
TERECHTSTELLINGEN IN RHENEN

Op 13 april 170? werd in de Cunerakerk te Rhenen ge-
doopt een meisje dat de naam Maria ontving. In het
doopboek werd vermeld dat Maria een dochtertje was
van Anna Dirsdr. De vader van het kind wordt niet
vermeld. Het gebeurde elk jaar wel enkele malen dat
een ongehuwde moeder liet dopen. Meestal is dan bij
de doop vermeld dat de moeder ernstig is onderhouden
over haar zonde door de predikant en/of kerkeraad.
Dit ontbreekt hier echter. Wel wordt vermeld dat de
moeder na de kraam op gerechtelijk bevel werd ge-
worgd. En wanneer je dat leest ga je aan het fanta-
seren wat die moeder wel gedaan moet hebben om zo
vreselijk gestraft te voorden. Eerst je kind ter we-
reld brengen en dan gewurgd worden, het is bijna
niet te geloven.
Uit de gerechtelijke archieven van die tijd kont de
reden van dit in onze ogen wrede vonnis duidelijk
naar voren. En ondersta.?. :d het verhaal.
Anna Dirksdr., och vol genaamd Pierlapamp, tverci
v- 1585 in De Bilt gebrren en haar modder ;ras Aalt j e
Corrielis Pierlapamp. Dece was _+ 1658 in Ede gcbore-n.
Vanaf haar jeugd heeft ;'.ina Dirksdr. met haar moeder
verkeerd met zgn. heidenen (do naam voor zigeuners
en zwervers). Als vrienden worden genoemd o.a.
Christiaan de Vries, Willem d3 Student, Anna Catha-
rina Andriessen, cck v:el genaamd Patroontas, Jaoob
de Haes, Kary Jans van E-eeck, ook genaar.d Mary Pir-
lala, Jan de Vael, Laurens den Heyden, Dirck Mr.rtens
ook genaamd mooie Dirck, Kees van Jaersvelt. Zwart
Jent j e, Daniel de Vogel, Jacob Zieraet, ook genaamd
Jacob Poth, Jan Heesen, Zwier van Amsterdam, Rij eken
Gerrit, Lau de Speelman, Klaas Driepont van Antwer-
pen, Klein Jantje, ook genaamd Pisbroekje en Jan
Hendriks, ook genaamd de Poep.
Een hele reeks inbraken en diefstallen werden door
moeder, dochter en tante Killetj e Cornelisdr. Pier-
lapamp in samenwerking met genoemde vrienden gepleegd,



Moeye (tante) Killetje was * 1666 te Barneveld gebo-
ren. Na hun gevangenneming bekenden zij o.a. de in-^
braak te Amerongen bij N. de Keijser, de diefstal uit
de Roomse kerk te Soest in 1701. Moeder Aaltj e Pier-
lapamp kreeg toen ook een deel van de buit voor haar
dochter Anna, die toen 15 a 16 jaar was. Anna werd
meestal belast met op de uitkijk staan, zoals .bij de
kerkroof in het dorpje Eemnes. Zij had toen reeds een
minnaar, Jacob de Haes, in die dagen "bijloop" gehe-
ten. In het begin van de 20ste eeuw sprak men over
"bijzit", tegenwoordig praat men over samenleven,
samenwonen. Verschillende malen kreeg zij haar deel
via haar "bijloop". Het deel van de buit werd soms
in natura uitbetaald, o.a. een schort en handen.
In 1702 is de bende in de Grsbbe en breken in bij de
herbergier Jacob de Valck. In 1703 is de predikant t a
Kaarssen aan de beurt. Zij ontvangt haar portie dan
weer via h e.a r moeder. 170^ Wordt goed ingezet, op
Nieuv.rjaarsd£g is de predikant te Doorn aan de beurt.
Anna's deel komt dan weer via haar "bijloop" Jacob.
Hierna steken ze de Rijn over en staat ZQ op de uit-
kijk bij de inbraak bij Pieter Gerrits te Ingen. Na
de inbraak bij de predikant te Doorn was ook nog het
huis van Jan Gijsberts te Doorn onderhanden genomen.
Die krijgt nu voor de tweede maal de bende op onge-
vraagde visite. Ook Renswoude wordt niet vergeten,
Jan Beerentsz. wordt met een bezoek vereerd. Anna
krijgt dan een stukje linnengoed, een sergie jack en
een sergie schort. Sergie was de naam voor een licht
gekeperde stof. Hierna ging Anna Pierlapamp een tijd-
je als spinster werken bij Borgert Gijsbertsz. aan
de Munnickeweg. Later spreekt ze met Rij eken Gerrit
en haar moeder af de genoemde Gijsbertsz. te beste-
len. Anna slaapt zgn. op doortocht in het huis van
Borgert, maar schuift 's nachts een schorteldoek
(voorschoot) vol gestolen goed door het raam, 2 rok-
ken en l laken zijn haar deel.



In maart 1705 wordt Anna veroordeeld om Ik dagen in
een openbaar werkhuis te verblijven. De inbraak bij
de dijkmeester te Schalkwijk was daar de oorzaak van.
Toen ze weer op vrije voeten was trok ze met de bende
naar Woudenberg om de kerk te bestelen, 's nachts
krijgt dan de kerk van Scherpenzeel een beurt. Haar
loon als uitkijk bestaat uit enige lakens.
De bende wordt steeds brutaler en nu wordt de woning
van de drossaert (rentmeester) Hardenergh te Ameron-
gen bezocht en doorzocht. Weer de Rijn over en nu
naar Heusden (waarschijnlijk Opheusden) en de her-
berg van Arien Arentsz. in de Zwaan geplunderd. Voor
de derde maal, het is intussen januari 1707, het huis
van Jan Gijsbertsz. te Doorn bezocht. En daarna wordt
de bende opgerold en te Rhenen gevangen gezet.

Niet alleen bovenstaande misdaden worden bekend, maar
ook een kindermoord. In 1702 is Anna Dirksdr. Pierla-
pamp in het Rhenens Veen (Veenendaal) bevallc-n van
een zoon. Waarschijnlijk v;as haar "bijloop" de vader,
hoewel dit niet vermeld wordt in de verslagen. Wannoer
het kind 10 a 11 dagen oud is draait de grootmoeder
lalt j o Pierlapunip r':-1 kind de nek om en duwt c> moeder
Anna Pierlapamp rret een duim cie hersens in 'en ': „ar
zoontje. Wanneer het Jan v.og niet heler.aal dcod is
helpt meuj e Pierlapa.r.p ook nog een hc.naj e ccor 1. ::t
kindje enkele kapspelden, te koop voor 3 voor l duit
(klein geldstukje) in de hersentjes te steken. Het
dode kindje wordt nog een paar dagen in het stroo ver-
borgen gehouden en daarna door het "edele" drietal in
een blauwe boeselaarsschorteldoek gewonden r. e t twee
rode bakstenen verzwaard en in de voornacht in 't
Veen in het water gesmeten.
Op H april 1707 worden Aaltj e Cornelis en haar zuster
Hilletje Cornelis Pierlapamp te Rhenen terechtgesteld.
Het vonnis van Anna Dirksdr. Pierlapamp wordt ten uit-
voer gebracht op 26 Mei 1707. Op de gebruikelijke
plaats wordt zij door de scherprechter met een koord
gewurgd tot de dood erop volgt, hierna wordt het lijk
naar het galgenveld gebracht om daar, aan een paal ge-
bonden, ten toon gesteld te worden, anderen ten spie-
gel (voorbeeld).



De doopinschrijving in het Ned. Geref. Doopsregister
Rhenen luidt als volgt:
13 April 1707 is gedoopt het kindt van Anna Dirksdr.
bij haer in hoererije gewonnen, sijnde sij moeder al-
hier in de gevanckenisse zo lange bewaert, totdat sij
haer kindt gebaert hadde, inde kraam uytgehouwden was,
om dan daer na wegens haere groote misdaden na ver-
dienste gestraft te worden, het Ed. Gereght der stadt
nam op sigh de sorghe van het kindt in de Vrese Godts
cp te trecken. Het kindt is genaemt Maria.
N.B. Dese moeder is op den 26 May 1707 volgens senten-
tie des Ed. Gerechts geworght.

Jean Rouge

DE EXCURSIE NAAR WIJK BIJ DUURSTEDE

Op de 21ste augustus vond onze zeer geslaagde excur-
sie plaats naar Wijk bij Duurstede. Geen regen, iets
winderig weer. Langs verschillende wegen kwamen deel-
nemers aan de excursie toegestroomd naar het gebouw
van de R.O.B, naast de walmolen. Omringd door vele
plattegronden en de allernieuwste bodemkaart van de
heer Berendsen, hield de archeoloog, de heer Blomme-
ftein, een interessant betoog.
Van groot belang voor de s;ichting van de oude han-
delsstad is vooral diens l .gging geweest aan de ont-
moeting van Rijn en Lek. H erbij is op te merken,
dat de Rijn zijn loop vele malen verlegd heeft.
Reeds in de 19e eeuw werder er bij Wijk beenderen
gedolven door de arme bevol cing, om ze aan c'e been-
dermeelfabrieken te verkope.u De heer Janssen en
Holwerda zijn de eerste arcl eologen van naam, die
hier opgravingen verrichtten. Het latere werk van de
R.O.B, heeft veel oudere veronderstellingen te niet
gedaan.
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