van sijn intendit had geprodúceert, ende overgeleverd. Op alles gelet dat 

had mogen bewegen, doende  regt úijt  nameende  van  wegen   de  Ed:  

Groot  Mogende  Heeren  Staten  van   Holland   ende  Westvriesland. 

Versteken den inneged:  ende Defaillante  van alle Exceptien  declinatoir. 

Dilatoir ende peremptoir, Weren ende defentien , die sij in desen hadde 

vermogen te doen ende proponeren. Bannen den voorn: innegedaagde 

úijt den Lande van  Holland ende  Westvriesland, soo  wijd  ende  sijd   de 

palen derselven sig úijtstrekken, voor Hondert jaar ende eenen dag. Ende 

Confisqúeren alle der inneged:  goederen  ten behoeve van den Hooge Ove- 

Righeijt  indien sij eenige heeft op Poene van Infractie van hetselve Bannes 

sement dat de innegedaagde  als  dan sal  worden gestraft soo  als men  na  

bevindingen van sake, sal oordelen te behooren.  Ende Condemneren den 

innegedaagde ende Defaillante  in de kosten ende misen van Jústitie tot 

haar  retaxatie ende  Moderatie. 

Aldús gedaan in den Vierschare van Noortwijkerhoút,  Hillegom,  Lisse  ende  Voorhoút 

bij Jacobús  Adamse Roúaan, Jan Adriaanse ’s Gravenmade, Herman Joostense van Diest,   

Otto Jacobse van Kranenbúrg, Cornelis Adriaanse van der Saal, Jan Hendrikse Persoon,  

ende Adriaan Jacobse  Vredenbúrg, geswore Welbore Mannen van de voorsz: dorpen  

ende Ambagten. Pieter Pieterse Vlaanderen  ende Aalbert Willemse van der Laan absent, 

op den 13 Júli 1724. Ende te selven dage in openbare Vierschare gepronúncieert. 

 



Folio 34v 

Wij, Ondergeschreve, Geswore, Welgebore Mannen  van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse 

ende Voorhoút, verklaren dat Trijn Gerrits  op heden bij sententie geleijd Ballingsland, met 

Confiscatie van alle haar goederen, ende gecondemneert in den kosten. 

Was een ongetroúwde  Dienstmaagt ende onses weten  geen goederen altoos en hadde 

súlks dat den heer Bailliú van den voorsz:  Confiscatie  ende ook van de kosten niets en 

had  ontfangen. Waaromme wij sijn edele dese  acte  van  onvermogenheijt , mits desen 

verleenen. 

Actúm 13 júli 1724 

Jacobús Roúaan 

Pieter  Vlaanderen 

Jan Arijs  Schrama 

 

 

Folio 35 

Regtdag gehoúden tot Noort- 

wijkerhoút op donderdag den sevenden 

October    September  1724.  Presenten:  

Den St.  Bailliú ende alle Welgebore Mannen 

úijtgeseijt  Aalbert Willems  van  der  Laan. 

Geswore  Welgebore Mannen  van Noortwijkerhoút, 

Hillegom, Lisse ende Voorhoút, gehoort de versoeken  

van den WelEdele Heer mr. Gerard Bikker van Zwieten, 

heer van Zwieten, Bailliú van de voorsz: Dorpen ende 

Ambagten. Gesien de Informatien  bij sijn weled: 

onder eede beleijd, op ende te laste van  Jan Jacobse 

Grootenhúijs, laatst gewoond hebbende onder Voorhoút, 

maar nú voorvlúgtig ofte Latiterende ende ten laste van 

desselfs  moeder, Elisabeth. 

Op alles gelet dat had mogen bewegen, admitteren 

den heer  Bailliú om den gemelde Jan Jacobse Grootenhúijs , 



bij edicte ende Klokkegeslag, mitsgaders beslote missive 

aan desselfs laatste verblijf in persoon te mogen indagen, 

hoúdende het verdere versoek om den voorn: Jan Jacobse 

Grootenhúijs te mogen apprehenderen ende de voorn: Elisabet 

in persoon te dagvaarden in advis. 

Actúm 7 september 1724 bij alle de Welgebore Mannen 

úijtgeseijt  Aalbert Willems  van  der  Laan. 

 

 

Folio 35v 

Aan de  Edele Mogende 

Heeren Eerste en Andere Raden,  

en Meesters van de Rekening 

van den Domainen , van de Edele 

Groot Mogende Heeren Staten 

van Holland ende Westvriesland, 

Geeft reverentelijk te kennen, mr. Gerard  Bikker 

Bikker van Swieten, Heere van Swieten, Bailliú 

van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút 

dat in de gemelde dorpen  geene gevankenis is om de 

misdadigers die door ofte van wegen  hem,  Súppliant, 

worden geapprehendeert  te kúnnen logeeren, omme 

vervolgens voor Welgeboore Mannen op sijn tijd te kúnnen 

worden te Regt  gestelt, ´t geene nogtans  tot dienst van de 

jústitie  noodig ende dienstig is, dat Binnen een van de  voorsz: 

plaatsen een gevangenhúijs wierde  geappropireert, ende wel 

dat het  Convenabelst soúde sijn dat súlks wierd gedaan, binnen  

 den dorpe van Noortwijkerhoút, dan alsoo soodanige kosten om 

soo een húijs  te boúwen, nootwendig ten laste van den Lande 

moet worden gedaan ende vervolgens bij Úed: Mog:   dient te 

worden geordonneert in wat voegen en hoeveel somme van penningen 



daar aan te kosten  mag worden gelegt. 

Soo keert de Súppliant sig aan ÚEd: Mogende , reverentelijk versoekende  

ÚEd: Mog:  hem Súppliant  gelieven te Aútoriseren  en Qúalificeeren, om binnen 

den dorpe van Noortwijkerhoút een  

 

 

Folio 36 

Gevangenhúijs  te mogen laten maken, ende daartoe  aan hem Súppliant 

te foúrneren een somma van Twee Hondert Gúldens  onder overgifte dat 

gene ’t voorsz: geboúw meerder mogte komen te kosten, bij den Súppliant 

particúlierlijk en úijt sijn beúrs  sal worden Betaalt. ’t welk doende &c  

 

In de Margine stond: 

De raden ende Meesters van de Rekeninge der Domainen van den  Edele  

Groot Mogende Heeren Staten van Holland ende Westvriesland. Gesien het 

te kennen geven  ende versoeken desen hebben, geconsidereert sijnde  de 

redenen ende motieven daar bij vervat,  den Súppliant   geaútoriseert ende 

geqúalificeert  word bij desen, omme binnen den dorpe van  Noortwijkerhoút 

een Gevangenhúijs  te mogen laten  maken, ende daartoe te Emploijeren een 

somma van Twee Hondert  Gúldens  Ponden te xl  grooten ‘t pond  en niet meer. 

die hem mits overbrengende  behoorlijke Quitantie in Rekeninge súllen worden 

gevalideert, ende het gene ’t voorn: Werk meer soúde komen te kosten, sal  den 

Súppliant , volgens desselfs overgifte, úijt  privé Beúrs moeten betalen. 

Gedaan ten Búreele van de Kamere  van de Rekeninge in den  Hage. 

den 25 september 1724. 

Onderstond: Mij Jeegenwoordig 

P.Qúarles    
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Regtdag  gehoúden tot  

Noortwijkerhoút op donderdag  



den 2 november 1724. Presenten: 

den heer van Zwieten, Bailliú, mitsgs:  

Jacobús Adamse Roúan, Pieter Pieterse  

Vlaanderen, Jan Adriaanse ’s Gravenmade 

Aalbert Willemse van der Laan, ende  

Adriaan Jacobs Vreedenbúrg, geswore 

Welgebore Mannen. 

mr. Gerard Bikker van Zwieten, Vrijheer van Zwieten 

Bailliú van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende 

Voorhoút.  Ratione Officii,  Eijsser. 

Op  ende Jeegens: 

Jonge Jan Jacobse Groothúijsen ,ofte hoe   hij  met  name 

ofte  toename   mogt sijn  genaamd, soo  geseijt  word, oúd 

omtrent 24 jaren. Laatst gewoond hebbende onder Voorhoút 

bij sijn moeder Elisabet Jacobs Kroes maar nú voorvlúgtig  ofte 

Latiterende. 

Innegedaagde bij Edicte in persoon.  

 

Den  heer Eijsser versoekt, vermits  de  Non   Comparitie 

van den  innegedaagde bij Edicte in persoon versoekt  

het Eerste defaúlt ende voor ’t proffijt van dien, verstek 

van den Exceptien Declinatoir, met admissie om den  

inneged: in persoon te mogen Apprehenderen, daar 

ende waar denselven sal mogen te bekomen, ende 

tot een Tweede Citatie bij Edicte in persoon. 

Actúm 2 november 1724. 

 

Welgebore Mannen overmits de Non Comparitie  van den 

inneged: bij Edicte in persoon versoekt    verleenen het 

Eerste defaúlt ende voor ’t proffijn van dien versteken 

den  inneged: in  Edicte  in  persoon van  den  Exceptien  



Declinatoir  met    admitteren den heer Eijsser om den 

inneged: bij Edicte in persoon te mogen apprehenderen 

daar  ende waar denselven sal mogen te bekomen, als- 

mede te laten doen van een Tweede Citatie bij Edicte in  

persoon. Actúm 2 november 1724. 

 

Den  heer Eijsser versoekt, vermits  de  Non   Comparitie 

van den  innegedaagde bij Edicte in persoon  het  

Tweede  defaúlt ende voor ’t proffijt van dien, verstek 

van  alle Exceptien Declinatoir, met admissie om den  

inneged: in persoon  voor de Derde maal te laten Citeren  

bij Edicte in persoon. Actúm 16 november 1724. 

 

 

 

Welgebore Mannen overmits de Non Comparitie  van den inneged: bij Edicte in 

persoon verleenen het Tweede defaúlt. Ende voor ’t proffijt van dien  versteken 

de innegedaagde in persoon van  alle Exceptien Declinatoir, admitteren den heer  

Eijsser om aan den inneged: in persoon te laten doen een Derde Citatie bij Edicte 

in persoon. Actúm 16 november 1724. 

 

Den  heer Eijsser versoekt, vermits  de  Non   Comparitie 

van den  innegedaagde  bij  Edicte  in  persoon   het  Derde 

defaúlt ende voor ’t proffijt van dien verstek van alle Exceptien 

Peremptoir  ende admissie omme den inneged: bij Edicte in persoon  

voor de Vierde maal te laten Citeren bij Edicte in persoon. 

Ex Súper Abondanti. Actúm 30 november 1724. 

 

Folio 37 

Welgebore Mannen overmits de Non Comparitie  van den inneged: bij Edicte in persoon verleenen 



het Derde defaúlt. Ende voor ’t proffijt van dien, versteken den inneged: in persoon  van alle 
Exceptien 

Peremptoir, admitteren den heer Eijsser om aan den inneged: bij Edicte in persoon, voor den Vierde 

maal te laten Citeren bij Edicte in persoon. Ex Súper Abondanti. Actúm 30 november 1724. 

 

Den  heer Eijsser versoekt, vermits  de Non  Comparitie van den  innegedaagde  bij  Edicte  in  
persoon   het   

Vierde defaúlt ende voor ’t proffijt van dien admissie om te mogen  dienen van intendit. 

Actúm 11 janúari 1725. 

 

Welgebore Mannen overmits de Non Comparitie  van den inneged: bij Edicte in persoon, 

verleenen het Vierde defaúlt  ende voor’t proffijt van dien admitteren ende ordonneren  

den heer Eijsser om te dienen van intendit. 

Actúm 11 janúari 1725. 

 

Den heer Eijsser dienende van Intendit, leijd over  sijne inventaris  met de stúkken daar toe Relatijf, 

ende versoekt  daar op Regt. 

Actúm 8 febrúari 1725. 

 

 

mr. Gerard Bikker van Zwieten, Vrij heer van Zwieten, Bailliú van Noortwijkerhoút, 

Hillegom,  Lisse  ende  Voorhoút, Eijsser  van ’s  Heeren  Weegen  in  Cas van  Dilict. 

Beklaagt in Openbaren Vierschare van geswore  Welgebore  Mannen  van de voorn: 

Dorpen ende Ambagten: jonge Jan Jacobse Groothúijsen , ofte hoe hij anders met name  

ofte  toename mag sijn genaamt. Soo geseijt word oúd 24 jaren, laatst gewoond hebbende  

tot Voorhoút bij sijn moeder Elisabet Jacobs Kroes,  maar nú voorvlúgtig  ofte Latiterende, 

ende na  drie  dagvaardingen  ende  een   vierde, Ex  Súper  Abondanti, om  in persoon  te 

Compareren, gebleven den Defaillant, hem aanseggende  dat hij, innegedaagde op maandag  

van de Voorhoúter Kermis,den 21 aúgústús 1724 ten húijse van Aaltje Húgens  Moerkerken, 

wed: laatst van Cornelis Wassenaar, Waard in de Bonte Koe tot Voorhoút, op de Regtkamer 

Pieter Húbertse,  potschipper, des avonds  omtrent  10 úren  met  sijn, inneged, Bloot Mes, 

een steek hadde toegebragt, twee vingeren breed, onder de Tepel van de linkerborst,  



omtrent een Vinger breed na de Linkersijde. Ende alsoo dat saken sijn van gevaarlijke gevolgen 

ende ten hoogsten volgens de  Goddelijke ende Wereldlijke regten  een Exampel van andere  

moeten worden gestraft. Soo Conclúdeerde den voorn:  

vervolg  op folio 48   

 

 

Folio 37v 

vervolg van folio 32v 

Welgebore Mannen overmits de Non Comparitie  van den inneged: bij Edicte in persoon, 

verleenen het Vierde defaúlt  ende voor’t proffijt van dien Ex Súper Abondanti  en voor 

’t proffijt van dien, admitteren ende ordonneren om ten naasten Regtdage te dienen van Intendit   

met de vers: firatien van dien. 

Actúm 15 november 1724.  

 

Den heer Eijsser dienende van intendit  leijd over sijne inventaris  van intendit  

met de stúkken daar toe Relatijf ende versoekt daarop Regt. 

Actúm 30 november 1724.  

 

Den WelEd: heere Gerard Bikker van Zwieten, Vrij heer van Zwieten, Bailliú van Noortwijkerhoút, 

Hillegom, Lisse ende Voorhoút, Ratione Officii,  Eijsser  in Cas van Dilict, beklaagt aan dese Hooge 

Vierschare van den heeren Welgebore Mannen  van de voorsz: dorpen ende Ambagten: 

Gerrit Reijnierse Vredenbúrg, gewoond hebbende tot Hillegom, gedaagde in persoon.  

Hem aanseggende dat hij, gedaagde niet en hadde ontsien op Satúrdag den 4 Martij 1724, 

geadsisteert met een Túijnknegt van sijn ged: Vader, ten húijse van Christiaan  Cock, Chirurgijn,  

mede tot Hillegom overlast  te doen aan Arnoldús Boote, Herbergier tot Hillegom, scheldende 

de voorn: knegt  denselven Bote ende hij ged: hem  Boote toebrengende een sware slag in het  

aangesigt,  soo dat een pijp Tabak in Bootees mond in stúk  brak , welke de voorn: Boote hadde  

verdragen  ende na húijs  was  gegaan, dat  verders  hij, ged: , met de  voornoemde Túijnknegt  op  

den 4 Martij  1724, des avonds omtrent 19 úren, ten húijse van voorn: Boote  wesende gekomen  

ende glasen jenever hebbende  gevordert, gekregen ende gedronken, onderstaan hadden  deselve 

glasen aan stúkken te werpen , hún Messen úijt te trekken ende hij gedaagde met dat Bloote Mes  



den voorn: Boote in sijn eijgen húijs in’t aangesigt te slaan, dat hij ged: wijders des voorn: Bootes‘  

Húijsvroúwe daar ter plaatse onder de voet had geworpen, met een mes in de vúijst hadde 
getrokken 

na de linkersijde van deselve vroúw alsook een snede hadde toegebragt door haar Jak ende  borstrok 

op den linkerarm. Ende eijndelijk  sonder …. 

vervolg op folio 39  

  

Folio 38 

vervolg van folio 33 

Welgebore Mannen overmits de Non Comparitie  van den inneged: bij Edicte in persoon, verleenen 

het Vierde defaúlt ex Súper Abondanti  ende voor ’t proffijt van dien admitteren ende ordonneren  
den 

heere Eijsser om ten naaste Regtdage te dienen van intendit met de Verificatien van dien. 

Actúm 16 november 1724. Den heer Eijsser, dienende van Intendit, leijd over sijnen inventaris  van  

intendit  met de stúkken daartoe Relatijf ende versoekt daar op Regt. 

Actúm 30 november 1724. 
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Regtdag gehoúden tot  

Noortwijkerhoút op donderdag 

den 16 november 1724. Presenten: 

den heer Bailliú ende alle de 

Welgebore Mannen úijtgeseijd 

Cornelis Adriaanse van der Saal. 

 

Regtdag gehoúden tot  

Noortwijkerhoút op donderdag 

den30 november 1724, Presenten: 

den heer Bailliú ende alle de 

Welgebore Mannen úijtgeseijd 

Aalbert Willemse van der Laan. 

 



Folio 39 

vervolg van folio 37v 

…en  sonder  hún  verteerde  te  betalen  waren  heengegaan.  Alle 

’t welke sijn saken van seer gevaarlijken gevolgen  ende  ten  Exempel  

van anderen noodwendig moeten worden gestraft. 

Soo Conclúdeerde den heer Eijsser dat  den ged: , in persoon  daar over  

sa l worden gebannen  úijt den Lande van  Holland ende  Westvriesland, 

voor den tijd van ses jaren sonder middelerwijse, daar wederom binnen 

te mogen komen, op Poene  van swaarder  straffe.  Ende dat hij  verders  

soo danig Arbitralijk sal worden gestraft  als Welgebore Mannen na Exigentie 

van saken súllen bevinden te behooren. Ende dat hij nog sal worden Gecon- 

demneert in den Kosten en Misen van Jústitie. 

Ofte tot anderen &c. 

 

Gesien bij Geswore Welgebore Mannen van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse 

ende Voorhoút, den Criminele Eijs en de Conclúsie  bij den WelEdelen heere 

mr. Gerard Bikker van Zwieten, Bailliú van den voorn: Dorpen ende Ambagten  

gedaan ende genomen op ende ten laste Gerrit Reijnardse Vredenbúrg,  ge- 

woont hebbende  in Hillegom, maar nú sig vandaar absenterende . 

Voorts gesien niet alleen de Relatien van de Bode, die deselve eerst drie malen  

in persoon hadde verdaagt. maar ook dat hij in Conform  van het Appoinctement  

van data 2 november 1724 laatstleden de voorn: Gerrit Reijnardse Vredenbúrg, 

ex Súper Abondanti  ende ten overvloede voor de Vierde maal  in persoon  

Geciteert had, ende gehoort de Úijtroepingen alhier ter Vierschare, met lúijder  

stemme gedaan, den gedaagde in persoon , noijt in Regten was verschenen. 

Wijders  gesien het gene den heer Eijsser  tot verificatie….. 
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sijn  intendit  had  geprodúceert  ende  overgeleverd, op  alles  gelet  wat  had  mogen  bewegen, 

doende Regt úijt den name ende van wegen  de Edele Groot Mogenden  Heeren Staten van Holland 

ende Westvriesland. Hebben den gedaagde in persoon  ende defaillant  gebannen ende bannen hem, 



mits desen, úijt dese Bailliúage voor den tijd van ses jaren sonder  middelerwijse  daar weder binnen 

te mogen komen, op    poene van swaarder straffe.  Ende Condemneren  den ged:  in  persoon   ende  

Defaillant in de Kosten en misen van Jústitie, tot haars Taxatie ende Moderatie. 

Ende ontseggen den heer Eijsser  sijnen verdere Eijs  ende Conclúsie  tot laste van den ged: gedaan 

ende genomen. 

Actúm in der Vierschare  van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút  bij Jacobús Adamse 

Roúan, Pieter Pieterse Vlaanderen, Jan Adriaanse ’s Gravenmade, Herman Joosten van Diest,  Otto 

Jacobse Kranenbúrg, Cornelis Adriaanse van der Saal, Jan Hendrikse Persoon ,ende Adriaan Jacobse 

Vredenbúrg, Geswore Welgebore Mannen  van de voorn: Dorpen en Ambagten. 

Absent Aalbert  Willemse van der Laan, den 30 november 1724. 

Ende te selven dage in Openbare Vierschare gepronúncieert. 
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vervolg van folio 38 

Botees húijsvroúwe aldaar ter plaatse  onder den voet had geworpen, met een Mes in de Vúijst had 

gestoken  na de linkersijde van deselve vroúw. Alsook een snede hadde toegebragt  door haar Jak 

ende Borstrok op de Linkerarm, ende sijlieden eijndelijk, sonder hún verteerde  te betalen waren 

doorgegaan. Alle ’t welke sijn saken van seer gevaarlijke gevolgen ende ten spiegel van anderen  

volgens de wetten  noodwendig  moeten worden gestraft. 

Soo Conclúdeerde den heer Eijsser dat den gedaagde in persoon daarover sal worden gebannen, 

úijt den Lande  van Holland en Westvriesland, voor den tijd van ses jaren, sonder middelerwijse  

daar wederom binnen te mogen komen , op Poene van swaarder straffe. Ende dat hij verders  soo 

danig Arbitralijk sal worden gestraft als Welgeboren Mannen, na  Exigentie van saken  súllen  

bevinden te behooren. Ende dat hij nog  sal worden gecondemneert in de Kosten ende Misen  

van Jústitie ofte tot anderen . &c  
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Gesien bij Geswore Welgebore Mannen  van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút, den 

Criminelen Eijs  ende Conclúsie bij den WelEd: Heer mr. Gerard Bikker van Zwieten  Bailliú van den 



voorn: Dorpen ende Ambagten, gedaan ende genomen, op ende ten laste van   Arie Coenen, Túijn 

knegt, gewoont hebbende in Hillegom , maar  nú sig daar  Absenterende. Voorts gesien  niet alleen  

de Relatien van den Bode, die deselve eerst driemalen  in persoon hadde verdaagt, maar ook dat hij  

in Conformite  van het Appoinctement  van dato 2 november 1724 laatstleden  den  voorn: Arie 
Coenen 

ex Súper Abondanti,  ende ten overvloede  voor de Vierde maal  in persoon geciteert had. Ende 
gehoort 

de úijtroepingen alhier  ter Vierschare , met  lúijder stemme gedaan , den gedaagde in persoon noijt 

in Regten was verschenen, wijders gesien het gene  den heer Eijsser tot Verificatien van sijn intendit 

had geprodúceert ende overgeleverd. Op alles gelet dat had mogen bewegen, doende Regt úijt den 
name 

ende van wegen den Edele Groot Mogende Heeren Staten van Holland ende Westvriesland, hebben 

den gedaagde in persoon ende Defaillant gebannen ende Bannen hem, mits desen,  úijt dese 
Bailliúage 

voor de tijd van ses jaren sonder middelerwijse   
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daar binnen te mogen komen, op Poene van Swaarder straffe, ende condemneren  den ged: in 
persoon 

ende Defaillant in de Kosten ende Misen van Jústitie, tot haarEd: Taxatie ende Moderatie. Ende 
ontseg 

gen den heer Eijsser sijnen verdere Eijs ende Conclúsie tot laste van den ged: gedaan ende genomen. 

Actúm in den Vierschare van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút, bij Jacobús Adamse 
Roúan, 

Pieter Pieterse Vlaanderen,  Jan Adriaanse ’s Gravenmade,  Herman Joosten van D iest,  Otto Jacobse 

Kranenbúrg,  Cornelis  Adriaanse  van der Saal, Jan Hendrikse Persoon ende Adriaan Jacobs 
Vreedenbúrg. 

Geswore Welgebore Mannen  van den voorn: Dorpen ende Ambagten.  Absent: Aalbert Willems van 
der 

Laan,  den  dertigsten november 1724. 

Ende ten selve dage  in Openbare Vierschare  gepronúntieert . 
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Geswore Welgebore Mannen van Noortwijkerhoút,Hillegom, Lisse ende Voorhoút , gehoort het 
versoek 

van wegen den WelEd: heere Gerard Bikker van Zwieten, vrijheer van Zwieten, Bailliú  van den voorn: 

Dorpen ende Ambachten,  

op ende jegens:  

Jonge Pieter Dirkse van Steijn, Swingelaar ende Metselaar van Lisse gesien ende geexamineert de 
informatien 

onder Eede beleijd. Op alles gelet dat had mogen bewegen, admitteren deselve  heer Eijsser en 
Bailliú om  

deselven Pieter Dirkse van Steijn  in te mogen apprehenderen als ende  alsmede  indien den voorn: 
jonge 

Pieter Dirkse van Steijn, niet te bekoomen soúde sijn  hem in persoon in Edicte ende beslote missive 
te 

mogen verdagen 

Actúm bij alle Welgeboren Mannen, behalven Adriaan Jacobse Vredenbúrg in het Regthúijs te 
Noortwijkerhoút. 

op de 11 janúari 1725. 

Jacobús Roúaan 

Otto Jacobse Cranenbúrg. 

 

Geswore Welgebore Mannen van Noortwijkerhoút,Hillegom, Lisse ende Voorhoút , gehoort het 
versoek 

van wegen den WelEd: heere Gerard Bikker van Zwieten, vrijheer van Zwieten, Bailliú  van den voorn: 

Dorpen ende Ambachten. 

op ende jegens: 

Jan Barthse van der Heller, Swingelaar tot Lisse. Gesien ende geexamineert  de informatien onder 
Eede beleijd, 

op alles gelet dat had mogen bewegen, admitteren deselve  heer Eijsser, omme   de gemelde Jan 
Barthse van der 

Heller te mogen apprehenderen. Alsmede indien den voorn: Jan Barthse van der Heller niet te 
bekoomen  soúde  

sijn hem in persoon in Edicte ende beslote missive te mogen verdagen 

Actúm bij alle Welgeboren Mannen, behalven  Jan Adriaanse ’s Gravenmade in het Regthúijs van  

Noortwijkerhoút op den 25 janúari 1725. 



Pieter Vlaanderen 

Hermanús van Diest. 

 

 

Folio 42 

Regtdag gehoúden tot Noordwijkerhoút  

op Donderdag 25 janúari 1725. 

Presenten:  den heer Bailliú ende alle de Welgebore Mannen 

úijtgeseijt Jan Adriaanse ’s Gravenmade.  

Mr. Gerard Bikker van Zwieten, heer van Zwieten, Bailliú van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende 
Voorhoút. 

Beklaagt in openbare Criminele Vierschare voor Welgebore Mannen van de voorsz: districten: 

Pieter de Bok, jeegenwoordig sijn gevange. Hem aanseggende dat  hij gevange over verscheijde 
dilicten, 

naar vier Gedecerneerde Faúlten op den 22 júni 1724, voor vijf jaren úijt dese Bailliúage is gebannen. 

Dat hij gevange, niet  tegenstaande hem was aangesegt, dat hij úijt de voorsz: Bailliúage of Districten 

was gebannen  ende dat hem kennelijk  is  geweest dat den Eijsser  in persoon hem na dato hadde  
gesogt 

sig heeft verstoút, en in veragtinge aan sijn voorz: Bannesement  ’t elkens in Lisse te komen, ende 
aldaar  

te verblijven, en wijders sig niet en heeft ontsien ’s Heeren Bode of Dienaar Dirk Jochemse aan te 
tasten 

en hem te verhinderen sijns weeg s te gaan. 

Dat mede den gevange, na dat hem als vooren sijn Bannesement úijt dese Bailliúage  was aangesegt, 

niet alleen op sondag den 25 Júni 1724 sig vervordert had  sig te begeven ten húijse van Jacob Vranke 
Kats, 

Biersteeker tot Lisse, alwaar alsdoen  kwam, na gewoonte, een groote bij  een  komst  van Menschen. 

Ende hij gevange, weijnig dagen daar na ook geweest  was  aan ’t húijs van Cornelis Pieterse 
Barnhoorn, 

Baartscheerder, mede tot Lisse om sig  te laten Raseren, alsmede bij vervolg gewerkt had op den 
plaats 

van den Lieutenant Generaal  Barner  tot Lisse. Maar dat bovendien  soo als hem gevange door 
getúijgen 

en door ‘t bijwesen van twee van de Welgebore Mannen is aangeseijt, hij gevange op de  voorsz: 



25 Júni 1725 ten húijse van de voorn: Biersteker, Jacob Vranke Kats, ombeschaamelijk  ende 
geweldiger 

hand  een glas bier had genomen  úijt de hand van een arbeijder. 
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genaamt Cornelis Persijn, mede tot Lisse woonagtig, daar na nog een  ander glas bier, dat  in handen 

was van den  voorn:  Cornelis Persijn had aangegrepen ende getragt te bemagtigen, maar  súlks voor  

den Tweede maal niet en had kúnnen doen. Dat hij gevange onder des schrikkelijk had gevloekt ende 

gebliksemt  als  een  desperaat  Mens, als ook geseijt had, ik ben dog gebannen  ende moet  dog weg, 

dat mede hij  gevange  nog een  ander glas had  ontweldigt, úijt  handen  van een knegt  van den  
heer  

Willem Adriaan van der Stel ende dat glas bier in groote boosheijd had geworpen in ’t aangesigt van  

de gemelde Cornelis Persijn ende daar door deselven  Cornelis  Persijn , twee wonden in ’t aangesigt  

hadde toegebragt. Het eene omtrent het linkeroog  ende het andere  aan de linkersijde van de mond. 

Ende de voorn:  Cornelis Persijn, geweldig  had gebloed, sonder dat de voorn: Cornelis Persijn , hem 

gevange ietwes had misseijd  ofte misdaan, dat korts daarna ter sake  dat aan het húijs van de voorn:  

Cornelis Pieterse Barnhoorn, een schotel gebroken ende den gevange  daarvan door deselve  Cornelis 

Pieterse Barnhoorn betigt was, hij gevange den voorn: Dirk Jochemse niet alleen  verhindert  had  na 

húijs te keeren, maar  hem  Dirk  Jochemse een sware  ende onvoorsiene  slag had  toegebragt , waar 

door hij, Dirk Jochemse, plotselijk was onder de voet gevallen, ende door sijn twee sonen was ontset.   

Dat verders, op  Sondag  den 2 Júli  1724 de  gevange  onderstaan  had te gaan  bij andere geselschap 

dat bij een  was in de Sijd kamer  van Cornelis Cornelisz Overgaaúw  de jonge, Hospes  in  den 
Herberg 

genaamt de Groene Valk, tot  Lisse voorsz: ende sig aldaar gemengt had ineen kwestie  tússchen 
Pieter 

Sijmonse  Langendam  ende  Frans Janse de Goede, alsmede met hem,  Frans Janse de Goede, úijt die  

kamer in ‘t Voorhúijs was gegaan ende  aldaar  met een instrúment op de vloer, in’t  bijwesen van  de 

voorn: Frans Janse de Goede, soo hard gekrapt, dat er vúúr úijtsprong ende  sij samen búijten de 
deúr 

geraakt  
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sijnde, hij gevange ook aldaar had geschrapt met het lemmet van een mes sonder hegt dat daar voor 

vúúr úijt sprong. Dat ook hij gevange ten dien tijde agter bij het vee, bij de stal met ongenoegen  
ende 

onder morren  had gevonden, Jan Dirkse, soon van den voornoemde Diender welke hij gevange  met 
sijn  

arm  ende vúijst, onvoorsiens soo sware  slag hadde toegebragt dat denselven Jan Dirkse van de stoel 
ter  

aarde was gevallen, dog den voorn: Jan Dirkse wederom opgestaan sijnde hem gevange  had onder 
den 

voet gekregen en  ende ontvlúgt was. Alhoewel  hij, gevange, voorgeeft  ten voorsz: tijde  tot Jacob 
Vranke 

Kats ende  Cornelis Pieterse Barnhoorn , dronken geweest te sijn, ende door die dronk , die saken 
niet te  

weten  ende dat hij, dronken sijnde, doorgaans niet en weet  wat hij deed. Ende gemerkt het gene  
den 

gevange self   heeft geconfesseert , sijn saken strekkende niet alleen tot Vilipendre van den Jústitie 
maar 

in een land van Jústitie niet kúnnen worden geleden ende anderen ter Exempel  swaarlijk  behoort te  

worden gestraft. 

Soo  Conclúdeert den bovengenoemde Eijsser  dat  de  gevange  daar  over, boven  sijn  voorgemelde 

Bannesement van vijf jaren úijt den Bailliúage nog verder sal worden gebannen voor den tijd van 

tien jaren úijt Holland ende Westvriesland, sonder middelerwijse daar weder binnen te mogen 
komen, 

op   Poene van swaarder straffe. Ende dat hij nog verder  soodanig   Arbitralijk sal  worden  gestraft, 
als 

Welgebore Mannen súllen bevinden te behooren. Ende dat hij wijders sal worden gecondemneert  in 
de 

Kosten ende Misen van Jústitie. Ofte tot anderen &c. 

Versoekende den heer Eijsser hem hier op Regt te mogen geworden. 
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Gesien bij Geswore Welgebore Mannen  van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút. 



Den Criminelen Eijs ende Conclúsie, bij  den WelEd: heer mr. Gerard Bikker van Zwieten, Bailliú 

van de voorz: Dorpen ende Ambagten, gedaan ende genomen , op ende t en Laste van Pieter de Bok 

geboortigh van ‘s Hertogenbos , oúd omtrent 29 Jaren, een Schilder laatst gewoont hebbende tot 

Lisse, voorsz; , ofte hoe hij anders met name ofte toename  mag  sijn genaamt.Tegenwoordig 

sijn WelEd: gevange. ook gehoort des gevangenes  Eijgen Confessie, bij hem búijten pijn  ende  

Banden  van  IJsere   gedaan , op alles gelet dat  had mogen  bewegen, doende  Regt  úijt den name 

ende van wegen den Edele Groot Mogende Heren Staten van Holland ende Westvriesland, hebben 

den gevange gebannen, ende bannen hem, mits desen, boven sijn vorige Bannesement van vijf jaren 

úijt den Bailliúage  voor  nog  tien  jaren  úijt Hollend ende  Westvriesland, so wijt ende sijd den palen 

derselver sig úitstrekkende. te rúijmen binnen twee maal 24 úren nadat hij úijt  sijne detentie sal 
wesen 

ontslagen.  Ende condemneren den gevange in de kosten  en misen van Jústitie  tot HaarEd: Taxatie 
ende 

Moderatie. Actúm in ’t Regthúijs van Noortwijkerhoút, Hillegom,  bij  Jacobús  Adamse  Roúan,  
Pieter 

Pieterse Vlaanderen, Herman Joosten van Diest, Brúijn Arendse van der Bijl, Cornelis Adriaanse van 
der 

Saal , Sijmen Sijmonse Berkhoút, Jan Hendrikse Persoon ende Adriaan Jacobse  Vredenbúrg, Geswore 

Welgebore   mannen  van  de voorgsz: Bailliúage. Absent  Jan   Adriaanse  ’s  Gravenmade  op   den   

25 janúari  1725 ende ten selve dage in Openbare Vierschare gepronúntieert .  
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Regtdag gehoúden  tot Noortwijkerhoút  

op donderdag den 8 janúari 1725. 

Presenten: den heer  Visser,  st. Bailliú ende 

alle de Welgebore Mannen. 

 

 

Den heer Eijsser versoekt, overmits de  

Non Comparitie van sen innegedaagde  

bij dicte in persoon, het Eerste defaúlt 



ende voor ’t proffijt van dien, verstek 

van de Exception  Declinatoir, met admissie  

tot het doen van den Tweede Citatie  bij 

Edicte in persoon . 

Actúm 8 febrúari 1725. 

 

Welgebore Mannen, overmits de 

Non Comparitie van den innegedaagde  

bij dicte in persoon, geven de Edictale 

Citatie van den heer Eijsser met den relatie  

tot de Bode inhoúdende ook het bestellen 

van beslote missive aan den innegedaagde’s 

laatste Woonplaats. gehoort de úijroepingen  

in den Vierschare, met lúider stemme gedaan. 

Verleenen het Eerste defaúlt ende voor ‘t  

Proffijt van dien versteken den innegedaagde 

bij Edicte  in persoon  van de Exception  Declinatoir. 

Admitteren den heer Eijsser  tot het laten doen van een Tweede Citatie bij Edicte in persoon. 

Actúm 8 febrúari 1725. 

 

Mr. Gerard Bikker van Zwieten, vrijheer van  

Zwieten, Bailliú van Noortwijkerhoút, Hillegom, 

Lisse ende Voorhoút, Ratione Officii, Eijsser. 

Op ende jegens, 

Jonge Pieter Dirkse van Steijn, Swingelaar ende  

Metselaar tot Lisse, maar nú voorvlúgtig ofte 

Latiterende, innegedaagde bij Edicte in persoon. 

Den heer Eijsser versoekt overmits de  

Non Comparitie van den innegedaagde bij Edicte 

in persoon, het tweede defaúlt  ende voor ’t proffijt 

van dien verstek van alle Exception  Declinatoir 



met admissie omme den innegedaagde in persoon,   

voor den Derden maal  te laten Citeren bij Edicte 

in  persoon. Actúm 22 febrúari  1725. 

 

Den heer Eijsser versoekt  overmits  de  Non  Comparitie   van  den  innegedaagde  b ij Edicte in 

persoon , het  Derde defaúlt. Ende voor ’t proffijt van dien verstek van alle Exceptie Peremptoir 

met admissie omme de innegedaagde bij Edicte in persoon voor de Vierde maal te laten Citeren 

bij Edicte in persoon ex súper abúndanti. 

Actúm 8 Martij 1725. 

 

Welgebore Mannen, overmits de Non Comparitie van den innegedaagde bij Edicte in persoon, 

verleenen het  Derde defaúlt¸ Ende voor ’t proffijt van dien, versteken den innegedaagde bij  

Edicte in persoon van alle de Exceptie Peremptoir, admitteren den heer Eijsser , omme den 

innegedaagde bij Edicte in persoon, te laten Citeren  bij Edicte in persoon ex súper abúndanti. 

Actúm 8 Martij 1725. 
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Den heer Eijsser versoekt  overmits  de  Non  Comparitie   van  den  innegedaagde  b ij Edicte in 

persoon het Vierde defaúlt ende voor ’t proffijt van dien versteken  admissie om te mogen dien- 

en  van Intendit. 

Actúm 22 Martij 1725. 

 

Welgebore Mannen, overmits de Non Comparitie van den innegedaagde bij Edicte in persoon, 

verleenen het  Vierde defaúlt ende voor ’t proffijt van dien, admitteren ende ordonneren  den 

heer Eijser om te dienen van intendit. 

Actúm 22 Martij 1725. 

 

Den heer Eijsser, dienende van intendit , leijd over sijne inventaris met de stúkken daar toe relatijf,  

ende versoekt hierop regt, 

Actúm 22 Martij 1725. 



 

Mr. Gerard Bikker, Bailliú van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse  ende Voorhoút, Eijsser  van ’s Heeren 

weegen in Cas van Delict, Beklaagt in  de openbare Criminele Vierschare voor de Ed: Agtbare Heeren 

Welgebore Mannen des selven  Heerlijkheden: jonge Pieter Dirkse van Steijn, geseijt  Piet van Saren, 

Swingelaar en Metselaar, laatst gewoont hebbende tot Lisse. Dog  nú  voorvlúgtig en latiterende, 
ende 

na drie districte dagvaardinge om in persoon te C compareren. Mitsgaders een vierde ex súper 
Abúndanti 

gebleven  Defaillant , hem  aanseggende  dat hij  sig niet en  heeft  ontsien  op  koppermaandag,  
sijnde   

geweest  8 janúari  desen  jare  1725 , des middags de  klokke 12 úren, swaar beschonken sijnde, 
sekere  

Barbara Akersloot , komende rijden met een paard ende Chese  tússchen Hillegom en Lis, aan te 
Randen  

ende met sijn eene hand  de Leijds van haar paard aan te grijpen ende met een mes, ’t gene hij úijt 
de  

hand van Dirk Jacobse Swanenbúrg hadde ontweldigt, in sijn andere hand  een snede in de boom van 
’t  

gemelde paart  te  geven  ende  voorts  he t selve paard een steek of  wonde  in de linkersijde toe te  

brengen, de steek soo diep als het lemmet was, ende tot het hegt toe, waaraan het selve paart op 
den  

vijfden dag daar na was gestorven, sonder dat de voorn: Barbara Akersloot daar toe enige redenen 
had 

gegeven, ende  dewijl het selve is een openbaar gewelt, gepleegt op  Heeren Wegen, ’t welk in een 
land 

van Jústitie niet kan worden geleden, maar andere tot Exempel , swaar behoort te worden gestraft. 

Soo Conclúdeert den boven gemelde Eijser, dat den innegedaagde in persoon indien hij Compareert, 

en ’t gene voorsz:  staat bekent ter sake voorsz:  bij vonnisse  van ÚEd: Agtb:  sal worden 
gecondemneert, 

geleijt ende gebragt te worden op ’t Públicq Schavot deeser Heerlijkheijd alwaar men gewoon is  den 

boosdoenders te straffen, omme aldaar aan een paal gebonden sijnde , door den Scherpregter met 
roeden 

wel  strengelijk te worden gegeselt ende met het gloeiend IJser deeser Bailliúage  gebrandtekent 
ende  

voorts al sijn leeven lang, gebannen úijt den Lande  van Holland ende Westvriesland sonder Middeler 

wijle daar weder  binnen te komen op Poene van swaarder straffe, ende dat hij wijders sal worden  



gecondemneert  in den kosten en Misen van Jústitie. 

Ende indien  hij ged: in persoon compareert ende ’t gúnd  voorsz: staat, 

Vervolg hier na Folio 49 verso 
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Mr. Gerard Bikker van Zwieten, vrijheer van  

Zwieten, Bailliú van Noortwijkerhoút, Hillegom, 

Lisse ende Voorhot,  Eijsser van ’s Heren wegen in Cas Crimineel 

Beklaagt in Openbare  Criminele Vierschare voor Welgebore  

Mannen van de voorn: Dorpen ende Ambagten: 

Jan Bartse van der Heller, oúd omtrent 31 jaren, laatst gewoont 

hebbende bij sijn oúders in een Húijsje van den Armen aan ‘t Kerkhof   

tot Lisse voorsz: . Arbeider in’t Vlas, of hoe hij anders met name of  

toename, mag  sijn genaamt. Tegenwoordig sijn gevange. 

Hem aanseggende dat hij  gevange  sig vele jaren agter een overgegeven   

heeft  tot een Los  ende  Ongebonden leven  ende dronken drinken  alsook 

dronken sijnde, eenen ijgelijke overlast aan te doen. Alsmede  dat hij  tot  

verscheijde tijden soo sterk hadde gedronken, dat hij voor dood was weggedragen. 

Dat hij gevange op 8 October 1724 op de klagten van sijn Eijgen Moeder, 

Jannetje  Joris,  ende  om  sijn   kwaat  gedrag  was  geapprehendeert  ende in  hegtenis  

gebragt, dog  alsdoen  onder  Serieúse Reprimanden, bestraffingen ende Recommandatiën 

om sig te begeven tot een beter leven, was losgelaten. Dat  hij  gevange, verre van  sig  te 

beteren  verders  Búijten  Pijne ende Banden  van  IJser  had  bekent ende beleden  dat hij 

indien den jare 1722 maar sonder de dag  ende úúr júijst te weten op den  namiddag  was  

geweest ten húijse van Leendert Hendrikse  van  Roon, aan  den  Broekweg  in  Lisse, aldaar 

tegens wil  ende dank was verbleven, met bedreijginge een pijp Tabak had geeijst, dewelke 

hem gevange was geweigerd, 
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ende hij gevange  was úijt den Húijs gedreven met groot ongenoegen , ende  sig  niet  te  min   op 

den  Werf  van  die  Húijsinge  had  blijven onthoúden, ook  sijn mes had getrokken ende  daarmede  

na  den  voorsz:  Hendrik Leendertse van Roon  op sijn voorsz: Eijgen Werf  had  gesneden  of  
gestoken. 

Dat hij, gevange, ook niet en had ontsien in de  maant  Aúgústi 1723 in Overtallige dronkenschap in 
de 

Kerke van Lisse, onder de predicatie te verschijnen  ende  aldaar  groote  ergernisse te plegen, dat  hij  

gevange  omtrent  Lisserkermis, niet  verre  van  sijne   inwooninge, sijn mes getrokken ende daar 
mede  

Pieter Breman, een Arbeijder tot Lisse gegrieft had, al hoe wel de gevange voorgeeft dat Pieter 
Breman 

hem daar toe Redenen had gegeven. Dat hij gevange sig ook tot rooven, stelen ende Schúúrbraak 
had 

begeven, ende sig vervordert had op den 29 november van dien jare 1724, hij gevange  nogtans in 
dien 

precisen dag, júijst met toestemmende  des ’s avonds omtrent  7 úren te komen op den Werf  van  
een  

Vlasser, genaamt Qúirin Cornelisse Geel, bij dewelke en dien tijde swingelden, Adriaan Jacobse de 
Goede 

ende Gerrit  Hendrikse van Hament, dat hij gevange daar na was  gegaan  aan ’t  Swingelkot  ende 
aldaar  

een  geslote  vengster  hadde  opgeroggeld  en úijt dat kot  hadde  gestolen twee  swingelspanen,  
twee 

vlasschrappers, een  kloú  ende  een   schootsvel,  soo  van  de voorn:   Qúirin Cornelisse Geel, als van 
de 

voorn: sijne twee swingelaars, dat hij gevange de voorsz:  gestolen  goederen hadde  verborgen in  
een  

weijde  van  Cornelis Janse  Onnosel,  Niet  Verre  van  dat  Swingelkot ende dat die anderen daags  
den 

voorsz:  Swingelaars,  Eijgenaars  van  de  gestole  goederen , deselve  van  hem,  gevange , 
afgevordert  
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hebbende  de  selve gestole  goederen  op  de  aanwijsinge  van  den  voorn:  gevange , door  de  
voorn: 



Eigenaars wederom waren bemagtigt. Dat mede den gevange , in sijne dieverijen  continúerende, in 
dit  

Winter saijsoen  sig had  begeven ten húijse van  Maarten Pieterse  Langevelt, wonende mede tot 
Lisse  

ende aldaar stilswijgende had gehaalt een Vles met  sterken drank, den gevange daarbij voegende 
om  

sig te verschoonen dat hij  nog úijt  den deúr  van dat  húijs was , de  voorn: Maarten Pieterse 
Overslag 

was gekomen. Ende alsoo ’t geene voorsz: staat  sijn snoode onderneminge delicten,  ende 
dieverijen, 

selfs met opbrekinge van een schúúr, welk in een land van Jústitie niet geleden , maar na de 
placcaten 

ende Wetten deser Lande, noodwendig met  sware straffen  moeten worden gestraft.     

Soo Conclúdeerde  den voorn: heer Eijsser dat den gevange  over sijn voorsz; begane  en 
geconfesseerde  

Misdaden  sal worden gecondemneert , geleijd  ende gebragt te worden op ’t Schavot alhier te 
Noortwijker 

hoút ende aldaar, gebonden sijnde aan een paal, door den Scherpregter  Wel Strengelijk gegeselt 
ende 

met Roeden geslagen,  sijnde te worden alsook gebrantmerkt  ende  boven  dien  gebannen  úijt  
Holland   

ende Westvriesland, so wijt  ende sijd  de palen derselver  sig úijtstrekken, voor den tijd van Dertig 
jaren, 

op Poene van swaarder straffe, dat ook den gevange sal worden gecondemneert in de Kosten ende 
Misen  

van  Jústitie ende versoekt  den Eijser hem hierop Regt te geworden.  
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Gesien  bij den  Geswore Welgebore Mannen  van  Noortwijkerhoút,  Hillegom, Lisse  ende Voorhoút, 

den  Criminele Eijs ende Conclúsie  bij den WelEdelen Heere mr. Gerard Bikker van Zwieten, Heere 
van 

Zwieten, Bailliú van de voorsz: dorpen en  Ambagten, gedaan  ende genomen, op ende ten  laste van  

Jan  Bartse  van  der  Heller , oúd omtrent  31 jaren ,  laatst gewoont  hebbende  bij  sijn oúders in 
een 



Huijsje van de Armen  aan ’t Kerkhof tot Lisse voorsz:  Arbeider in ’t Vlas ofte hoe hij anders met 
name 

ofte toename mag sijn genaamt. Tegenwoordig sijn WelEd: gevange. Ook gehoort des gevangen 
eigen 

Confessie, bij hem Búijten Pijn ende Banden van IJsere gedaan, op alles gelet dat had mogen 
bewegen, 

doende Regt úijt  den name  ende van wegen den Hoog Mogende Heeren Staten van Holland ende 
West- 

vriesland, hebben de gevange g gecondemneert ende Condemneren  hem, mits desen, geleijd ende 
gebragt  

te worden  aan den Púbicqúe Jústitie Kaak, alhier te Noortwijkerhoút  ende daar aan gesloten, aldaar 
te  

verblijven den tijd van een úúr, ten  Spiegel  ende Voorbeeld van andere, Bannen  voorts  den 
gevange  

den tijd van dertig jaren  úijt  Holland  ende Westvriesland so wijd ende  sijd de  palen  derselver  sig  

úijtstrekkende, sonder gedúrende die tijd daar weder binne  te komen, op poene van swaarder 
Straffe. 

Condemneren  wijders   den  gevange in  de  Kosten ende Misen van Jústitie, tot  Haar Ed: Taxatie  
ende 

Moderatie, ende ontseggen den heer Eijsser  sijnen verdere Eijs,  ende 
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Ende Conclúsie  ten laste van den gevange  gedaan ende genomen. 

Aldús gedaan in den Vierschare van Noortwijkerhoút bij Pieter Pieterse Vlaanderen,  Jan Janse 
Oosterbaan, 

Jan Adriaanse ’s Gravenmade,  Herman Joosten  van Diest,  Brúijn Arendse van der Bijl, Cornelis  
Adriaanse  

van der Saal, Simon Sijmonse Berkhoút, Adriaan Jacobse Vredenbúrg ende Cornelis Janse Nobel, 
Geswore 

Welgebore Mannen van de voorsz: Dorpen ende Ambagten op den 8 Febrúari 1725. 

Ende ten selve dage gepronúncieert. 

Ende op den 15 dito in presentie van alle Welgebore Mannen 

behalven Brúijn Arendse van der Bijl  geexcecúteert.  
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Regtdag gehoúden  tot Noortwijkerhoút 

op donderdag den 15 febrúari 1725 

Presenten: den heer Visser  st Bailliú, 

ende alle de Welgebore Mannen, 

behalven Brúijn Arendse van der Bijl 

 

Regtdag gehoúden  tot Noortwijkerhoút 

op donderdag den 22  febrúari 1725 

Presenten: alle de Welgebore Mannen, 

behalve Pieter Pieterse Vlaanderen. 

 

Regtdag gehoúden  tot Noortwijkerhoút 

op donderdag den  8 Martij 1725 

Presenten: alle de Welgebore Mannen, 

behalve Cornelis Adriaanse van der Saal. 

 

Regtdag gehoúden  tot Noortwijkerhoút 

op donderdag  den 22 Martij 1725 

Presenten: alle de Welgebore Mannen, 

behalve 

 

Regtdag gehoúden  tot Noortwijkerhoút 

op donderdag  den 
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vervolg  van folio 37: 

Heer Eijsser dat den voorn: inneged:  ter 

voorsz: sake  sal worden gebannen úijt den 



Lande van Holland ende Westvriesland, so wijd 

ende sijd  de palen deselver sig úijtstrekken 

voor den tijd van dertig jaren, sonder  

gedúrende  die  tijd  daarinne   te  mogen   komen 

op Poene dat den innegedaagde  bij  overtredinge  

van het voorsz: Bannesement, soodanig sal worden  

gestraft als dan sal worden bevonden te behooren. 

Ende dat den inneged:  daar en boven sal   worden  

gecondemneert  in de Kosten en Misen van Jústitie. 

Ende versoekt den Heer Eijsser hem hierop  regt te 

geworden. 

 

Gesien  bij den  Geswore Welgebore Mannen  van  Noortwijkerhoút, 

Hillegom, Lisse ende Voorhoút, den Criminele Eijs ende Conclúsie  bij 

den WelEd: heer Gerard Bikker van Zwieten, heere van Zwieten, Bailliú 

 van den voorsz: Dorpen ende Ambagten, gedaan ende genomen, op  

ende ten Laste van Jonge Jan Jacobse Groothúijsen, ofte hij anders met  

name ofte toename mogt sijn genaamt. Soo geseijt word oúd omtrent 

24 jaren, laatst gewoont hebbende tot Voorhoút, bij sijn Moeder Elisabet 

Jacobse Kroes, 

 

 

Folio 48v 

maar  nú voorvlúgtig ofte  latiterende.  Voorts  gesien  niet alleen  de  Relatien  van  de  Bode  

die deselve eerst drie malen in persoon hadde verdaagt,  met klokkegeslag  hadde  ingeroepen  

ende verdaagt maar  ook dat hij in  Conformité van ’t  Appoinctement   van dato  30 november 1725 

laatstleden de voorn: Jonge Jan Jacobse Groothúijsen, ex sper  Abondanti,  ende ten overvloed voor 

de Vierde maal met klokkegeslag geciteert  had ende  gehoort den úijtroepinge,  alhier ter  
Vierschare 

met lúijder  stemme  gedaan  ende de n inneged: in persoon  noijt in Regten was verschenen .  
Wijders 



gesien ’t gene den Heere Eijsser tot verificatien  van sijn intendit had geprodúceert ende 
overgedragen, 

op alles gelet dat had mogen  bewegen, doende Regt úijt  den naam ende van  wegen  de  Edele  
Groot 

Mogende, Heeren Staten van Holland ende Westvriesland. Bannen den voorn: inneged:  úijt den 
Lande 

van Holland ende Westvriesland, soo  wijt ende sijd  de  palen   derselver sig  úijtstrekken  voor  de  
tijd  

van seven jaren sonder gedúrende  die tijd daarinne  te  mogen  komen, ende dat den inneged:  bij 

overtredinge van het voorsz: Bannesement sodanig sal worden gestraft als dan sal bevonden worden 

te behooren. Ende Condemneren wijders den inneged: in persoon, in de Kosten en Misen van Jústitie 

tot HaarEd:  Taxatie ende  Moderatie. Ende  ontseggen  den heer Eijsser  sijnen verderen Eijs  ende 

Conclúsie, tot Laste van den inneged:  gedaan ende genomen. 

Aldús gedaan in der Vierschare tot Noortwijkerhoút, bij Pieter Pieterse Vlaanderen , Jan Janse 
Oosterbaan, 

Jan Adriaanse ’s Gravenmade,  Hermen Joosten  van Diest,  Brúijn Arendse  van der Bijl,  Cornelis 
Adriaanse  

van der 
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Saal,  Sijmon Sijmonse Berkhoút,  Adriaan Jacobse Vredenbúrg,  ende Cornelis Janse Nobel, Geswore 

Welgebore Mannen  van den voorsz; Dorpen ende Ambagten. 

Op den 8 febrúari 1725 ende ten selve dage gepronúncieert.  
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vervolg van folio 44v wegens Pieter jonge Dirkse van Steijn  

Ontkend dat hij ged:in dit gevan sal worden gecondemneert te gaan in beslote  hegtenis omme 

gehoord ende  geconfronteert, alsmede verders  jegens hem geprocedeert te worden, als men 

ingevolge de Ordonnantie ende Style  in Cas Crimineel  gewoon is te doen,  dog indien den ged:  

in persoon  niet Compareert , dat hij alsdan sal worden gebannen úijt  den Lande van Holland 

ende Westvriesland al sijn leven sonder daar weder ooijt weer inne te komen, op Poene van 



straffe sooals ÚEd: Agtbare alsdan na de gesteltenisse der sake bevinden súllen t e behooren. 

Alles met de Kosten ofte tot anderen &c. 

 

Gesien  bij den  Geswore Welgebore  Mannen  van  Noortwijkerhoút,  Hillegom, Lisse  ende Voorhoút 

den Criminele Eijs ende Conclúsie  bij den WelEd: heer Gerard Bikker van Zwieten , heere van 
Zwieten,                            

 Balliú  van den voorsz: Dorpen ende Ambagten, gedaan ende genomen, op ende ten Laste van jonge  

Pieter Dirkse van Steijn, geseijt Piet van Sare, Swingelaar end Metselaar, laatst gewoont hebbende 

tot Lisse, dog nú voorvlúgtig ofte latiterende. Ende na drie Distincte dagvaardingen om in persoon te  

Compareren, mitsgaders een Vierde  ex súper Abondanti, gebleven Defailliant, ende gehoort de  

úijtroepinge van des Bailliú Bode, alhier ten Vierschare gedaan met Lúijder Stemme gedaan. Wijders 

gesien het gene den heer Eijsser ter verificatie  van sijn intendit had geprodúceert ende 
overgeleverd, 

op alles gelet dat had mogen bewegen, doende Regt úijt den name ende van wegen de Edele Groot 

Mogende Heren Staten van Holland ende Westvriesland, hebben den inneged: bij Edicte in persoon, 

ende Defailliant  gebannen ende bannen hem, mits desen, úijt dese Bailliúage voor den tijd van tien 

jaren  sonder middeler wijle daar weder binnen te mogen komen, op Poene van straffe soals dan na  

de gesteltenisse der saken bevonden sal worden te behooren. Condemneren wijders den inneged: 

bij Edicte in persoon in de Kosten tot HaarEd: Taxatie ende Moderatie.  
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Ende ontseggen den heer Eijsser sijne verderen Eijs  ende Conclúsie , ten Laste van den 

inneged: bij Edicte in persoon gedaan ende genomen. 

Actúm in’t Regthúijs van Noortwijkerhoút, bij Pieter Pieterse Vlaanderen, Jan Janse Oosterbaan, 

Jan Adriaanse ’s Gravenmade, Herman Joosten van Diest, Brúijn Arendse van der Bijl, Cornelis 

Adriaanse van der Saal, Sijmon Sijmonse Berkhoút, Adriaan Janse Vredenbúrg ende Cornelis 

Janse Nobel, Geswore Welgebore Mannen van de voorn: Bailliúage. 

Op den 22 Martij 1725.  Ende denselver dag gepronúncieert. 
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Geswore Welgebore Mannen van Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút, gehoort het 

versoek van den WelEdelen heer Gerard Bikker van Zwieten, heer van Zwieten, Bailliú  van de voorsz:  

Dorpen en Ambagten, op ende jegens Húijgh Hermanse Brero, knegt van Aaltje Gerrits den Haan, 

Bakster in de gebúúrte genaamt den Engel aan de waterloosinge genaamt het Mallegat in Lisse 

voorschreeven. Gesien ende geexamineert den informatien bij sijn Weledelheijt onder Eede beleijd,  

op alles gelet dat had mogen bewegen, admitteren den heer Bailliú om den voorn: Húijgh Hermanse  

Brero te mogen verdagen in persoon, Hoúdende Dispositie op den heer Eijsers versoek van Appre- 

hendatie in advis. 

Actúm bij alle Welgebore Mannen behalve Cornelis Adriaanse van der Saal ende Adriaan Vredenbúrg 

in’t Regthúijs van Noortwijkerhoút, op den 11 Maji 1725. 

Pieter Vlaanderen 

Harme van Diest  
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Regtdag gehoúden tot Noortwijkerhoút  

op donderdag 24 Maji 1725. Presenten: 

Alle de Welgebore Mannen behalven  

Brúijn Arendse van der Bijl. 

 

Den WelEd: heer Gerard Bikker van Zwieten, 

heer van Zwieten, Bailliú van Noortwijkerhoút, 

Hillegom, Lisse ende Voorhoút 

Ratione Officii, Eijsser 

op ende jegens: 

Húijgh Hermanse Brero, Bakkersknegt in Lisse  

voorsz: gedaagde in persoon, 

(vervolg van hier beneden) 

Welgebore Mannen gehoort de wedersijdse 

versoeken soo van den heer Eijsser als 

van den gedaagde in persoon, 



hoúden de Dispositie op deselver versoeken  

als nog in advijs. Ordonneren niet te min   den 

gedaagde ten naaste Regtdag weder te compareren in 

persoon, omme nog nader gehoort ende geconfronteert 

ofte andersints gedisponeert te worden. Soo Welgebore 

Mannen als dan súllen oordelen te behooren. 

Actúm bij alle de Welgebore Mannen, behalven: 

Cornelis Adriaanse van der Saal en Sijmon Sijmonse   

Berkhoút op  den 7 Júni 1725. 

den  gedaagde  in persoon is wederom gecompareert ende    

tegens  Cornelis Cornelisse Heemskerk, Schipper aan ‘t 

Mallegat, in  Lisse,  geconfronteert. 

Den heer Eijsser versoekt úijtinge  van advijs ende dat den 

gedaagde in persoon sal worden gebragt ende gehoúden. 

 

Den heer Eijsser versoekt dat den gedaagde in persoon  

sal worden  geordonneert  te antwoorden  op articúlen. 

den ged: in persoon neemt aan te antwoorden op articúlen. 

den ged: in persoon heeft geantwoord op articúlen. 

den heer Eijsser versoekt dat de gedaagde in persoon sal 

worden gebragt en gehoúden in beslote hegtenis, omme 

nader gehoort ende geconfronteert te worden. 

De  gedaagde  versoek t ontslag van  hegtenis,  

onder belofte ende handtastinge van ’t alle tijden weder 

in persoon te Compareren: Súb Poena Confessi Convictie. 

Actúm 24 Maij 1725. 

 

 

Welgebore Mannen,  gehoort het  versoek van 

den heer Eijscher , als mede van de gedaagde 

in persoon, hoúden de Dispositie op derselver 



versoeken in Advis. Admitteren den gedaagde 

de naasten  Regtdag  weder te  compareren in 

persoon  omme  nader  gehoort  ende  gecon  

fronteert, mitsgaders gedisponeert te worden 

soo Welgebore Mannen alsdan súllen oordee-  

len te behooren. 

Actúm bij alle de Welgebore Mannen behalve 

Brúijn Arendse van der Bijl, 24 Maij 1725. 

De  gedaagde in  persoon wederom  gecompa- 

reert  sijnde  ende tegen getúijgen  geconfron- 
 
teert. 

 

 

  

Den Heer  Eijscher  versoekt  dat  de gedaagde 

in  persoon sal  worden  gebragt  ende  gehoú- 

den in beslote hegtenis, omme nader gehoort 

ende geconfronteert te worden.  

De gedaagde versoekt alsnog ontslag van per- 

soneele  comparitie tenminste onder hantas- 

tinge  van alle tijde súllen  willen  compareren 

in persoon. Súb Pane Confessi Convicti. 

Actúm 7 Júni 1725. 
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Regtdag gehoúden tot Noortwijkerhoút 

op donderdag den 7 Júni 1725. 

Presenten:  den  heer  subsitúút   Bailliú 

Visser ende alle de Welgebore Mannen, 

behalve Cornelis Adriaanse van der Saal 



en  Sijmon  Sijmonse  Berkhoút. 

 

 

 

Regtdag gehoúden tot Noortwijkerhoút 

op donderdag den 28 Júni 1725. 

Presenten: alle de Welgebore Mannen 

Behalve Brúijn Arentse van der Bijl, 

 

Gebragt ende gehoúden in besloten hegtenisse ter úijteijnde van de sake. 

Actúm den 28 Júni 1725. 

Welgebore Mannen, gehoort het versoek van den heer Eijscher, over wegen de beleijde  

Informatiën, Examen ende Confrontatie, op alles gelet wat had mogen bewegen,   

Gebragt ende gehoúden in besloten hegtenisse ten úijteijnde van de sake. Actúm 28 júnij 1725. 

Welgebore mannen gehoort het versoek van den heer Eijscher: overwogen de beleijde 
informatiën,examen, ende  

confrontatiën 

op alles gelet dat had mogen bewegen, úijtende t’advijs, ontfangen den heer eijsr: sijn versoek 
van  incarceratie, ontslaan  

den gedaagde onder handtastinge, ende belofte van ’t allen tijde wederom in persoon te súllen 
compareren  súb Poena  

Confessi Convicti. Actúm 28 júnij 1725. 

 

Den gedaagde heeft de handtastinge, ende belofte van als dat vereijst word, t’allen tijde wederom in 
persoon te súllen  

compareren gedaan, mits absentie van den heer Eijscher: ende desselfs vers: aan de president 
welgebore man Vlaanderen. 

 Súb poena Confessi en convicti. Actúm 28 júnij 1725. 

 

Mr. Gerard Bikker van Zwieten, Heer  van  Zwieten, Bailliú van  Noortwijkerhoút, Hillegom, 

Lisse  ende  Voorhoút, Eijscher  van  Heeren  weege   in  Cas  Delict,  beklaagt  in  openbare 

Crimineele Vierschaar van Welgebore Mannen van de voorschreven Dorpen en Ambagten, 

Húijgh Hermanse Brero, ,geboortig van, Voorhoút, nú ,Bakkersknegt te Lisse, voorschreven, 



in den Engel, oúd Dertig jaren, gedaagde  in persoon, hem  aanseggende dat  hij, gedaagde, 

soo als hij self heeft beleden, op Maandag den  9e April 1725 ’s nagts,  pas  na  twaalf úúren 

was komen rijden met een paard en Chese in Lisse, in den gebúúrte genaamd de Engel, aan 

de   Waterlosinge   genaamt   het  Mallegat,   op  een gemeene   Werf,  hij   hoorde  Cornelis  

Cornelisse Heemskerk, ordinair Schipper úijt den Engel naar Haarlem ende andere plaatsen, 

Ende hij , gedaagde, swaar beschonken was soo dat hij niet en 
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niet en wist dat hij, gedaagde naar de schipper was gegaan  of de schipper  naar  hem 

gedaagde. Dat ook hij, gedaagde, wel had hooren seggen dat hij den  voorschreven  schip- 

per in’t hoofd gesneden soúde hebben maar dat hij, gedaagde, dat  door  den  drank  niet 

en weet. Verders dat hem  gedaagde door  beëdigde Consonante  getúigen in ’t aangesigt 

was  aangeseijt dat den voornoemde schipper  ende desselfs knegt, Willem van Wetteren, 

ten gemelde tijde en plaatse besig waren hún  gereed te maken  om  met  de  schúijt  naar 

Haarlem te varen ende hem  gedaagde,  aldaar komende  rijden, ende  geweldig  met  den  

sweep  klappende, nadat de  voornoemde  schipper, tegens  hem , gedaagde, had  gesegt,  

gij klapt al vrij, hij, gedaagde dat kwalijk had opgenomen, ook sijn opperste kleed had úijt- 

getrokken ende van sig gelegt ende gesegt “kom ik sal ú vee maken” ende alsoo op   voor- 

noemde schipper was aangevallen, dat deselve schipper den gedaagde niets misseijde of- 

te sig te weer stelde ende hij, gedaagde in sijn boosheijt ende fúrie met sijn gebloote mes  

deselve schipper hadde toegebragt en  geinfligeert, een  snede aan  de linkersijde door de  

múts in’t hoofd volgens den opgegeven ijk van den Chirurgijn, naar de opperhoofds been- 

deren ter lengte van ander halve maat Dúim, dog  niet  penetrant. Daar  door de gemelde  

schipper  alsdoen was  belet omme  naar Haarlem te  varen, sig enige  daagen in húijs had  

moeten hoúden  ende ook  vermijden  te  sporken, alhoewel de  gedaagde,  súlks  op  sijn 

groote dronkenschap schúijven, seijt, niet te weten dat hij den voornoemde schipper had 

gekwetst. Ende alsoo des voornoemde des gedaagde misdaad  is  van  gevaarlijken  gevol- 

ge ende ten hoogsten strafbaar.  

 

Soo Conclúdeert  den  voornoemde  heer Eijscher, dat den gedaagde in persoon, ter sake 



voorschreven, aan den lijve sal worden  gestraft  ende  úijt  Holland ende  Westvriesland  

sal worden gebannen, voor  den  tijd van  vijftien jaren. Op  poene  van  swaarder  straffe 

ofte ook in sijne goederen gemúleteert, soo als Welgebore  Mannen  naar het gewigt der  

sake, súllen oordeelen te behooren. 

Ende wijders dat de gedaagde sal worden gecondemneert  in de kosten ofte tot anderen. 

 

Den gedaagde in Júdicio present, verklaart dese sake  aan ’t College van Welgebore Man- 

nen te verblijven. 

Den heer Eijscher persisteert  voor replicq bij sijnen gedane eijs ende Conclúsie ende over- 

mits den gedaagde niet en dúpliceert, versoekt verstek van Dúplicq. 
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Welgebore Mannen verleenen verstek van Dúplicq.  Den  Heer Eijscher  levert  over   

beëdigde verklaringen van drie getúijgen  van dato 11 April  1725, mitsgaders  certi- 

ficatie van de Schepen ende Chirurgijn tot Sassenheim, Jacob van Starkenbúrg,  van 

dato 28 Júni 1725 alsmede Examinatieën ende Confrontaties van datis  24 Maij 1725 

ende 7 ende 28 Júni 1725 daaraan volgende. 

De gedaagde Renúncieert van Bewijs. 

Partijen hinc in de renuncieeren van verdere prodúctie. 

Conclúderen in Regten ende versoeken Regt ende Vonnisse.     

Actúm 28 Júni 1725. 

 
 
Welgebore Mannen  hoúden dese sake in Advijs,  Actúm  28 júni 1725. 
 
 
Welgebore Mannen úijtende ’t Advijs, doende  Regt, Condemneren  den  gedaagde   

in een boete van Vijftig Gúldens, mitsgaders in de kosten tot haar Edele Tax- 

atie ende Moderatie. Ontseggen den heer Eischer van sijn verdere Eijs ende Conse- 

sis tot laste van den gedaagde, gedaan ende genomen. 

Actúm bij alle de Welgebore Mannen, behalve Cornelis Janse Nobel den 26 Júli 1725. 
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Extraordinaris  Regtdag   gehoúden  tot  Voorhoút 

gehoúden    op   Satúrdag  20  October  1725  bij 

Pieter  Pieterse  Vlaanderen,  Jan   Janse  Oosterbaan,  

Harmen Joosten  van Diest, Brúijn Arends van der Bijl,  

Cornelis Adriaanse van der Saal, en Cornelis Janse Nobel,  

Geswore Welgebore Mannen, den heer súbsitúút  Baillúi   

Visser  present. 

 

 

Den WelEd: Heer mr. Gerard Bikker van Zwieten 

Vrijheer  van  Zwieten, Baillúi  van  Noordwijker- 

hoút,  Hillegom,  Lisse ende  Voorhoút,  Ratione 

Officii, Eijsser ende Reqúirant, 

Op ende jegens: 

een seeker persoon, seggende  genaamt  te sijn, 

Jan  van Heúsden, geboortig  Van  Leijden, oúd  48 jaren, 

sijn  WelEd:  gevangene  en Reqúirant. 

 
 
 
Den heer Eijscher en Reqúirant versoekt consent  

om dese gevange op Articúlen te  hooren, 

Welgebore  Mannen  Consentieëren  den 

Heer Eijscher ende Reqúirant  om den ge- 

vangene  op  Articúlen  te  horen. 

Den gevangene tweemaal  geëxamineert 

ende op Articúlen in Júdicio gehoord heb- 

bende ende geantwoord. 

Ook op den rúgge ondersogt of er tekens  



waren van brandmerken ofte geselingen 

maar súlks niet bevonden. 

Den  gevangene  heeft  versogt  úijt dese  
 
gevangenisse te  mogen  worden  ontsla- 

gen,   onder  belofte  ende   handtastinge 

van ’t alle tijde des gereqúireerde weder 

te  súllen  Compareren  in  persoon. 

Súb Pana Confessi Conflicti.  

Actúm 20 October 1725. 

 

 

Welgebore  Mannen, gehoort  ende   ge- 

Confronteert de getúijgen  tegens de ge- 

vangene  úijt  desen  gevangenisse, heb- 

bende den gevangene úijt dese gevange- 

nisse ontslagen, onder belofte  en  hand- 

tastinge van’t alle tijden des gereqúireert 

weder  te súllen Compareren in  persoon  

ende is den gevangene aangeseijt, dat hij 

sig sal hebben te onthoúden van in dese 

Baillúiage ledig te lopen, te bedelen ofte 

de Goede Lúijden enige overlast te doen. 

Actúm 20 October 1725.    
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Extra Ordinaris Regtdag gehoúden  

op maandag den 26 ende  dingsdag 27 

november 1725. Presenten, de heer Bailliú 

ende alle de Welgebore Mannen, úijtgeseijd 



Adriaan Jacobse Vredenbúrg. 

 

Geswore  Welgeboren  Mannen  van 

Noortwijkerhoút, Hillegom, Lisse ende Voorhoút, 

gehoord het versoek van den WelEdelen heere 

van Zwieten, Bailliú van  den voorn: Dorpen en 

Ambagten op ende jegens Barbara Akersloot  

wonende onder Hillegom, mits gaders  Adriaan 

Jacobse de Goede, Antonetta Dirkse Klinkenberg 

ende Joris Cornelisse Langevelt, alle wonende  

onder Lisse, ook onder Eede  gehoort, getúijgen  

door sijn WelEdele Agtbare ontboden, ende  

gesien de verdere informatien, mede onder Eede, 

door sijn Weledelheijt ingewonnen, op alles gelet 

dat had mogen bewegen, Admitteren den heer Eijsser 

om den voorn: vier personen in versekering te laten nemen. 

Actúm in ’t Regthúijs van Hillegom, den 26 november 1725. 

bij alle de Mannen behalven Adrian Jacobse Vredenbúrg. 

 

 

Folio 54 

Den heer Eijsser versoekt dat den gevangenen Antonetta  

Dirks Klinkenberg, Adriaan Jacobse de Goede ende Joris 

Cornelisse Langevelt, 

Barbara Akersloot gesogt maar niet gevonden, sijnde  

ijder apart  súllen worden gehoort op articúlen hen 

van wegen den heer Eijsser voor te hoúden. 

Welgebore Mannen Consenteren in ’t versoek van  

den heer Eijsser. 

Actúm 27 november 1725. 

 



Vervolgens sijn de gevangenen, ijder apart op  

Articúlen gehoort  Actúm 

Den heer Eijsser versoekt Admissie om de gevangenen  

te mogen laten brengen in aparte en afsonderlijke  

Besloten Hegtenisse ten eijnde deselve nader gehoort 

ende geconfronteert, mitsgaders gedaan ende gedisponeert 

soúde worden, soals na vereijs van saken bevonden sal  

worden te behooren. 

De voorn: Adriaan Jacobse de Goede, Antonetta Klinkenberg, 

ende Joris Cornelis Langevelt, in versekering genomen ende 

geexamineert sijnde, versogten ontslaginge van deese versekeringe 

onder belofte ende handtastinge van ’t allen tijden weder te súllen 

Compareren in persoon. Súb Poena Confessi & Convictie. 

Aanneemende te betalen de Kosten bij HaarEd: in versekeringe 

verteert.  Actúm 27 november 1725. 

 

Welgebore Mannen partijen, wedersijdse versoeken gehoort, 

ontseggen het versoek van den heer Eijsser, ontslaan bij provisie  

den gevangens van dese versekeringe onder belofte ende 

handtastinge van ’t allen tijden weder te Compareren in persoon.  

Súb Poena Confessi & Convictie. Mits betalende de Kosten bij 

HaarEd: in versekeringe verteert.   

Actúm 27 november 1725 in ’t Regthúijs van Hillegom  bij alle  

de Welgeboren Mannen behalven Adriaan  Jacobse Vredenbúrg. 

De gevangene hebben de Belofte ende Handtastinge ende  

Betalinge  van Haarlieden verteeringe in het voorenstaande  

Appoinctement vermeld gedaan, ende sijn daar op los gelaten. 
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Regtdag gehoúden tot  



Noortwijkerhoút op donderdag 10 janúari 1726 

Presenten: den heer van Zwieten ende alle  

de  Welgebore Mannen. 

 

 
Den Heer Eijscher versoekt dat den ontboden ende verschenen gedaagde, Barbara Akersloot, 

sal worden gehoort op Articúlen, haar van wegen den Heer Eijscher voor te hoúden. 

Welgeboren Mannen consenteren in ’t versoek van den Heer Eijser. 

Actúm 10 janúari 1726. 

 
Vervolgens is den gedaagde op Articúlen  gehoort. De gedaagde versoekt ontslaginge onder 

belofte ende handtastinge van ’t allen tijden wederom te súllen Compareren in persoon.   

Súb Pana Confessi Conflicti. 

Den Heer Eijscher refereert sig  ten discretie van Welgebore Mannen. 

Welgebore Mannen, het versoek van de gedaagde Barbara Akersloot gehoort alsmede den  

Heer Eijscher,  op alles gelet wat had mogen bewegen, ontslaan bij provisie  de ontbodenen 

ende verschenen gedaagde met belofte en handtastinge van ’t allen tijden wederom te súllen 

Compareren in persoon. Súb Pana Confessi Conflicti.  

Actúm in den Hooge Vierschaar te Noordwijkerhoút, bij alle de Welgebore Mannen, op den 

10 janúari 1726. 

Den gedaagde heeft de belofte ende handtastinge gedaan ende is daarop ontslagen. 

Actúm 10 janúari 1726. 

 
Ende is het verdere vervolg van dese sake gestaakt, tot dat dese aangaande nader bewijs ge- 

komen sal sijn. 

Actúm 10 janúari 1726. 
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Den Heere van Zwieten, Bailliú, heeft aan Welgebore Mannen 

voorgedragen ende gereqúireert dat sij haar soúden willen ver- 

klaren of sijn Wel Edele in het tegengaan, Corrigeren ende ver- 



dere van Boetens van misdaden sig  soúden  regúleren naar de 

Keúre  van  dit  Bailliúschap, ofte  naar enige  andere  Keúren. 

Ende hebben daar Welgebore Mannen haar sentimenten daar 

over gehoúden in Advis. 

Actúm 10 janúari 1726 
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Geswore  Welgebore  Mannen 

van Noordwijkerhoút,Hillegom, 

Lisse ende Voorhoút,verklaren 

dat Pieter Abrahamse Robijn, in 

de  wandeling  genaamt Lange 

Piet, op Satúrdag  den  20 júni 

1726  onder  Noordwijkerhoút 

door  een  landlooper doodge- 

stoken ende op den    -    - door 

een docter en  twee Chirúrgijns 

is geopent   ende     geschoúwen.  

Mede  was  een  landlooper en 

bij ons  weten altoos geen goederen 

en hadde  súlks dat  den Heere 

Bailliú de salarissen van den dr. 

ende van  de  Chirúrgijns  ende 

schoúwen van dat lijk, niet  en 

had   ontfangen,   waarom   wij  

hem    sijn  WelEd:   dese  akte  

van    onvermogentheijt   ver- 



leenen. 

Actúm 1726. 

 

Den ondergeschreven  presente Welgebore  Mannen van  Noordwijkerhoút, Hillegom, 

Lisse ende Voorhoút, de informatie van den Heere van Zwieten, Bailliú geëxamineert, so 

de acte van Schoúw als verklaringe van den getúijgen, hebben bij provisie geordonneert, 

dat het nedergeslagen lijk van Pieter Robijn, geseijd lange Piet, een landlooper, Vroúw en 

kinderen hebbende in den stad Leijden in de gebúúrte van het Graafschap Blokhúijsen, 

sal worden gebragt in ’t Lúijhúijs van Noordwijkerhoút ter dispositie van den Heer Baillúi 

om  daar tegens  te procederen, soals sijn WelEdele  in Jústitie sal bevinden te  behooren 

Actúm 27 júli 1726. 

Pieter Vlaanderen, 

 

  
Den Heere Bailliú, geen genoegsaam  fondament siende  om teegens het nedergeslagen 

lijk  van Pieter Abrahamse Robijn, tot  schandaal  te conclúderen. 

Consenteert op de versoeken van de wedúe ende kinderen van Pieter Abrahamse Robijn 

in de begraavenisse, dog secreet, sonder Ceremoniën. 

Actúm 28 júli1726. 
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Regtdag gehoúden tot Noordwijkerhoút  

op  donderdag  den  22 Aúgústús  1726,  

Presenten;  den  Heer  súbsitúút Bailliú, 

mr. Benjamin Visser, ende alle de Wel- 

gebore Mannen. 

 

Geswore Welgebore Mannen van Noordwijkerhoút,Hillegom,Lisse  ende Voorhoút, gehoort 

het versoek van den WelEdelen Heer Gerard Bikker van Zwieten, Heer van Zwieten, Bailliú van 

voorgenoemde Dorpen ende Ambagten, gesien den informatiën bij  den WelEd:  onder  Eede 



beleijd, op ende ten laste van  Ko, in den wandeling  genaamt  “Oostindische Ko” ofte  hoe hij   

anders met naam en toename  mag sijn genaamt. Hebbende een hoúw over ’t hooft ende 

twee vingeren verminkt, ende omtrent  agt  jaren lang , in dese  voorschreven  Bailliúage ende 

elders continuelijk loopen bedelen, maar  nú  voorvlúgtig ofte  latiterende. 

 Op  alles gelet dat had mogen bewegen, admitteren den Heer  Bailliú  om  gemelde  “Oostindische  

Ko” te mogen Apprehenderen, daar ende waar hij te vinden sal sijn.  

 Ende indien den Heer Bailliú deselve Ko niet magtig  konde  worden, als  dan hem, 

 “Oostindische Ko”, bij  Edicte ende  klokkengeslag  te  

mogen indagen, als ook bij beslote missive  aan dies gemelde “Oostindische Koos” laatste ver- 

blijf, ofte soo dat niet te  vinden is, aan de  naaste  bloedverwanten ofte  bekenden, in gevalle  

die te vinden mogten wesen, ofte kenbaar mogten worden. 

Actúm bij alle de Welgebore Mannen, in ’t Regthúijs tot Noordwijkerhoút op den 22 aúgústús 1726. 

tot Noordwijkerhoút op den 22 aúgústús 1726. 
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Regtdag gehoúden tot Noortwijkerhoút 

op den 19 september 1726. Presenten 

heer Bailliú ende alle de Welgebore Mannen 

behalven  Cornelis Adriaanse van der Saal ende  

Adriaan Jacobse Vredenbúrg. Dog is in plaats van  

van der Saal, sitting genomen bij Sijmon Janse de Graaf. 

                                                                                 

De Heere van Zwieten,  Bailliú van Noordwijkerhoút, 

Hillegom, Lisse ende Voorhoút Ratione Officii, 

Eijsser in Cas Crimineel. 

op ende jegens, 

Ko, in de wandeling genaamt Oostindische Ko, ofte  

hoe anders hij met naame en toename is genaamt, 

Hebbende een hoúw over ’t hooft  ende twee  vingers 



verminkt, ende lange tijd continúelijk heeft loopen bedelen, 

maar nú voorvlúgtig of latiterende,  gedaagde bij 

Edicte in persoon. 
 
 
 

Den  Heer  Eijscher versoek ´t overmits  de Non-Comparitie van  den   

innegedaagde bij  Edicte in persoon het tweede Defaúlt, ende voor 

´t proffijt van dien, verstek van  exceptie declinatoir met admissie 

van het laten doen van een derde Citatie van den gedaagde  bij Edicte 

in  persoon ende  continúatie van  admissie van Apprehendatie van  

den innegedaagdens  persoon, daar  ende  waar den  innege 

daagde persoon sal wesen te bekomen.   

Actúm 3 October 1726. 

 

 

Welgebore Mannen, overmits  de Non-Comparitie van den innegedaagde  bij  Edicte  in persoon, 

gesien de relatie van de Bode, gehoort de úijtroepingen gedaan in den openbare Vierschaar, met 

lúijder stemme gedaan, verleenen het tweede  Defaúlt wende  voor ’t profijt van dien, versteken  

de innegedaagde bij Edicte in persoon van alle exceptie  declinatoir, admitteren en continúeren de  

heere Eischer  omme de innegedaagde  bij Edicte in persoon te mogen Apprehenderen, daar ende 
 
waar hij sal wesen te bekomen.  

 Actúm 3 October 1726. 
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Den  Heer  Eijscher versoek ´t overmits  de Non-Comparitie van  den  innegedaagde bij  Edicte in 
persoon het derde  

 Defaúlt, ende voor ’t profijt van dien, verstek van  exceptie declinatoir met admissie om te  

mogen dienen van Interdit ende den innegedaagde bij Edicte  in persoon voor de vierde maal 
 
te laten Citeren, bij Edicte in persoon, Ex Súper Abondanti. 
 



Actúm 24 October 1726. 
 
 
 
Welgeboren Mannen, overmits de Non-Comparitie  van  den  innegedaagde  bij  Edicte  in persoon,  
 
verleenen het derde Defaúlt ende voor ’t proffijt van dien versteken den innegedaagde  in  persoon 
 
van alle exceptie declinatoir, admitteren  den Heer Eijscher  om te  mogen dienen  van  Intendit, als- 
 
mede   den  innegedaagde   bij  Edicte  in  persoon  voor  den  vierde  maal  te   laten  Citeren,  bij  
Edicte  
 
in persoon, de ex Súper Abondanti 
 
Actúm 7 november 1726. 

 

Den  Heer  Eijscher versoek t overmits  de Non-Comparitie van  den  innegedaagde bij  Edicte in 
persoon het vierde 

Defaúlt, ende voor ’t profijt van dien, verstek van  exceptie declinatoir met admissie 

om te mogen dienen van Interdit ende den innegedaagde bij Edicte  in persoon voor de vierde maal 
 
te laten Citeren, bij Edicte in persoon, admitteren ende ordonneren den heer Eijscher omme te 
 
dienen van Intendit. 
 
Actúm 7 november 1726. 

 

Den Heer Eijscher dienende van Intendit,  leijd over sijn inventaris  met de stúkken daar van relatijf, 
 
ende versoekt daar op Regt. 

Actúm 7 November 1726. 

 

Mr. Gerard  Bikker van Zwieten, Vrijheer van Zwieten, Bailliú van Noordwijkerhoút,  Hillegom, Lisse 

ende Voorhoút  Eijscher  van ’s Heeren wegen in  Cas Crimineel,  beklaagt  in  openbare  Vierschare , 

voor den Edele Agtbare Heeren Welgebore Mannen van den voornoemde Dorpen ende Ambagten, 

Ko, in den wandeling genaamt Oostindische Ko, of hoe hij anders met name ofte toename  mag  sijn 

genaamt, hebbende een hoúw over het gesigt ende de twee vingers   verminkt   ende   met   eenen  

Pieter Abrahamse Robijn, in den wandeling genaamt Lange Piet, voor  desen   een  Schrobbelaar, sig 

laatst ook wel onthoúden hebbende. Ende sijn vroúw ende  kinderen   wonen  in  den  Verwerstraat 

bij de Sijlepoort, in de gebúúrte van het Graafschap  Blokhúijsen in den Stad Leijden.  We l vier  ofte 



vijf jaren lang  in  den  voorschreven  Bailliúage  ende  elders Continúelijk loopen Bedelen,  maar  nú 

voorvlúgtig ofte latiterende, ende na ene onderscheijdene dagvaardigingen om  in persoon  te com- 

pareren, mitsgaders een vierde Ex Súper Abondanti. Gebleven Failliant. Hem aanseggende dat hij sig  

niet en heeft ontsien op Satúrdag den 20 Júli 1726, in den namiddag wesende  seer  beschonken, in 

geselschap bij de voornoemde Pieter Abrahamse Robijn, Isaac Kal, mede gewesen  Schrobbelaar, nú 

een Stoelenmatter ende Bedelaar, sig  laatst ook wel onthoúden  hebbende in de  Catalina  Steeg, bij  

de Academie aan de Vest in een poort, ende een Bedelaar,         vervolg op folio 58   
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          Adriaan Jacobse de Goede 

Geswore Welgebore Mannen van Noortwijkerhoút, 

Hillegom, Lisse ende Voorhoút. Gehoort het versoek 

van wege  den Wel Edelen Heere Gerard Bikker  van  

Zwieten, Bailliú van de voornoemde Dorpen  en Am- 

bagten op  ende jegens Adriaan  Jacobse  de  Goede, 

Vlasser in Lisse voornoemd.  

Gehoort ende geëxamineert de informatiën, bij sijne  

WelEdelen, onder Eede beleijd, op alles gelet wat had  

mogen bewegen, admitteren denselve heer Bailliú, om 

deselven Adriaan Jacobse de Goede te mogen verda- 

gen in persoon. 

Actúm  bij  alle  Welgebore  mannen,  behalve  Adriaan  

Jacobse Vredenbúrg op den 19 november 1726. 

 

 

Folio 58      

vervolg van folio 57 

Bedelaar genaamt Swarte Lijs, tegens den voornoemde Lange Piet, over het vleselijk 

gebrúijken  of misbrúijken van de voornoemde  Swarte Lijs, in groote kwestie ende ruzie  

was geraakt, ende des  avonds  omtrent  10 úúren, hij,  innegedaagde onder  schrikkelijk  



vloeken, hebbende geseijt,”wat wil je  doen Piet, neúk je  mijn wijf’ Gij hebt soo we l een 

mes , soals ik. Ik sal ú onder den voet steken , joú hond  ende de voornoemde Lange Piet  

na hem innegedaagde toegeschoten te sijn  ende sij met malkander  vegtende  ende  de  

voornoemde Lange Piet, hem innegedaagde een klap hebbende  gegeven, soodanig  dat 

hij, innegedaagde onder den voet was gevallen en aan het vroúwspersoon  om húlp  had  

geroepen. Hij, innegedaagde de voornoemde Lange Piet een steek hadde toegebragt en- 

de geseijt, gij hebt ’t al weg, de wonde van welke steek bevonden, was  in de  linkersijde, 

tússchen de derde ende vierde ribbe van onderen  door de Diaphragma door en door de 

maag, door  welke opening  het  Omentúm  omtrent  drie vingeren  búijten de borst was 

gesakt ende absoluut doodelijk. Soo ook de voornoemde Lange Piet  terstond daarop,was 

overleden . Ende  alsoo den  innegedaagde  daar  door  was geworden  doodslager ende 

Violateúr  des Menschelijk geslagt ende naar  de Goddelijke  en  beschreven Regten, ver- 

beúrt had lijf en  goed. 

Soo Conclúdeert den voornoemde Heer Eijscher, dat den innegedaagde, Defaillant,  

 voor het proffijt van de verleende defaúlten sal worden verstoken van de Exceptie 

Declinatoiren, dilatoir ende Peremptoir, mitsgaders alle  defensiën ende weren  die  

hij Comparerende had mogen doen en proponeren. Dat wijders  den  gedaagde  en- 

 de failliant, ter sake voornoemt, sal worden gebannen úijt  den  lande  van  Holland  

 ende Westvriesland, soo wijd ende sijd de palen sig  úijtstrekken,  voor hondert  ja- 

 ren ende eenen dag. Ende alle sijne goederen geconfisqúeert ten  behoeve van de 

 Hooge Overigheijt, indien hij eenige heeft. Ende dat bij  infraetie van  desselfs  Ban- 

 nesement, den innegedaagde sal worden gecondemneert  so als men na  bevinding  

 van saken sal oordelen te behooren. Ende versoekt  den Heer  Eijscher hem hier  op 

 Regt te geworden.   

 

 

Folio 58v 

Gesien  bij  geswore  Welgebore  Mannen van  Noordwijkerhoút, Hillegom,  Lisse ende 

Voorhoút, den Crimineele Eijs  ende Conclúsie bij den Wel Edelen Heere Gerard Bikker  

van Zwieten,  Vrijheer van Zwieten, Bailliú van den voorschreven Dorpen ende Ambag- 

ten, gedaan ende genomen, op ende ten laste van   Ko, in de wandeling genoemt Oost-  



indische Ko, ofte hoe hij anders met name of  toename  mag  sijn  genaamt. Hebbende  

een hoúw  over het hooft  ende twee vingers  verminkt,  ende met  eenen  Pieter Abra- 

hamse Robijn, in den wandeling genaamt  Langen Piet, voor  desen, een  Schrobbelaar, 

sig laatst ook wel onthoúden hebbende, ende sijne  vroúw en Kinderen, wonende in de  

Verwerstraat  bij den Sijlpoort in de gebúúrte  het  Graafschap  van  Blokhúijsen, in den 

Stad  Leijden, tússchen de vijf ende ses jaren lang in de voornoemde Balliúage ende  el- 

ders Continúelijk loopen Bedelen, maar nú voorvlúgtig ofte latiterende. Met de  verifi- 

catiën van dien Eijs, op  alles gelet  dat  had   mogen  bewegen,  doende  Regt  úijt  den  

name en van wege n den Edele Groot Mogende Heeren Staten van Holland ende West- 

vriesland, Bannen den innegedaagde  ende defaillant  úijt den Lande van Holland ende 

Westvriesland, so wijd ende sijd de palen van denselver sig úijtstrekken, voor hondert 

jaaren ende eenen dag , confisqúeren alle  sijne goederen ten behoeve van  de Hooge  

Overigheijt, indien hij eenige heeft, ende dat bij infractie ofte overtredinge van dessel- 

vens Bannesement, den innengedaagde ende failliant sal  worden  gecondemneert en 

gestraft, soo als   men  na  bevindinge van  sake, sal  oordeelen te behoeven ende Con- 

demneren den innegedaagde ende failliant in  de kosten en  misen van Jústitie tot haarEd: 

Taxatie ende Moderatie. 

Aldús gedaan in ’t Regthúijs  tot  Noordwijkerhoút  op  den 19  december 1726  bij  Jan 

Janse  Oosterbaan, Jan  Janse de  Graaf,  Herman Joosten van  Diest,  Sijmon  Sijmonse 

Berkhoút, Sijmon Janse de Graaf, Cornelis Janse Nobel ende Joris Willemse Meúrs,  

 

 

 

Folio 59 

 Geswore  Welgebore  Mannen van  Noordwijkerhoút, Hillegom,  Lisse en Voorhoút. 

absent  Claas Sijverdse Erffort  ende  Brúijn Arentse van  der  Bijl  ende ten 

selven daage in openbare Vierschaar gepronúncieert. 

 

 

 

Wij ondergeschreven geswore  Welgebore Mannen van  Noordwijkerhoút, Hillegom, Lisse  



ende Voorhoút,  verklaren dat  Ko, in de  wandeling  genaamt  Oostindische Ko, op heden, 

bij Sententie geleijd Ballingsland, met Confiscatie van alle sijne goederen  ende gecondem 

neert met de kosten. Was en Landlooper ende onses wetens  geen  goederen   en  hadde,  

súlks dat den Heer Bailliú van de voorschreven confiscatie ofte ook van  de kosten, niets en 

had ontfangen waarom wij sijn Wel Edele den Acte van Onvermogentheijd mits desen ver- 

leenen. 

Actúm 19 december 126 

Jan de Graaf 

Sijmon de Graaff 
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Van het Tweede deel  
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Claas Jansen van Wetten: 5v. 
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D 
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Dirk Gerritse int Hoút: 15. 
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Frans Jansen de Goede: 19. 
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Jannetje Janse van den Wilde: 26. 
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