
Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 'Met de koorden gestraft': een opgehangen dief in Wijk bij Duurstede in 1772 Bep van Nimwegen Hendrik Lammers, ongeveer 45 jaar oud engeboren in Brabant, woonde al enige jaren inWijk bij Duurstede toen hij daar als gedeti-neerde op 22 juni 1772 voor het Stadsgerecht'buijten pijn en banden van ijzer' (dus onge-boeid) zijn doodvonnis voorgelezen kreeg'.Hij had zich, alleen en samen met anderen, en-kele jaren lang schuldig gemaakt aan een reeksvan diefstallen en inbraken. Zo bekende Hen-drik Lammers dat hij, in plaats van op een eer-lijke wijze de kost te verdienen, zo'n 4 a 5jaar eerder uit een schouw die in de KrommeRijn lag in gezelschap van een zekere Dirckje,bijgenaamd De Poepin, 110 turven had gesto-len. In dezelfde tijd had hij uit de boomgaardnaast die van Jan van Harpen, eveneens verge-zeld door Dirckje de Poepin, 's nachts eendracht (vracht/last) appels van de bomen ge-schud. Drie jaar terug had hij, toen hij op dehofstede van Van den Burgh werkte, tot vierkeer toe lood gestolen en dat verkocht.In

1768, zo'n vier tot vijf dagen voor deCothense kermis, had hij uit de boomgaard vanoud-burgemeester Du Bois een vet lam, dattoebehoorde aan Gerrit van Dijk, op het daar-bij gelegen land van Jan van Achthoven ge-slacht. Het vlees was geconsumeerd, maar hetvel had zijn dochter weggegooid omdat zij ver-moedde dat het gestolen was. Twee jaren terughad hij in gezelschap van Hendrik Vink (dieook gevangen genomen was) 's nachts uit hetbakhuis van Teunis van der Loo twaalf hoen-ders en een kalkoen gestolen; na het verdelenvan de buit waren zij samen bij het Jodenkerk-hof met een ladder over de stadsmuur geklom-men^ Kort daarna waren de twee Hendrikken's nachts op dezelfde plek opnieuw heen enterug over de muur geklommen om uit hetbakhuis van Hendrik Spaan zeven hoenders testelen. Samen stal het tweetal nog tallozehoenders; bij Hendrik Kootman was HendrikLammers daarbij door de honden gebeten. terwijl bij de weduwe De Cruijff in de Wijker-sloot geen hoenders werden aangetroffen.In de laatste winter klom hij met Carel Lepon-der

(ook een medegevangene) over de goot bijde Waterpoort over de stadsmuur. Bij de hof-stede van Broekhuyzen 'aan de duinen' brakenzij met geweld een plank van een viskaar ennamen grote hoeveelheden snoek, baars, voornen zeelt mee, deelden de buit en klommenlangs dezelfde weg terug over de muur. Eendeel van de vis werd opgegeten en een deelverkocht. Tijdens de winter van 1770 haddenzij 's nachts uit de schuur van de juffrouwenBruijns, die in gebruik was bij Gerrit Ster-ringh, met de hand door een vergaan raam deklink van binnen opgetild en de deur, waarte-gen een ploeg en eggen stonden, open geduwden drie drachten kuippalen meegenomen omdie thuis op te stoken. In dezelfde tijd gingHendrik Lammers 's nachts weer naar dieschuur, die toen met een hangslot was geslo-ten; met een in zijn bezit zijnde sleutel wist hijhet slot te openen, maar hij werd gestoorddoor een stille nachtwacht.In januari 1770 was hij 's nachts met HendrikVink naar het huis van bakker Johannes Ferdi-nand Verkerk gegaan. Door over de muur teklimmen kon hij het

tuinpoortje aan de binnen-zijde openen. Uit de loods werden twee zeisenen twee drachten ijzer meegenomen alsook eenlast met touw gebonden takkenbossen, diethuis werd opgestookt. Dezelfde maand washij weer naar dit huis gegaan en over de muurin de tuin geklommen. Daar sneed hij met eenmes het lood uit een raam, waarbij hij in zijnhand stak, lichtte een raampje uit het lood,opende het raam door middel van het knipjeaan de binnenzijde en sloop de bakkerij in.Daaruit nam hij twee kinnebakshammen entwee drie ponds broden mee. In de nacht van 2op 3 februari 1770 ging hij voor de derde maalnaar hetzelfde huis, klom op dezelfde wijze detuin in, verwijderde het lood van het raam, 22 Het Kromme-Rijngebied, 36-1 (2002)





Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 ook een, vermoedelijk 16de-eeuwse, helle-baard in het oeverzand gevonden'.De stadskameraar noteerde in 1772 de betalin-gen aan personen die werkzaamheden aan degerechtsplaats hadden verricht: Jacobus Vogel-poel voegde de galg. Dirk van Hevelingen le-verde drie bomen voor de galg, Rijnier terSteeg leverde hangsloten voor de boeien, ter-wijl Willem de Koning 23 spanten voor degalg leverde en aan het schavot werkte^De toeschouwers moeten er een stevige wan-deling voor over hebben gehad om hetschouwspel te zien maar ze werden wel be-loond: de tot tweemaal toe door Hendrik be-stolen Joachim Telligen werd betaald voor hetschenken van twee bottels malagawijn ten tijdevan de executie. Jan van Rijnbout voor hetschenken van een tles jenever en de weduweFliers en Hendrik Vermeulen voor het uitdelenvan koek en krakelingen.Zoete hartversterkingen bij een bitter schouw-spel! E. van Nimwegen-Seggelink houdt zich bezigmet de geschiedenis van Wijk hij Duurstede enin het bijzonder met de houw-

en bewonings-geschiedenis van de Volderstraat. Noten: 1     Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - UtrechtseHeuvelrug (SAKRUH), Stadsgerecht Wijk bij Duurste-de 1546-1811, 561-3 (Register van sententies 1730-1810). 2     Het klimmen over de stadsmuur na het sluiten van destadspoorten was een strafbaar feit. Het betreft hier deoudste joodse begraafplaats bij de Vrouwenpoort: zieF.E. van Hekelen e.a., 'Ordentelijke Heden van dejoodsche natie'. Bijdragen tot de joodse geschiedenisvan Wijk hij Duurstede, 1671-1923. Historische ReeksKromme-Rijngebied 2, Bunnik 1994, 38-39. 3     Zie: L.C.J.M. Rouppe van der Voort, 'De Wijkse galgmet een hellebaard in de kaart gespeeld&quot;, in: TussenRijn en Lek, 1974 (8-1). 12-16. 4     SAKRUH, Stadsbestuur Wijk bij Duurstede 1300-1810, 275-11 (Rekeningen van de kameraar 1765-1776). Fragment van de kaart van Wijk bij Duurstede door Jacobvan Deventer uit circa 1560, met links onderaan omcirkeldde galg brengen ter plaatse aldaar men gewoon is cri-minele justitie te doen en aldaar met de koor-den

gestraft te worden dater de dood na volgt;en zulx gedaan zijnde, dat deszelfs dode li-chaam zal worden gevoert ter gewoonlijkeplaatse daartoe gedestineert en aldaar in eenkeeten aan den Galge gehangen te worden an-deren ten afschrik en exemple.' Het doodvon-nis werd op 1 juli 1772 voltrokken. De plaatswaar Hendrik Lammers werd opgehangen, iste zien op de kaart van Wijk bij Duurstede uitcirca 1560 door Jacob van Deventer. Links on-deraan bij de bocht in de Lek is hier de galgaangegeven (zie afb.). Op die plek is in 1974 Het Kromme-Rijngebied, 36-1 (2002) 24


