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GETUIGENISSEN  EN  GICHTEN 

 

 

 

  Nr. 1 FOLIO:             1               DATUM:           20 december 1520 

 

Geert van Vreede en Geert Jansz, onze stadsburgers, getuigen dat onze burger Roloff Scolte in Hasselt 

gerechtelijk is aangesproken door een burger uit Hasselt vanwege een verwonding aan diens voet door 

een gevallen vat bier, waarvan de zitting heeft plaats gehad afgelopen maandag voor St. Lucie. 

Getuigen zijn buren van Roloff en hebben onder ede gezegd dat Roloff op de dag in kwestie en ook 

vóór en na die tijd, in de week van St. Crijns uit Hasselt is gekomen met een ziek been, dat nog steeds 

niet genezen is en op de dag in kwestie was hij zo ziek dat zijn vrouw de buren heeft geroepen omdat 

ze dacht dat hij dood zou gaan. Hij kon en mocht niet reizen.  

 

Nr. 2 FOLIO:         1                   DATUM:             22 december 1520   

 

- Tussen Jan Berentsz, schoenmaker en de twee broers, zonen van Jacob Kystemaeckers. 

Jan van Bommelen getuigt dat hij onlangs op de Vismarkt geweest is waar hij gezien heeft dat de twee 

broers tegen Jan Berentsz de schoenmaker tekeer gingen, hem uitmaakten voor dief en dat een van de 

broers zijn touw tevoorschijn haalde en getuige hoorde dat ermee geslagen werd. Meer weet hij niet. 

Geert Rijxsz getuigt dat hij ook gehoord heeft dat een van de broers Jan Schoenmaker uitschold voor 

dief en dat Jan zei dat als hij hem iets schuldig was, hij dat via de rechter moest doen. Kort daarna zag 

Geert dat een van de broers zijn mes in de schede stak; meer weet hij niet.  

 

Nr. 3 FOLIO:         1v                        DATUM:             24 december 1520  

 

Jacob van Meppell getuigt dat hij gezien heeft dat een van de twee broers zijn mes trok en Jan 

Berentsz naar het lichaam stak; verder heeft hij niets gezien of gehoord. 

Peter Muller getuigt dat hij gezien heeft dat de jongste broer Jan Berentsz bij zijn kraag greep en dat de 

oudste broer Johan Berentsz met zijn touw 4 of 5 maal op het lijf sloeg. 

Luytken Aertsz en Geese Roloffsz getuigen dat zij gezien hebben dat de twee broers bij Johan Berentsz 

op de Vismarkt kwamen en tegen hem zeiden: “gij dief, wil je ons nog niet betalen”. Daarna sloeg de 

jongste broer hem op het hoofd met zijn vuist en de oudste broer trok zijn mes en stak Jan naar het lijf. 

 

Nr. 4 FOLIO:        2                            DATUM:            30 januari 1521 

 

Gerbrant Kertskensz, priester, heeft gerechtelijk aangenomen voor de burgemeester dat hij binnen 

veertien dagen wil bewijzen dat Johan Evertsz sr de 6 morgen land in Mastenbroek, afkomstig van Jan 

Aeltsz, gebruikt of verhuurd heeft en de kosten betaald heeft over de jaren 1519 en 1520 of een van 

beide jaren. 

 

Nr. 5 FOLIO:        2                            DATUM:              4 maart 1521 

 

Jonge Johan Deyn eiste van de vrouw van Evert van Hardenberch voor zekere goederen die zij van 

haar broer in bewaring had en die door Johan verwonnen waren, dat zij tijdens haar eedsaflegging zou 

zeggen van wie de goederen waren en dat Johan Deyn jr daar beslag op had gelegd; hierop zei de 

vrouw van Evert van Hardenberch dat zij zwanger was en dat ze na de bevalling haar eed wilde 

afleggen.  

 

Nr. 6 FOLIO:         2                           DATUM:              14 april 1521 
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- Van Marten Mittersz.   

Alyt, de weduwe van Wyllem Mittersz , heeft haar eed afgelegd na de uitspraak van de Raad, n.l. dat zij 

Marten goede erfscheiding gedaan heeft van al hetgeen hem toekomt en dat Marten haar zal vrijwaren; 

hij heeft nog half / half aanspraak op enige losse schulden en een oude bedstee, volgens een cedule 

die Marten zelf geschreven heeft.   

 

Nr. 7 FOLIO:          2                         DATUM:                 16 april 1521   

 

Otto Stegeman heeft beloofd borg te staan voor Mathys van Elst, Symon Petersz, Lambert Gelichsz en 

hun medereders uit Zwolle van het schip van schipper Berent Claesz n.a.v. de uitspraak van de Raad, 

voor een bedrag van 89 ph.g. zoals bij de vrouw van schipper Berentsz staat genoteerd; daarom 

hebben genoemde Mathys, Symon en Lambert Otto vrijwaring beloofd.   

 

Nr. 8 FOLIO:         2v                        DATUM:             17 april 1521 

 

Jacob Stookebrant uit Zwolle heeft onder ede verklaard dat hij terecht bij Johan Twent aanspraak doet 

op de 2½ gulden voor het weiden van zijn paard; hij zal dat hier doen en niet ergens anders.  

 

Nr. 9 FOLIO:          2v                       DATUM:              10 juni 1521 

 

Henrick Borre is bereid geweest onder ede te verklaren dat hij de zaak over de wijn tegen Dirick 

Tripmaecker, als gevolmachtigde van Jacob Vollynxsz, hier voor de burgemeester is begonnen, hier 

ook zal plaats vinden, omdat de burgemeester en de Raad hiervan op de hoogte zijn. 

[Akte is doorgehaald met toestemming van Tripmaecker]   

 

Nr. 10 FOLIO:        2v                         DATUM:                9 oktober 1521 

 

Jacob Petersz, priester, die met recht Aernt de Wilde vervolgt vanwege de nagelaten goederen van zijn 

overleden zuster, de vrouw van Aernt, heeft beloofd zijn zaak alleen hier in Kampen te doen en nergens 

anders en er niet over te spreken, tenzij met geestelijk of wereldlijk recht. Hiervoor staat borg Cornelys 

Joesten.  

 

Nr. 11 FOLIO:         2v                        DATUM:                26 november 1521 

 

Dirick Wouertsz uit Amsterdam heeft onder ede verklaard dat hij hier in Kampen als gevangene is 

gebracht, omdat hij in het vijandelijk gebied van Elburg hout gehaald heeft dat hem niettemin is 

kwijtgescholden. Hij meldt dat hij daarom en vanwege de schade nooit enige aanspraak zal maken op 

degenen die hem gevangen hebben genomen, op de burgers en ingezetenen van de stad Kampen, op 

welke manier dan ook.  

 

Nr. 12 FOLIO:        3                           DATUM:                29 november 1521 

 

Marten Jansz van Edam heeft beloofd in handen van Thonys Jansz, veldheer, dat, nu het hem is 

toegestaan hiervandaan te vertrekken met zijn schip, hij tussen nu en Kerstmis persoonlijk in Kampen 

terug zal komen als man van eer en intussen niemand zal manen en geen beslag zal laten leggen op 

de stad noch op haar burgers. 

Cornelys Petersz uit Haarlem heeft het volgende beloofd en gespecificeerd:   

hij heeft ingeladen 9 vaten stukgoed van een Gelderse Fries genaamd Jacob Dirixsz uit Workum, 7 

vaten boter min 2 kwart toebehorend aan een Gelderse Friese vrouw uit Bolsward, nog 1 last gerst 

toebehorend aan een Gelderse Friezin, 1 deel hout ook van die vrouw, 1 partij huiden ook van de 

Friezen, 5 koeien toebehorend aan een brouwer uit Haarlem, 1 ton boter, 26 tonnen haver, 1 ton vlees, 
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nog 16 huiden, ook behorend aan Haarlem met 100 lege vaten, 3 magere varkens. Verder waren er nog 

diverse Haarlemse en Friese goederen aan boord die hij zich nu niet kan herinneren.    

 

Nr. 13 FOLIO:           3                       DATUM:              5 december 1521 

 

Tymen van den Cuynre en Tonys Holtzager hebben op zich genomen, in de kwestie van de 

Haarlemmer die in het schip uit Blokzijl dood geschoten is, als vermeende daders te worden 

beschouwd, mits de Haarlemmers beter bewijs leveren aan de stad Kampen of de stadhouder, zodat zij  

levend of dood, kunnen worden overgeleverd aan de Raad van Kampen.    

Borgen voor de vermeende daders zijn: Gyse van Bloczijll, Zeyn Jacobsz, Jan Evertsz Cleyn, Geert 

Willemsz, Roelof Smit, Claes Geertsz, Henrick Luchtenmaker, Peter Remboltsz en Laurens van Dort.  

 

Nr. 14 FOLIO:         3v                       DATUM:               19 december 1521 

 

Hermen Appoteeker heeft beloofd borg te staan voor zijn neef, die de Raad kent aangaande de wond of 

het gevecht, om de boete te voldoen. 

Geert Hermensz, priester, heeft drie beslaglegging gedaan op het huis en de huisraad van Mette van 

Millingen op de avond van St. Paulus bekering en hij zal in zijn recht blijven staan.  

 

Nr. 15 FOLIO:           3v                     DATUM:               9 februari 1522 

 

Jan van Reckelickhuysen staat borg voor Geert de Wijnknecht inzake de verwonding die deze heeft 

toegebracht, en zal de boete voldoen. 

Verder is meegedeeld dat Fije Bolhoerne, haar dochter en verder de vrouw van Jan Stellynck en tante 

Metken aanhangig hebben gemaakt dat de drie soldaten naar het kerkhof en de kerk gevlucht zijn.   

 

Nr. 16 FOLIO:           3v                    DATUM:            9 februari 1522 

 

-Borgen voor de gevangen knechten. 

Schipper Wybrant Woltersz, Peter Woltersz, Engbert en Evert van Hardenberch: voor Swartken van 

Campen. 

Jonge Gysbert Hoyer: voor Olde Gysbert Hoyer. 

Swarte Claes en Claes Gerritsz: voor Gerryt uit de Cuinre. 

Hermen Petersz: voor Otto van Gewychte. Henrick Bargevarer: voor Thomas Symonsz. Evert van 

Hardenberch: voor Fop van Nyenhuys. Jacob en Dirick Geertsz: voor Jan Vreese. Mr Peter: voor Hugo 

Vriese. Gerbrant van Wyringen: voor Laurens Vriese. Marten en Jan Vriese en Jan Rippertsz: voor 

Gerryt Lichthartken. Geerloff Claesz en Claes Jansz, potschuiver: voor Jorien Valckener. Albert Sticker: 

voor Papen Albert. 

Al deze personen hebben beloofd deze gevangenen recht te doen en te voldoen wat de Raad hen 

oplegt.    

. 

Nr. 17 FOLIO:          4                         DATUM:           9 februari 1522 

 

-Gerbrant van Wyringen. 

De stad staat garant voor zijn schip. 

Nr. 18 FOLIO:          4                         DATUM:            3 april 1522 

 

Roloff Goesensz, Jan Hermensz, Reyner van Zutphen, soeteman, Geert Hermensz, Claes Henrixsz, 

Hansken van Campen, Thonys Diricksz en Wyllem Wyllemsz hebben beloofd voor 100 oude schilden 

Roloff Goesensz recht te doen en te voldoen aan de uitspraak van de Raad. 
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Nr. 19 FOLIO:           4                        DATUM:             3 april 1522 

 

Dirick Wesselsz, Jacob Cruse, Jan Jansz, broer van Claes, zijn borg geworden voor Claesken Henrixsz 

totdat hij de koeien weer terug zal geven die hij met Joest Hoeck in Franckhuys gestolen heeft; zij willen 

Claesken vrijwaren.   

 

Nr. 20 FOLIO:             4                     DATUM:            14 juli 1522    

 

-Van Henrick Blauwe, Jan Vroese 

Schipper Engbert van den Berge heeft Henrick Blauwe gerechtelijk aangesproken voor de vracht van 

twee ladingen vis die Henrick bij hem had ingescheept in Bergen, de lading voor ƒ32 en 4 stuiver; 

volgens Henrick waren de ladingen vis bestemd voor Dirick van Eenschoeten, die de schipper beloofd 

had dat de vracht betaald zou worden. De schipper heeft de goederen in Enkhuizen uitgeladen. Het is 

duidelijk dat Henrick de schipper zal betalen.  

   

Nr. 21 FOLIO:          4                        DATUM:             6 augustus 1522 

 

-Van het land van Tymen van Ens, de 14 morgen land achter de Kartuizers die hij van priester Erenst 

van Ysselmuyden en Tymen van de Vene gehuurd heeft. 

Door de burgemeester is beslist dat Tymen van Ens dat land niet bevloeien mag. Priester Erenst van 

Ysselmyden en Tymen van den Vene mogen het land in kwestie bevloeien volgens een rechtsregel die 

hierna in gelijke gevallen zal worden toegepast.   

 

Nr. 22 FOLIO:        4v                         DATUM:              6 augustus 1522   

 

-Dirick Kell. 

Gerryt Stachouwer, Lange Tymen, Geert Baeck, Jan Vreese en Jan Houwynck hebben beloofd Dirick 

Kell gerechtelijk te ondersteunen ter kennisname van de Schepenen. 

Jacob Bolhoerne, Peter van Elven, Dirick ten Gronde, Engbert van den Berge, Luytken van Hasselt, 

Evert van Hardenberch, Geerloff Claesz en Lambert Santvorer hebben zich borg gesteld voor Jan 

Mullert op de Steendijk, die in de Wiltfanck gevangen zit voor 100 oude schilden; elk voor allen. 

Het kind van Kulenborch, Albert van Hattem, Peter van Bon..  [verder niets]   

 

Nr. 23 FOLIO:          4v                       DATUM:              23 september 1522 

 

Hermen Corvenmaecker, die beschuldigd was van smaad en laster tegen Wyllem Brant, heeft heden 

gezworen dat hij Wyllem niet voor verrader heeft uitgescholden en zijn eer niet heeft aangetast.  

 

Nr. 24 FOLIO:          4v                       DATUM:             5 november 1522 

 

Lubbe Lentingers heeft Jacob Pauweltsz die in Vorens huis woont, gerechtelijk aangesproken voor de 

tins, waarop deze antwoordde dat de weduwe Vorens de huur als lijfrente had gebruikt. Hij wilde wel 

betalen als hij er met een betaling vanaf zou zijn.  

 

Nr. 25 FOLIO:         4v                        DATUM:           12 november 1522 

 

Albert Jansz, die zijn eed aan de burgemeester had gedaan om eerlijk te getuigen, heeft zijn gicht 

gedaan over de brief die Thonys van den Grave en Florys Jansz gezien hebben en Gerbrant Huygensz 

zegt tijdens zijn eedaflegging dat hij de brief Gerbrant zelf in zijn hand gedaan heeft in de herberg in 

Edam op vrijdag voor St. Maarten, tussen 11 en 12 uur.  
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Nr. 26 FOLIO:            5                       DATUM:               17 november 1522  

 

Jacob Dodensz heeft Symon Speyert gerechtelijk aangesproken voor een partij bastaart [wijn] die 

Symon van Jacob jaren geleden terecht had ontvangen, maar waarvan Symon hem nog geen bewijs 

had gegeven; Symon verklaarde bereid te zijn voor de Raad onder ede te melden dit niet ontvangen te 

hebben en wilde dat Jacob hem met rust liet. Jacob accepteerde dit.  

 

Nr. 27 FOLIO:          5                         DATUM:                 20 januari 1523  

 

Coert Hermensz heeft gerechtelijk gezworen dat hij Symon Sacke zal aanspreken voor een som geld 

afkomstig van de rente die in Utrecht verkocht is. Hij wil zijn recht krijgen via de Raad van Kampen en 

zal daarna nooit meer iemand daarvoor vervolgen.   

 

Nr. 28 FOLIO:         5                          DATUM:                23 januari 1523 

 

Lange Jan heeft Geert Brouwer gerechtelijk aangesproken voor 3 last mout en Geert Brouwer heeft 

erkend daarvan 2 last ontvangen te hebben, de 11 schepel inbegrepen die hij van Lange Jans 

daarboven heeft ontvangen. Geert zal deze 2 last betalen; verder zal Geert, wat betreft de ½ last 

waarvan Geert Sleuwart, de meter, bereid was te verklaren dat hij Geert Brouwer een kwart mout had 

toegemeten uit zijn schip met mout, dit kwart betalen. Partijen blijven onenigheid houden over 1 kwart 

mout waarvoor zij hun recht zullen zoeken.  

 

Nr. 29 FOLIO:          5v                          DATUM:               4 februari 1523 

 

Claes Tiepsz uit Genemuiden heeft beloofd dat hij Walys Reynersz zal aanspreken voor 13 

Hoornsgulden, 2 hemden en 1 paar schoenen en hij zal accepteren wat de Raad beslist en nergens 

anders zijn zaak aanbrengen. Borg staat hiervoor Jacob Wernersz.  

 

Nr. 30 FOLIO:           5v                         DATUM:                 25 februari 1523 

 

Schipper Engbert van den Berge is op 25 februari voor de burgemeester in het gerecht verschenen met 

zijn vrouw Geertruyt en zij hebben zich bereid verklaard onder ede te bevestigen, omdat schipper 

Engbert met zijn schip moet uitvaren, dat zij uit het erfhuis van wijlen Greete Varwars en haar zoon heer 

Albert, geen enkel voorwerp, noch van goud of zilver, noch enige huisraad als erfgenaam hebben 

meegenomen.  

 

Nr. 31 FOLIO:         5v                           DATUM:                  20 januari 1523 

 

Peter van Venloe is borg geworden voor Albert Duys uit Zwolle om zijn recht te halen inzake de kleren 

en het metselaarsgereedschap dat deze Jan Sloetenmacker uit Dalfsen in Kuinre gegeven zou hebben;  

dit hier voor de Raad te brengen en nergens anders en te accepteren wat er beslist wordt.  

 

Nr. 32 FOLIO:           5v                        DATUM:                   7 maart 1523 

 

Jan Jansz, teemsmaker bij Trier [zevenmaker], heeft Jan Thonysz gerechtelijk aangesproken over twee 

paarden die hij van hem gestolen zou hebben; hij zal nergens anders de zaak aanbrengen en 

accepteren wat de Raad beslist.  

 

Nr. 33 FOLIO:          6                           DATUM:                 11 maart 1523 
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De schatters van Zalk hebben Otto de zoon van Lange Dirick aangesproken voor 5 g.g. die zij nog 

tegoed hebben van Otto i.v.m. een drietal heffingen; Otto is van plan te bewijzen op vrijdag voor 

Midvasten dat de schatters hem beloofd hadden al zijn hooi dat hij indertijd in Zalk had liggen, naar 

Kampen te brengen en daarna gevrijwaard te zijn van de 5 g.g. De schatters zeggen dat zij niet meer 

beloofd hebben dan dat zij in iedere wagen in Zalk een voer hooi zouden brengen, wat ook gebeurd is. 

 

Nr. 34 FOLIO:          6                        DATUM:                21 maart 1523   

 

Lambert voor de Camperpoort te Zwolle heeft Hermen Roede, voerman, gerechtelijk aangesproken 

voor 22 g.g. die Hermens knecht, Henrick Jansz, en diens paarden bij hem en elders verteerd hebben, 

toen er in het begin van de oorlog beslag gelegd werd op de voerlieden met hun paard en wagens in 

Zwolle.             

Hermen wilde dat Lambert eerst een borg zou aanstellen voordat er recht gesproken zou worden hier 

voor de Raad en beloofde dat hij de uitspraak zou accepteren en verplicht zou zijn te antwoorden.   

Lambert liet zich vergezellen door Johan Kerckhoff, onze burger, die borg voor hem wilde staan. 

 

Nr. 35 FOLIO:         6                         DATUM:               23 maart 1523  

 

Hoewel de Raad zijn uitspraak had gedaan, wilde Gysbert Luytkensz  zijn eed af leggen omdat Jan van 

Urck van hem zijn eigendom had overgenomen en de tins van afgelopen Pasen had kwijtgescholden; 

daarna heeft hij het huis ontruimd en de sleutels overgeleverd van het huis op de Burgel bij de 

Kalverhekkenbrug. Gysbert heeft zich bij de burgemeester gemeld omdat hij bereid is de eed af te 

leggen die Jan hem gerechtelijk heeft afgedwongen.  

 

Nr. 36 FOLIO:           6v                     DATUM:                8 april 1523 

 

Omdat Goesen van Dalfsen en zijn broers Johan en Geert samen gevochten hebben en elkaar hebben 

verwond, zijn er voor deze drie jongens als borgen aangesteld Aernt Goltsmit en Jacob Cuper om de 

uitspraak van de Raad uit te voeren; Goesen en Jan van Dalfsen hebben beloofd de borg van Geert te 

vrijwaren en zij hebben ook beloofd hun eigen borg schadeloos te stellen.  

[ akte is doorgehaald ] 

 

Nr. 37 FOLIO:           6v                    DATUM:                 22 april 1523 

 

Jacob van Vorden is voor de burgemeester verschenen en heeft uit vrije wil bekend dat hij geen beslag 

heeft laten leggen op goederen van wijlen Geert Symonsz uit Riga, diens weduwe of erfgenamen door 

Dirick van Zwolle in de kwestie waarin Jacob nu een volmacht heeft gegeven aan Henrick Vrije in Riga. 

 

Nr. 38 FOLIO:            6v                  DATUM:               15 mei 1523 

 

Johan Bontwercker heeft voor de burgemeester gemeld dat hij borg staat voor een vreemde vrouw uit 

Hasselt op wie Luytken de Wilde een panding had en dat hij tussen nu en St. Jacob namens de vrouw 

zal betalen.  

 

Nr. 39 FOLIO:           6v                    DATUM:                7 juli 1523 

 

Gheert van der Schere heeft gerechtelijk gezworen dat hij priester Cornelis van der Schere en diens 

broer Willem aanspreekt voor de goederen van hun zuster in St. Agnieten, die na haar dood overgaan 

op hem of zijn kinderen; hij zal uitvoeren en accepteren wat de Raad beslist en verder geen aanspraken 

meer hebben.  
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Nr. 40 FOLIO:          7                      DATUM:                  7 juli 1523 

 

Peter Dirixsz is borg geworden voor Claes Gysbertsz voor de uitspraak van de Raad inzake de kwestie 

van de appelen.  

 

Nr. 41 FOLIO:          7                       DATUM:                20 augustus 1523    

 

Goesen van den Dam is borg geworden en heeft beloofd voor de vrouw van Claes van Zanten op geen 

enkele andere plaats recht te spreken dan hier voor de Raad inzake de kwestie van de helft van de 

boeier waarvoor zij Geerloff Claesz heeft aangesproken.   

 

Nr 42 FOLIO:          7                       DATUM:               22 augustus 1523 

 

Lambert Santvoerer heeft beloofd en is borg geworden voor Claes Coepsz, die door Greete, de vrouw 

van Lambert Louwensz, was aangesproken voor een hoyke waarvan Greete zegt dat de moeder van 

Claes, wijlen Geertruyt Coepsz, haar die had gegeven; Claes zal deze zaak nergens anders laten 

behandelen dan hier voor de Raad.  

 

Nr. 43 FOLIO:          7                       DATUM:              1 september 1523 

 

Dirick Eymynck uit Bork in Drenthe heeft beloofd dat hij, door Claes Dagge aangesproken voor een 

vordering van ƒ100 buskruit op het land van Drenthe, de uitspraak van de Raad hierover, die heden zal 

plaats vinden, zal accepteren als een man van eer tussen nu en Kerstmis, zoals hij onder ede heeft 

verklaard; maar als Dirick intussen met Drenthe een regeling kan treffen zodat Claes zijn schade kan 

verhalen, dan zal hij Dirick ongemoeid laten; zo niet, dan zal Dirick het vonnis accepteren en voldoen.   

Frederick Wanynck uit Pesse heeft gezworen op Kerstmis dat hij de uitspraak van de Raad zal 

uitvoeren. 

Met toestemming van Claes Dagge blijft deze kwestie staan tot veertien dagen na Beloken Pasen op 

dezelfde voorwaarden als geschreven is t.b.v. Drenthe; dd 5 september. 

 

Nr. 44 FOLIO:           7v                      DATUM:             15 september 1523 

 

Mr Hans Bussenschutter heeft zijn gicht gedaan dat hij de roerende en onroerende goederen van Walys 

Reynertsz, waarop namens Henrick van Muller volgens stadsrecht beslag gelegd was, verwonnen heeft 

en dat de burgemeester heeft bepaald dat ze verkocht mochten worden. Na deze uitspraak heeft 

Lubbe, de vrouw van Henrick van Muller, op verzoek van Walys en diens echtgenote, nog eenmaal de 

zaak uitgesteld en Walys en diens echtgenote hebben beloofd in handen van mr Hans, dat Lubbe haar 

rechten blijft behouden.  

 

Nr. 45 FOLIO:           7v                      DATUM:                18 september 1523 

 

Andries Sasse uit Aken heeft beloofd nergens anders zijn recht te halen dan voor de Raad van Kampen 

en de uitspraak uit te voeren, die de Raad zal doen in de zaak tegen Wybrant Woltersz. 

 

Nr. 46 FOLIO:             7v                    DATUM:                 18 september 1523 

 

Francke Hoemackers heeft zich borg gesteld voor Lambert, zijn zwager, die gevangen zit omdat hij ’s 

nachts bij de muur gevonden is en uit te voeren wat de Raad hierover beslist. 

 

Nr. 47 FOLIO:            7v                     DATUM:                 21 september 1523 
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Geerloff van Wachtendonck heeft verkregen via drie beslagleggingen: 1 tabbert, 1 zilveren ring met 

verguldsel, 1 zilveren speld, 1 laphaak en 2 doeken, 1 kannetje, 1 keteltje en 1 oud hesje, toebehorend 

aan Clare van Wachtendonck en haar zuster Henrick [je] voor de 9 Hoornsgulden en ongeveer 1 stuiver 

die Geerloff de zusters geleend had. Na de uitspraak van de Raad, heeft Geerloff als borg gesteld 

Johan van Hattem, linnenwever, omdat men niet weet waar men de zusters kan bereiken om hen een 

bericht te sturen.Als er iemand komt die kan bewijzen dat de zaken hem toekomen, dan moet hij alleen 

het verschuldigde bedrag betalen, zoals Jan beloofd heeft.  

 

Nr. 48 FOLIO:          8                        DATUM:              17 oktober 1523 

 

Otto Stegeman staat borg voor [ niet vermeld ] met geen ander recht dan om Catherijne Hoedemaeckers 

aan te spreken over de boter.  

  

Nr. 49 FOLIO:          8                        DATUM:               24 oktober 1523 

 

Aeltken Jansz uit Deventer heeft beloofd uitsluitend hier voor de Raad van Kampen te spreken in de 

kwestie tegen Jacob van Urck over het halve vat boter, dat deze heeft ingescheept en haar niet weer 

terug heeft gegeven.  

 

Nr. 50 FOLIO:           8                        DATUM:                18 november 1523 

 

Geerloff Claesz heeft zich borg gesteld voor zijn gast Peter Vreese uit Sloten voor hetgeen de Raad 

hem zal opleggen, inzake de verwondingen die Peter toegebracht zou hebben aan Grote Engbert, mits 

de boete niet hoger is dan 25 gulden.  

 

  Nr. 51  FOLIO:           8                      DATUM:                 1 december 1523  

 

Gerbrich, de weduwe van Steven Potgieter uit Zwolle, heeft Mette Tielmans aangesproken voor 3 

Hoornsgulden en 60 pond potspijs en Kempe Ketelboeter staat er borg voor dat zij de uitspraak van de 

Raad van Kampen zal uitvoeren en verder nooit meer aanspraken zal hebben. 

 

Nr. 52 FOLIO:           8                      DATUM:                   4 december 1523 

 

Schipper Hessel Claesz staat borg t.b.v. de stad voor de dienstmaagd van Jorien Backer die in het 

gerecht had aangeboden 10 gouden leeuwen en 6 gouden kronen die zij ontvangen had vanwege een 

gevangene in Genemuiden ontsnapt; de stad heeft dit geld overgegeven aan de gevangene, want dat 

kan dienen als een goede betaling en voor de namaningen.  

 

Nr. 53 FOLIO:          8v                     DATUM:                    22 december 1523 

 

Gyse Poss heeft beloofd en staat borg voor de jongen van mr Jacob de Maler om deze weer aan het 

gerecht over te dragen, anders kost dat 25 g.g. 

 

Nr. 54 FOLIO:           8v                    DATUM:                   17 februari 1524 

 

Aernt de Milde is voor de rechtbank verschenen en is bereid om, na uitspraak van de Raad zijn eed af 

te leggen om te verklaren dat hij de erfscheiding gedaan heeft aan priester Jacob Petersz van wijlen zijn 

zuster, de vrouw van Aernt, volgens de uitspraak; omdat priester Jacob niet voor het gerecht verscheen 

en mr Hans Bussenschutter daar zijn gicht deed, heeft deze vanwege priester Jacob en volgens de 

uitspraak, Aernt gepand voor de rechtsdag, maar de burgemeester heeft hem de eed kwijtgescholden. 
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Nr. 55 FOLIO:          8v                     DATUM:                   10 maart 1524 

 

Peter Gerrijtsz uit de Kuinre heeft gezworen nergens anders dan hier zijn rechtszaak te houden over het 

halve vat boter waarover hij met Henrick van Cleve ruzie had.  

 

Nr. 56 FOLIO:          8v                     DATUM:                    10 maart 1524 

 

Evert Schumer en Albert Sasse hebben zich borg gesteld voor Jan Jansz, gevolmachtigde van Marten 

Jansz, alias Jan Symonsz, uit Edam zodat hij nergens anders zijn recht zal halen en de uitspraak zal 

respecteren dan hier voor de Raad over de schade van genoemde Jan Symonsz. Deze belofte hebben 

zij gedaan voor een bedrag van 7 pond groot en niet meer, omdat Jan Symonsz in de machtigings brief 

zijn schade niet hoger taxeerde dan op 7 pond groot.   

 

Nr. 57 FOLIO:         9                     DATUM:                     14 april 1524   

 

Frans van Leyden, priester, heeft gezworen nergens anders dan hier zijn recht te halen op Jan Petersz 

inzake de gedrukte Lutherse boeken en zo de zaak geen schade toe te brengen. 

 

Nr. 58 FOLIO:         9                     DATUM:                     16 april 1524 

 

Luytken van Hasselt is borg geworden voor Johan Boelensz, die onenigheid heeft met Hermen ten 

Apell over zekere laken, weggenomen door de soldaten van Stavoren voor Blokzijl en tevens van een 

hoeveelheid geld in de maatschap geïnvesteerd; Johan zal de kwestie voortzetten voor de Raad van 

Kampen en verder nergens anders.  

 

Nr. 59 FOLIO:         9                     DATUM:                       25 april 1524 

 

Jan van Kalcker over de smidskolen.     

Johan van Kalcker heeft in Zwolle gevangen gezeten toen hij beslag heeft laten leggen op een potschip 

met kolen, geladen in het schip van Wyllem Geertsz, Marten Foppensz en Thonys Draecks. Marten, 

Wyllem en Thonys hebben de kolen opgeslagen bij de stadsmuur met toestemming van de 

burgemeester en hebben daarvan verkocht 2 hoet en 1 kwart, die hebben opgebracht 6 g.g. en 21 

stuiver Brabants, de gulden van 28 stuiver, die zij aan de burgemeester overhandigd hebben om de 

vracht te betalen ad 5 ph.g. en 3 gosseler, met de wijnkoop, 25 stuiver Brabants voor de gulden. 

Elke hoet voor 3 g.g. van 28 stuiver Brabants de gulden, verder hebben de potlieden voorgeschoten 17 

stuivers Hollands. 

Er resteerde 47 stuiver Brabants die Johan van Ansom, bode uit Nymegen, heeft ontvangen; deze had 

bericht van de stad hierover gekregen.  

 

Nr. 60 FOLIO:           9v                      DATUM:                  19 mei 1524 

 

Schipper mr Reyner, Wybrant Takensz, Albert Jansz, Laurens Vrese en Jacob Clapop hebben zich 

borg gesteld voor Andries Scheeffbeck en Hanske Blaukercken die hier gevangen zitten omdat de Raad 

hen ervan beschuldigd dat zij geholpen hebben het doek te stelen van onze burgers uit het schip van 

Claes Jonge Jans of er profijt van hebben gehad. Zij zullen zich moeten verantwoorden t.o.v. de stad 

Harderwijk die hen daarover heeft aangeschreven; de twee gevangenen moeten op verzoek van de 

Raad elk 10 g.g. betalen, waarop zij een oorvede hebben gedaan met de belofte de borgen schadeloos 

te stellen. 

 

Nr. 61 FOLIO:           9v                       DATUM:              9 juni 1524 
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Wyllem van der Schere is borg voor Arent Kroene uit Riga die nergens anders zijn recht zal zoeken dan 

hier voor de Raad van Kampen in de kwestie van de 263 Riga marken op Henrick Lantynck, die hier 

door Arent is aangesproken namens wijlen Hermen Voss. 

 

Nr. 62 FOLIO:          9v                        DATUM:               11 juni 1524 

 

Luytken van Hasselt en Egbert Albertsz uit Genemuiden zijn borg geworden voor Hermen Santynck, 

schout van Zuidwolde en Engbert Steenberch, uit Drenthe, ook uit Zuidwolde, op wie namens Claes 

Dagge beslag is gelegd, opdat Hermen en Egbert vóór de eerste rechtsdag na St. Michael terug zullen 

komen en hun rechtsdag zullen bijwonen. Zij hebben hun borgen beloofd hen schadeloos te stellen, 

waarvoor al hun goederen onderpand zijn.  

    

Nr. 63 FOLIO:           10                       DATUM:             23 juli 1524 

 

Claes Kruse, schout, is verschenen voor de Raad en heeft daar gegicht dat hij namens Henrick de Vrije 

beslag heeft laten leggen bij Dirick van Zwolle op alles wat deze van wijlen Geert Symonsz in bewaring 

had. Toen heeft hij twee brieven gezonden, de ene aan Hans ter Beeck en de andere aan Geert 

Ygerman van wie Henrick zei dat hij gevolmachtigd was verantwoording af te leggen, maar deze 

hebben de zaak niet geaccepteerd. 

 

Nr. 64 FOLIO:           10                      DATUM:               31 augustus 1524 

 

- Tussen Heyle Wychmans en Claes Dubbeltsz, over de 4½ h.p. uit Peter Volkertsz huis. 

Ook is bij de burgemeesters Henrick Croeser en Henrick Wynkensz verschenen Claes Dubbeltsz, die 

besloten heeft de 4½ h.p. af te lossen, waarbij hij Heyle voor ieder g.g. 30 stuiver Brabants zal geven. 

 

Nr. 65 FOLIO:           10                      DATUM:                 23 september 1524 

 

Schepenen en Raad hebben Walys Reynertsz onschuldig verklaard in de onenigheid met Tymen van 

Voerst inzake de betaling van het huis Achter de nieuwe Muur. Walys is heden verschenen voor de 

burgemeester omdat hij bereid is zijn eed te doen volgens uitspraak van de Raad; Tymen van Voorst, 

mede aanwezig, heeft de eed geaccepteerd.  

 

Nr. 66 FOLIO:        10v                       DATUM:                26 september 1524 

 

Gheert Andriesz, bontwerker uit Antwerpen, heeft een volmacht gegeven aan Herman Huysman, onze 

burger, om namens hem Johan Henricksz, bontwerker en diens vrouw Janneken gerechtelijk te 

vervolgen en, indien zij niet betalen, hen volgens stadsrecht de stad uit te laten zetten, voor de 33 

Rijnse gulden die zij Gheert Andries schuldig zijn en waarvan deze twee dokumenten heeft. Hij zal hun 

goederen verbeurd laten verklaren en verder alles doen wat noodzakelijk is. 

 

Nr. 67 FOLIO:          10v                    DATUM:                5 oktober 1524 

 

Henrick Lukener heeft gegicht dat hij in 1514 de berichtgeving gedaan heeft op bevel van de Raad aan 

Dirick Juttesz, n.l. dat hij binnen drie dagen het goed bij de Cellebroeders moest halen of het hen laten 

houden, zoals de Raad had bepaald.  

 

Nr. 68 FOLIO:          10v                    DATUM:                29 oktober 1524 
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Johan Woltersz staat borg voor Reyner ter Nyenhuyse zodat deze nergens anders zijn recht zal zoeken 

dan hier voor de Raad in de kwestie van de claim van 16 ph.g. van een paard, 4½ mud rogge van voer 

voor de paarden, nog 19 ph.g. van koeien en nog 1 ph.g. voor het wisselen van kronen.  

 

Nr. 69 FOLIO:           10v                   DATUM:                20 november 1524 

 

Hansken de bode van Genemuiden en Jacob de bode van Hattem waren hier gevangen omdat de 

Geldersen onze boden hadden gevangen en mishandeld; zij hebben toestemming te reizen, behalve als 

ze schuldig zouden zijn, dan worden ze weer tegengehouden.  

 

Nr. 70 FOLIO:           11                     DATUM:                 8 december 1524 

 

Dirick Wesseltsz heeft de waard beloofd dat hij borg staat voor Trude Scherer uit Deventer omdat zij 

Hans Kuritser aanspreekt voor de Raad van Kampen voor 15 ph.g. op basis van een dokument.  

 

Nr. 71 FOLIO:          11                      DATUM:                  13 januari 1525 

 

Dirick Lubbertsz heeft zijn broer Dubbelt Dubbeltsz gerechtelijk aangesproken voor 24 ph.g. vanwege 

een scheepsbrief. De burgemeester heeft bepaald dat Dubbelt de 24 ph.g. aan Dirick moet betalen 

binnen veertien dagen of zich moet vrijwaren door zijn eed en bewijzen dat hij het geld niet ontvangen 

heeft.  

 

Nr. 72 FOLIO:           11                     DATUM:                     26 januari 1525 

 

Engbert van Tweenhuysen staat borg voor Hans Duyssche uit Zwolle om nergens anders zijn recht te 

halen dan hier in de zaak van de 137 gulden tegen Henrick Martensz en Johan Woltersz. 

 

Nr. 73 FOLIO:           11                      DATUM:                    26 januari 1525 

 

Johan Schoemaecker staat borg voor Jacob Jacobsz uit Kuinre om nergens anders zijn recht te halen 

dan hier, in de kwestie van de aanspraak van 4 g.g. en 1 oord die hij heeft op Peter Geertsz en Peter 

van Wyringen.   

 

Nr. 74 FOLIO:         11                      DATUM:                 26 januari 1525 

 

Lubbert van Genemuiden is borg geworden voor Symon Kerckhoff om nergens anders zijn recht te 

halen dan hier in Kampen in de kwestie van de tremekers en de uitspraak van de Raad te accepteren. 

 

Nr. 75 FOLIO:         11                      DATUM:                 1 april 1525 

 

Johan Woltersz is borg geworden voor Johan Baertscherer uit Hasselt om nergens anders zijn recht te 

halen dan hier in de zaak tegen Greete van Essen over het bed van ƒ8 en de ‘schijve’.  

 

Nr. 76 FOLIO:             11v                  DATUM:               26 mei 1525 

Greete Wylde woont in een huis van Heyle Wychmans en heeft haar gerechtelijk aangesproken om de 

ruiten en goten van het huis te dichten zodat zij niet nat wordt. De burgemeester heeft bepaald dat 

Greete dat moet laten doen en het bedrag inhouden op de huur. 

 

Nr. 77 FOLIO:            11v                   DATUM:                 10 juni 1525 
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Johan Creygenvanger, Dirick Coeninck en zijn gezel Jacob, Jan Backer, allen uit Beusbergen, zijn 

gedagvaard om gedurende acht dagen in Kampen te komen om over hun persoon en goederen 

gehoord te worden. Ook de kooplui van de goederen worden acht dagen opgeroepen.   

 

Nr. 78 FOLIO:            11v                    DATUM:                  14 juni 1525 

 

Thys van Sneeck heeft onder ede verklaard nergens anders zijn recht te halen dan voor de Raad van 

Kampen in de zaak die hij denkt te hebben tegen Hermen Scepeler inzake de 40 ph.g. aan verteringen 

die Hermen gebruikt heeft in Sneek, Friesland, bij Thys in huis. 

Hierop heeft Hermen gereageerd door mede te delen dat hij zijn eed heeft afgelegd en dat hij Thys niets 

schuldig is, wat door de burgemeester is geaccepteerd.  

 

Nr. 79 FOLIO:            11v                   DATUM:                   11 augustus 1525 

 

Johan van Calcker uit Deventer heeft gezworen dat hij nergens anders zijn recht wil halen dan hier voor 

de Raad in de kwestie met Peter Evertsz over de kaas. 

 

Nr. 80 FOLIO:           12                      DATUM:                    15 oktober 1525 [?] 

 

Johan Claesz uit Amsterdam is bereid zijn eed af te leggen en nergens anders zijn zaak aanhangig te 

maken dan hier in Kampen, tegen Geese Trumpers over de dokumenten van ƒ106 en 4 stuivers en nog  

Raad hierover beslist.  

Het dokument waar Johan over spreekt luidt als volgt: 

Ik, Geese Hermensz uit Kampen, ben schuldig aan Jan Claeszen uit Amsterdam ƒ100 van 28 stuiver de 

gulden en nog ƒ6 en 4 stuiver voor weit, wol, aluin en mede; dd vrijdag vóór OLV, 1524. 

Verder meldt Geese dat Jan Claeszen nog van Arent Jansz ƒ36½ krijgt van 28 stuiver voor de gulden 

en 10 stuiver; dit is zij hem ook schuldig.  

Verder heeft zij betaald ƒ50 van 28 stuiver de gulden, op dit handschrift. 

Op het handschrift is genoteerd door Jan Claeszen dat hij ontvangen heeft van Henrick Wyntgen 3 

pond 15 stuiver en van Gheert Borchertsz 48 g.g.  

 

De bladzijden 12v t/m 15v zijn blanco. 

 

Nr. 81 FOLIO:           16                     DATUM:               1521 

 

- Tussen Marten Wyllemsz en Alyt Wyllems, zijn stiefmoeder. 

Rembrich Claes, Merrige Hermens en Hille Arents getuigen dat wijlen Wyllem Nittersz een tijd je 

geleden gestorven is en dat diens zoon Marten Wyllemsz een bewijs wilde van de weduwe Alyt 

Wyllemsz, zijn stiefmoeder, van het geld dat zij uit Holland had gehaald. Er waren ongeveer een jaar 

geleden drie getuigen bij in Alyts huis toen Alyt haar stiefzoon het bewijs zou laten zien en getuigen 

weten zeker dat Alyt hem niet meer gaf en liet zien dan ongeveer 10½ gulden, waarvan de zoon nog 

zijn vaders begrafenis moest betalen. Marten was daar niet tevreden mee en zei dat er meer geld 

moest zijn; hij wilde dat zij haar eed hierover zou afleggen. Er werd een moetsoen gehouden maar geen 

uitspraak gedaan omdat zij het niet eens werden.  Zij gingen uit elkaar en over de goederen in Holland 

werd niet meer gesproken.   

 

Nr. 82 FOLIO:           16                     DATUM:               4 januari 1521 

 

- Van Lucie inde Hagen en Dirick Hermensz. 

Lubbert Lubbertsz en Jan van Enss getuigen dat zij zaterdag voor Kerstmis zagen dat Dirick Hermensz 

bij de deur van Lucie stond en uit haar huis was gekomen; toen kwam Lucie naar buiten en stak hem 
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met een mes achter in zijn schouder. Wat er was gebeurd en of zij ruzie gehad hadden, weten de 

getuigen niet. 

Eedze Alerts getuigt dat hij voor die tijd met Dirick Hermensz bij Lucie in huis was en dat er een 

beddenstok gebroken was die Lucie betaald wilde hebben. Dirick was bereid de beddenstok te betalen 

en zei: “als er anders niets gebeurd is, dan hoef ik mijn hoofd niet te buigen”.Toen nam Lucie een tang 

en sloeg Dirick op zijn hoofd, stuurde hem het huis uit met veel kwade woorden. Zij ging hem achterna 

en stak hem in de schouder. Getuige meldt nog dat hij hoorde dat Dirick zei dat de soldaten in huis 

waren verstopt en haar dochter aangerand; Lucie werd kwaad en sloeg hem met de tang.   

 

Nr. 83 FOLIO:         16v                     DATUM:                 4 januari 1521 

 

- Tussen Claes Claver en Goytken inde Hagen. 

Gyse van Bloxiell , Symon Jacobsz en Meyne Jacobsz getuigen dat zij wel weten dat Claes Claver en 

Goytken  inde Hagen gewond zijn en dat er in de Marienborch een grote onenigheid was en dat er veel 

messen getrokken waren, ofwel om te vechten ofwel om de vechtenden uiteen te halen. Wie de 

verwondingen heeft toegebracht, weten zij niet.   

 

Nr. 84 FOLIO:        16v                      DATUM:                 4 januari 1521 

 

- Van Egbert Croese en Jacob Hoff. 

Jan Droochscheer getuigt .... [ niet af ]   

 

Nr. 85 FOLIO:          17                     DATUM:                 4 januari 1521 

 

- Tussen Jacob Ziell en Henrick van Hasselt. 

Wyllem van der Schere getuigt dat hij er ook bij was toen Henrick van Hasselt en Jacob Ziell met elkaar 

vochten: eerst hadden ze woorden, toen sloegen ze elkaar op het lijf. Tenslotte sloten ze vrede en ging 

elk zijns weegs. Volgens getuige was niemand gewond, maar daarvoor waren zij naar St. Olofs 

Memorie geweest waar gedronken werd. 

Claes van Dorsten getuigt dat hij gezien heeft dat men vrede sloot en dat Jacob Ziell zijn mes weer 

opborg; meer weet hij niet. 

 De koelgraaf getuigt dat hij gezien heeft dat Jacob en Henrick uit elkaar werden gehaald, beiden hun 

messen hadden getrokken, maar elkaar niet raakten. 

Nr. 86 FOLIO:          17                      DATUM:                 4 januari 1521   

 

- Tussen Claes Wyllemsz en Elsken Backer. 

Arent Wyllemsz en Peter Claesz getuigen dat zij in 1519, in de zomer een jaar geleden, het riet op de 

Kattenwaard gesneden hebben en dat zij het brachten naar wijlen Henrick Backer en Claes Wyllemsz 

elk een deel, het grootste deel naar wijlen Henrick en deze betaalden hen navenant. Diezelfde zomer 

overleed Henrick en Peter bracht daarna nog een partij hout naar de weduwe dat hij ook gesneden had 

op de Kattenwaard. De twee getuigen weten zeker dat wijlen Henrick en daarna diens weduwe Elsken 

hun deel van de waard ontvangen hebben in 1519, meer dan Claes Wyllemsz.  

Symon Hermensz, Lambert Jacobsz, Hermen Symonsz en Wyllem Jansz  getuigen ook dat zij zeker 

weten dat wijlen Henrick Backer en diens echtgenote Elsken de Kattenwaard in 1519 gebruikt hebben 

en de opbrengst daarvan ontvangen hebben, want zij hebben hun waard ernaast. 

Claes Wyhe getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 87 FOLIO:          17v                      DATUM:              7 januari 1521 

 

- Tussen Johan Thonysz en Berentken Bussenscutter. 
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Steven Krueser getuigt dat hij afgelopen vrijdag nacht aanwezig is geweest toen het gevecht plaats 

vond tussen Johan Thonysz en Berentken Bussenscutter, van het begin tot het einde. Hij zegt dat 

Berentken eerst in de Schepenkamer was en liep te mopperen dat het slecht werk was e.d. en intussen 

kwam Johan Thonysz in de kamer en zei tegen Steven dat hij naar de soldaten moest gaan om te 

zeggen dat zij zich niet moesten verkleden voor het geval er een alarm kwam. Toen Berentken dat 

hoorde, begon hij ook tegen Thonysz te mopperen en zei: “ wat sta je te huiveren, ga naar huis om bij je 

vrouw te slapen”. Johan antwoordde dat hij niet op hem moest letten want wijlen Brant de burgemeester 

had hem dat werk opgedragen. Jan Thonysz verliet de Schepenzaal en ging de straat op en kort daarna 

kwam ook Berentken naar buiten en begon weer tekeer te gaan en zei tegen Johan Thonysz: “sta je 

daar nog, ik dacht dat je al lang bij je vrouw lag”. Op dit punt werden er nog wat beledigingen geuit, 

waarna een handgemeen ontstond met verwondingen.  

Dirick Blauwe legt dezelfde getuigenis af, Frans inde Parse ook. 

Geerloff Claesz en Jacob Dirixsz getuigen dat zij er ook bij aanwezig zijn geweest toen Berentken uit de 

Schepenkamer kwam en hoorde dat Johan Thonysz aan Berentken vroeg waar hij naar toe ging en dat 

Berentken antwoordde dat hij ging waar hij wilde en dat Johan naar de duvel kon lopen. Na meerdere 

beledigingen wederzijds, ontstond er een handgemeen met verwondingen. 

Geerloff is ook op de hoogte van hetgeen Steven gemeld heeft over de gebeurtenissen in de  

Schepenzaal. 

Jacob Ziell en Johan Fijn getuigen ook zoals Steven.  

Albert Joncker getuigt dat hij ook in de Schepenkamer was en hoorde dat Johan Thonys tegen Steven 

zei dat de soldaten zich niet moesten verkleden voor het geval er een alarm kwam en dat Berentken 

antwoordde: “wat huiver je, ga naar huis bij je vrouw slapen” Johan Thonysz zei “blaas mij in de aars, je 

hoeft mij niet te zeggen wanneer ik naar huis moet gaan”  Meer weet hij niet. 

Jacob Ziell meldt dit ook. 

 

Nr. 88 FOLIO:         18                      DATUM:                  7 januari 1521 

 

- Tussen Aerent Backer en Thys Hoelboom. 

Henrick Baers getuigt dat hij omstreeks drie weken voor afgelopen Kerstmis aanwezig is geweest op 

straat onder de Clocke, waar hij gehoord en gezien heeft dat Thys Hoelboom aan Aerent Backer uit 

Elburg 1 last Hamburger bier verkocht, het vat voor 46 stuiver Brabants en als voorwaarde stelde dat 

Thys het bier onder Aerents supervisie zou vullen en laten liggen totdat het opgehaald werd. Hierop 

werd de koop gesloten. Henrick zou Thys het geld geven namens Aerent en had ook aan de actie 

meegewerkt. Daarna gingen zij met Rent Tymerman en Arent Jansz naar de Drie Torens om een vaan 

bier te drinken en meldden dat alles gebeurd is zoals zij getuigd hebben.  

Nr. 89 FOLIO:           18v                    DATUM:               9 januari 1521 

 

- Tussen de weduwe van Henrick Pauweltsz en die van Lubbert Topken. 

Lambert Arentsz en Wybrant Woltersz getuigen dat zij in 1520 in Riga hebben gelegen en dat daar toen 

ook wijlen Lubbert Topken lag; in de voorwinter toen zij voorbij de haven liepen waar de schepen lagen, 

hoorden zij dat er aan het dek werd gewerkt van het schip van Lubbert Topken en toen Henrick 

Pauweltsz aan land kwam, vroegen zij hem of hij gewerkt had in het schip van Lubbert wat deze  

bevestigde. Diezelfde dag kwamen zij in Riga bij Lubbert en vroegen hem of hij Henrick Pauweltsz 

timmerwerk had laten doen en wat hij hem daarvoor betaalde. Lubbert zei dat hij geen voorwaarden 

had gesteld en ik geef hem  wat jullie ook aan jullie timmerlui geven. Henrick had kost en inwoning bij 

Lubbert. Daarna stierven zij beiden: Henrick eerst en Lubbert daarna. 

Berent Claesz getuigt dat hij Henrick Pauweltsz had ingehuurd en dat hij zijn timmerman was bij de 

uitreis en dat Henrick in datzelfde jaar weer bij Lubbert Topken in dienst trad. Berent is naar Lubbert 

gegaan om te vragen waarom hij zijn timmerman had ondergehuurd, waarop Lubbert antwoordde:  

“Berent ik heb een doorn uit je voet gehaald en die zit nu in de mijne.”  
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Nr. 90 FOLIO:          19                   DATUM:                 9 januari 1521 

 

- Tussen Jonge Jan Deyn. 

Albert Seylmacker getuigt dat omstreeks een maand  of vijf weken geleden Jonge Jan Deyn, Evert van 

Hardenberch met zijn zwager Luytken Lippert en Seyne Jacobsz bij hem kwamen om iets te drinken; 

Jonge Jan en Luytken hadden binnen de kortste keren ruzie met elkaar op de deel en getuige zag dat 

Evert van Hardenberch naar hen toeging; verder heeft hij niets gezien en hij weet ook niet waar de  

verwondingen hebben plaats gevonden. 

Catherine, de vrouw van Albert, getuigt dat zij gezien heeft dat Luytken Lippert Jonge Jan Deyn sloeg 

en toen ging de kaars uit; zij stak hem snel weer aan en toen er weer licht was, bleek dat zij weg liepen; 

meer weet zij ook niet. 

Claes Thomessen, de knecht van Albert, getuigt dat hij gezien heeft toen de kaars weer brandde, dat 

Evert van Hardenberch zijn mes, dat hij getrokken had, weer in de schede deed; meer weet hij niet.     

Roloff Wonder getuigt dat hij gezien heeft dat Luytken Lippert zijn degen had getrokken en dat Evert 

van Hardenberch uit de kamer kwam lopen en toen ging de kaars uit; intussen ontstond er een 

handgemeen op de deel. Toen er weer licht was, was alles al gebeurd en bleek Jan Deyn behoorlijk 

gewond te zijn. 

Seyne Jacobsz getuigt dat hij hoorde in de herberg dat Luytken Lippert Jonge Jan Deyn verweet dat hij 

getuigd had als een dief en verrader, waar Seyne op antwoordde dat hij hoopte dat het niet over zijn 

familie ging en zei tegen Jan Deyn: “ga jij aangifte doen of ik?” Toen ontstond er een handgemeen 

waarbij de verwondingen zijn ontstaan; meer weet hij niet, maar Evert van Hardenberch was op de deel.   

 

Nr. 91 FOLIO:         19v                     DATUM:                9 januari 1521 

 

- Tussen Peter Muller en de erfgenamen van Glauwe. 

Goesfrundt van Sneeck, Dirick van Zwolle en Bartolt van Neerden getuigen dat zij gekozen 

moetsoenslui zijn in de kwestie tussen genoemde partijen namens Peter Muller en op verzoek van de 

Raad; namens de erfgenamen van Glauwe zijn gekozen Lambert Santvoerer, Roloff Moerlynck en 

Albert van Nimwegen. De dag na Nieuwjaar zijn zij bijeen gekomen in de Zilveren Helm om alles te 

bespreken over de percelen rogge en het bedrag van 197 g.g. en unaniem werd besloten dat de 

erfgenamen met beter bewijs moesten komen. De volgende dag zouden de moetsoenslui bijeen komen 

voor het aanvullende bewijs, maar dat werd niet geleverd, zodat de claim niet werd toegewezen.  

Nr. 92 FOLIO:           19v                  DATUM:                  9 januari 1521 

 

- Tussen Greete Deckers en Greete Muddevisch. 

Ulrich Henrixsz getuigt dat ongeveer 7 of 8 jaar geleden wijlen Jan Decker gestorven is en dat Greete, 

zijn weduwe, zich moest verantwoorden t.o.v. de andere familieleden en de mombers over de kinderen,  

die bewijs wilden hebben over de bezittingen van hun overleden vader. Zij bood de kinderen als hun 

vaders erfdeel 20 g.g. en Greete Deckers zelf, de oude moeder, wilde 30 g.g. hebben; toen is Ulrich 

tussenbeide gekomen en stelde voor dat zij 24 g.g. kreeg en de kinderen zou onderhouden tot hun 

mondige jaren of zelf met een voorstel komen. Tenslotte werd besloten dat zij de kinderen 24 g.g. zou 

geven en hen zou verzorgen tot de volwassenheid; zij hoefde geen borgstelling te geven en dat werd in 

het stadsboek genoteerd. 

Peter Cremer getuigt dat hij ook aanwezig is geweest toen dit gebeurde en dat alles gebeurd is zoals 

Ulrich zegt. 

Aelt Berentsz, schoenmaker, getuigt dat hij dit gehoord heeft maar er niet zelf bij is geweest.  

 

Nr. 93 FOLIO:           20                     DATUM:               10 januari 1521 
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- Tussen Jan ten Hoeve en Catherijne Hoedemaecker. 

Joest Hermensz, drager, getuigt dat hij in de week van afgelopen St. Maarten toen de boeier uit 

Hamburg was gekomen, 6 vaten Hamburger bier bij Catherijne Hoedemaecker in haar huis gebracht 

heeft die zij zelf in ontvangst nam, wat Johan ten Hoeve hem had opgedragen te doen.  

Egbert Robertsz getuigt dat hij enige tijd daarna bij Catherijne is geweest toen Johan ten Hoeve de 6 

vaten bier verkocht had en zou leveren en dat er onenigheid ontstond over het aantal geleverde vaten.  

Peter Drager getuigt ook dat hij met Joest de vaten bij Catherijne heeft afgeleverd; hij weet zeker dat zij 

6 vaten bier ontvangen heeft die Johan ten Hoeve hem had opgedragen met Joest samen naar haar 

huis te brengen.  

 

Nr. 94 FOLIO:       20v                       DATUM:                 10 januari 15221 

 

- Van Peter Muller en de erfgenamen van Glauwe. 

Roelof Muerlinck, Albert van Nimwegen en Lambert Santvoerer getuigen dat zij in het conflict tussen de 

erfgenamen van Glauwe en Peter Muller gekozen moetsoenlieden waren namens de erfgenamen en 

dat Goesfrundt van Sneeck, Dirck van Zwolle en Bartolt van Neerden optraden namens Peter Muller; zij 

hebben kort na Nieuwjaar vergaderd in de Zilveren Helm, waar Peter Muller zijn cedule toonde over de 

rogge in kwestie voor een bedrag van 197 g.g., waarbij men het niet eens kon worden. Goesfrundt 

beweerde dat de cedule overeen kwam met de boekhouding van Peter Muller, waarvoor hij zijn hand in 

het vuur zou steken; hij wilde dat Peter zijn boeken zou halen om dit te bewijzen. De moetsoenslieden 

wilden nog geen uitspraak doen en stelden dit uit tot de volgende dag. Zij kwamen niet tot een oordeel, 

de helft wilde een overman hebben en de andere helft wilde dit niet. Dit werd zo aan de Raad 

medegedeeld. 

  

 Nr. 95 FOLIO:          21                    DATUM:              15 januari 1521 

 

- Tussen Coert Olyslager en Johan Hermensz uit Dronten. 

Schipper Reyner Tielman en Greete Geertsdochter, waardin opte Sluys aan de Zwartendijk, getuigen 

dat zij afgelopen zomer toen het hooi gemaaid werd, aanwezig zijn geweest in de herberg opte Sluys 

waar zij hoorden en zagen dat Johan Hermensz uit Dronten aan Coert Olyslager al het hooi verkocht  

afkomstig van een stuk land achter Brunnepe, waarvan Johan Hermensz zei dat het 2 mannenmaat  

groot was voor 7 h.p.; mocht het land kleiner zijn dan zou Johan dat met het geld verrekenen. Hierop 

werd de wijnkoop gedronken en beide partijen waren het met elkaar eens geworden. 

Greete getuigt dat zij ook gehoord heeft dat Johan Hermensz aan Coert 4 mud rapenzaad verkocht, 

voor 33 stuiver Brabants het mud, het zaad te leveren na St. Jacob als het droog was. 

 

Nr. 96 FOLIO:           21                   DATUM:             16 januari 1521 

 

- Van Walys Reynertsz. 

Berent Prior getuigt dat hij heden gestuurd is op bevel van burgemeester Thonys van den Grave naar 

Walys Reynertsz om deze mede te delen dat hij Lubbert Geertsz uit Harculo het paard terug moest 

geven dat hij gekocht had bij een ruiling en dat Thonys van den Grave hem het geld zou teruggeven dat 

hij voor het paard betaald had. Walys vroeg Berent wie hem gestuurd had en zei daarop dat 

burgemeester Thonys van den Grave en Berent de pot op konden; Berent vroeg wat hij bedoelde en het 

antwoord was weer dat iedereen de pot op kon. 

Lubbert Geertsz en Arent van Leeuwen getuigen hetzelfde. 

 

Nr. 97 FOLIO:           21v                   DATUM:                 18 januari 1521 

 

- Tussen Geert van Bysell en Jacob Geertsz. 
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Tymen Jelysz, Arent van den Boss en Jan Ryxsz getuigen dat zij met St. Maarten een jaar geleden 

aanwezig zijn geweest in Deventer bij Dirick Slachter, waar zij gezien en gehoord hebben dat Jacob 

Geertsz opdroeg aan Geert van Bysell een boot te maken; als betrouwbare mensen zeiden dat de boot 

in orde was, zou hij hem een stoter minder betalen; omdat Geert indertijd een partij hout in Deventer 

had liggen, droeg hij Jacob weer op dit hout van Deventer naar hier te brengen en als er hout was 

afgedreven, dan moest hij dat onderweg maar weer opvissen en meenemen. Daarvoor zou hij betalen 

32 stuiver Brabants. 

 

Nr. 98 FOLIO:          21v                    DATUM:             18 januari 1521 

 

- Tussen schipper Berent Claes en Wybrant Woltersz. 

Wolbert ten Hoeve, Peter Henrixsz en Henrick Jansz getuigen dat zij verleden jaar bij Berent Claesz op 

diens schip waren toen de schade ontstond tussen Wybrant Woltersz schip en dat van Berent Claesz; 

zij zeggen dat Berent binnengaats voor Riga lag en Wybrant Woltersz buitengaats en toen beiden 

wilden opzeilen naar Riga, voer schipper Berent vóór en Wybrant kwam daarachter en zeilde hem 

voorbij. Toen schipper Wybrant vóór lag, wilde hij dwars oversteken, maar de bezaan ra kwam vast te 

zitten aan de boegspriet van Berent, beiden kwamen dwars te liggen en liepen samen aan de grond. 

Schipper Berent brak twee wagenschotten hoog aan de hals [ van het schip ] en schipper Wybrant brak 

de bezaan ra, Berent kwam weer los maar Wybrant bleef vast zitten. Had schipper Wybrant zich net zo 

gehaast als schipper Berent, dan was hij ook los gekomen. Of er verder schade is door water en zout 

veroorzaakt, weten zij niet. 

Jan Dirixsz was ook bij schipper Wybrant en getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 99 FOLIO:          22                    DATUM:                18 januari 1521 

 

- Tussen Walys Reynertsz en de stad. 

Alyt, de dienstmaagd van Walys Reynertsz, getuigt dat zij aanwezig is geweest toen Berent de 

stadsdienaar met 2 vreemde mensen bij haar thuis is gekomen vanwege het paard en dat er toen 

gevraagd is door Berent aan Walys of hij een paard had gekocht, wat door Walys werd bevestigd. De 

stadsdienaar zei dat hij het paard weer terug moest geven, wat Walys niet van plan was en hij stuurde 

de stadsdienaar weg. Er was geen sprake van de burgemeester of iemand anders en Berent aarzelde 

of hij het paard zou meenemen.   

Henrick[je], de vrouw van Marten Wyllemsz, getuigt dat zij voorbij het huis van Walys kwam toen Berent 

Prior en Walys woorden met elkaar hadden en zij hoorde dat Walys zei ‘neuk je moeder‘en verder 

hoorde zij geen namen noemen. 

Yssebrant Jacobsz getuigt dat hij voorbij Walys Reynertsz huis liep en zag dat Berent Prior met twee 

mannen daar uit het huis kwam; hij hoorde Berent zeggen tegen Walys “geef ons een smadelijke woord 

en neuk je moeder”. Walys antwoordde “je moeder neuken, verdorven pater?” Yssebrant hoorde niet 

dat de naam van de burgemeester of iemand anders genoemd werd en hij weet niet wat er binnenhuis 

is gebeurd.  

 

Nr. 100 FOLIO:         22v                    DATUM:             23 januari 1521 

 

- Tussen Wybrant Woltersz en schipper Berent Claesz over de schade die Wybrant geleden zou 

hebben. 

Lambert Arentsz getuigt dat hij verleden jaar in Riga gehoord heeft dat schipper Berent Claesz bij 

Wybrant Woltersz kwam om te zeggen dat deze het schip moest laten lichten om te zorgen dat de 

onkosten niet groter werden. Meer weet hij niet. 

Johan Hugensz getuigt dat hij toen ook in Riga was en daar heeft gehoord van wijlen Lubbert Topken, 

die toen ziek te bed lag, dat schipper Berent tegen Wybrant gezegd zou hebben het schip te laten 

lichten. 
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Schipper Godtschalck getuigt dat hij ook in Riga was toen Berent en Wybrant onenigheid hadden over 

het schip en de schade die Wybrant bij Berent had veroorzaakt. Hij hoorde o.a. van schipper Berent dat 

deze zich afvroeg waarom Wybrant zijn schip niet liet lichten. 

Schipper Reyner getuigt dat hij ook gehoord heeft dat Berent tegen Wybrant zei het schip te laten  

lichten.  

 

  Nr. 101 FOLIO:             22v                    DATUM:               23 januari 1521  

 

- Tussen Jan Tripmaecker en de weduwe van Lubbert Topken. 

Schipper Jan Berentsz en schipper Wybrant Woltersz getuigen dat wijlen Lubbert Topken ongeveer 

twee jaar geleden 2 broute Hamburger bier naar Johan Tripmaecker had gebracht en dat deze in weer 

en wind zijn schip met het bier Emden was binnen gezeild; waar hij aanlegde moest tol betaald worden 

en daar kregen wijlen Lubbert en Johan woorden over.  

De getuigen hebben toen een uitspraak gedaan in deze kwestie n.l. dat wijlen Lubbert Johan 

Tripmaecker de vracht zou betalen en dat de tol zou worden gedeeld door beide partijen.  

 

Nr. 102 FOLIO:            23                      DATUM:                26 januari 1521 

 

- Tussen schipper Hermen en Geert Goessen en Evert van Urck. 

Johan van Noerthoern en schipper Godtschalck Rippertsz getuigen dat zij verleden jaar ook in Dantzig 

lagen met hun schepen, waar schipper Hermen en zijn bootgezellen, Geert Goessensz en Evert van 

Urck, ook waren en omdat het schip van Hermen verkocht was en hij de bootgezellen niet nodig had, 

heeft hij ze gebracht naar de getuigen om te zien of de jongens met hen mee konden varen; elk van 

beiden wilde wel één van hen meenemen, maar hij zou het normale tarief moeten betalen, wat zij niet 

accepteerden. 

Schipper Gysbert Arentsz getuigt dat hij ook in Dantzig was en is er bij geweest toen beide schippers de 

gezellen tegen betaling wilde meenemen en dit door de jongens geweigerd werd. 

 

Nr. 103 FOLIO:            23                      DATUM:                28 januari 1521   

 

- Tussen Evert Schumer en Abbeken Stachouwer. 

Wyllem Hermensz getuigt dat hij afgelopen zomer namens Barbara, de vrouw van Evert Schumer, aan 

Abbeken Stachouwer 4 ph.g. gegeven heeft. 

Nr. 104 FOLIO:            23v                     DATUM:                28 januari 1521 

 

- Tussen Lysken Backer en Egbert Robertsz. 

Ulrich Henrixsz, Peter van Wyringen, Jorien Backer en Coert Backer getuigen dat zij ongeveer veertien 

dagen geleden bij Wyllem Rippertsz geweest zijn toen het huis van Lysken Backer openbaar verkocht 

werd; zij hebben toen gehoord en gezien dat er al een kaars uit was voordat het huis verkocht was. Er 

werd toen een andere kaars aangestoken, terwijl er omgeroepen werd 38 h.p., te verhogen met een  

halve gulden. Engbert Robertsz kwam er achter dat het huis al was toegezegd aan iemand en zei dat 

het geen manier van doen was, twee kaarsen en een toezegging aan iemand en hij blies de kaars uit. 

Tymen van Wilsem, Hermen Struve en de anderen die over het huis gingen, zeiden toen dat hij de 

koper was omdat hij de kaars had uitgemaakt. Engbert antwoordde dat hij geen huis wilde want hij had 

er al genoeg. Hij stak een nieuwe kaars aan en zei dat ze hem lang genoeg moesten laten branden. 

Nr. 105 FOLIO:           24                      DATUM:               28 januari 1521 

 

- Van Claes Gysen. 

Sweer van Doetinchem en Johan Backer getuigen dat zij ongeveer acht [dagen?] geleden bij de 

Kartuizers in de keuken zaten en dat Claes Gysen daar met 7 of 8 andere soldaten de hele dag in het 
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klooster had zitten drinken en dronken was; toen deze hoorden dat Sweer en Johan in de keuken zaten, 

wilden zij daar ook naar toe maar werden niet toegelaten. Er ontstond een woordenwisseling waarbij zij 

hoorden dat Claes Gysen zei dat hij de degen van Sweer had en deze best op hem wilde gebruiken.  

Sweer getuigt verder dat Claes Gysen ook zei “ga naar buiten, ik wil de stad Kampen geen goed doen”. 

Johan heeft dit niet gehoord. 

Nr. 106 FOLIO:            24                    DATUM:                  28 januari 1521 

 

- Tussen Greete Backer en Jan Draeger. 

Heymen Backer  getuigt dat hij ongeveer veertien dagen na St. Michael ook aanwezig was op de 

bruiloft die Johan Draeger had georganiseerd voor zijn zuster; omdat er geen brood was, vroeg Johan 

hem naar zijn schoonmoeder Greete Backer te gaan en daar voor 16 stuiver brood te halen, wat hij ook 

deed.  

Johan, de knecht van Claes Backer, getuigt dat hij op de genoemde bruiloft bij Greete nog voor 4 

stuiver Brabants brood gehaald heeft, dat hij leverde aan Heymen Backer in het huis van Jan Draeger. 

Heymen getuigt dat Johan Draeger hem de 4 stuivers brood ook had laten halen en hem dat ook 

gegeven heeft.  

 

Nr. 107 FOLIO:         24v                     DATUM:                29 januari 1521 

 

- Tussen Lysken Backer en Engbert Robertsz. 

Tymen van Wilsem, schipper Berent Claesz, Johan Kerckhoff en Hermen Struve getuigen dat zij, 

Tymen en de schipper als mombers en Johan en Hermen als familieleden, namens Lysken Backer 

ongeveer drie weken geleden bij Wyllem Rippertsz thuis aanwezig geweest zijn, waar het huis van 

Lysken Backer bij de Hagenpoort openbaar verkocht zou worden. Toen de eerste kaars opgebrand was 

vóór dat er geboden was op het huis, zei koopman Ulrich dat er vast wel mensen zouden willen bieden 

op het huis en dat ze een volgende kaars moesten aansteken zolang er niet geboden werd.  

Er werd genoteerd dat het huis vrij verkocht zou worden m.u.v. 28 h.p. die afgelost moesten worden. 

Engbert Robertsz kwam een paar maal bij de tafel om de cedule te lezen en vroeg waar hij op moest 

inzetten en men suggereerde op 40 pond. Na beraad zette hij in op 36 pond per jaar, wat niet 

geaccepteerd werd. Toen hij weg was, bood Johan Kerckhoff 38 pond die werden met krijt genoteerd 

op de tafel. Er werd omgeroepen wie ƒ20 wilde verhogen mag ƒ1 trekken; wie daarna weer ƒ20 wil 

verhogen, mag ƒ2 trekken, zo verder tot ƒ5. Toen stond Egbert op, overzag de situatie en vroeg wie er 

38 pond had geboden. Hermen Struve antwoordde dat dat er niet toe deed en als hij wilde bieden, 

moest hij het geld op tafel leggen. Iedereen ging weer zitten en men zei wie ƒ15 wil verhogen, mag een 

halve gulden trekken. Hierna stond Egbert op en doofde de kaars en men vond dat hij de koop was 

aangegaan. Daarna stak Engbert weer een  kaars op en zei dat hij geen aankoop had gedaan, maar 

men vond dat hij de slag had gekregen.  

 

Nr. 108 FOLIO:           25                       DATUM:                30 januari 1521 

 

- Tussen Peter van Wyringen en Geert Dapper. 

Michiell Wyllemsz en Johan Wachter getuigen dat zij afgelopen herfst aanwezig zijn geweest in 

Amsterdam, waar zij gehoord en gezien hebben dat Peter van Wyringen ongeveer 2000 stokvissen  

verkocht aan Geert Dapper, die in een schip in Amsterdam lagen vóór de slagboom, honderd voor 3 

koopmansgulden en 8 stuiver; Peter en Michiell waarschuwden Geert dat hij de vis eerst moest gaan 

bekijken om te weten of het de moeite waard was. Dat gebeurde en Geert meldde zich bij Peter, in 

aanwezigheid van twee getuigen en zij werden het eens over de koop.  

 

Nr. 109 FOLIO:          25v                     DATUM:                 30 januari 1521 
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- Tussen Claes Claver en Gysbert Hoyer. 

Schipper Jan Berentsz, Severijn Petersz en Johan ten Hoeve getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij 

de koop toen Gysbert Hoyer zijn huis op de Burgwal naast Johan Hermensz verkocht aan Claes Claver.   

Zij weten dus zeker dat het huis als een vrij huis verkocht is, afgezien van de uitgaande tins, en dat 

Gysbert niet te kennen gaf dat er nog andere verplichtingen waren dan reeds genoemde.  

 

Nr. 110 FOLIO:          25v                   DATUM:                  31 januari 1521 

 

- Van Thys Claesz. 

Claes Jonge Jan, mr Peter Evertszen en Claes Raebe, hoofdlui van St. Annen Schutterij in Kampen, 

getuigen dat, hoewel men vindt dat Thys Claesz een inwoner van IJsselmuiden is, hij met de schutters 

is uit geweest en volgens hun eed melden getuigen dat zij dit nooit geweten hebben en dit ook nooit 

aan hen gevraagd is; het gilde heeft hierover ook nooit een eed afgelegd, behalve met afgelopen 

Pinksteren toen de leden familie en kennissen hebben uitgenodigd om te drinken zoals wel vaker 

gebeurd is. Het gilde heeft er geen bemoeienis mee gehad voor zover zij kunnen weten of eisen.  

 

Nr. 111 FOLIO:         26                      DATUM:                 1 februari 1521  

 

- Tussen Johan van Delden en Thys Claesz. 

Wyllem Wyllemsz en Jacob Coertsz getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden aanwezig waren 

aan de andere kant van de IJssel bij Thys Claesz thuis, toen Johan van Delden van Thys hooi kocht en 

zij hoorden dat Thys en diens vrouw zeiden dat het goed koeien hooi was, dat hun moeder ook aan de 

koeien gaf en dat de bovenzijde evengoed was als de onderzijde. Mocht het buiten een beetje 

beschimmelen, dan moest hij dat met een kleine vork weg halen. 

Jacob getuigt verder dat hij wel twee of driemaal van tevoren aan Thys gevraagd had of het hooi goed 

was, want hij wilde niet dat Johan van Delden bedrogen werd. Thys antwoordde telkens dat het goed 

hooi was waarmee je de koeien kon voeren. 

 

Nr. 112 FOLIO:         26                      DATUM:              1 februari 1521 

 

- Tussen Evert Nucke en Claes Gysen. 

Reyner van Zutphen, Adriaen van der Goude en Janneken de waardin getuigen dat zij ongeveer vier of 

vijf weken geleden aanwezig zijn geweest bij Janneken, waar zij gezien en gehoord hebben dat Claes 

Gysen een bonnet kocht van Adriaen van Huesden, waar een hoeveelheid bier op gedronken werd. 

Een paar dagen later rekende Claes met Janneken de waardin af, die het geld had voorgeschoten, ook 

van het bier en met Evert Nucke die daarvoor borg stond. Het voorschot van het gedronken bier was 29 

stuiver Brabants waarmee Claes tevreden was; hij beloofde dit te betalen zodra hij zijn geld van de stad 

ontving.   

 

Nr. 113 FOLIO:         26v                    DATUM:               4 februari 1521 

 

- Tussen Swarte Jacob en Johan ten Hoeve. 

Schipper Engbert van den Berge, Geert ten Acker en Peter Woltersz getuigen dat zij afgelopen herfst in 

Riga lagen, waar Swarte Jacob en Johan ten Hoeve woorden met elkaar kregen bij Luytken 

Wyttenborch thuis. De drie getuigen hebben gehoord en gezien dat ze bleven ruziemaken over de eed 

die de burgers van Kampen hadden afgelegd en zij hoorden o.a. dat Swarte Jacob tegen Johan ten 

Hoeve daar iets over zei. Tenslotte sloeg Johan Swarte Jacob, die nog aan tafel zat, van achteren op 

zijn hoofd en op zijn vinger; toen Swarte Jacob zo verwond was en op de grond lag, ging Johan ten 

Hoeve de deur uit. Nadat Swarte Jacob weer was op gestaan, vroeg hij aan Geert of hij het gedaan 

had, die daarop ontkennend antwoordde.  
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Wybrant Woltersz, Wyllem Hermensz, Geert ten Acker en Claes Schele Heyne getuigen dat zij van de 

waard, Luytken Wyttenborch, gehoord hebben dat deze zei dat Johan ten Hoeve Swarte Jacob niet 

terecht verwond had. 

Geerloff Claesz getuigt dat hij dat ook van de waard gehoord heeft en van de dienstmaagden en 

knechten. 

 

Nr. 114 FOLIO:         27                        DATUM:                8 februari 1521 

 

- Tussen Peter Sticker en Johan Westvelynck. 

Dirick Geertsz getuigt dat hij afgelopen zomer een vat teer gehaald heeft bij Peter Sticker met het merk 

van Johan Westvelynck erop, dat hij gebruikte voor het schip van Johan Westvelynck dat deze gekocht 

had van Dirck maar dat Dirck met recht weer verwonnen had, met toestemming van de vrouw van 

Johan Westvelynck zodat het schip niet onbruikbaar zou worden. De vrouw van Johan zei dat Johan bij 

thuiskomst het vat teer aan Peter zou betalen, daar zou zij wel voor zorgen.  

Evert Dirixsz getuigt dat hij toen aanwezig is geweest en gezien heeft dat Johan Westvelynck een vat 

teer kocht van Peter Sticker waar Johan zijn merkteken opzette. Hij zou daar 1 ph.g. voor geven en 

Evert kocht in diezelfde tijd ook een vat teer van Peter, dus hij weet dit wel zeker.  

 

Nr. 115 FOLIO:          27                      DATUM:                11 februari 1521 

 

- Tussen mr Jacob Barbier en Sweer van Carnetten. 

Albert Ulfahrt, Johan Jansz en Clara Albertsz getuigen dat zij omstreeks afgelopen Kerstmis aanwezig 

zijn geweest in de Hagen bij Albert thuis toen mr Jacob Barbier en Sweer van Carnetten de 

voorwaarden bespraken waarop mr Jacob Sweer zou genezen van de pokken. Sweer zou daarvoor 4 

ph.g. betalen, de ene nu direct en de andere 3 zou hij betalen zodra hij van de pokken genezen was. 

Daarna zou mr Jacob hem jaar en dag gezond houden.  

Nr. 116 FOLIO:          27v                    DATUM:                 15 februari 1521 

 

- Tussen Luytken de Wylde en Hermen Jansz. 

Hermen Nest getuigt dat hij goed weet dat Hermen Herbertsz Vulre nog in de stad was op dezelfde dag 

dat Luytken de Wylde beslag had laten leggen op zijn goederen; het beslag vond plaats om ongeveer 5 

uur in de ochtend en omstreeks 8 uur van diezelfde dag zag getuige Hermen Vulre nog op straat lopen. 

Goert Roloffsz getuigt dat hij ook gezien heeft dat Hermen Vulre op dezelfde dag dat Luytken de Wylde 

en Hermen Nest beslag hadden gelegd, nog in de stad was tot aan de middag toe en zag dat hij graag 

de vrouw van Hermen Jansz kalmeerde, maar omdat zij niet tevreden was, ging hij de stad uit. 

Wyllem van Essen en Peter Volckersz getuigen dat zij Hermen Vulre ook in de stad gezien hebben op 

die dag en de getuigen weten niet of hij de nacht na de beslaglegging in zijn huis geslapen heeft.   

Zij hebben evenmin gezien dat Berent Prior de panding deed, omdat al het lawaai afkomstig was van de 

buren. Zij zagen Hermen die dag, het was een woensdag en Peter Volckertsz  getuigt nog dat hij 

diezelfde ochtend bij Hermen thuis kwam om zijn laken terug te vragen en dat deze met hem mee liep 

naar zijn huis. 

 

Nr. 117 FOLIO:         27v                     DATUM:                  15 februari 1521 

 

Thonys, de vrouw van Willem van Essen en Lysbeth Pouwelts getuigen dat zij buren zijn van Hermen 

Herbertsz en dat zij zagen dat Berent Prior uit diens huis kwam toen hij klaar was met de panding van 

de goederen namens Luytken de Wylde, ’s morgens om 6 uur en dat Hermen Herbertsz diezelfde nacht 

nog in het huis was geweest en ook daarna omstreeks 9 uur voor de middag, toen ging hij pas de stad 

uit. Over de panding weten zij verder niets. 
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Nr. 118 FOLIO:          28                      DATUM:                   14 februari 1521 

 

- Onenigheid tussen Walys Reynertsz en zijn moeder, broers en zusters. 

Jan van den Veen Jansz, Jan Henricksz van Harderwijk, Henrick van Steenre, Rycolt Tymerman, 

Luytken Jansz en Jacob Dodensz getuigen dat zij afgelopen vrijdag aanwezig zijn geweest bij de 

onenigheid tussen genoemde partijen en toen deze niet tot overeenstemming konden komen, hebben 

zij tenslotte gehoord dat Walys Reynertsz zei, zonder omhaal van woorden, dat hij zijn moeder terstond 

haar lijfrente zou betalen en daar niet op zou korten.  

Nr. 119 FOLIO:         28                      DATUM:                 15 februari 1521 

 

- Tussen Johan ten Hoeve en Swarte Jacob. 

Schipper Engbert van den Berge, Geerloff Claesz en Wyllem Hermensz getuigen dat Johan ten Hoeve 

afgelopen herfst in Hamburg Swarte Jacob verwond had en dat hij daar voor de olderman en zijn 

bijzitters is verschenen, waar hij bereid was te doen wat zij hem oplegden; hij wilde dat de olderman, 

Hans Mysener en diens drie getuigen naar Swarte Jacob zouden gaan om hem te bewegen zijn zaak 

ook aan de olderman en zijn bijzitters voor te leggen. Toen zij bij Swarte Jacob kwamen die medisch 

werd behandeld, zei deze dat hij niet wist wat hij af moest spreken, als het hem maar niets kostte. 

Tenslotte kwam het zover dat Swarte Jacob wilde dat Johan zijn verteringen en medische behandeling 

zou betalen; dit werd door Johan ten Hoeve geweigerd. 

Geerloff Claesz getuigt dat Johan ten Hoeve bij hem is gekomen en zei dat hij zijn zaak geheel en al 

overdroeg aan de olderman en zijn bijzitters en hiervoor heeft Geerloff ook gezorgd. 

Schipper Engbert en Wyllem Hermensz getuigen dat Johan ten Hoeve naderhand ook bij hen is 

gekomen en dat Johan zijn zaak had overgedragen aan de olderman. 

 

Nr. 120 FOLIO:          28v                    DATUM:                15 februari 1521 

 

- Tussen Johan Straetken en schipper Peter Woltersz. 

Johan van Ossenbrugge en Geert Geertsz getuigen dat zij ongeveer drie jaar geleden met schipper 

Peter Woltersz meezeilden als bootslieden en toen zij in Riga lagen hebben zij gezien dat Johan 

Straetken bij Peter een vat inscheepte waar huiden op lagen of vast gespijkerd waren; zij weten niet wat 

voor huiden dat waren.  

Peter Henrixsz getuigt hetzelfde maar hij denkt dat het eland huiden waren. 

 

Nr. 121 FOLIO:         28v                     DATUM:                  ongedateerd 

 

- Van Marten Nyters. 

Hermen Backer getuigt dat Marten Willemsz in het stadsboek had gemeld dat Alyt Claes hem goede 

erfscheiding had gedaan van wijlen zijn vaders goederen; Marten heeft dit gedaan omdat hij ervan 

uitging dat zijn stiefmoeder hem zijn deel zou geven, ook van het geld dat zij van zijn overleden vader in 

bewaring had, n.l. het erfdeel van zijn moeder bestemd voor de kinderen. Getuige is aanwezig geweest 

toen Alyt aan Marten zijn deel uitkeerde, waarmee deze niet tevreden was; partijen gingen in onmin uit 

elkaar en Marten zou het er niet bij laten zitten. 

Arent Cuper en zijn knecht Alfert Cuper getuigen dat toen Marten het geld en de goederen van zijn 

stiefmoeder ontvangen had, deze bij hen kwam om de begrafenis te betalen; zij zagen dat Marten heel 

kwaad en ontevreden was en hoorden hem zeggen dat hij maar voor ongeveer voor ƒ10 had ontvangen 

en dat hij het daarbij niet wilde laten; hij had eerst nog wat te doen in Duisburg daarna zou hij actie 

ondernemen.  

 

Nr. 122 FOLIO:          29                       DATUM:              17 februari 1521 
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- Tussen Hans Mysener en Jan Berentsz, de waard in de Drie Torens. 

Peter Woltersz getuigt dat hij afgelopen herfst aanwezig is geweest in Hamburg toen Johan Berentsz 

aan Hans Mysener vroeg een broute bier naar Kampen te brengen en hij heeft gehoord dat Hans 

Mysener beloofde aan Jan dat hij zou vertrekken zodra het bier geladen was. Johan laadde het bier 

daarna bij Hans in maar deze bleef nog veel dagen liggen, hoewel er goede wind was.  

Nr. 123 FOLIO:          29v                     DATUM:                 17 februari 1521  

 

- Tussen Dirck Brouwer en Hermen van Hattem. 

Engbert Wyllemsz, Jan van Willip, Dirck Bitter en Jan van Groll, allen gezworen bierdragers, getuigen 

dat zij het bier van het huis van Dirick Brouwer naar het huis van Hermen van Hattem gebracht hebben 

en dat Hermen van Hattem en diens vrouw hen vaak bevolen hadden het bier van het huis van Dirick 

Brouwer naar hun huis te brengen en dat zij dat altijd gedaan hebben.  

Nr. 124 FOLIO:          29v                     DATUM:               18 februari 1521  

 

- Tussen Henrick[je] de weduwe van Claes Goertsz. 

Jacob Dubbeltsz en Jan Bartoltsz getuigen dat ongeveer 7 jaar geleden, Jan namens Henrick[je], de  

weduwe van Claes Goertsz en Jacob Dubbeltsz namens Claes Goertsz, met wijlen Jacob Tytgensz en 

Rijt Velder met zijn vieren samen de huwelijkse voorwaarden geregeld hebben tussen Henrick[je]  en 

wijlen Claes Goertsz, n.l. dat de ouders van Henrick[je] haar als huwelijksgeschenk jaarlijks 1 g.g. 

zouden geven afkomstig uit het erf van Bartolt Jonckersz in Barspijk en daaraan zouden zij zich 

levenslang verbinden; na hun dood zou Henrick[je] van het ouderlijk goed evenveel krijgen als Alyt de 

oudste zuster en haar man ontvangen hebben. Rijt en Jan Velder, broers van Henrick[je] waren hier 

tevreden mee en hadden van de ouders de het recht gekregen dit te regelen.  

Nr. 125 FOLIO:        30                         DATUM:                18 februari 1521 

 

- Tussen Evert van Hardenberch en Strijlant. 

Cornelys Joestsz en Wybrant Woltersz getuigen dat zij afgelopen zaterdag in de Wijnkelder geweest 

zijn waar Strijlant en Evert van Hardenberch onenigheid hadden over huiden die Strijlant in Bergen [N] 

had ingescheept bij Evert van Hardenberch en die in het schip nat waren geworden, waar Strijlant een 

vergoeding voor wilde. Zij hebben aan de getuigen gevraagd, na inspectie van de huiden, hierover een 

uitspraak te doen. Hier werden twee taken wijn op gezet. Na inspectie hebben Cornelys en Wybrant 

geen uitspraak gedaan, want er werd gezegd dat ze partijdig waren.   

 

  Nr. 126 FOLIO:             30                   DATUM:              19 februari 1521 

 

- Tussen Strijlant van Arnhem en Evert van Hardenberch. 

Johan Thonysz, Dirick Blauwe, Hessell Seysinck en Hans Hermensz getuigen dat er onenigheid was 

tussen Strijlant van Arnhem en Evert van Hardenberch over de vracht van huiden en beschadigde 

goederen; zij hebben afgelopen maandag vergaderd in de Wijnkelder met Cornelys Joestsz als vijfde 

man om de zaak aan te horen. De twee strijdenden hadden alles overgedragen aan deze vijf personen 

en beloofden hun beslissing te accepteren. Er werd beslist dat Strijlant zijn huiden en goederen mocht 

houden zonder vracht te betalen en als hij schade zou hebben geleden dan moest Evert het gelag 

alléén betalen. Alleen de vijfde man was het hiermee niet eens, hij wilde dat het gelag half / half betaald 

zou worden door de partijen.   

Nr. 127 FOLIO:         30v                      DATUM:                19 februari 1521 

 

- Tussen Johan Gerrijtsz en Henrick Luyder. 



RAK inv.nr. 10 

 

24 

 

Roloff Henrixsz getuigt dat hij omtrent 7 dagen geleden gezeild heeft met Henrick Luyder en dat hij 

zeker weet dat Johan Gerrijtsz in het schip van Henrick vier wagenschotten had die hij in Dantzig 

gekocht had.  

Nr. 128 FOLIO:           30v                    DATUM:                19 februari 1521 

 

- Tusssen Claes Wyllemsz en Elsken Backer. 

Symon Hermensz, Hermen Symonsz en Lambert Jacobsz getuigen dat zij zeer goed weten dat wijlen 

Henrick Backer en diens vrouw Elsken de Kattenwaard in de jaren 1518 en 1519 gebruikt hebben met 

Claes Wyllemsz en daarvan de opbrengst hebben ontvangen; want zij hebben gezien dat zij in 

genoemde jaren het hout en riet hakten en sneden en het onderling verdeelden. 

Nr. 129 FOLIO:          31                      DATUM:                21 februari 1521 

 

- Tussen Claes Tymmerman en Lucie, de vrouw van Henrick Noerman. 

Dirick Tymmerman getuigt dat hij ongeveer drie jaar geleden met zijn broer Claes Tymmerman samen 

een onbewoond erf had gehuurd van Henrick Noerman om daar hun hout op te slaan en toen zij dat erf 

ongeveer een half jaar in gebruik hadden, wilde Henrick de huur opzeggen. Hij nam de helft van Dirick 

terug en Claes behield zijn deel en gebruikte dat sindsdien; meer weet hij niet. 

Johan Henricksz getuigt dat hij ook aanwezig is geweest bij de verhuur en hij weet goed dat Claes en 

Dirick het erf samen huurden; hij was er ook bij toen Henrick met Dirick onenigheid kreeg, hem het erf 

niet langer wilde verhuren en de huur van Diricks helft opzegde; Claes behield de andere helft. 

Jan Aertsz getuigt dat Claes nadat Dirck van het erf gescheiden was, niet meer dan de helft van het erf 

heeft gebruikt. 

Nr. 130 FOLIO:           31                     DATUM:              23 februari 1521 

 

- Tussen Johan Gerrijtsz en Henrick Luyder. 

Evert van Drienhuysen en Thonys Draeck getuigen dat zij omstreeks 7 jaar geleden met Henrick Luder 

gezeild hebben en dat Johan Gerrijtsz op diezelfde reis naar Dantzig 4 wagenschotten kocht die in het 

schip werden geladen en toen zij hier aan de Oort waren gekomen en Johan zijn wagenschot 

tevoorschijn haalde en op het dek legde, kwam Henrick Luder en vroeg van wie het hout was. Johan 

antwoordde dat het van hem was en het in Dantzig gekocht en betaald had, maar daar wilde Henrick 

niets van weten; volgens hem hoorde het hout bij het schip en Jan Gerrijtsz kon zijn planken niet 

krijgen. 

Nr. 131 FOLIO:         31v                     DATUM:                24 februari 1521   

 

- Tussen Johan Wegge en Eefse inde Swaen. 

Cornelys Vleyshouwer getuigt dat Eefse inde Swaene hem ongeveer vier jaar geleden 48 g.g. schuldig 

was vanwege beloften door haar zoon gedaan, waarvan zij Cornelys 16 g.g. betaald had; de rest van 

het bedrag, 32 g.g., is drie jaar geleden overgedragen aan Johan Wegge in haar aanwezigheid en 

Eefse beloofde hem de 32 g.g. te betalen in twee jaar en dat was afgelopen Pinksteren de laatste 

termijn. Alles is opgetekend in het stadsboek.  

Nr. 132 FOLIO:           31v                    DATUM:                 28 februari 1521 

 

- Van Henrick Suypop uit Zwolle. 

Lambert Arentsz, Jonge Henrick van Diepholt en Jan van Wyringen getuigen dat zij omstreeks 

afgelopen Vastenavond in Amsterdam geweest zijn en toen zij samen in de Warmoesstraat waren met 

Henrick Suypop uit Zwolle, vroeg Lambert aan Henrick of hij uit Zwolle kwam; hij praatte verder over de 

relatie tussen Kampen en Zwolle, de privileges van beide steden en Henrick zei o.a. tegen hen dat de 
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Kampenaren hen graag kwetsten op het punt van de privileges, maar dat het maar brieven met zegels 

waren en dat het niets voorstelde.    

 

Nr. 133 FOLIO:          32                       DATUM:               17 februari 1521 

 

Thonys van den Grave, Wybrant Woltersz en Albert van Nymwegen getuigen dat zij met Luytken 

Holthoevynck gekozen moetsoenslui zijn geweest en een uitspraak gedaan hebben vermeld in een 

cedule die overhandigd is aan het gerecht, met de volgende inhoud: 

Op 15-12-1518 is er in de Gulden Arent een bijeenkomst geweest over de onenigheid tussen, enerzijds 

de reders van het schip dat Johan Toernynck van Henrick van Steenre ontvangen had en anderzijds 

Johan Toernynck; aanwezig waren namens de reders schipper Wybrant Woltersz en Thonys van den 

Grave en namens Johan Toernynck Luytken Olthoevynck en Albert van Nymwegen. Het conflict had 

betrekking op 16 last zout waarvan schipper Johan samen met anderen de herkomst wilde bewijzen.   

Schipper Johan Toernynck zal ook de 40 Pruisische mark betalen en de 50 g.g. voor de goederen van 

de reders, in drie termijnen vanaf de eerstkomende uitreding, daarna met St. Michael en tenslotte bij de 

uitreding over een jaar.  

Er was ook onenigheid over schade en daarom zal schipper Jan gehouden zijn om aan de vier 

moetsoenslui  3 pond groot te geven t.b.v. van de huisarmen in Kampen, 1 pond groot met Kerstmis 

over een jaar, weer 1 pond een jaar daarna en tenslotte 1 pond nog een jaar later. Hierna kan Johan 

zijn 32e scheepsaandeel in bezit nemen en moeten alle problemen zijn opgelost van de Pruisische reis. 

 

Nr. 134 FOLIO:           32v                     DATUM:              27 februari 1521 

 

- Van de tremekers. 

Jan Maesz uit Deventer getuigt dat hij gisterenavond in Brunnepe kwam toen de tremekers aankwamen 

en hij vroeg hen wat ze gevangen hadden; zij antwoordden dat ze een goede vangst hadden gehad en 

stelden een prijs vast voor de vis. Jan vroeg of ze toestemming voor de verkoop hadden en de 

tremekers wilden die vragen, want zonder toestemming was er geen verkoop. Zij kregen geen 

toestemming en overlegden bij Geertken inde Wyldeman; daarna hielden zij een uitverkoop voor 2 

gulden minder dan zij gisterenochtend zouden hebben gekregen. 

Johan van den Bussche is bij de laatste koop geweest en getuigt hetzelfde.   

Nr. 135 FOLIO:           32v                      DATUM:                  1 maart 1521   

 

- Tussen Dirick Brouwer en Geertken van Hattem. 

Johan van Hardenberch getuigt dat men hem ongeveer een jaar geleden gehaald heeft vanwege Dirick 

Brouwer en Geertken van Hattem samen bij Dirick thuis, waar Geertken bekende dat zij gerekend had 

met Dirick en dat zij hem 65 vaten bier schuldig bleef, waarvan 1 vat betaald was. Omdat zij niet kon 

schrijven, wilde zij dat Johan namens haar een document zou maken van de 65 vaten bier en dit 

heimelijk zou bewaren, want als zij bij leven dit niet zou betalen, zou Dirick na haar dood de helft van 

haar bezit claimen.  

Marryken Henrixs getuigt dat Dirick Brouwer en Geertken ook een jaar geleden bij haar thuis geweest 

zijn, daar hun boekhouding bekeken en tot de conclusie kwamen dat zij hem 66 vaten bier schuldig 

was, waarvan zij er één betaalde en zij korting kreeg van 1 vat op het bier. Er bleven 64 vaten over 

waar zij het mee eens was; zij wilde dat Dirick wat consideratie met haar had en zei dat haar man een 

kostkopersplaats wilde kopen en dat zij veel goederen zouden verkopen zodat zij ook Dirick kon 

betalen. Hij wilde dat zij het niet aan haar man zou zeggen.  

Johan Vyncke getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden aanwezig is geweest bij de Kraan waar Dirick 

Brouwer en Hermen van Hattem, de man van Geertken, woorden hadden over de schuld en hoorde dat 

Hermen zei dat hij Dirick een brief zou geven van de schuld en dat Dirick na Geertkens dood, de helft 

van het bezit zou krijgen.  
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Nr. 136 FOLIO:          33                       DATUM:               1 maart 1521 

 

- Van Lyesken Backers huis en Egbert Robertsz. 

Thonys Backer getuigt dat hij in dezelfde tijd dat het huis van Lyesken Backer openbaar verkocht zou 

worden bij Willem Rippersz was en toen de eerste kaars was opgebrand, was er niet geboden; er werd 

een nieuwe kaars aangestoken en er werd geroepen wie 20 gulden wil verhogen mag 1 gulden trekken. 

Bij 3 gulden stond Egbert op en zag dat er 38 h.p. per jaar was geboden en vroeg wie dat had gedaan 

omdat hij bedrog vreesde. Er werd hem gezegd dat hem dat niets aanging, waarop Egbert kwaad werd 

en zei dat het geen manier was twee kaarsen te branden voor één huis en nog meer van dat soort 

woorden. Toen werd geroepen: wie 15 gulden wil verhogen, mag een halve gulden trekken en Egbert 

vroeg weer wie de 38 h.p. had geboden en wrevelig werd hem gezegd dat die persoon bij de deur 

stond. Egbert sloeg uit woede de kaars uit. Men was het er toen over eens dat Egbert de slag had 

gekregen en het huis had gekocht en Egbert zei  dat ze maar een andere kaars aan moesten steken en 

dat hij het huis niet wilde hebben. Na veel geharrewar werd er gezegd dat ze maar een nieuwe kaars 

aan moesten steken. Getuige meldt verder dat Lysken Backer het huis wel wilde verkopen voor 38 h.p. 

en er geen verhoging nodig was.  

Alyt, de vrouw van Thonys, getuigt dat zij in de herberg kwam om haar man te halen en alles wat haar 

man getuigt ook door haar gezien en gehoord is.  

 

Nr. 137 FOLIO:          33v                    DATUM:              3 maart 1521 

 

- Tussen Peter Evertsz en Dirick Tripmaecker. 

Dirick Jansz getuigt dat hij ongeveer drie of vier jaar geleden met Marten Brouwer gegraven heeft in 

een stuk land in Mastenbroek dat gehuurd was door Peter Evertsz en Dirick Tripmaecker samen en dat 

Peter hem beloofde daarvoor per dag 5 stuiver te betalen. 

Evert Jansz getuigt hetzelfde, dat hij met Jan Tymensz in diezelfde tijd ook in dat land heeft helpen 

graven en dat Peter, en niet Dirick, beloofde hem te betalen. 

Johan Tymensz getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 138 FOLIO:         34                      DATUM:              5 maart 1521 

 

- Tussen Jacob Smit en Geert Baeck. 

Johan Rijnvisch, Johan Glasemaecker en Arent Grelle getuigen dat in de afgelopen winter toen er 

oorlog was tussen Kampen en Zwolle, hier een man gevangen was genomen uit Zwolle, genaamd 

Seyne mette Lappen en onze burger Johan Hermensz uit Dronten in Zwolle gevangen was genomen; 

er werd dus onderhandeld tussen de stad en de soldaten voor een uitruil van gevangenen. Er zijn drie 

getuigen naar het huis van Jacob Costersz gegaan, waar Geert Backer, de broer van Johan Hermensz 

als diens gevolmachtigde, probeerde de uitruil te bewerkstelligen waarbij de drie getuigen hielpen een 

protocol op te stellen, n.l.: de man uit Zwolle zou 11 g.g. betalen voor Johan Hermensz, verder nog een 

halve gulden aan St. Jorien, waarvan Jacob Smit contant voor de Zwollenaar 6½ g.g. zou neertellen. De 

andere 5 g.g. die overbleven zou Reyner van Ommen betalen, die ook in Zwolle gevangen had 

gezeten, als betaling van zijn afkoopsom. Omdat de getuigen niet borg wilden staan, werden tenslotte 

Jacob Smit en Johan Glasemaecker borg voor de toezegging van Reyner en Geert van de 5 g.g. 

Geert was tevreden met de toezegging van Reyner, ook als het meer geweest was.     

  

Nr. 139 FOLIO:          34                       DATUM:               6 maart 1521    

 

- Tussen Albert[je], de weduwe van Lubbert Topken en Johan Straetken. 

Henrick Jacobsz en Pauwel van Munster getuigen dat zij tweeën namens Albert[je], de weduwe van 

Lubbert Topken en haar kinderen enerzijds en Roloff Dunnynck en Hermen Raeve namens het onechte 
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zoontje van Lubbert anderzijds, inzake de 119 Riga marken die Johan Straetken van wijlen Lubbert in 

bewaring had, zijn opgetreden als intermediairs omstreeks afgelopen St. Maarten. Er werd beslist dat 

Johan Straetken onmiddellijk na de uitspraak 54 Riga mark zou betalen aan de weduwe en de andere 

65 mark was bestemd voor het kind en zou belegd worden. Mocht het onechte kind overlijden vóór zijn 

volwassenheid, dan zou diens moeder het geld erven en mocht de moeder van het kind sterven dan 

zouden de kinderen van Lubbert erven.  

Nr. 140 FOLIO:          34v                     DATUM:              6 maart 1521   

 

- Tussen Dirick Brouwer en Geertken van Hattem. 

Henrick Brouwer getuigt dat toen Dirick Brouwer en Geertken van Hattem hun boekhouding deden in 

zijn huis, hij ziek in bed lag, waar hij hoorde dat Geertken Dirick 66 vaten bier schuldig was en dat zij 

wilde dat haar man hiervan niet op de hoogte zou worden gesteld.  

Nr. 141 FOLIO:           34v                    DATUM:              6 maart 1521 

 

- Tussen Dirick Brouwer en Hermen van Hattem. 

Jan van Hardenberch, Joest Hermensz en Jacob Coertsz getuigen dat zij eergisteren avond in de 

Gulden Hoerne zaten om te helpen de kwestie op te lossen tussen Dirick Brouwer en Hermen van 

Hattem en diens vrouw, inzake de vaten bier en daar hebben zij gehoord dat Hermen van Hattem o.a. 

zei tegen Dirick  dat hij  er wel om wilde wedden dat het rechtvaardig was dat hij hem dat bier schuldig 

was, maar dat hij nog meer schuld in de stad had en dat hij dus niet veel zou krijgen. Dat zei Hermen 

wel twee of drie maal. 

Joest zegt dat hij het woord rechtvaardig niet gehoord heeft.  

 

Nr. 142 FOLIO:            35                     DATUM:              11 maart 1521 

 

Goede, de vrouw van Jacob van Graes, getuigt dat Henricken Luters met zuster Femme Jansz bij haar  

kwamen ongeveer een maand na Pinksteren en dat zij een rood Leids laken lieten zien dat zuster 

Femme voor Henricken Luters gekocht had en nog laken voor een rok en een halve el zwarte stof, 

samen voor 3 ph.g. en 8 stuivers Hollands. Zij meldt dat Henricken Luters de stof kocht en omdat Jacob 

van Graes en Goede Henricken niet kenden, heeft zuster Femme de betaling geregeld. 

Johan Droochscheerder getuigt dat Henricken Luters het laken in kwestie bij hem bracht om te laten 

scheren en het weer ophaalde om het aan haar dochter te geven. 

 

Nr. 143 FOLIO:          35                       DATUM:              11 maart 1521 

 

- Tussen Johan Sloetemaecker en Dirick Kystemaecker. 

Broese Kystemaecker en Dirick Cornelysz Kystemaecker getuigen dat zij intermediairs zijn geweest 

afgelopen jaar in het conflict tussen Jan Sloetemaecker en Dirick Kystemaecker inzake zeker sluitwerk 

dat Dirick schuldig was aan Johan en beloofd had te maken en materiaal dat nog niet geleverd was. Zij 

hebben daarin een uitspraak gedaan, n.l. dat Jan aan Dirick 5 stuivers zou kwijtschelden en daarna 

bleef Dirick nog schuldig 12 pond die hij Johan zou betalen in twee termijnen: 7 pond in mei en de rest 

met Pinksteren. Deze termijnen zijn nu lang en breed verlopen, het is nu een jaar geleden en zij weten 

niet of de betaling heeft plaats gevonden.  

Nr. 144 FOLIO:           35 v                   DATUM:             13 maart 1521   

 

Jan van Munster, kapelaan, getuigt dat hij bereid is voor zijn recht te zweren ...  [ niet af ]  

 

Nr. 145 FOLIO:           35v                   DATUM:              12 maart 1521 
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- Tussen Jan Albertsz en de weduwe van Lubbert Topken. 

Wyllem Geertsz Pelser en Evert van Dulmen getuigen dat zij met Jan Albertsz en andere bootgezellen 

vier jaar geleden met wijlen Lubbert Topken in Lissabon hebben gelegen en dat wijlen Lubbert hen na 

de reis weer opnieuw inhuurden; zij hebben hem geholpen het schip in Hasselt uit te laden waarvoor hij 

hen 34 stuiver Brabants zou geven. Zij melden dat zij het geld ontvangen hebben maar Jan Albertsz, 

die ook geholpen heeft, zou dit ook verdiend hebben.  

Nr. 146 FOLIO:         35v                    DATUM:                14 maart 1521 

 

- Van Reyners Brouwers zoon. 

Frederick Theeuwsz getuigt dat hij afgelopen zondag halfvasten op de dijk voor de brug was en daar de 

zoon van Henrick Hoff zag en die van Henrick Harnasmaecker; toen kwam daar de knecht die nu 

gewond is en duwde de zoon van de harnasmaker in een plas water. De zoon van Reyner Brouwer 

waakte tezelfdertijd op de brug, kwam erbij en sprak de knecht hierover aan. De jongen pakte een mes 

en stak naar de zoon van Reyner Brouwer; er kwamen nog twee of drie jongens bij en de zoon zei: 

‘kunnen jullie wel, met zijn vieren!” Er ontstond een gevecht waarbij de knecht gewond werd. 

Luytken Hoff en Jan Pilgrimsz getuigen hetzelfde.  

 

Nr. 147 FOLIO:          36                     DATUM:            14 maart 1521 

 

- Tussen Luytken van Hasselt en Geert Loese. 

Mr Dirick ten Ziell getuigt dat hij eergisteren onder de Clocke zat voor de deur van wijlen mr Johan 

Barbier, waar Luytken van Hasselt ook zat. Arent Pigge kwam erbij en Luytken stond op en bood 

rentmeester Arent zijn plaats aan.  

Om niet geheel duidelijke reden, ontstond er een woordenwisseling waarbij Luytken en Geert beiden 

hun mes trokken en naar elkaar staken; er werd niemand gewond. 

Arent Pigge getuigt hetzelfde als mr Dirick en zegt verder dat Geert Loese Luytken verweet dat hij een 

boef was en dat Luytken zei: “wat wil je nu?” 

Hermen van der Vecht getuigt dat Geert Loese Luytken van Hasselt tergde en zei dat hij een boef was; 

Geert had zijn mes getrokken evenals Luytken, zij staken naar elkaar maar raakten elkaar niet. Luytken 

verweet Geert dat zijn zaak er beter voor had kunnen staan.  

 

Nr. 148 FOLIO:         36v                     DATUM:                20 maart  1521 

 

- Tussen Mense Rode en Geert int Huysken. 

Henrick Goykensz getuigt dat Mense Rode van hem een huis heeft gehuurd in de Hagen voor 2 

Hoornsgulden per jaar waar Geert Wyllemsz, schoenmaker, ook in woont. Mense heeft hem de helft 

van de huur betaald en Geert en diens echtgenote hebben hem dikwijls gevraagd wat consideratie met 

hen te hebben voor het resterende geld, dat zij beloofden te betalen, maar wat nochtans niet is 

gebeurd.  

Alyt Jacobs en Trijne Rycolts getuigen dat zij ook vaak gehoord hebben van Geert en diens vrouw dat 

zij Mense 18 stuiver Brabants schuldig waren van de huishuur.  

 

Nr. 149 FOLIO:         36v                     DATUM:              20 maart 1521 

 

Lubbert Corvemaecker getuigt dat de weduwe van Johan Coeckman als brandschat had beloofd voor 

het erf op de Groete Luyt bij Zwolle 60 ph.g. te betalen. De dag na deze overeenkomst,  beloofde joffer 

Alyt Zuyre, de moeder van de weduwe, aan Johan van der Vechte de brandschat met veertien dagen te 

betalen, waar getuige bij was.  

Berent Prior heeft zijn gicht gedaan: Evert Nucke, die aan de pest lijdt, heeft hem bekend dat alles 

gebeurd is zoals Lubbert zegt.  
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Nr. 150 FOLIO:          37                     DATUM:             20 maart 1521 

 

- Tussen Jacob van Vorden en Johan Wolffsz. 

Johan Wolffsz en Henrick Hoff getuigen dat zij als Schepenen in de tijd toen wijlen Alyt Rijnvisch ziek 

was, haar laatste testament hebben ontvangen en zij weten heel goed dat wijlen Alyt 

handelingsbekwaam was toen zij het testament in ontvangst namen.    

Heymans, secretaris, getuigt dat hij ook aanwezig was en meldt hetzelfde. 

 

  Nr. 151 FOLIO:           37                      DATUM:                20 maart 1521 

 

Henrick Hermensz, Johan Kerckhoff en Rutger Wyllemsz getuigen dat, toen onderzocht werd of Claes 

Warnertsz inwoner van de stad Kampen was, zij meldden bij hun eed dat zij hem al lang gekend 

hebben evenals zijn handel en dat zij goed weten dat Claes geen burger of inwoner van de stad is en er 

ook niet woont, dat hij zo nu en dan komt. Toen hij in Zwolle gevangen werd gezet, was hij bij Reyner 

Martensz in de kost en stalde daar zijn paarden. Claes is een alleenstaande jongen, geboren in 

Hardenberg en vertoeft dagelijks in andere plaatsen waar hij zijn geld verteert. Hij is niet zo vaak in 

Kampen en loopt ook geen wacht en over zijn bruggengeld pleegt hij te onderhandelen. 

Henrick van Trier, de brugmeester, getuigt dat Claes vorig jaar 20 en daar vóór 19 [ gulden ] moet 

betalen als gastgebruiker van de bruggen voor hem, zijn familie en paarden en dat hij nog steeds met 

hem in onderhandeling is.  

 

Nr. 152 FOLIO:             37v en 38                 DATUM:              5 april 1521 

 

Peter Frerixsz getuigt dat Jacob Coertsz op zijn werk is en er een tijd lang bezig geweest is en dat de 

kalk, zoals Johan van Ensz bedoelt, die hij in het begin van de week vóór Pasen van Henrick Croesers 

voorraad genomen heeft samen met Jacob Coertsz, gehaald is van de voorraad van getuige en niet van 

Henricks voorraad. Johan is hierover niet eerlijk, want Henrick miste zijn kalk al in het begin van de 

vasten. Toen hij hem daarnaar vroeg antwoordde Jacob dat men hem dit nimmer als waarheid kon 

bewijzen.    

Goesen Holtzager getuigt dat hij goed weet dat er al een gat was in de hoeveelheid kalk van Henrick 

Croeser tijdens afgelopen eerste week van de vasten. 

Jan Goertsz en Berent Hermensz getuigen hetzelfde en zeggen dat het gat niet groter is dan men met 

drie manden kan vullen; zij hebben de kalk mede helpen dragen van Peter Frerixsz voorraad en niet 

van die van Henrick Croeser.  

Jan Velicke getuigt hetzelfde en weet ook dat het gat in de kalk van Henrick Croeser er al was in de 

eerste week van de vasten. 

Geertken, de dienstmaagd van Jacob Coertsz, getuigt dat zij ook de kalk van Frerick heeft gedragen en 

niet die van Henrick Croeser. 

Arent Muller en Jan van Teeckelenborch, opperknecht, getuigen dat het gat in de kalk op Vastenavond 

al aanwezig was en Jan heeft Peters kalk klaar gemaakt en heeft niet gezien dat er iets van de kalk van 

Henrick Croeser gehaald werd. 

 

Nr. 153 FOLIO:           37v                      DATUM:               6 april 1521 

 

- Tussen de weduwe van  Luytken Holthoevynck en die van Peter Salm. 

Lambert Arentsz en Gysbert Arentsz getuigen dat zij in 1520 met Hemelvaart ’s avonds in Amsterdam 

waren binnen de Ring waar zij gezien en gehoord hebben dat wijlen Peter Salm aan wijlen Luytken 

Holthoevynck 15 vaten as verkocht, met het leven van Peter als onderpand voor een jaar, voor 12½ 

koopmansgulden en stelde als voorwaarde dat als Peter na dat jaar nog leefde dan zou Luytken hem 
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de 12½ gulden geven en als hij niet meer leefde dan zou Luytken niets geven. En hij is binnen dat jaar 

gestorven.  

Nr. 154 FOLIO:          38                      DATUM:                10 april 1521   

 

- Tussen Dirick Lueren en Dirick Blauwe over de kost van Evert Jansz. 

Jan Droochscheerder en Kersken van Coelen getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Dirick Lueren 

thuis in het begin van de oorlog toen het huisje gevorderd was en Wolter en Evert, de twee gevangenen 

daar zaten; zij hoorden toen dat Dirick Blauwe tegen Evert Jansz de gevangene zei dat hij het geld aan 

hem moest zenden en aan niemand anders en dat hij het aan de waardin zou geven. Zij hebben niet 

gehoord of kunnen verstaan dat Dirick Blauwe hierover met de waardin sprak.  

Nr. 155 FOLIO:            38                     DATUM:               12 april 1521 

 

- Tussen Geese van Kuinre en Symon Speyart. 

Jacob Nollensz getuigt dat wijlen priester Tymen Jansz zijn testament gemaakt had, ongeveer zeven 

jaar geleden en dat hij daarin hem, Jacob, en de andere executeurs een volmacht geeft om voor zijn 

ziel en zaligheid te zorgen en zijn nagelaten goederen en dat m.u.v. priester Henrick van Noertwolde de 

andere executeurs reeds allen overleden zijn.   

De goederen waren bestemd voor de kinderen van priester Tymens dochter, het betrof roerende 

goederen waarop Symon Speyart nu beslag heeft gelegd en waarvoor de executeurs geen andere 

bestemming hadden dan de kinderen.   

Nr. 156 FOLIO:           38v                    DATUM:               12 april 1521 

 

- Tussen Kersken Petersz en de erfgenamen van zijn overleden moeder. 

Dirick Kystemaecker, Anthonys Tymmerman en Coert Albertsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest 

toen wijlen Alyt Petersz, nog geheel bij haar verstand en vóór toediening van het H. Oliesel, bekende 

dat haar zoon Kersken haar beloofd had te helpen in haar nood en dat zij hem nog 40 g.g. schuldig 

was. Toen priester Jan van Munster kwam om het sacrament toe te dienen, bekende zij dit nogmaals 

voor ieder die aanwezig was en stierf enige uren later.  

Nr. 157 FOLIO:           38v                   DATUM:                    14 april 1521 

 

- Tussen Anna Peters en Lubbert Vorcken. 

Alyt Mullers getuigt dat Anna Peters, wonend in het huis van Lubbert Vorcken, omstreeks St. Maarten 

van huis ging en haar de sleutel van het huis in bewaring gaf totdat zij terugkwam en dat Lubbert  

Vorcken bij haar is gekomen in de week voor Pasen en de sleutel van het huis wilde hebben, die zij 

hem heeft gegeven. Meer weet zij niet. 

Lysken Leuw getuigt dat zij gezien heeft dat Lubbert Vorcken en zijn mensen afgelopen herfst in en uit 

Anna’s huis gingen, dat zij van Lubbert gehuurd had.  

Lubbe Holtzager getuigt hetzelfde, evenals Bette Goykens en Geertken Berents. 

Greete Wyllems getuigt dat zij ook gezien heeft dat Lubbert Vorcken met zijn mensen enige tijd 

regelmatig in- en uit het huis liepen.   

 

Nr. 158 FOLIO:           39                      DATUM:             14 april 1521 

 

- Tussen Johan Wachter en Henrick Cloetynck. 

Claes van Wye en Albert Sticker getuigen dat nu drie jaar geleden, toen Johan Wachter het stads 

telambt gehuurd had, zij aanwezig geweest zijn en gehoord en gezien hebben dat Henrick Cloetynck, 

die ook een stuk viswater aan de Pijperstaart had, met hem overlegde over het telgeld; Henrick zou 
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hem voor dat jaar 1 Hoornsgulden geven en tezelfdertijd overlegden Claes en Albert ook met Jan en 

wilden hem ook 1 Hoornsgulden geven, die zij hem ook betaald hebben. 

Maes Gysbertsz getuigt hetzelfde.   

 

Nr. 159 FOLIO:            39                    DATUM:                14 april 1521  

 

Henrick Martensz getuigt dat priester mr Jacob Ridder, suffragaan in Utrecht, zijn oom Geert Ridder 

heeft laten halen vanwege de kwestie dat Tymen van Dashorst niet met zijn nicht Geertken wilde 

trouwen; hij verzocht getuige Henrick dat hij in de huwelijkse voorwaarden tussen Tymen en Geertken 

zou opnemen dat Tymen met haar zou trouwen en samen met haar de helft van haar goederen zou 

bezitten. Zodoende wilde mr Jacob dat Tymen en zijn nichtje 200 g.g. zouden krijgen, 100 gulden van 

Geert afkomstig van zijn goederen voor zijn zuster Geertken en de andere 100 gulden wilde mr Jacob 

binnen een jaar betalen. Toen is Geert Ridder bij Henrick gekomen om te zeggen dat hij geen 100 

gulden kon missen van zijn goederen, hij wilde zijn zuster wel 50 gulden geven.    

 

Nr. 160 FOLIO:          39v                    DATUM:                16 april 1521 

 

- Tussen Johan Hermensz en Else Fuls. 

Henrick Baers en Coert Scroer getuigen dat zij ongeveer veertien dagen voor afgelopen St. Michael 

gezien en gehoord hebben dat Johan Hermensz zich beklaagde, dat het huis dat hij van Else Fulx 

gehuurd had in de St. Jacobssteeg, veel lekken had en dat hij daar niet in kon wonen. Hij wilde eruit 

trekken en bood Else een half jaar huur waarop zij wilde dat hij een jaar bleef. Zij beloofde hem het huis 

binnen veertien dagen dicht te laten maken en als dat niet gebeurde, kon hij een jaar lang voor niets 

wonen. Else beloofde dit in handen van Henrick Baers en op deze voorwaarde bleef Johan in het huis. 

Nr. 161 FOLIO:            39v                  DATUM:               16 april 1521 

 

- Tussen Peter Muller en Johan Roesenboem. 

Dirick Opreyder getuigt dat hij ongeveer drie jaar geleden aan Johan Roesenboem veel Kamper lakens 

verkocht heeft die deze hem mettertijd betaalde met 1 gulden per week. Maar afgelopen voorjaar wilde 

Jan dat Dirick hem nog drie lakens leverde bestemd voor Peter Muller, waarop Dirick zei dat hij dat wel 

wilde doen mits de lakens betaald waren. Jan betaalde voor één laken en Dirick leverde hem niet meer 

dan dat éne laken. Dirick weigerde te leveren zonder betaling.  

Nr. 162 FOLIO:         40                      DATUM:                 16 april 1521 

 

- Tussen Johan Hermensz uit Dronten en Hermen van Ommen. 

Coert Albertsz, echtgenote Mechtelt en Wyllem Andriesz getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden 

aanwezig zijn geweest bij Coert thuis, waar zij gezien en gehoord hebben dat Hermen van Ommen 

ruzie had met Johan Hermensz uit Dronten, wijlen Albert Petersz en Jacob Geertsz over het weeggeld 

dat zij te goeder trouw met elkaar gedeeld hadden. Er werd besloten dat Hermen van Ommen uit de 

weilanden van Johan Hermensz, wijlen Albert Petersz en Jacob Geertsz een voer hooi zou halen zo 

veel als hij kon vervoeren en hij kreeg zijn drinkgeld van die dag en hiermee moest alles opgelost zijn.  

Nr. 163 FOLIO:          40                     DATUM:                12 juli 1521 

 

- Tussen Dirick Tripmaecker en Evert Hermensz.  

Mr Reyner Reynertsz en Jan Rijnvisch getuigen dat zij ongeveer met St. Jacob in 1520 aanwezig zijn 

geweest in Kampen waar zij gezien en gehoord hebben dat Evert Hermensz aan Dirick Tripmaecker 4 

last gerst verkocht, de last voor 12½ g.g. die hij zou leveren met St. Lambert met een marge van acht 

dagen; hierop werd de wijnkoop gedronken voor een halve gulden, waaraan mr Reyner en Jan deel 

hadden.  
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Nr. 164 FOLIO:          40v                   DATUM:                 26 april 1521 

 

- Van het kind van Lubbert Topken.  

Roloff Dunnynck en Hermen Rave getuigen dat er ruzie was ontstaan tussen Albert[je], de weduwe van 

Lubbert Topken en haar kinderen enerzijds en de familie van de onechte zoon anderzijds over het geld 

dat Johan Straetken in bewaring had. Er vond interventie plaats op basis van onderstaande cedule. 

Lubbert Topken heeft zijn natuurlijke zoon 100 Hoornsgulden gegeven en na zijn dood is met partijen 

overeengekomen dat het kind hiervan 65 gulden krijgt, de rest krijgt de weduwe van Lubbert op 

voorwaarde dat voor 60 gulden een rente gekocht wordt van 3 Hoornsgulden per jaar t.b.v. het kind en 

voor de overige 5 gulden zal zij het kind voeden en kleden. Als het kind volwassen is, krijgt hij de 

beschikking over het geld. Sterft het kind, dan krijgt de moeder levenslang de revenuen en na haar 

dood komt het geld weer aan Lubbertsz eigen kinderen.  

Hiervoor zijn verantwoordelijk: Pouwel van Munster, Wybrant Arentsz namens de weduwe en Roloff 

Dunnynck en Hermen Raven als mombers van de kinderen en anderzijds Johan Straetken. De overman 

was Henrick Jacobsz. Allen onderschrijven deze getuigenis.  

 

Nr. 165 FOLIO:          41                      DATUM:               3 mei 1521 

 

- Van schipper Lubbert uit Zeeland. 

Tymen Albertsz en Hans Petersz getuigen dat zij in de afgelopen vasten met schipper Lubbertsz mee 

geweest zijn op zijn schip toen zij zagen dat hij over de tonnen in het Diep zeilde; sommigen bleven 

vast zitten aan het roer en werden een stuk meegesleept, zodat zij het roer weer met grote moeite 

moesten vastzetten. De volgende dag was de ton weggedreven en Tymen waarschuwde de schipper 

dat hij dat niet meer moest doen, omdat het zo veel schade opleverde. 

Nr. 166 FOLIO:            41                    DATUM:                   13 mei 1521  

 

Schipper mr Reyner Tymmerman, ongeveer 40 jaar oud, getuigt onder ede dat hij ongeveer 20 jaar in 

het vak zit en daarvan ongeveer drie jaar in Zwolle gewoond heeft en dat hij heel goed weet, dat er toen 

in Zwolle geen grote schepen waren dan de dubbele pot[schip] die gevaren werd door de vader van 

Albert Huerlincks en dat zuidelijk in het Zwarte Water na Zwolle of via Zwolle door het Zwarte Water 

westwaarts er geen andere was dan de dubbele pot, die Zwolse goederen af- en aan bracht.  

Hij meldt verder dat in de tijd dat hij met grote schepen begon te varen, hij geholpen heeft de grote 

schepen in het Zwarte Water te laden en dat men toen vanaf zee tot in het Zwarte Water een diepte had 

van wel 5½ el, terwijl het nu geen 3½ el diep is. Hij zegt verder dat in de tijd dat hij in Zwolle woonde de 

Zwolse tol niet anders genoemd werd dan weeggeld.  

 

Nr. 167 FOLIO:            41v                  DATUM:                  9 mei 1521 

 

- Van de zaak met Zwolle. 

Geert Ruter getuigt dat hij ongeveer 14 of 15 jaar geleden in Genemuiden geweest is, waar hij gezien 

heeft dat Wolter van Uterwijck met bepaalde burgers en dienaren uit Kampen namens de stad in de 

herberg zaten te wachten op zekere schepen, komend van het Zwarte Water, met goederen waar 

belasting op geheven werd die men de stad Kampen wilde onthouden. Zij zeiden echter dat de 

kooplieden afspraken met de stad Kampen hadden gemaakt en toen ging men weer terug. 

Tezelfdertijd dat getuige in Genemuiden was, was daar ook Janneken Lassman uit Genemuiden. 

Steven Kruese getuigt dat hij in 1511 ongeveer met wijlen Cleys van Urck namens de Raad was 

toegevoegd om bij het Zwarte Water ettelijke schepen te controleren die de stad Kampen hun tol wilden 

onthouden. Toen zij aan boord van een van die schepen waren, vonden zij daar geen belastbare 

goederen en gingen weer terug naar Kampen. 
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Geert van Ingen getuigt dat Hans Meyer een deel van afgelopen jaar namens de stad vastgezet was 

voor zekere tol, die hij de stad Kampen verschuldigd was voor goederen die hij namens een reder door 

het Zwarte Water had gevoerd; dit werd door familie geschikt en Hans Meyer betaalde een bepaald 

bedrag waarna hij vrijgelaten werd. Hoeveel het was, weet hij niet. Verder weet hij, volgens de 

documenten die daarvan zijn, dat Hans Meyer een eed aflegde. Hij weet ook goed dat Wolter van 

Uterwijck een deel van het afgelopen jaar namens de stad uitgekozen was om te wachten op de 

schepen die met belastbare goederen aan boord door het Zwarte Water voeren en de tol niet wilden 

betalen, zoals vaak gebeurde. Op deze manier inde de stad gedurende vele jaren de tol op bepaalde 

goederen.  

Tymen van Wilsem getuigt dat hij ook een deel van vorig jaar namens de stad uitgekozen was om met 

Wolter van Uterwijck in Genemuiden te wachten op schepen die via het Zwarte Water met belastbare 

goederen voeren en hun tol niet wilden betalen. Zij vonden daar zakken wol en omdat de koopman naar 

Kampen ging met de wol, gingen zij weer naar huis. 

Berent Prior getuigt  dat hij ongeveer 8 of 9 jaar geleden ook met Wolter van Uterwijck in Genemuiden 

is geweest om daar op schepen te wachten die de stad Kampen hun tol wilden onthouden door via het 

Zwarte Water te varen. 

Maes Maesz, Jan van Urck en Mathys Geye getuigen dat zij met meerdere andere burgers uit Kampen 

met Pinksteren 1520 in een van de wagens zaten die naar Coesveld reden en toen zij in Zwolle bij de 

Diezerpoort kwamen bij het bruggetje werd er aan hen gevraagd of ze de burgemeester gesproken 

hadden, wat zij bevestigden; verder werd er niets gevraagd. Daarna ongeveer een halve mijl buiten de 

stadsvrijheid van Zwolle, kwamen hen stadsdienaren achterna gereden die hen aanhielden en zij 

melden dat zij nergens anders aangehouden waren. 

Tymen van den Vene getuigt dat hij op de andere wagen zat en dat alles heeft plaats gehad zoals de 

genoemde getuigen verteld hebben.  

 

Nr. 168 FOLIO:           42v                   DATUM:             10 mei 1521 

 

- Tussen Dirick Wesselsz en Jan inde Swaene over de koop van een huis. 

Goetsfrunt Goetsfruntsz, Jacob Doedensz en Hermen Raven getuigen dat zij aanwezig zijn geweest als 

zegslieden bij de koop van een huis tussen Jan inde Swaene en Dirick Wesselsz, n.l. dat Dirick 

Wesselsz 601 g.g. zou betalen als volgt: met Midwinter ƒ50, met Pasen ƒ50 en de andere ƒ500 zou hij 

jaarlijks met Pasen verrenten met 20 penningen tegen 1 zonder erftins, daarvoor zou hij een vrij huis 

krijgen zonder betalingsverplichting van tins of rente. Daarna gaf Dirick 1 g.g. voor de wijnkoop en beide 

partijen waren hiermee tevreden.   

Nr. 169 FOLIO:           42v                   DATUM:              10 mei 1521 

Wyllem Rippertsz getuigt dat hij goed weet dat enige jaren geleden, hoeveel weet hij niet meer, Hans 

Meyer , toen nog in Zwolle, hem opdroeg naar de belastingontvanger in Kampen te gaan om namens 

hem 31 zakken wol te laten noteren, die hij van Zwolle naar Holland verscheepte, wat Wyllem ook deed. 

Hij meldt verder dat Hans Meyer daarna in Kampen kwam en aan de belastingontvanger aldaar de tol 

betaalde van  de wol.  

 

Nr. 170 FOLIO:           42v                  DATUM:                 10 mei 1521 

 

Henrick Wesselsz getuigt dat hij ongeveer 20 jaar geleden met wijlen Cleys van Urck op diens schip 

was, toen er in Kampen bericht kwam dat enige schepen met belastbare goederen langs wilden varen;   

zij hebben daarnaar gezocht maar niets gevonden. Hij meldt verder dat hij aanwezig was toen Wolter 

van Uterwijck hiervoor uitgestuurd werd en dat zij bij een schip kwamen dat wol had ingescheept, maar 

omdat de koopman dit aan de stad had gemeld, lieten zij hem gaan. 

 

Nr. 171 FOLIO:           43  e.v.               DATUM:                  10 mei 1521 
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Jan van Delden, Gyse Posth, Reyner Jansz en Reyner van Ommen getuigen dat zij met andere burgers 

uit Kampen op de afgelopen avond van St. Simon en Jude in Frankhuis waren in Onze Genadige Heers 

Heerlijkheid, waar zij met meerdere Zwollenaren hadden gesproken en toen zij niets vermoedend aan 

tafel zaten voor het ontbijt, kwamen er twee personen van de Raad van Zwolle te paard en met wel 25 

of 30 gewapende mensen te voet naar hen toe en zeiden: “jullie verraders, geef je over” en bedreigden 

hen met hun wapens en dwongen hen mee te gaan naar Zwolle; Jacob Henrixsz werd in de rug 

gestoken met een javelijn [ werpspies ] maar werd niet gewond. Hij meldt dat een van de personen van 

de Raad zei dat zij hen aanhielden namens de heer en zij werden als gevangenen naar Zwolle 

gebracht, waar zij namens de stad werden ingerekend en hun geld en wapens werden afgenomen. Zij 

zaten in de toren van Zwolle waar dieven en verraders thuis horen, werden toen voor de schout 

gebracht, waar zij zich verdedigd hebben; daarna werden zij weer vastgezet. Deze hoogmoed en 

schoffering hadden zij, naast de eerder afgeperste gelden ad ƒ22, niet willen lijden.  

Zij melden verder dat Jacob van den Vene, burger van Kampen, tezelfdertijd ook in Zwolle naar de 

markt was geweest en in Frankhuis kwam, waar hij ook gedwongen werd weer naar Zwolle te gaan; hij 

mocht geen marktvrijheid genieten volgens het register van de schout van Zwolle, voordat zij gezworen 

hadden dat hen geen letsel was aangedaan of ander leed berokkend.  

Zij hebben dit zelf niet beloofd, want alles heeft plaats gehad zoals zij hebben getuigd, zij zijn gesleept 

van de ene stad naar de andere en behandeld als misdadigers.  

 

Nr. 172 FOLIO:           43v                DATUM:                  10 mei 1521 

 

- Van Dirick Fockecamp en Cornelys Pottebacker. 

Femme, dienstmaagd van Cornelys Pottebacker en Hase Lubberts getuigen dat zij op afgelopen Buiten 

Kransavond samen uit het huis van Cornelys Pottebacker naar het huis van Dirick Fockecamp hebben 

gedragen eerst acht Kamper lakens, de tweede keer zes Kamper lakens op een draagbaar en de derde 

keer twee Kamper lakens op het hoofd; zij hebben dus Dirick Fockecamp in totaal 16 Kamper lakens 

geleverd, die zij overhandigd hebben aan diens echtgenote en aan haar zoon.  

Nr. 173 FOLIO:          44                      DATUM:               10 mei 1521 

 

- Van de schikking.  

Jan van Delden getuigt dat een groep soldaten uit Zwolle ’s nacht in zijn huis kwam en Jan van Deldens 

zoon meebrachten die op het tichelwerk bij Wilsum woonde; zij pakten drie van Jans knechten en 

gooiden brandend stro naar binnen en wilden zo het huis in brand steken. De zoon van Jan die zij 

hadden meegenomen en de knechten verdedigden het huis en de inventaris en de ƒ30 die men hen de 

volgende dag zou betalen. De soldaten gingen verder en op de Steendijk kwam Robbert van Ittersum 

hen tegemoet die hen dwong terug te gaan. Het huis stond intussen in brand. 

Zweer, de zoon van Jan van Delden en Mechtelt, Jans dienstmaagd, getuigen dat het zo gebeurd is als 

Jan heeft verteld.   

Nr. 174 FOLIO:         44                       DATUM:               10 mei 1521 

 

Armgart, de vrouw van Jan Geertsz getuigt dat de soldaten uit Zwolle ook eens koeien van Keulvoet 

hebben gehaald, die zij weer verkochten voor ƒ25; daarna gingen zij weer terug naar Zwolle. Zij nam de 

joffer van Scerpenzeell in de arm om het huis Keulvoet en haar goederen te verdedigen. Zij gingen 

samen naar het huis van Jacob van Wytmans, eerste man van de Raad, die haar de macht gaf de 

brandschatting te ontlopen. Er werd besloten dat zij een zeker bedrag zou betalen met Maria Lichtmis 

voor een schikking en Jacob van Wytmans ging naar Robbert van Ittersum en de andere bevelhebbers, 

die weigerden haar die te geven. Er werd haar wel gegarandeerd dat haar huis en goederen 

onbeschadigd zouden blijven, zo niet dan zou de stad Zwolle haar schadeloos stellen. Jacob van 

Wytman beloofde haar dit.  
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Nr. 175 FOLIO:           44v            DATUM:                9 mei 1521 

 

Johan Brouwer getuigt dat hij in de afgelopen vasten verkocht heeft aan Claes Dubbeltsz zijn brouwerij 

benodigdheden voor 18 ph.g., zoals hij die gekocht had van Johan Treetsachter; ook heeft Claes de 

sleutel ontvangen zonder toestemming van Johan. 

Wicher Gosensz getuigt dat hij aanwezig is geweest en en hen heeft samengebracht; hij  weet niet 

waarom zij onenigheid hebben, de koop is gedaan voor 18 ph.g. 

Henrick van Yselmuden, kerkmeester, getuigt dat Peter Evertsz bij hem kwam in de winter en vroeg of 

hij een paar banken mocht maken t.b.v. St. Anna [altaar van de schutterij] en de kerkmeester zei hem 

toen, dat de kerk er voordeel bij had en dat hij het wel wilde goedkeuren.  

Aernt Dijck en Mechtelt, de weduwe van Dirck Warnersz, getuigen dat zij op de bijstere dijk geweest zijn 

en het dijkvak met het onroerend goed gaven volgens het Sallandse landrecht en weten van geen 

getimmerte af.  

Mathys Jansz getuigt hetzelfde omdat hij ook op de dijk is geweest zoals reeds vermeld. 

Peter Folkertsz getuigt dat hij bij schipper Hans Mysener geweest is en dat Jan Berentsz hem opdroeg 

bier te vervoeren en brandhout te kopen; voor het hout zou het gemiddelde gerekend worden. De vrouw 

heeft het hout aangenomen en wat overbleef heeft Hans genomen.  

Evert van den Vene getuigt dat de dijkgraaf hem opgedragen had de dijk te begeven volgens Sallands 

landrecht waarvan een cedule bestaat; Claes Kroser eveneens.  

Tymen van Wilsem getuigt eveneens dat hij als zeven het dijkvak begeven heeft volgens de cedule en 

weet van geen getimmerte af.  

 

  Nr. 176 FOLIO:             45                    DATUM:                  16 mei 1521    

 

- Van Wyllem Jansz uit Giethoorn.   

Henrick Albertsz getuigt dat hij ongeveer een maand voor Midwinter in Amsterdam in het Vercken heeft 

geholpen de vrachtprijs te bepalen, die schipper Wyllem Jansz zou ontvangen van Jorien, de knecht  

[ vertegenwoordiger ] van Peter Hollanders, voor het koren dat hij uit Ditmarsen zou halen; toen deze zag 

dat Wyllem naar Ditmarsen zou gaan om gerst te laden, bood hij hem per last 2 ph.g. en 2 stuiver 

Brabants, waarvoor Jorien de koopman vrije ballast zou geven en 2 vaten bier voor de bemanning. 

Verder was er sprake van om veulens en laken naar Ditmarsen te brengen, waarvan Henrick meldt dat 

dit niet inbegrepen was. Als hij die andere goederen uit Amsterdam mee zou nemen, dan wilde hij 

daarvan het woord van de schipper voor hebben. Als de schipper Jan Keteltassche als stuurman zou  

meenemen, dan wilde Jorien daarvoor wel 1 Hoornsgulden bij betalen.  

 

Nr. 177 FOLIO:              45                   DATUM:                10 mei 1521  

 

Lambert Santvoerer, Albert van Nymwegen en Roloff Moerlynck getuigen dat zij bezig zijn met de zaken 

tussen de erfgenamen van Glauwe en Peter Muller en dat, omdat de Raad hen niet verbiedt de zaak te 

beëindigen, er in de week voor mei een bijeenkomst is geweest tussen hen en drie familieleden van 

Peter in een poging de zaken te scheiden; Peter Muller zou daarom de volgende dag rekenschap 

afleggen over 86 last rogge en 10 last pick [ teer ], waarvan de erfgenamen van Glauwe 203 g.g. 

zouden ontvangen en zij zouden dan geheel op de hoogte zijn.  

Dit meldt ook Henrick Vrije, als vertegenwoordiger van Peter Muller en de andere drie getuigen zeggen 

verder dat Peter niet zelf gekomen is.  

Lambert Santvoerer en Roloff Moerlynck getuigen nog dat Dirick van Zwolle kwam op verzoek van 

Peter, om te zeggen dat Peter geen rekenschap wilde afleggen als de erfgenamen hem niet al zijn  

papieren terug zouden geven. Zij antwoordden daarop dat zij dat pas zouden doen, als hij aan al hun 

eisen had voldaan.  
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Nr. 178 FOLIO:            45v                  DATUM:                27 mei 1521  

 

- Van Dubbelt van Urck, Henrick Petersz en Jacob Aerentsz tegen de vier Hollanders. 

Evert Geye, Pouwel Florisz en Jan Albertsz getuigen dat zij op woensdag in de week vóór Pinksteren  

met hun potschip op het Diep waren, waar vier Hollandse schepen lagen en zij hoorden dat de 

Hollanders riepen naar de mensen in het potschip dat zij vier potschepen wilden huren om hun eigen 

schepen lichter te maken; zij wilden voor elke pot wel 16 stuiver Brabants geven, maar Jan Albertsz 

wilde 20 stuiver Brabants hebben. De andere drie zijn elk voor 16 stuiver Brabants bij de Hollanders 

aan boord gekomen en hebben twee van hun schepen gelost omdat intussen het water steeg; de 

andere twee schepen zijn zonder gelicht te worden over het Diep gevaren.  

Nr. 179 FOLIO:           46                    DATUM:                31 mei 1521   

 

- Tussen Geert Sandersz en Johan van Broeckhuysen. 

Henrick van Ysselmuyden en Johan Glauwe getuigen dat zij afgelopen 16 februari aanwezig zijn 

geweest bij Johan Wachter inde Swaene waar een handel tussen Geert Sandersz en Johan van 

Broeckhuysen plaats vond van 3 gulden, 7 karelsstuivers min 1 oort per jaar en zij zeggen dat van deze 

koop twee charters gemaakt zijn, waarvan elke partij er één kreeg waarmee iedereen tevreden was. Zij 

weten niet méér dan in de charters staat vermeld. 

Henrick meldt verder nog dat Geert eerder tegen Johan had gezegd dat hij het land waar de rente op 

gevestigd was, niet anders kende dan uit de brief.  

 

Nr. 180 FOLIO:           46                   DATUM:                31 mei 1521 

 

- Tussen Henrick Martensz en Bartolt Vleyshouwer. 

Jacob Henrixsz van der Eems en zijn zoons Jacob en Johan getuigen dat zij allen aanwezig zijn 

geweest ongeveer een jaar geleden op het stadsland aan de Welle, waar zij gezien hebben dat Henrick 

Martensz aan Bartolt Vleyshouwer 24 schapen gaf en dat Bartolt mettertijd de schapen daar vandaan 

haalde en ze slachtte.  

 

Nr. 181 FOLIO:             46                  DATUM:                31 mei 1521 

 

- Van Johan van Ensz. 

Thomas Raven getuigt dat hij ongeveer 3 of 4 dagen geleden gezien heeft dat ’s avonds, tussen 9 en 

10 uur naar hij meent, Johan van Ensz Hessel Seysynck met een kuse [ knots ] achterna liep en hem 

daarmee sloeg; toen Hessel deze wilde afnemen, pakte Johan zijn knopmes en stak Hessel in zijn 

schouder. Getuige nam hem het mes af anders had Hessel nog vaker gestoken.  

Nr. 182 FOLIO:           46v                  DATUM:                 31 mei 1521   

 

- Van Roloff Drager en Gerryt Lanckhals. 

Tymen en Bartolt Henrixsz getuigen dat zij eergisteren gezien en gehoord hebben dat Roloff Drager en 

Gerryt Lanckhals samen onenigheid hadden en dat Roloff Gerryt zeer tergde en hem een 

moederneuker en een witte merrie neuker noemde; tenslotte trok Gerryt zijn mes en stak Roloff met een 

groot mes in zijn schouder.   

Nr. 183 FOLIO:            46v                DATUM:                31 mei 1521  

 

Henrick Eckelboem, Berent Seygers en zijn knecht getuigen dat zij ongeveer acht dagen voor afgelopen 

Midvasten diverse goederen uit Amsterdam, toebehorend aan Neyse Coerts, gebracht hebben naar 

Kampen. Aan de Welle gekomen, hebben zij gezamenlijk de goederen uitgeladen en overgebracht naar 

het schip van Johan Roner uit Doesburg, die daar zelf bij aanwezig was.  
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Nr. 184 FOLIO:            46v                DATUM:                3 juni 1521 

 

- Van Evert van den Vene. 

Claes Kerskensz getuigt dat hij dikwijls gewerkt heeft aan de wegen en weteringen van Evert van den 

Vene bij de schouw in Mastenbroek en dat hij dus goed weet dat Evert drie roeden weteringen heeft 

met drie bruggen, tegenover het huis waar Roloff van Lochem altijd woonde en dat Evert tevens aan 

beide zijden daarvan zijn wegen heeft. 

Wolter Tymensz getuigt dat hij ook enige jaren geleden als zegsman aanwezig is geweest toen Evert  

van den Vene de drie roeden weteringen kocht die bij het land horen van wijlen Wolter Wolffsz en dat hij 

met andere zegslieden het land en de weteringen controleerden, zodat hij goed weet dat Evert op dat 

land drie roeden wetering heeft met aan beide zijden zijn wegen. 

 

Nr. 185 FOLIO:            47                  DATUM:               3 juni 1521 

 

- Tussen Roloff Wytte en Greete Alberts. 

Geese Engberts en Catherijne Reaels getuigen dat zij wijlen Roloff Wytte goed gekend hebben, ook zijn 

dochter Femme van Graes, onlangs overleden in Deventer en hun familie. Zij  weten dus zeker dat 

Roloff Wytte, nu nog in leven, en Greete Albers naaste erfgenamen zijn van genoemde Femme; Geese 

heeft dit vaak gehoord van wijlen Roloff Wytte en getuigen weten niet of er buiten Kampen nog andere 

erfgenamen zijn, Roloff en Greete evenmin.  

Catherijne van Wilsem getuigt dat zij van haar tante en haar ouders nooit anders gehoord heeft dan dat 

Roloff en Geese [ bedoeld wordt: Greete ] naaste erfgenamen zijn van wijlen Femme van Graes.  

 

Nr. 186 FOLIO:           47                  DATUM:               3 juni 1521 

 

- Van Jacob Coertsz en Jan van Enss. 

Steven Kerskensz getuigt dat hij gezien heeft op afgelopen Sacramentsdag na de middag dat Jacob 

Coertsz met zijn knecht met de rode jas uit het Schepenhuis kwam en beiden waren nogal dronken. Jan 

van Enss zat tegenover het Schepenhuis onder Lysken Wynoltsz luifel en zonder iets te zeggen, ging 

Jacob daarheen, trok ineens zijn degen, haalde uit, miste Jan en raakte de luifel. Jan was zich van geen 

kwaad bewust, hij stond op en ging weg. Jan was niet geraakt, maar Peter Rymenmaecker had een 

schram op zijn arm en een gat in zijn mouw.  

 

Nr. 187 FOLIO:         47v                      DATUM:                5 juni 1521 

 

- Van Jan van Enss en Jacob. 

Heyn Pijp, Peter Rymenmaecker en Lambert Horenblaser getuigen dat zij op Sacramentsdag ook voor 

het Schepenhuis stonden, voor de deur van Lysken Wynolts, toen het gevecht begon met Jacob 

Coertsz ; deze kwam uit het Schepenhuis en was behoorlijk dronken. Johan van Enss stond voor de 

deur van Lysken en Jacob kwam naar hem toe en noemde hem een dief. Johan nam de omstanders als 

getuigen dat hij uitgescholden werd en zei dat Jacob dat dan moest bewijzen. Deze antwoordde dat 

Johan hem beschuldigd had van diefstal van kalk en dat hij dat ook moest bewijzen. Er ontstond een 

schermutseling waarbij Peter Rymenmaecker een verwonding opliep aan zijn arm en een scheur in zijn 

mouw.  

Jan Hermensz getuigt hetzelfde maar heeft de woorden niet gehoord. Als Jan hem niet had 

tegengehouden, zou Jacob nogmaals hebben toegestoken.  

Peter van Venloe getuigt dat hij onlangs met Johan van Enss kalk heeft helpen dragen met een 

draagbaar en dat veel van de knechten van Jacob Coertsz op de steiger stonden van Peter Cremer en 

iets riepen, waarop Johan van Enss antwoordde dat de kalk van Henrick van Ysselmuyden was, dat het 

hem een eer was de kalk te dragen en dat hij ook de kalk van Henrick Croeser gedragen had. Toen 
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Johan voor de deur van Henrick van Ysselmuyden stond met de kalk, zijn de knechten van Wyllem 

Coertsz van de steiger gekomen en hebben Berent en Reyntken met een grote knuppel Johan onder de 

voeten geslagen; toen Peter op hen af kwam, gingen zij ervan door.  

 

Nr. 188 FOLIO:          48                      DATUM:               5 juni 1521 

 

Henrick Cannegieter getuigt dat de knechten van Jacob Coertsz en Johan van Enss onenigheid met 

elkaar hadden, wat er gezegd werd weet hij niet meer precies. Hij hoorde wel dat Jan van Enss tegen 

de knechten van Jacob zei dat dieven geen hart hadden. 

Symon Hacke getuigt dat hij gehoord heeft dat Johan van Enss tegen de knechten zei dat het hem een 

eer was de kalk te dragen en dat de kalk die hij hun meester hielp dragen, voor hem een oneer was en 

dat hun meester zo niet bekend wil staan en dat de helers net zo goed zijn als de stelers. Verder meldt 

hij dat kort daarna en na nog meer geharrewar, een van Jacob Coertsz knechten, die met de gele jas, 

van de steiger af kwam en Jan van Enss van achteren af omver sloeg met zijn vuist, juist toen deze zich 

omkeerde; een andere knecht kwam er ook aan met een grote stok, wilde hem slaan maar de slag 

ketste af. Aangekomen bij Henrick van Ysselmuyden zei Johan tegen de knechten, dat iemand van  

achteren aanvallen alleen door dieven en verraders werd gedaan. Getuige heeft nog gezien dat Jan, 

staande op de trap bij Henrick, stak naar de gezellen, maar hij weet niet of er iemand geraakt is. 

 

Nr. 189 FOLIO:        48v                     DATUM:                 5 juni 1521 

 

- Tussen Alyt de vroedvrouw en Frerick Dirixsz, haar man. 

Geert de gezworen stadsbode en loper getuigt dat Alyt de vroedvrouw en haar man Frerick Dirixsz 

onenigheid hadden over een aanzienlijk geldbedrag, dat zij vanwege de onenigheid, uit huis had 

gehaald; dit geldbedrag behoorde volgens Frericks toe aan zijn broer Meynart uit Enkhuizen en niet  

aan hem Getuige is door Alyt en haar familie naar Enkhuizen gestuurd naar Meynart Dirixsz en diens 

zuster om de waarheid te achterhalen. Daar aangekomen op Hemelvaart, is hij naar Meynart gegaan 

om hem te vragen of hij geld of goederen aan zijn broer Frerick in bewaring had gegeven . In 

aanwezigheid van burgemeester Arent Symonsz van Enkhuizen en Albert Corvenmaecker, antwoordde 

Meynart dat zijn broer slecht 1 pond groot van zijn zuster in bewaring had en van hem wat huisraad en 

hier wilde hij wel een eed op doen. Getuige is ook bij de zuster geweest, die hetzelfde antwoord gaf.   

Nr. 190 FOLIO:          48v                    DATUM:                 5 juni 1521  

 

- Van Heyle Wycherman. 

Geert Lose getuigt dat hij met wijlen Peter Lubbertsz gevraagd was bij Heyle Wychmans, de vrouw van 

Gosen Vluys, waar Heyle de erfscheiding zou regelen en dat Heyle menige maal genegen was dit te 

doen, maar ze kreeg het nu niet voor elkaar.  

Jan Rijnvisch en Otto Stegeman getuigen dat Heyle erfscheiding gedaan heeft volgens een cedule die 

Jan Rijnvisch geschreven had.  

Nr. 191 FOLIO:          49                     DATUM:               6 juni 1521 

 

- Van die van Zwolle en de wachters op het huisje ter Coeten.  

Joest Tymensz uit Deventer getuigt dat hij op woensdag na St. Bonifacius ’s avonds tussen 7 en 8 uur 

met zijn schip uit Deventer langs het huisje ter Coeten zeilde, waar de wachters op het huisje hem 

toeriepen waar hij vandaan kwam en wat hij had geladen. Joest had hout geladen en de wachters 

vroegen weer waar zijn trommer (?) was en Joest zei dat hij niet wist waar ze het over hadden. Toen 

beschoten zij het schip, schoten over zijn hoofd en vuurde nog met de buksen maar die gingen niet af. 

Nr. 192 FOLIO:         49                    DATUM:                6 juni 1521 
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Peter Cremer, schipper Reyner en Jan Berentsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij de kwestie  

tussen Claes Dubbeltsz en Jan Treetsachter; zij weten dat Jan 10 g.g. zou betalen, nog 8 g.g. met 

Pasen en over een jaar nog eens 8½ g.g.; de man die in het huis woont zal de huur, die hij aan Jan 

moet betalen, aan Claes geven; hiermee is iedereen tevreden. 

Peter Cremer, Reyner zijn knecht, Gerryt zijn opperknecht, Warner en Jan zijn knecht getuigen dat zij 

gehoord hebben dat Jan van Ensz deze metselaarsknechten beschuldigd heeft dat zij Jacob Coertsz 

bestolen hebben en van het geld brandewijn hebben gekocht; als zij de kalk niet betaalden, dan zouden 

zij gehangen worden. Een van de knechten heeft hem met zijn vuisten geslagen; hij heeft ze bevolen 

van de steiger af te komen en heeft Reyner met een mes gestoken.  

 

Nr. 193 FOLIO:           49v                 DATUM:              9 juni 1521 

 

Geese Engberts, Catherijne Reaels en Theys van Wylsem getuigen dat zij wijlen Roloff Wytte goed 

gekend hebben en zijn zuster Wobbeken Wytte; zij weten dat wijlen Wobbeken twee dochters had, n.l. 

Gese Wytte en Hille Wytte, die ook zijn overleden en die zij gekend hebben. Gese Wytte heeft een 

dochter nagelaten die Greete Albers heet en wijlen Hille heeft een zoon nagelaten die Roloff Wytte 

heet; beiden zijn nog in leven. Deze Greete en Roloff zijn dus kleinkinderen van de zus van wijlen Roloff 

en hij was de oudoom van Greete en Roloff. Femme van Graes, die onlangs in Deventer overleden is, 

was een dochter van wijlen Roloff.   

 

Nr. 194 FOLIO:             49v               DATUM:               10 juni 1521 

 

- Van Johan Evertsz. 

Dubbelt Arentsz is verplicht te getuigen en meldt dat hij ongeveer 28 jaar lang knecht is geweest van 

het klooster op de Oort in Kampen en dat hij al die tijd verantwoordelijk is geweest voor het onderhoud 

van de weg van het klooster in de Ryxsteeg, boven Hoyer Bussch en dat Johan Evertsz sr en zijn 

voorzaten in diezelfde tijd ook hun wegdeel onderhielden tot aan de weg van het klooster in de 

Ryxsteeg en niet in de Groensteeg.  

 

Nr. 195 FOLIO:             50                    DATUM:              10 juni 1521 

 

- Van Thomas Sager en Arent Claesz, boeiervaarder. 

Johan Westvelynck en Herbert ten Gronde getuigen dat zij in de afgelopen vasten in Ditmarsen 

geweest zijn, waar zij gehoord hebben dat schipper Arent Claesz zei dat ze van Thomas Sager 25 mark 

Lübecks hadden ontvangen om daarmee namens hem gerst in te kopen en in Amsterdam af te leveren.   

Claes Jarre getuigt dat hij in diezelfde tijd ook in Ditmarsen was en daar heeft gezien dat Thomas Sager 

schipper Arent de 25 mark Lübecks overhandigde om daarmee gerst te kopen en naar Amsterdam te 

brengen; hij meldt verder nog dat hij ongeveer veertien dagen daarna aan dezelfde schipper ook 25 

mark Lübecks heeft gegeven namens Thomas om daarmee ook koren te kopen en naar Amsterdam te 

brengen. Ongeveer drie of vier dagen daarna is schipper Arent bij hem gekomen en zei dat hij hem geld 

had gegeven voor 2 tonnen gerst van 8 schillingen maar dat hij het voor die prijs niet kon krijgen. 

Samen zijn ze naar Thomas gegaan en deze gaf hem nog 4 g.g. en 4 schilling bovenop de 50 mark 

Lübecks; de prijs was opgelopen tot 9 schilling. Arent zou dus kopen en leveren in  Amsterdam 4 last 

gerst waarmee schipper Arent tevreden was.  

 

Nr. 196 FOLIO:             50                   DATUM:              10 juni 1521 

 

- Tussen Hadewych Opreyder en Jacob Kystemaecker. 

Loy Messeler, Wynolt Messeler en Eerman Hermensz getuigen dat zij na afgelopen Pasen de gevel bij 

Hadewych Opreyder gerepareerd hebben waar houten ramen in moesten komen. Toen zij kwamen met 

de metselaars die de gaten gingen maken, stuurde Hadewych Jacob Kystemaecker naar hen toe en zij 
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vroegen hem in aanwezigheid van genoemde getuigen of hij de ramen wilde maken, zo niet, dan ging 

de opdracht naar een ander. Jacob beloofde daar voor te zorgen, maar de gaten stonden wel acht 

dagen open en Jacob leverde geen ramen. Tenslotte liet Hadewych iemand anders de ramen maken; 

ze waren niet zo groot, ze hadden in één dag gemaakt kunnen worden.  

Nr. 197 FOLIO:            50v                  DATUM:                11 juni 1521 

 

Claes Wuertsz , 60 jaar oud, getuigt tijdens zijn eedaflegging dat hij goed weet dat wijlen Aernt Petersz, 

die indertijd op Kamperveen woonde en Gheryt Petersz volle broers van elkaar zijn, want hij is getrouwd 

geweest met de dochter van Gheryt, die hem meermalen heeft verteld dat Aernt Petersz op 

Kamperveen haar volle oom was.   

 

Nr. 198 FOLIO:             50v                 DATUM:                14 juni 1521 

 

- Tussen Johan Deyn en Janneke van Norden. 

Gosen van HardenberchHenrick Hermensz en Thonys Geertsz getuigen dat Janneke van Norden 

ongeveer vier jaar geleden bij Joan Deyn had ingescheept in Amsterdam een bepaalde zeep die 

namens haar naar Groningen moest worden gebracht; zij melden verder dat zij gezien hebben dat 

Johan Deyn 6/8e  deel van die zeep bestelde bij Johan Smynert om naar Groningen te brengen en 

zeggen verder dat zij die bepaalde zeep vaak daarna hebben zien staan in Groningen onder de Groene 

Gevel en dat de voerman en de waardin zich beklaagden dat niemand de zeep kwam halen.  

Nr. 199 FOLIO:           51                    DATUM:                14 juni 1521 

 

-Tussen Gerryt Stachouwer als momber over de kinderen van Peter Vrancksz en de erfgenamen van   

 priester Goesen Claesz. 

Dirick Tymmerman getuigt dat de kinderen van Peter Vrancksz jaarlijks uit hun huis 5½ h.p. ontvangen 

en dat hij wijlen priester Goesen Claesz, als momber over de kinderen, vier jaar lang dat bedrag betaald 

had en aan niemand anders. De andere momber Gerryt Stachouwer heeft hem ook nooit gemaand.  

Ryner ter Helle getuigt dat hij ongeveer drie jaar geleden aanwezig is geweest bij priester Goesen waar 

hij zag dat deze met Geert Stachouwer de boekhouding controleerde van de goederen van de kinderen 

en hij hoorde dat er werd gezegd dat zij namens de kinderen 20 of 21 gulden schuldig waren, wat door 

priester Goesen werd genoteerd. 

Nr. 200 FOLIO:           51                    DATUM:              14 juni 1521 

 

- Tussen Dirick Blauwe en Dirick Tripmaecker. 

Hans Bussenscutter en Hansken Pyper getuigen dat zij afgelopen maandag naar Zalk geweest zijn 

waar Dirick Blauwe en Lambert ook voor de Kamperpoort in Zwolle waren en hebben daar gehoord dat  

Dirick Blauwe tegen Lambert zei dat Dirick Tripmaecker in Kampen zei dat Lambert namens hem 200 

schepel betaald had aan Dirick Blauwe; Lambert antwoordde dat het niet waar was, dat hij geen cent  

betaald had.  

 

  Nr.201 FOLIO:              51                  DATUM:               14 juni 1521      

 

- Tussen de vrouw van Reyner van Ommen en Styne Wonders, over de goederen die de vrouw van           

 Reyner te goeder trouw aan haar gegeven heeft. 

Jan Henrixsz, schoenmaker, getuigt dat Femme, de dochter van Styne Wonder hem als pand gebracht 

heeft twee tinnen kannen van een mengel met het merk van Reyner.  

Jan Vriese getuigt dat hij met recht van Styne Wonders geld of goederen heeft verwonnen, dat zij 

indertijd als onderpand had gegeven 3 doeken, 1 opslag, 1 oorkussen, borden en 1 hoofddoek, welke 

goederen Jan op de markt verkocht heeft volgens stadsrecht.    
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Griete Rynckhouwer getuigt dat zij de goederen die Jan Vriese ontvangen heeft, op de vrije markt heeft 

gekocht.  

 

Nr. 202 FOLIO:         51v                    DATUM:               15 juni 1521 

 

- Van Greete Croegers en Anna Olyslagers. 

Jutte en Wobbe, dienstmaagden bij St. Geertruit, getuigen dat zij afgelopen maandag met de 

koeienmeisjes naar de Horstweg gingen, waar zij hoorden dat Greete en Anna onenigheid hadden; 

waar het over ging weten zij niet. Verder zagen zij dat Anna Greete met een melkemmer op het lijf sloeg 

en dat ze elkaar in de haren vlogen. Jutte en Wobbe gingen weer weg.  

Nr. 203 FOLIO:          51v                  DATUM:                 17 juni 1521 

 

- Tussen Albert van Hardenberch en Jacob Dodensz. 

Arent Grolle en zijn vrouw Mense en Truyde Geerts getuigen dat zij verleden jaar zomer gehoord 

hebben dat Jacob Dodensz woorden had over de goederen van Albert van Hardenberch en een jaar 

huishuur die Albert achter was; Jacob bekende nu dat hij van Albert als betaling van de huishuur een 

paard had ontvangen.  

Nr. 204 FOLIO:          52                   DATUM:                 18 juni 1521 

 

- Tussen Henrick van Oyen en Roloff Alpherdynck namens de H. Geest, over het huis van Hille Luyck. 

Cornelys Martensz, Jan Geertsz, Hermen Albertsz, Jutte Backer, Anna Touwslager en Alyt Roloffs 

getuigen dat zij ongeveer negen jaar geleden aanwezig zijn geweest in de Hagen bij wijlen Hille Luyck 

thuis, op verzoek van Hille en Henrick van Oyen, haar stiefzoon, waar zij gehoord hebben dat wijlen 

Hille zei dat zij aan haar stiefzoon Henrick haar huis verkocht had voor 3½ h.p. per jaar, plus 5 h.p. nu 

direct te betalen voor de overwaarde en 2 h.p. per jaar zo lang zei leeft, dit laatste houdt op na haar 

dood. Beide partijen bevestigden de deal en Hille zei ook nog dat zij wroeging had omdat zij de 

goederen van Henricks vader niet goed verdeeld had, daarom wilde ze niet dat hij de 2 h.p. na haar 

dood nog zou betalen.  

Nr. 205 FOLIO:            52                 DATUM:                19 juni 1521 

 

- Tussen de erfgenamen van Goesen Diricksz en Henrick Leckerkerck over het graf. 

Metgen Oems getuigt dat haar overleden moeder in de Broederkerk begraven is in een oud graf dat 

jarenlang in het bezit is geweest van haar voorouders; het graf ligt naast dat van de erfgenamen van 

Goesen Diricksz, waar onlangs de dochter van Goesen, Mette, in begraven is. Toen de vrouw van 

Henrick Leckerkerck gestorven was, heeft hij haar laten begraven in hetzelfde graf waar Metgen Oems 

ouders in begraven waren, wat zij eigenlijk niet wilde, maar omdat zij geen problemen met Henrick wilde 

hebben, laat zij het daarbij. Zij meldt verder dat zij goed weet dat het andere graf van Goesen Diricksz 

erfgenamen is, maar haar moeders graf is nu deels bedekt door de grote steen van Henrick. 

Elsken van Schepenzeell getuigt dat zij daar ook een graf heeft waar haar overleden man, mr Gielis, in 

begraven is; zij  weet dat het graf van de erven Dirixsz, dat nu mede door Henricks steen bedekt is, 

slechts geopend is voor Mette, de dochter van wijlen Goesen Dirixsz.  

Henrick, de hoofd doodgraver en Theeus Goesens, doodgraver, getuigen dat Henrick Leckerkerck bij 

hen is gekomen in de Broederkerk en met een krijtje een kruis schreef op de plek waar hij de steen 

wilde hebben. Toen de steen geplaatst was, vroegen zij hem of de steen goed geplaatst was en Henrick 

was er tevreden mee.   

 

Nr. 206 FOLIO:           52v                   DATUM:                 19 juni 1521 

 

- Tussen Walys en Alyt Visskens en hun moeder over de pacht van het lopende jaar. 
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Geertruyt Haservelt getuigt dat zij een tijd geleden bij Alyt Reynerts kwam om te zeggen dat haar zoon 

en dochter, Alyt en Walys, haar enige erfgenamen zijn en dat Walys van het geld dat hij nog niet heeft 

ontvangen en dat door de proost in beslag genomen is, enige pacht of handgeld zou geven. Alyt 

antwoordde ontkennend, het was niet de bedoeling dat Walys daar enig handgeld van zou geven; zij 

wilde geen handgeld of pacht hebben.  

Henrick van Mellem getuigt dat Alyt Reynerts dit ook met hem afgesproken heeft, dat Walys van het 

handgeld of de verschenen pacht van dat jaar, 20 pond, niets zou betalen. 

Nr. 207 FOLIO:          53                     DATUM:                 19 juni 1521 

 

- Van de nagelaten goederen van Hille Oedewijn en de Heilige Geest. 

Lamme, de vrouw van Peter Mol, getuigt dat zij aanwezig is geweest toen wijlen Hille in het Heilige 

Geest [ gasthuis ] als kostkoopster werd aangenomen, in de periode dat Geert van Hengelen 

kerkmeester was en dat er werd afgesproken dat zij het gasthuis direct 40 g.g. zou betalen en na haar 

dood zouden de 2 h.p. [ jaarlijkse rente ] die zij nog had, aan het gasthuis vervallen. 

Volkert Gysbertsz en Alyt Stofregers getuigen dat wijlen Hille in die tijd vaak tegen hen gezegd heeft dat 

na haar dood de jaarlijkse 2 h.p. rente erfelijk aan het Gasthuis zouden toekomen.  

 

Nr. 208 FOLIO:           53                   DATUM:                  19 juni 1521 

 

- Tussen Claes Dubbeltsz en Jan Drager. 

Cornelys Mertensz en Geert Brouwer getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden erbij stonden 

voor de Drie Torens, toen Claes Dubbeltsz en Jan Treetsachter woorden met elkaar kregen over de 

huishuur en dat tegelijkertijd Jan Brouwer, die altijd in de Heilige Geest woont, bij de getuigen stond en 

tegen hen zei dat hij Claes Dubbeltsz namens Jan Treetsachter graag contant 5 g.g. wilde geven [ van 

de huishuur ] en er was nog meer, maar daar wist hij geen raad mee. De rest wilde hij geven op dagen 

dat Claes geen ruzie had; daarna gingen zij uit elkaar.  

Nr. 209 FOLIO:         53v                  DATUM:                    19 juni 1521 

 

- Tussen Jan van Dulmen en Gelis Valkener over het plaatsje. 

Heyle Stellings getuigt dat ongeveer 34 jaar geleden haar man, wijlen Peter van Steenwijck en zij van 

wijlen Henrick Velicke een plaatsje kochten achter het huis van Jan Holle, waar zij een huisje met afdak 

bouwden waarin zij gedurende vijf of zes jaar lang woonden en daarna voor een deel van het jaar 

verhuurden en later verkochten aan Peter van Steenwijck en Heyle Stelling.   

Jan Holle getuigt dat zij nooit enige last veroorzaakt hebben gedurende hun bewoning en gebruik van 

het huis en het plaatsje.   

 

Nr. 210 FOLIO:         53v                 DATUM:                24 juni 1521 

 

- Van de Zwolse boeierschipper. 

Johan Mouwertsz, ongeveer 72 jaar oud, getuigt dat hij van jongs af aan altijd met schepen van 

Kampen via de IJssel naar de Zuiderzee gevaren heeft; hij weet dus goed dat die van Zwolle geen 

rijnschepen hadden maar alleen potschepen. Een tijd later voer de vader van Albert Hurynx in een 

dende potschip [ voorzien van een dek ] dat in Zwolle een boeier genoemd werd; hierna werden alle 

dergelijke potten boeier genoemd. 

Thys Hoyer, ongeveer 70 jaar oud, getuigt hetzelfde. 

Henrick Maesz, 60 jaar oud, getuigt dat hij 45 jaar met een schuit gevaren heeft van Kampen naar 

Zwolle en verder. Die van Zwolle hadden geen rijnschepen maar alleen potten en alle gedende potten 

werden boeier genoemd; alleen Gerrytken Wolters had een klein scheepje. Hij weet dus heel zeker dat 

er toen geen boeiers in Zwolle waren, maar gedende potten die men zo noemde.   
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Nr. 211 FOLIO:           54                    DATUM:                26 juni 1521 

 

- Van wijlen Jacob Geertsz. 

Jacob Henrixsz sr en Jacob Henrixsz jr getuigen dat zij omstreeks afgelopen Midwinter bij Jacob 

Geertsz thuis geweest zijn toen hij ziek was en hen werd gezegd dat Jan Hermensz beweerde dat hij 

hem iets schuldig zou zijn dat hij met zijn beste paard niet kon vergoeden. Toen hij dat hoorde, zei 

wijlen Jacob dat Jan Hermensz zijn mond moest houden want hij was hem geen plak schuldig en dat hij 

zelf van Jan Hermensz nog wel iets tegoed had. De familie van wijlen Jacob vroeg of Jan Hermensz  bij 

Jacob wilde komen, maar dat wilde hij niet.  

 

Nr. 212 FOLIO:          54                     DATUM:               27 juni 1521 

 

- Tussen mr Wyllem Maellre enerzijds en Gerryt van Packberchen en echtgenote Hille anderzijds. 

Mr Jan Glasemaker , Dirick Kystemaecker en Jan Evertsz getuigen dat partijen een tijd geleden 

onenigheid hadden over het zoontje van Gerryt en Hille dat bij Wyllem in de leer zou komen. Getuigen 

samen met Peter Glasemaker zijn ongeveer een jaar geleden als intermediairs opgetreden in het 

geschil, om eraan bij te dragen dat alle problemen opgelost werden en bij herhaling zouden partijen 

weer een beroep doen op de moetsoenslieden om een en ander uit te praten.  

Nr. 213 FOLIO:           54v                  DATUM:               30 juni 1521 

 

- Tussen Alyt Muller en Dirick Brouwer. 

Evert Geye getuigt dat ongeveer vier jaar geleden toen zijn vrouw en hij tapten in IJsselmuiden, Alyt 

Muller en Dirick Brouwer met elkaar een afspraak maakten dat Dirick voortdurend borg zou staan bij  

Evert voor één vat bier en niet meer en als dat bereikt was, zou hij van Evert of zijn vrouw het geld 

ontvangen en geen borg meer staan zo lang het vat niet betaald was. Alyt zou altijd borg staan voor het 

niet betaalde vat. Evert meldt verder dat hij Dirick Brouwer altijd betaald heeft en hem niet meer 

schuldig is dan één vat.    

 

Nr. 214 FOLIO:          54v                 DATUM:                   30 juni 1521 

 

- Tussen Gyse Poss en Rotgar Groesmeyger en zijn broer. 

Roloff Henrixsz getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden aanwezig is geweest bij Dirick Wesselsz 

thuis, waar hij gezien en gehoord heeft dat Gyse Poss opdroeg aan Rotgar Groesmeyger en diens 

broer om het Heryncks land geheel te maaien, waarvoor zij 3½ ph.g., 1 kaas en 1 vat dubbel bier 

zouden krijgen. De broers accepteerden dit en Gyse gaf 10 stuiver voor de wijnkoop, waarvan hij de 

helft zou korten. 

Henrick Cloetynck getuigt hetzelfde, want Roloff en hij zijn de zegslui geweest.  

Nr. 215 FOLIO:            55                 DATUM:                  1 juli 1521 

 

- Tussen Elsken, de vrouw van Jan Brouwer en ....  [ niet vermeld ] 

Jan Bussch, Wyllem Sadelmaecker, Lubbe Ygremans en Alyt van Wilsem getuigen dat zij een maand 

geleden aanwezig zijn geweest bij Johan Treetsachter thuis, waar Elsken, de vrouw van Jan Brouwer, 

zei tegen de getuigen dat haar dochter Truyde nog van haar vaders goederen tegoed had een kussen 

en bed met toebehoren, zo als dat in huis stond, met een bankje. Dit gebeurde nadat Jan op reis was 

gegaan en iemand beslag op de goederen gelegd had.  

Nr. 216 FOLIO:         55                      DATUM:               1 juli 1521   

 

- Tussen Fije int Rode Hoern en Femme Wonder. 
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Bartolt van Neerden getuigt dat Fije int Rode Hoern hem 9 ph. g. schuldig was van een os en hij had 

begrepen dat Fije haar goederen aan de andere kant van de IJssel in veiligheid had gebracht. Hij is 

naar haar toe gegaan en wilde een onderpand hebben; samen zijn zij naar Femme Wonders gegaan 

waar Fije bepaalde goederen had staan, zoals kannen, schotels die zij als onderpand wilde stellen. 

Femme zei dat zij de spullen gebracht had naar het huis van Grete. Terwijl Bartolt wachtte, gingen de 

vrouwen weg en bij terugkomst zeiden zij dat Grete niet thuis was; Femme ging nog ergens anders 

heen, maar kwam niet meer terug en liet Bartolt en Fije staan.  

Nr. 217 FOLIO:           55v                 DATUM:              1 juli 1521     

 

- Tussen Seyne Hesselsz en de vrouw van Swarte Claes over vracht. 

Wycher Wilemsz, Albert Jansz en Marten Foppersz getuigen dat zij ongeveer drie weken geleden voor 

het Diep lagen en zagen dat Seyne Hesselsz daar ook voer met zijn potschip en in het ondiepe bleef; 

ater kwam er zoveel wind dat hij niet bij het schip van Swarte Claes kon komen.Omdat het hoog water 

was geworden is Swarte Claes met zijn schip naar de stad gevaren. Zij  weten niet welke afspraken 

tussen partijen gemaakt zijn, want zij zijn daar niet bij geweest. Zij zagen slechts dat Seyne door 

problemen met de wind niet verder kon komen.    [ akte is doorgehaald ] 

Nr. 218 FOLIO:          55v                     DATUM:                2 juli 1521 

 

- Tussen Bye Cremers en Jacob Bolhoerne, kerkmeester. 

Priester Albert Brandenborch getuigt en is bereid zijn eed daarover af te leggen, dat hij ongeveer een 

half jaar voor de dood van Catherijne Hugen van haar gehoord heeft dat Bye Cremers haar niet meer 

schuldig was dan ƒ4, of het ph.g. of g.g. betrof, weet hij niet; wijlen Catherijne wilde dat priester Albert 

namens haar aantekening maakte van deze en andere schulden, zodat alles invorderbaar was en Bye 

de schuld zou bekennen. Na haar dood mocht men Bye hiermee niet overvallen, want zij had beloofd 

mettertijd terug te betalen als het haar uitkwam en priester Albert zou dit met de memoriemeesters 

regelen.  

Nr. 219 FOLIO:          56                    DATUM:               2 juli 1521 

 

-Tussen Thonys Backer en St. Geertruyden Gasthuys, de Kartuizers en de schoenmakers met hun        

 mensen. 

Wyllem Velicke, Hermen Snoyse en Jan Backer getuigen dat zij ongeveer vier jaar geleden aanwezig 

zijn geweest in de Gulden Arent als wijnkopers, toen zij gezien en gehoord hebben dat Wyllem Brant, 

als kerkmeester van het St. Geertruyden Gasthuys en tevens namens de Kartuizers en andere 

erfgenamen met de schoenmakers samen verhuurde aan Thonys Backer het huis bij de Hagenpoort  

voor 16½ g.g. per jaar, voor drie jaar vast en drie jaar opzegbaar.  

Wyllem Brant getuigt ook als boven en hij heeft het huis verhuurd zonder de plaats; hij had van tevoren 

tegen Thonys gezegd, dat als hij de plaats ook wilde huren, hij daarvoor zou moeten betalen wat goede 

mensen een redelijk bedrag vinden.  

 

Nr. 220 FOLIO:            56                  DATUM:              2 juli 1521 

 

- Tussen Jonge Jan Stellynck en Henrick Cloetynck. 

Maes Gysbertsz, Jan Geertsz, Henrick Petersz en Henrick van Reest getuigen dat zij verleden jaar met 

Henrick Cloetynck gevist hebben op het Pijperzand; zij weten dus goed dat zij in die tijd van Johan 

Stellynck 3 halve vaten bier hebben gedronken en melden verder dat zij Henrick Cloetynck daarvan  

twee halve vaten betaald hebben om dit door te geven aan Johan Stellynck als betaling en het derde 

halve vat is nog niet betaald door de knechten. Hiervan zou Henrick Cloetynck, de waterheer, de helft 

betalen en de knechten samen de andere helft, ieder 6 plakken.  
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Nr. 221 FOLIO:          56v                    DATUM:              2 juli 1521 

 

Jacob van Graes getuigt dat Zwane Mullers hem ongeveer zes jaar geleden een jongen gestuurd heeft, 

Jan Vriese, om het schoenenvak te leren, waarvoor Jacob 2 g.g. zou krijgen en Zwane zelf zou hem in 

de kost nemen. Als de leerjongen weg zou gaan, zou Zwane met hem afrekenen. Jan Vriese bleef haar 

dan geld schuldig en met de 2 g.g. leergeld samen is dat een schuld van 5½ g.g. die Jan wel wilde 

betalen. Getuige meldt verder dat Jan dat menigmaal heeft gezegd. 

Jacob Lubbertsz, schoengezel, die in dezelfde tijd bij Jacob van Graes werkte, getuigt hetzelfde. 

Jan Reynersz getuigt dat hij toen bij Zwane Mullers woonde en zeker weet dat zij Jan Vriese in de kost 

gehad heeft; hij was haar schuldig 2 g.g. voor het leergeld en met de kost samen 5½ g.g.  

 

Nr. 222 FOLIO:         57                      DATUM:               11 juli 1521 

 

- Tussen Lysken Duvel en Barbara Wegge. 

Claes van Parys en Geertruyt zijn vrouw getuigen dat zij een tijd geleden gehoord hebben dat Lysken 

Duvels Barbara Wegge maande voor het geld dat zij tegoed had; ze zei dat Barbara beloofd had naar 

haar man te reizen, maar dat was niet gebeurd. Barbara beloofde Lysken alles te betalen, al moest ze 

al haar goederen verkopen, ze zou geen plak tekort komen. Dit vond plaats bij Claes thuis.   

Arent van Venloe getuigt hetzelfde, hij heeft ook gehoord bij Lysken thuis dat zij Barbara maande en dat 

ze antwoordde dat ze zou betalen, ook als ze alles moest verkopen.  

Catherijne Claes getuigt dat zij op een ander moment ook bij Lysken thuis gehoord heeft dat Lysken 

Barbara Wegge maande voor het geld en dat Barbara zei dat ze Lysken wel zou betalen en dat zij er 

geen plak bij zou inschieten; ze beloofde binnen vier [....?] haar ƒ4 te betalen en als dat niet gebeurde, 

mocht ze beslag laten leggen.  

 

Nr. 223 FOLIO:        57v                     DATUM:                 15 juli 1521   

 

- Tussen Henrick Backer en Dirick Wesselsz. 

Jorien Backer en Jan Dunneharne getuigen dat zij afgelopen zaterdag acht dagen geleden aanwezig 

zijn geweest bij Alyt Muller thuis in het Rode Hert, waar zij gezien en gehoord hebben dat Johan van 

Wetten uit Doesburg aan Henrick Backer een halve last rogge verkocht, die Henrick zou ontvangen van 

Dirick Wesselsz, waar de rogge op zolder lag. Getuigen kochten in dezelfde tijd van Johan ook een 

halve last rogge, die zij ook van Diricks zolder hebben gekregen. De koopprijs was 23 g.g. per last; 

Henrick betaalde een kwart en zei tegen de vrouw van Dirick dat hij het andere kwart later wilde 

betalen, waar zij geen problemen mee had.  

Nr. 224 FOLIO:          57v                   DATUM:                 29 juli 1521 

 

- Van de marktmeester en Mechtelt ten Appell. 

Hermen Kystemaecker en Roloff Goessensz getuigen dat op St. Anna dag gezien hebben op de 

vismarkt dat de marktmeester en Mechtelt van Appelen elkaar bij de haren grepen en ruzie maakten; 

meer weten zij niet. 

Nr. 225 FOLIO:           58                   DATUM:                  29 juli 1521 

 

- Tussen Mechtelt en de marktmeester. 

Henrick Maes getuigt dat hij in de winter gezien heeft dat Henrick de marktmeester van Mechtelt ten 

Appell twee korven waarmee ze op de vogelmarkt stond, omgooide en op straat wierp. 

Henrick mette Wijnen getuigt dat hij het gevecht tussen Mechtelt en de marktmeester gezien heeft en 

zag dat beiden elkaar sloegen en bij de haren grepen en beiden bloedden; Mechtelt kreeg geen hulp 

van haar dochter. Wie er was begonnen, weet hij niet. 
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Anna van Packbergen en Femme Alferts getuigen dat de dochter van Mechtelt buiten de Vispoort stond 

met een vat haring, dat toen de marktmeester kwam en de haring omver wilde gooien. De dochter riep 

haar moeder, Mechtelt kwam aanlopen van de brug en pakte het vat; toen greep de marktmeester haar 

bij het hoofd, trok haar doek af en greep haar bij de haren en Mechtelt pakte hem ook bij zijn haren en 

zij sloegen elkaar tot bloedens toe; zij  werd niet door haar dochter geholpen. 

Lutgart en Greete op de markt zagen, dat, in diezelfde tijd dat het gevecht plaats had, Jutte, de dochter 

van Mechtelt, huis was.  

 

  Nr. 226 FOLIO:          58                      DATUM:                29 juli 1521      

 

- Tussen Joachim van Packbergen en de zoon van Symon Caytken. 

Alyt Huge, Lutgart van Dreenhuysen en Femme Berents getuigen dat zij afgelopen week gezien hebben 

dat de zoon van Symon Caytken, staande voor de brug, zijn mes getrokken had en stak naar Joachim 

van Packbergen en hem opdreef tot aan de Vismarkt; Joachim weerde de slagen af met zijn mes en 

wilde graag dat het ophield. Tenslotte gingen er mensen tussen hen staan en haalden hen uit elkaar; zij 

hebben niet gezien dat Joachim weer begon en weten dus niet waar Symon Caykensz de 

verwondingen vandaan heeft. Joachim had wel vier of vijf slagen gehad voordat hij zijn mes trok; hij 

moest dat wel doen om zich te verdedigen.  

Peter Jacobsz en Lambert Santvoerer getuigen hetzelfde.  

Nr. 227 FOLIO:         58v                     DATUM:               7 augustus 1521 

 

- Tussen Goert Mulner en de beul 

Dirick Bitter en Hermen Mulner getuigen dat zondag acht dagen geleden toen zij in het gelag zaten bij 

Bele Houwynck, de beul naar hen toekwam en iets wilde drinken, maar het gezelschap wilde hem er 

niet bij hebben; daarom wilde de waardin hem niet helpen. Hij zei dat hij het geld zou neerleggen en 

zich zelf zou bedienen van bier; dit hoorde Goert Mulner die ook in de herberg zat en zei tegen de beul 

dat hij de vrouw niet moest dwingen, maar beter weg kon gaan omdat hij dronken was. De beul ging 

naar buiten, trok zijn mes, nam zijn jas onder de arm en daagde Goert uit zeggende: “ben je een vrome 

jongen uit een goede moeder of een dief en verrader? “ Goert ging naar de beul toe, pakte zijn mes af 

en sloeg hem met de vuist tegen de grond. Goert had geen mes getrokken. 

Bele Houwynck, de waardin, getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 228 FOLIO:          59                       DATUM:               9 augustus 1521 

 

- Tussen de schoenmaker en Thonys Backer. 

Henrick Backer getuigt dat hij ongeveer een maand voor Midwinter kwam te wonen in het achterhuis 

van Thonys Backer op de hoek bij de Hagenpoort; hij was tevoren in het huis geweest om te kijken en 

had geconstateerd dat er op zolder veel rijshout en kolen van Thonys lagen; verder heeft hij gezien dat 

de knecht van Thonys het rijshout en de kolen vaak naar boven bracht; vóór Henricks komst werd alles 

leeg gemaakt.        

Johan Dunharne getuigt dat hij omstreeks Midwinter de sleutel van het huis bij de Hagenpoort had 

ontvangen en zag achterin het huis op de zolder rijshout en kolen liggen die van Thonys Backer waren.       

 

Nr. 229 FOLIO:          59                      DATUM:                17 augustus 1521   

 

- Tussen Reyner Mertensz en de erfgenamen van Jan Herbertsz.  

Claes Petersz, voorman, getuigt dat hij aanwezig is geweest omstreeks St.Jacob een jaar geleden bij 

Jacob Schumer thuis, toen Reyner Mertensz aan wijlen Jan Herbertsz een veulen verkocht voor 4 ph.g. 

en 1 oord, waarbij Reyner hem nog 1 oord leende voor het gelag; de schuld  bedroeg dus 4½ ph.g. die 

Jan beloofde namens Reyner te betalen aan Aert Aertsz. 
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Henrick Kruyse getuigt hetzelfde als Claes. 

Brigitte de waardin getuigt dat de koop in haar huis heeft plaats gevonden en dat wijlen Jan Herbertsz 

de oord van het gelag aan haar betaald heeft.  

 

Nr. 230 FOLIO:           59v                   DATUM:               19 augustus 1521 

 

- Tussen Maes Gysbertsz en koopman Ulrich. 

Greete Olthuys getuigt dat ongeveer een maand geleden ’s avonds om 4 of 5 uur koopman Ulrich bij 

haar langs kwam rijden op de St. Nicolaasdijk en tegen haar zei dat ze tegen Maes Gysbertsz moest 

zeggen dat hij het buitendijkse land wilde hebben op de voorwaarden die zij besproken hebben. Greete 

nam de boodschap aan en toen Maes en zijn vrouw diezelfde avond langs kwamen, vertelde Greete 

haar boodschap waarmee Maes en echtgenote tevreden waren. Maes zei dat hij koopman Ulrich het 

land verhuurd had voor drie weken voor ƒ3.  

Nr. 231 FOLIO:            59v                   DATUM:              19 augustus 1521 

    

- Tussen Cornelys Symonsz en Joachim Berentsz. 

Mathys Henrixsz , Symon Jacobsz en Michiel Gerrytsz getuigen dat zij ongeveer een maand geleden 

het gevecht gezien hebben tussen Cornelys Symonsz en Joachim Berentsz; zij begonnen met elkaar uit 

te schelden en trokken daarna hun messen, Symon Gerrytsz kwam tussenbeide met zijn houwmes en 

kalmeerden hen. Toen dat gebeurd was, kwam Joachim Berentsz weer terug, greep het houwmes en 

zonder iets te zeggen sloeg hij Cornelys twee maal op zijn hoofd en daarna op zijn arm, waarna 

Cornelys zich een tijd lang moest laten behandelen.  

Nr. 232 FOLIO:            60                    DATUM:              19 augustus 1521 

 

- Tussen Rorick van Roerloe en Maes Gysbertsz. 

Jan Bossch getuigt dat hij ongeveer 4 of 5 weken geleden van Maes Gysbertsz een stuk buitendijks 

land gehuurd had om zijn koeien te weiden voor ƒ3; zodra hij echter zijn koeien in Mastenbroek kon 

plaatsen, zou hij Maes het geld teruggeven en het land ontruimen. Maes wilde dus dat Roerick van 

Roerloe daarmee zou instemmen. 

Ulrich Henricksz getuigt dat hij Maes Gysbertsz, mede namens Johan Bossch, het land heeft opgezegd, 

maar dat hij daarna hetzelfde land weer gehuurd heeft en dat Maes over Rorick van Roerloe niet had 

gesproken. 

 

Nr. 233 FOLIO:          60                      DATUM:                21 augustus 1521 

 

- Tussen Claes Albertsz en Janne Jacobs, de vrouw  van Dirck Albertsz , schout op Ens.  

Claes Dirixsz en Hermen Henrixsz getuigen dat zij ongeveer 1½ jaar geleden als zegslieden en 

wijnkopers aanwezig geweest zijn bij Claes Albertsz en wijlen Dirick Albertsz, schout op Ens, waar zij 

de koop hebben geregeld van de helft van een huis op Ens, waar wijlen Dirick reeds een helft van 

bezat. Te weten: wijlen Dirick zou de helft van Claes krijgen en daarvoor binnen een jaar 40 ph.g. 

betalen, 1 ph.g. voor het gelag, dus Claes zou 39 ph.g. in handen krijgen. Hiermee waren beide partijen 

tevreden. 

Mathys Henrixsz was er ook bij en getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 234 FOLIO:           60v                    DATUM:                27 augustus 1521 

 

- Tussen Greete van Essen en Geertruyt Roede. 

Henrick Hertkensz getuigt dat hij Jacob Smit en diens vrouw een tijd geleden rechtens verwonnen had 

en hun goederen uit het huis had gehaald; hij weet dat Greete van Essen protesteerde en Henrick op 
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de een of andere manier tevreden wilde stellen, zodat Jacob en Geertruyt hun goederen konden 

houden.  

Nr. 235 FOLIO:         60v                     DATUM:               27 augustus 1521 

 

- Adriaen Hilligen, bakkerse en Boldewijn Kistemaecker. 

Dirick ten Holte, kistenmaker, getuigt dat hij verleden week gehoord heeft toen hij in het Schepenhuis 

kwam, dat de vrouw van Adriaen Hilligenmaecker [?] en Boldewijn Kistemaecker woorden met elkaar 

hadden over een kastje en hij hoorde o.a. dat Boldewijn zei: “lever mij dat kastje zoals ik jou dat kastje 

heb geleverd; ik neem het terug voor hetzelfde geld en wat er tekort is, zal ik bijleggen.”  Hiermee was 

de Hilligen bakkerse tevreden, zij schudden elkaar de hand en gingen naar huis.  

 

Nr. 236 FOLIO:            60v                  DATUM:                  4 september 1521 

 

- Van Marryken Lamberts en de vrouw van Albert Mulner. 

Egbert Geertsz getuigt dat hij ongeveer veertien  dagen geleden gezien heeft dat Marryken Lamberts 

en de vrouw van Albert Mulner een handgemeen hadden, elkaar aan de haren trokken en stenen naar 

elkaar gooiden. Marryken had ook een mes bij zich waarmee ze stak naar de andere vrouw die 

bloedde. Hij heeft echter niet gezien dat Marryken de verwondingen toebracht. 

Goesen van Hardenborch getuigt dat hij gezien heeft dat beide vrouwen stenen opraapten en naar 

elkaar gooiden; hij zag dat de vrouw van Mulner bloedde, meer weet hij niet.  

 

Nr. 237 FOLIO:            61                   DATUM:                 7 september 1521 

  

- Tussen de stad en Johan Toernynck. 

Thonys Jansz, Thonys van den Greve en Goesen van den Dam getuigen dat zij gehoord hebben in de 

Wijnkelder toen er onenigheid was tussen Johan Toernynck en Henrick Croese, dat Johan Toernynck 

zei tegen Henrick Wynkens de burgemeester: “wat doe je hier bij ons gelag, jij burgemeester, je moet 

wel de ‘droes’ hebben.  

Zij hebben ook gezien dat Johan Toernynck een kan pakte waarmee hij Henrick Croese op het hoofd 

wilde slaan, maar de anderen grepen in en pakte de kan af. 

Nr. 238 FOLIO:           61                     DATUM:                 11 september 1521 

 

- Tussen mr Jacob Barbier en Cornelys Caytken. 

Claes Gerrytsz en Hermen Henrixsz getuigen dat Joachim van Packbergen een tijd geleden Cornelys 

Caytken verwond had aan zijn hand en dat deze naar mr Jacob Barbier ging voor medische zorg; de 

twee getuigen zijn door mr Jacob  en Cornelys gevraagd vast te stellen welk loon mr Jacob voor de 

behandeling zou ontvangen. De adviseurs stelden dat als mr Jacob de ene hand weer net zo goed zou 

maken als de andere hand, dat Cornelys daarvoor 2 ph.g. moest geven. Mocht Cornelys smartengeld 

ontvangen van Joachim van Packbergen, dan moest Joachim dit betalen aan mr Jacob. Het overige 

zou Cornelys afbetalen met 2, 3 of vier stuivers per keer.  

Nr. 239 FOLIO:          61v                    DATUM:                12 september 1521 

 

- Van Jan Keethaeck. 

Karsken Woltersz en Gerryt Stachouwer getuigen dat Jan Keethaeck ongeveer 12 of 13 jaar geleden 

Groete Claes dodelijk had verwond en dat zij 1 of 1½  jaar daarna er bij aanwezig zijn geweest op het 

stoer (?) waar zij gezien en gehoord hebben dat Jan Keethaeck met de voogd op de plaats van de 

doodslag onderhandelde en van hem het land kocht waar de voogd, Hans Voecht, tevreden mee was; 

deze zei tegen Jan Keethaeck, die onder begeleiding gekomen was, dat hij te zijner tijd het land 
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levenslang kon gebruiken, kon komen en gaan wanneer hij wilde en Gerryt heeft zelf het geld namens 

Jan Keethaeck voorgeschoten.    

Nr. 240 FOLIO:          61v                     DATUM:              12 september 1521 

 

Arent Doeve, Jan Tymensz, Bruyn Wyllemsz, Berent Petersz en Baers Geertsz getuigen met hun eed 

dat zij geheel legitiem verkocht hebben aan Wolter Gerritsz uit Giessen 14 paarden die nu bij Wolter zijn 

en naar ’s-Hertogenbosch zijn vervoerd; verder weten de vijf getuigen goed, omdat zij erbij geweest 

zijn, dat Wolter ook een geldige koop gedaan heeft van zes andere paarden bij hun buren, die nu ook 

bij hem zijn. Het betreft dus geldige aankopen.  

 

Nr. 241 FOLIO:           62                     DATUM:                 25 september 1521 

 

- Tussen Greete Stellynx en Fije, de vrouw van Jan Dunneharne.  

Engbert Badynck, Jan Vriese en Thonys Backer getuigen dat zij eergisteren, komend van de 

Hagenpoort, waar Greete Stellynck en Fije, de vrouw van Jan Dunneharne woorden met elkaar hadden, 

o.a. hoorden dat Greete vroeg aan Fije of zij had gezegd dat zij een papenhoer was. Fije antwoordde 

dat zij dat inderdaad was, want ze had wel tienmaal gezien dat Greete zich daarmee bezig hield. Greete 

wilde dat Fije hiervan officieel getuigenis zou afleggen.  

Nr. 242 FOLIO:         62                        DATUM:             25 september 1521 

 

- Van Jan, de knecht van Jan Stelling. 

Griete, de vrouw van Jan Duykenborch en Yde, de vrouw van Luytgen Schuttrop, getuigen  dat de  

vrouw van Jan Dunneharne onlangs woorden had met de vrouw van Jan Stelling; zij zagen dat Jan 

Dunneharne kwam aanlopen en de vrouw van Jan Stelling wilde slaan. Toen kwam de knecht van 

Stelling met in zijn hand het mes waarmee hij gewerkt had en zei: “Vrede, vrede en ga uit elkaar.”   

Zij melden dat ze niet gezien hebben dat de knecht stak, sloeg of iets anders deed dan ze uit elkaar 

halen.  

 

Nr. 243 FOLIO:         62                         DATUM:              2 november 1521 

 

Johan Stellynck, Arent Reynertsz en Jan Geertsz getuigen dat Greete Stellynck en Fije Dunneharne 

enige tijd geleden naar de rechter wilden gaan i.v.m. de getuigenissen van Thonys Backer en andere 

personen over Fije; de getuigen hebben nu gehoord dat Jan Dunneharne zei dat hij zijn buurman 

Thonys Backer wilde wraken en niet wilde dat hij zou getuigen. Toen de vrouw van Thonys dit hoorde 

vroeg zij waarom dat niet mocht en Jan Dunneharne antwoordde dat het gehele gilde dat vroeg. 

 

Nr. 244 FOLIO:         62v                       DATUM:              4 november 1521 

 

- Tussen Thys Rave en Johan Evertsz  de Olde. 

Priester Wennemer Kuynretorff getuigt en is bereid dit met zijn eed te bevestigen, dat hij ongeveer 10 of 

11 dagen geleden gesproken heeft met oude Styne Frerix uit Oosterwolde, zittend in de St. Catherijne 

kerk en dat zij o.a. zei tegen priester Wennemer dat zij bewijs moest leveren in de zaak die zij heeft 

aangespannen tegen Jan Evertsz, dat zij het bewijs heeft maar niet in de poort mag. Priester 

Wennemer meldt verder dat hij in Elburg op de Middelbrug aanwezig is geweest en gehoord heeft dat 

wijlen Geert van Eem in deze zaak een uitspraak had gedaan en Styne vrij stelde van de onkosten die 

Jan Evertsz van haar eiste. Dit geschiedde voor de drost van de Veluwe. 

Reyner Martensz, Symon Jansz en Roloff Twent getuigen dat zij Styne ongeveer 10 of 11 dagen 

geleden gezien hebben voor de poort, maar zij weten niet waarvoor dat was.  

 

Nr. 245 FOLIO:         62v                       DATUM:                6 november 1521  
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Jan Evertsz de Jonge getuigt dat hij en Jan Rensinck aanwezig zijn geweest toen Jan Droochscheer 

van Gyse Posch de naweide huurde van Heringsland om zijn ossen gedurende veertien dagen te laten 

grazen; mocht de periode langer worden dan zou Jan Droochscheer daarvoor een bedrag geven dat 

ook door de getuigen als redelijk kon worden beschouwd. Hiermee waren beide partijen tevreden. Als 

er daarna andere voorwaarden zijn gesteld, dan weten getuigen daar niets van af. 

Jan Rensinck getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 246 FOLIO:         63                        DATUM:                6 november 1521 

 

- Van mr Wyllem Appoteecker. 

Olde Jacobs getuigt dat Catherijne Jonckers ziek is en dat zij ongeveer 3 weken geleden met haar 

water naar mr Jan Doctoer geweest is, die haar via zijn knecht een recept stuurde, dat Olde in 

ontvangst nam. De knecht zei tegen Catherijne dat ze niet naar de nieuwe apotheek moest gaan, maar 

naar de oude, omdat de middelen van mr Wyllem en zijn kruiden niet deugden. Volgens de knecht 

kwam deze informatie van Jan, zijn meester. 

Nr. 247 FOLIO:            63                    DATUM:              8 november 1521  

 

- Tussen Hermen Kystemaecker en Peter Woltersz. 

Kersken Goltsmit en Jan van der Horst getuigen dat zij goed weten dat Hermen Kystemaecker het 

veulen dat Peter Woltersz aanstond openbaar aan de andere kant van de IJssel gekocht heeft en nog 

wat andere veulens van Jan van Wernoltsz van de buit die de heren ruiters en knechten voor Zwolle 

gehaald hadden; zij waren beiden bij de koop aanwezig en Jan heeft de koop zelfs helpen 

voorbereiden. 

Mette Jans getuigt dat zij gezien heeft dat Hermen Kystemaecker het veulen in kwestie een merkje gaf 

in de lendenstreek toen hij nog in zijn stal stond en dat merk heeft het veulen nog steeds.  

Jan Geertsz getuigt dat hij het veulen met nog drie veulens van Hermen Kystemaecker beloofd heeft te 

stallen op de greent en dat Peter Woltersz het veulen in kwestie van de greent gehaald heeft op 

afgelopen Allerheiligen.  

 

Nr. 248 FOLIO:          63v                    DATUM:              13 november 1521 

 

- Tussen Gyse Poss en Jan Droochscheer. 

Johan Rensynck getuigt dat hij met Jonge Jan Evertsz de uitspraak gedaan had over de naweide waar 

onenigheid over was ontstaan tussen Gyse Poss en Jan Droochscheer, n.l. dat Johan aan Gyse zou 

geven 4 g.g.; Jonge Jan Evertsz  zou voor elke partij een cedule schrijven en aan hen overhandigen en 

waarvan Johan Droochscheer zei dat hij er niet tevreden over was.  

Jacob Geertsz, Maes Gysbertsz en Claes Lambertsz getuigen dat zij ook bij de uitspraak zijn geweest 

en hebben ook gehoord dat Johan Droochscheer zei dat hij er niet tevreden mee was.  

 

Nr. 249 FOLIO:           63v                   DATUM:               13 november 1521 

 

- Tussen Beernt Claesz en Cele, de zoon van Henrick Dorre over de schuit. 

Geert van Essen en Meynert Seynensz getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig waren op 

het Kampereiland toen Beernt Claesz aan Cele, de zoon van Henrick Dorre, een schuit verkocht; zij 

weten heel zeker dat de koop gedaan werd voor een mud rogge en daarboven zou Cele Beernt nog 

geld geven, maar zij weten niet hoeveel. Beernt wilde 5 schepels rogge hebben; daarna hebben zij 

andere voorwaarden gemaakt. Meer weten zij niet en in diezelfde tijd hebben zij geholpen de schuit van 

het land te duwen.   
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Nr. 250 FOLIO:          64                      DATUM:                18 november 1521 

 

- Tussen Wynolt Messeler en Jan de Guede jr. 

Peter van Venloe, Lange Everts Jansz, Berent Vroeme en Loy Petersz, allen metselaars, getuigen  dat 

zij gehoord hebben in de Marienborch op de dag dat het metselaars gilde daar haar bier dronk, dat 

Wynolt Messeler genoemd werd als een nieuwe gildemeester en toen Jonge Jan de Guede hoorde dat 

de naam van Wynolt werd opgelezen als de nieuwe gildemeester, riep hij tegen de lezer dat Wynolt het 

kind van een dief was. Wynolt stond op en stak Jan de Guede de Olde in de borst. Getuigen hebben het 

steken niet gezien.  

 

  Nr. 251 FOLIO:           64                      DATUM:               27 november 1521   

 

- Van Jan ten Hoeve.  

Zeele van Hardenberch getuigt dat hij ook aanwezig was op een karveel uit Hoorn toen de proviand 

schepen kwamen en toen ze ongeveer bij Scheteldoeks Hagen waren, riep de schipper van het  

karveel tegen Jan ten Hoeve dat hij hem een leuk avondje bood, waarop Johan ten Hoeve antwoordde: 

“neuk je moeder en een witte merrie” en meer van dit soort woorden; meer weten zij niet.  

Jan van Reckelinckhuysen was ook in het karveel en hoorde van de bemanning dat Johan deze 

woorden gesproken had, maar zelf heeft hij het niet gehoord. 

Cornelys Joestsz getuigt ook zoals schipper Zeele en meldt verder dat hij voor de Raad van Amsterdam 

met Symon Leckerkerck gevraagd had of zij de schipper wilde wegzenden om de vaten van de stad op 

te halen en toen is Johan ten Hoeve in Amsterdam ... [ niet af ]  

 

Nr. 252 FOLIO:         64v                      DATUM:            27 november 1521 

 

- Tussen Hermen ten Apell en Evert Berentsz. 

Goert de Loper en zijn vrouw Greete getuigen dat zij afgelopen mei bij hen thuis gehoord en gezien 

hebben dat Hermen ten Apell van Evert Berentsz drie mud rogge kocht, het mud voor 32 gosselers 

Hattemer maat, dat Hermen hem het geld gaf en dat Evert beloofde de rogge te leveren zodra het 

graan gedorst werd. Hij zei verder dat Hermen met de mensen in Gelre niets te maken zou hebben, hij 

zou alles zelf regelen.  

Nr. 253 FOLIO:            64v                   DATUM:             1 december 1521 

 

- Van Henrick van Zwolle. 

Arent van der Elborch getuigt dat hij gisteren avond bij Wyllem Voeltken thuis is geweest en hem 16 

ph.g. heeft gegeven afkomstig van de gevangenschap van Henrick van Zwolle waarvoor Henrick  

vrijgekocht werd; 2 of 3 van de jongens die Henrick hebben helpen vangen gaven hem elk een dubbele 

stuiver mee. 

Jan Hermensz getuigt dat de vrouw van Henrick van Zwolle afgelopen donderdag bij hem is geweest en 

vroeg of hij borg wilde staan voor haar man voor 16 ph.g., het bedrag waarvoor zij haar man had 

vrijgekocht: denarie  8 gouden kronen, 1 g.g., 1 Gelresche gulden, 2 Hoornsgulden en 1 

Schreckenberger, samen 16 gulden.  

 

Nr. 254 FOLIO:            65                    DATUM:             2 december 1521   

 

- Van de Haarlemmer man die uit het schip van Gyse van Blokzijl werd geschoten. 

Gyse van Bloxiell  [ naam doorgehaald ] getuigt dat de stad Haarlem in haar brieven melding maakt van 

klachten die zij ontvangen zouden hebben van wijlen Jan Woutersz, die op 18 november met een 

bierschip vóór de wind uit Texel kwam gezeild; toen zij ten oosten van Marken waren, kwam er een 

oorlogsschip van de stad Kampen, met witte en blauwe vaantjes en wijlen Jan, die gehoorzaam wilde 
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zijn, draaide zijn schip aan de wind en streek de zeilen, zoals Tymen van Kuinre, Roloff Smit, Kersken 

van Campen, Rijck Tymmerman, Jan Gysbertsz, Seyne Jacobsz, Lambert Cannegieter, Jan Symonsz, 

Geert Wyllemsz, Louwe van Dort, Jan Pouwelsz, Jan Evertsz en Thonys Holtsager getuigen, die in het 

oorlogsschip waren; zij willen onder ede bevestigen dat zij aan de andere zijde eerst driemaal schoten 

en de schipper aanriepen om de zeilen te strijken, wat de schipper van Haarlem volgens de brieven uit 

die stad, wel degelijk zag en hoorde maar het niet deed; hij wist dat het een oorlogsschip was en dat er 

geschoten zou worden. Zij melden verder dat de bemanning in het schip uit Haarlem ook aan het roer 

ging staan en zeilde met volle zeilen naar Amsterdam; toen de man geschoten was, liet de knecht vóór 

in het schip de fok vallen en toen ging het weer los; de zeilen werden niet gestreken.  

Symon Leckerkerck en Jan Hugensz waren ook op het oorlogsschip als kooplieden en getuigen 

hetzelfde tijdens hun eedaflegging.  

Nr. 255 FOLIO:          65v                    DATUM:            2 december 1521 

 

- Van Claes van Steenberch. 

Jan Noyge en Dirick Kystemaecker getuigen dat acht dagen geleden Claes Steenberch erg dronken 

was en met een boos gezicht op de Coeborch kwam en zo’n groot vuur maakte dat er brand ontstond 

en iedereen in de Coeborch moest helpen blussen. Wie iets tegen hem zei, wilde hij te lijf gaan; hij stak 

Jan in zijn arm, daarna sloeg hij hem met een stuk hout tegen de schenen zodat het bloedde; Dirick 

Kystemaecker sloeg hij met de degen op het hoofd en zou hem de keel hebben afgesneden als hem 

geen hulp was geboden, hij beet hem ook tot bloedens toe. 

Roerick van Roerloe en Jan Berentsz getuigen hetzelfde. 

Roloff Twent en Peter zijn knecht sliepen daar, hoorden het lawaai maar hebben niets gezien. 

 

Nr. 256 FOLIO:         65v                    DATUM:              2 december 1521 

 

- Van Jonge Jan Aertsz uit Brunnepe. 

Albert Henricksz getuigt dat Jonge Jan Aertsz uit Brunnepe bij hem kwam onder de Clocke en hem 

vroeg of hij een van de stads viswaters huurde en of hij daar ook een paard mocht stallen. Albert 

antwoordde bevestigend, maar Jan Aertsz meende dat hij ‘neen’ had gezegd en werd kwaad. Albert 

stuurde hem naar huis, maar Jan sloeg naar hem zonder hem te raken en viel. Toen trok hij zijn mes, 

stak naar hem, Albert weerde hem af zodat hij weer viel; Albert wilde hem graag weg hebben. 

Hansken Valckensz getuigt dat toen de twee met elkaar aan het vechten waren, hij erbij kwam om ze uit 

elkaar te halen en met elkaar vrede te stichten en dat Jan Aertsz Albert los liet en zich op Hansken 

wilde storten, in zijn hand een mes waarmee hij wilde steken; Hansken weerde hem af zodat hij hem 

niet kon raken. 

 Jan ten Hove getuigt dat hij alles gezien heeft en dat daarna Jan Aertsz bij het stadhuis kwam waar 

Roelof Alferdinck en anderen op het bankje zaten; hij hoorde dat Jan aan Roelof vroeg waar het 

gekochte vlees was dat onze burgers in Vollenhove betaald hebben. Roelof praatte vriendelijk met hem, 

zij stonden op en toen zag Jan Maes Maesz voor de deur van het stadhuis staan en hij zei hem dat hij 

een van de merrie neukers was en stak naar hem met zijn mes; Henrick de Coepsz kwam erbij die 

wilde hij ook steken. Arent Nuysz zag dat hij naar Maes stak en hoorde dat hij zei dat hij een van de 

merrie neukers en vleesverkopers was.  

Nr. 257 FOLIO:          66                     DATUM:               9 december 1521    

 

- Van Jan Aertsz uit Brunnepe. 

Roloff Alferdynck getuigt dat hij gezien heeft dat Jan Aertsz op straat liep met een kwaad gezicht en 

iedereen wel wilde slaan of steken; hij liep met een mes in de hand langs de Schepenkamer waar Maes 

Maesz bij de deur stond. Hij stak naar Maes en schold hem uit.  

Otto Stegeman getuigt dat hij gezien heeft dat Jan Aertsz stak naar Maes Maesz, maar weet niet wat er 

gezegd is. 
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Arent Cremer getuigt ook dat hij gezien heeft dat Jan naar Maes stak, maar hij heeft ook geen woorden 

gehoord. 

Jan Deyn getuigt dat hij gezien heeft dat de brouwer stak bij de Schependeur en dat de mensen riepen 

tegen Henrick Lukener dat hij op moest letten; meer weet hij niet. 

 

Nr. 258 FOLIO:           66v                    DATUM:               9 december 1521 

 

- Tussen schipper Jan Slaeplaecken en Wolter Geertsz, de jongen van de kombuis. 

Claes Gerrytsz en Hermen Geertsz getuigen dat zij in het afgelopen voorjaar met schipper Jan 

Slaeplaecken veel gezeild hebben en toen zij in Pruisen lagen heeft Wolter Geertsz, de jongen voor de 

kombuis, het schip verlaten. Het heeft wel een maand geduurd voordat zij weer verder konden zeilen. 

Wat de jongen bezielde, weten zij niet. 

Jan Jacobsz heeft dit gehoord van andere mensen.  

 

Nr. 259 FOLIO:          66v                    DATUM:                 9 december 1521  

 

- Tussen Tymen van der Veen en Jan Wycher uit Genemuiden. 

Aernt Michielsz en Goyken Willemsz getuigen dat zij omstreeks St. Lambert onder de Clocke stonden 

waar zij zagen dat Tymen van der Veen een paard bracht dat in zijn voet was geschoten; hij droeg het 

aan Jan Wychersz uit Genemuiden over met zijn gezel en wilde dat deze het paard betaalde. Zij 

hoorden dat Jan Wychersz zei dat het paard wel geleden zou hebben en nam het mee en bracht het 

naar Henrick Prange om het te laten behandelen.  

Henrick Prange getuigt dat Jan Wychersz en zijn gezel hem het paard gebracht hebben en wilden dat 

hij het behandelde. Mr Henrick zei dat hij dat niet zo zag zitten omdat hij veel bloedde, maar zij hielden 

erg aan; hij nam het en Jan bracht het paard naar de stal van Willem Rippers en getuigt ook dat Tymen 

van der Veen daar niet bij was en hij wist ook niet dat het paard van Tymen was. 

 

Nr. 260 FOLIO:           67                     DATUM:                9 december 1521  

 

- Van de stier. 

Willem Brant getuigt dat Peter Evertsz hem liet halen na St. Michael omdat er een stiertje voor zijn deur 

stond die Peters ossen had gevolgd; hij dacht dat de stier van Peter was en deze meldt dat de stier niet 

van hem was; het was een zwarte geringde met witte hoorns, waarschijnlijk een 2-jarige.  

Reyner ter Helle getuigt dat Geertruyt, de vrouw van Peter, hem riep, hem het rund wees en vroeg of hij 

wist van wie het was. Reyner dacht dat het van Willem Brant was en meldt verder dat het dier een 

zwarte rug had, witte hoorns en dat het meer dan twee jaar oud was.  

Hermen van Gelre getuigt dat hij land gehuurd had vlak bij het land waar Peters ossen liepen en dat hij 

twee of driemaal hetzelfde rund uit zijn land had gejaagd; het rund ging toen naar het land waar Peters 

ossen stonden en ook die van Hermen. Toen Peter zijn ossen ging halen liep het rund hem achterna. 

Ze wisten echter niet goed van wie hij was en Hermen meldt dat volgens hem het een 1-jarige was die 

hoogstens 2 jaar zou  worden; hij zou er geen 2½ gulden voor willen  geven.    

 

Nr. 261 FOLIO:           67v                    DATUM:               12 december 1521 

 

- Van Wyllem Tymensz. 

Joest Arentsz getuigt dat hij omstreeks afgelopen St. Michael bij Peter Evertsz voor de deur stond 

omdat Geertruyt, Peters vrouw, hem had geroepen en vroeg of hij wist van wie het stiertje was; hij was 

haar koeien gevolgd uit het land. Joest dacht dat hij misschien van Wyllem Tymensz was en Geertruyt 

vroeg of hij Wyllem wilde vragen het rund te komen halen omdat hij hier niets te eten had. Joest zei 

haar dat Wyllem dagelijks door de straat kwam en dat zij hem dat zelf maar moest zeggen. Volgens 

Joest was het een 3-jarige zwart geringde stier.  
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Peter Woltersz getuigt dat het stiertje van Wyllem Tymensz was, maar van wie het rund was dat in de 

Heilige Geest [ weilanden ] liep, weet hij niet, dat was een zwart gerugde stier.  

 

Nr. 262 FOLIO:           67v                    DATUM:                13 december 1521. 

 

- Van het schip van schipper Gerbrant.  

Geerloff Claesz getuigt dat hij afgelopen donderdag bij Albert Sticker en Tymen Petersz in hun tremeker 

was en dat ze naar het vrachtschip zouden varen; toen zij buiten het Diep waren zagen zij dat de vijand 

bij de Kamper schepen was en zij bleven terzijde om te zien wat zij van plan waren. Zij staken de 

schepen in brand en gingen er toen vandoor. De tremeker waar Geerloff in zat ging snel naar de 

Kamper schepen om ze te redden en toen ze bij het schip van Gerbrant kwamen waar Thonys van den 

Grave op zat en die het ergst brandde, hebben de jongens het schip zoveel mogelijk gelost. Daarna 

kwam een roeiboot en een seynschip waarvan de bemanning bij hen aan boord wilde komen wat 

problemen opleverde voor de veiligheid.  

Tylman Florisz, Albert Sticker en Tymen Petersz getuigen hetzelfde.  

 

Nr. 263 FOLIO:          68                     DATUM:                20 december 1521 

 

- Tussen Wyllem Appoteeker en Anna Appoteeker. 

Henrick Mouwertsz getuigt dat hij een tijdje geleden ziek was en zijn water liet controleren door de 

dokter; Catherijne, zijn moeder, ging met een recept naar het huis van Anna Appoteeker, die voor haar 

een drankje maakte van 3 stuivers zoals zijn moeder gevraagd had.  

Catherijne Goykens, de moeder van Henrick, getuigt hetzelfde en zegt dat zij het drankje zelf gehaald 

heeft bij Anna Appoteekers huis.  

 

Nr. 264 FOLIO:          68                     DATUM:                 20 december 1521 

 

Henrick Croeser en Gheert Loese getuigen dat in 1513 een moetsoen verdedigd is tussen Goesen Dam 

en Thonys van den Grave enerzijds en Hans van Hachten anderzijds waaraan zij beiden met wijlen 

Henrick Baers hebben meegewerkt; Hans van Hachten vroeg hen toen vriendelijk hem hierbij te 

vertegenwoordigen, wat ook gebeurd is. De aanspraken van Goesen en Thonys bedroegen tot 1600 

Riga mark en zij hebben dit ten voordele van Hans opgelost. Van het genoemde bedrag zou hij niet 

meer betalen dan 1200 Riga marken. Hans is geenszins gedwongen, de moetsoen heeft zo plaats 

gevonden.  

 

Nr. 265 FOLIO:           68v                   DATUM:               23 december 1521   

 

- Tussen Laurens Seldenrijck en Peter Muddevisch. 

Joachim Goertsz, de waard, getuigt dat ongeveer acht dagen geleden Peter Muddevisch en Laurens 

Seldenrijck bij hem iets zaten te drinken; Peter Muddevisch had al zijn geld verdronken en haalde toen 

zijn degen tevoorschijn en wilde dat Laurens hem daar 1 schreckenberger voor gaf. Laurens wilde de 

degen niet als onderpand, pakte zijn buidel en gaf de waard 1 g.g. waarvoor deze Peter 1 

schreckenberger gaf. Peter wilde er wel twee hebben en beloofde de g.g. eerlijk terug te betalen. Hij gaf 

de schreckenberger weer aan de waard en deze gaf hem er twee voor terug, zoals hij had gevraagd.  

Nr. 266 FOLIO:           69                     DATUM:                23 december 1521 

 

- Tussen Rycolt Wyllemsz en Marten Nittersz. 

Dirick Tripmaecker en Jacob Smit getuigen dat zij aanwezig zijn geweest ongeveer vijf kwartaal geleden 

toen mr Rycolt in de Hagen, Egbert Lichtenhorst uit Doesburg en Marten Nittersz met elkaar 

onderhandelden over schulden e.d.; zij hoorden o.a. dat de man uit Doesburg mr Rycolt machtigde te 
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ontvangen van Marten Nittersz 7 ph.g., wat deze accepteerde. Deze beloofde mr Rycolt dit bedrag als 

zijn eigen schuld namens de man uit Doesburg te betalen.  

Nr. 267 FOLIO:           69                    DATUM:              30 december 1521 

 

- Tussen Hermen Cupersz en Henrick Martensz. 

Reyner ter Helle en Claes Kerskensz getuigen dat ongeveer 1½ jaar geleden Henrick Martensz beslag 

had laten leggen bij Hermen(v) Cupersz i.v.m. een schuld en dat er een bemiddelingspoging gedaan 

zou worden door enkele getuigen. Besloten werd dat Hermen Henrick ieder jaar een halve gulden zou 

geven totdat de schuld betaald was; tevens werd afgesproken dat zij degenen die haar geld schuldig 

waren in Kampen voor het gerecht zouden komen en de vordering aan Henrick zou overdragen in 

mindering van haar schuld.  

Nr. 268 FOLIO:           69v                  DATUM:                  1522  

 

- Van Johan ten Hoeve, Thys Hoelboem zijn zwager en Henrick Backer. 

Geert Bartoltsz getuigt dat Thys Hoelboem afgelopen maandag bij hem thuis kwam, waar ook Henrick 

Backer was die met zijn kinderen speelde en dat Thys aan Henrick vroeg waarom hij kwam schelden 

aan zijn deur en zijn vrouw beledigde. Henrick antwoordde dat hij meende wat hij gezegd had,  waarop 

Thys  hem met zijn vuist tegen het hoofd sloeg, zijn mes trok en Henrick gestoken zou hebben als Geert 

dit niet had verhinderd. Thys vertrok, maar kort daarna waren zij weer aan het twisten en Thys zei hem 

dat hij een schurk was en hem wilde steken en nog veel meer woorden. Hij gooide een steen naar 

Henricks huis maar raakte hem niet. 

Evert van Hardenberch getuigt hetzelfde. 

Peter Dirixsz, Femme Eckelboem, Femme Berents en Mechtelt Coers hebben gezien dat Thys 

Hoelboem met een steen naar het huis gooide, maar meer  weten zij niet.   

 

Nr. 269 FOLIO:          69v                     DATUM:               1522 

 

- Van Johan ten Hoeve. 

Evert van Hardenberch, Albert Backer, Peter Dirixsz, Femme Eckelboem, Femme Berents en Mechtelt 

Coerts getuigen dat zij op Nieuwjaars avond gezien hebben dat Johan ten Hoeve bij Henrick Backers 

huis kwam en dat hij woorden met hem had en o.a. vroeg wat hij van hem te stelen had enz.; dat Johan 

toen zijn mes trok en stak over de halve deur heen, maar hem niet raakte. Daarna werd de deur 

gesloten.  

Nr. 270 FOLIO:            70                    DATUM:                2 januari 1522 

 

- Tussen Jan Gerrytsz. 

Peter Baeck, Jan Coster en Jacob Henrixsz getuigen dat die van Elburg de fuiken van Jan Gerrytsz in 

beslag hadden genomen, omdat ze beweerden dat die van de Geldersen waren afgenomen en door 

Jan gekocht waren. Getuigen weten echter goed dat dit niet waar is, zij kennen de fuiken goed en 

weten dat Johan ze zelf gemaakt heeft.  

Nr. 271 FOLIO:           70                     DATUM:                2 januari 1522 

 

- Tussen Steven de stadsdienaar en Styne, de vrouw van Henrick Cuper. 

Swane opt Warmoesmarkt getuigt dat ongeveer een kwart jaar geleden Styne, de vrouw van Henrick 

Cuper, een deel van een vat honing te koop aanbood en dat de vrouw van Jan van Bommel van haar 1 

vat honing kocht en dat Styne Swane ook een half vat honing verkocht, maar die konden het daar niet 

eens over worden; tegelijkertijd verkocht Styne haar gort en zoetemelkse kaas die zij ook te koop had. 
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Geertruyt Claes getuigt dat zij toen ook gekocht heeft van Styne een half vat honing tegelijk met de  

vrouw van Jan van Bommel, die haar wel betaald heeft. 

Geertruyt, de vrouw van  Jan van Bommel, getuigt dat zij ook een half vat honing van Styne gekocht 

heeft voor ƒ8, die zij ook betaald heeft. 

 

Nr. 272 FOLIO:           70v                  DATUM:                7 januari 1522 

 

- Tussen Henrick Roloffsz en Walys Reynertsz. 

Rycolt Tymmerman en Jacob Smit getuigen dat zij zegslui zijn geweest van genoemde partijen over de 

huur van het land waar Henrick en Walys ruzie over hadden. Verleden jaar hebben zij daarover een 

uitspraak gedaan, n.l. dat Walys van elke morgen land een huur van 6 h.p. min 1 oord zou betalen; het 

betreft het land in Mastenbroek bij de drie bruggen.    

Nr. 273 FOLIO:           70v                 DATUM:                 8 januari 1522 

 

- Tussen Lubbert van Moers en Jan van Gelre over de 1½ pond tins. 

Lambert Sleewert en Heyn Joncker getuigen dat wijlen Lysbeth van Moers en Jan van Gelre eertijds 

samen onenigheid hadden over de tins die uit Jans kraanstede zou gaan, dat partijen dit probleem 

hadden overgedragen aan Lambert en Heyn Joncker en dat deze op St. Odulsdag 1516 daar een 

uitspraak over zouden doen. Besloten werd dat Jan van Gelre aan Lysbeth van Moers jaarlijks niet 

meer dan 1½ h.p. zou geven i.p.v. 2 h.p. en daarmee zou het probleem opgelost zijn. Als zij dat wilde, 

mocht Lysbeth daarvan een akte laten maken op haar kosten. Dit is door Heyn Joncker ook zo 

opgetekend. 

Peter Cremer getuigt dat hij in deze zaak de momber van Lysbeth is geweest, maar waar het plaats 

vond, weet hij niet meer. 

 

Nr. 274 FOLIO:        71                       DATUM:            9 januari 1522   

 

- Tussen Claes van Hoenschoeten en mr Aelt Wynter. 

Geert Asse, Peter Woltersz en Frerick Geertsz getuigen dat er onenigheid bestaat tussen genoemde 

partijen over een weg in Brunnepe bij Claes van Hoenschoetens mate. Getuigen weten heel goed dat 

de weg hoort bij de mate van Claes en voor zover zij zich herinneren worden al sinds 40 of 50 jaar de 

weg en de mate samen gebruikt en horen bij elkaar.  

Nr. 275 FOLIO:         71                     DATUM:            9 januari 1522 

 

- Van Lubbert Lubbertsz en de ossen van Goesen Geertsz. 

Servaes Wytte, Geert Smit en Jan Droochscheer getuigen dat zij goed weten dat Lubbert Berentsz en 

Goesen Geertsz de 26 ossen die zij het klooster in de Byrck bij Amersfoort verkocht hebben, zelf mager 

ingekocht en geweid hebben en dat de ossen goed koopmansgoed waren en niet gestolen. 

 

  Nr. 276 FOLIO:              71                     DATUM:               9 januari 1522  

 

Nanne, de weduwe van Geert Jansz, heeft onder ede verklaard dat zij ongeveer vier jaar geleden met 

haar zoon Henrick Reynertsz op Texel de rekening opgemaakt heeft van alles wat zij hem schuldig zou 

zijn en dat zij hem toen alles uitgekeerd en betaald heeft. Henrick is haar nog schuldig 1 pond groot die 

nog niet betaald is, m.u.v. 30 stuiver Brabants. Verder is haar zoon haar nog schuldig 4 h.p. die zij hem 

geleend heeft voor zijn reis naar St. Jacob.  

 

Nr. 277 FOLIO:           71v                      DATUM:              10 januari 1522 

 

- Tussen Gerbrant van Wyringen en de beschadigde mensen. 
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Peter van Elven en Peter Jacobsz getuigen dat Gerbrant van Wyringen verweten wordt dat hij wijlen 

Cornelys Joestsz toegeroepen zou hebben vanuit het oorlogskarveel, toen zij bij het Diep kwamen, dat 

Gerbrant bij hem zou zetten enz. Getuigen melden dat zij ook op het schip van Gerbrant waren, Peter 

van Elven stond zelf bij Gerbrant aan het roer en hoorde dat wijlen Cornelys iets riep, maar kon het niet 

verstaan. Gerbrant vroeg aan de bemanning van het schip of zij hadden verstaan wat Cornelys riep, 

maar niemand wist het. Schipper Gerbrant reefde zijn zeil en ging verder op de fok, omdat hij dacht, 

zoals iedereen, dat het water daar diep genoeg was. Toen hij op het Diep kwam, was er zo weinig water 

dat hij niet verder kon, zoals drie andere schepen boven en beneden hem die ook met groot zeil voeren. 

Gerbrant deed genoeg pogingen om verder te zeilen. 

Nr. 278 FOLIO:           71v                      DATUM:              10 januari 1522 

 

- Van de koeien uit Genemuiden. 

Symon Claesz, Claes Jansz, Volker Claesz en Wolter Claesz getuigen dat zij heel goed weten dat de 

koeien die de Grone Tenthe (?) eergisteren nacht uit de buurt van Genemuiden gehaald hebben, 

toebehoren aan Beerte ten Oirt en Geese Jacobs en dat de koeien gehaald zijn via de Zeegraven in 

Mastenbroek, die de dijkgraaf van Mastenbroek jaarlijks schouwt en waar de twee vrouwen wonen.  

Nr. 279 FOLIO:          72                         DATUM:             10 januari 1522 

 

Geert van Zwolle en Gerbrant Reynertsz getuigen dat mensen uit Hattem Albert Jansz uit Zalk gehaald 

hebben met vier paarden en een wagen, omdat getuigen met ettelijke knechten uit Hasselt ongeveer 

acht [ niet vermeld ] geleden in het huis van de vader van Albert in Zalk toegelaten zouden zijn.  

Getuigen melden dat zij door toedoen van Alberts vader of iemand van diens huishouding niet naar 

binnen zijn gegaan, want zij kwamen ’s morgens vroeg aan de deur kloppen. maar de bewoners wilden 

hen niet binnen laten omdat zij dat niet durfden; daarom braken zij zelf de deur open en namen een 

paar bossen stro om zich te warmen, daarna gingen  zij weer weg.  

 

Nr. 280 FOLIO:           72                       DATUM:               23 januari 1522  

 

- Van Goert Muddevisch en Arent Heymensz over het gevecht in de Wijnkelder. 

Henrick van Trier en Jan Kerckhoff getuigen dat zij daags voor kerstavond in de Wijnkelder zaten, toen 

het gevecht ontstond tussen Arent Heymensz en Goert Muddevisch. Zij hebben gezien en gehoord dat 

Arent Heymensz van zijn tafel opstond, bij de tafel van Goert Muddevisch kwam en daar iets wilde 

drinken, wat Goert niet wilde. Deze stootte Arent drie of viermaal met zijn elleboog van zich af waarop 

Arent hem uitschold. Goert zei dat hij onlangs bij Arent ook niet welkom was; toen werd Arent kwaad en 

stak Goert in de borst.  

Nr. 281 FOLIO:           72v                    DATUM:             24 januari 1522 

 

- Tussen Jan Dircsz en Willem Timmersz.  [ moet zijn: Tymen Jansz ]  

Claes Willemsz, Albert Sticker en Egbert Badinck getuigen dat Lubbert Aerntsz het 5e slag in de 

Kruishoop gehuurd had, waar Jan Dircsz borg voor stond, omdat hij de huur met hem deelde; toen 

Lubbert Aerntsz daarna overleed, nam Jan Dircsz het deel over en getuigen zijn erbij aanwezig geweest 

dat Tymen Jansz hetzelfde slag van Jan Dircsz overnam, waarbij Tymen voor de hooiberg, koeien en 

andere zaken op het land 50 g.g. zou betalen en de huur overnemen die eerder door Lubbert en Jan 

betaald was; Jan zou dan geen borg meer staan voor de stad. Hierna gaf Jan Dircsz het slag over aan 

Tymen.  

Nr. 282 FOLIO:           72v                    DATUM:                27 januari 1522    

 

- Tussen Henrick Jacobsz Leckerkerker en mr Reyner. 
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Arent Messemaecker, Wybrant Woltersz en Joachim van Packbergen getuigen dat zij afgelopen 

donderdag onder de Clocke stonden bij Henrick Jacobsz en mr Reyner die samen ruzie hadden, maar 

onduidelijk was waarover. Na veel gescheld, wees mr Reyner naar Arent Messemaecker en Wybrant 

Woltersz en zei dat hij het conflict aan hen wilde voorleggen net als Henrick.  

Er werd besloten dat zij samen naar het huis van Joachim van Packbergen zouden gaan op straffe van 

1 oord van een g.g. om het met elkaar eens te worden, maar zij wilden niet naar elkaar luisteren.  

 

Nr. 283 FOLIO:           73                     DATUM:               27 januari 1522   

 

- Tussen Tymen Jansz en Wyllem Tymensz enerzijds en Jan Dirixsz anderzijds. 

Otto Muller getuigt dat hij ongeveer vijf jaar geleden aanwezig was in zijn woonhuis de Gulden Hoerne, 

waar hij hoorde en zag dat Jan Dirixsz verkocht aan Tymen Jansz en Wyllem Tymensz de helft van al  

het goed dat op zijn erf was voor 50 g.g. en Tymen en Wyllem zouden dus de plaats van Jan Dirixsz 

innemen en hem vrijwaren voor de helft van de goederen.  

Nr. 284 FOLIO:            73                    DATUM:                27 januari 1522 

 

- Van Gerbrant van Wyringen.  

Cornelys Gerrijtsz getuigt dat hij ook op het schip van schipper Gerbrant was toen deze laatst met het 

oorlogsschip uit Hoorn kwam; toen ze bij het Diep kwamen, vroeg de schipper aan meerdere 

bemanningsleden of hij met groot zeil zou verder gaan; een of twee zeiden dat er wel voldoende diepte 

was om te zeilen. De rest van de bemanning was het daarmee eens, niemand die zelf goederen aan  

boord had, was tegen.  

Jacob van Meppel getuigt dat hij graag had gewild dat schipper Gerbrant een bootje vooruit had 

gestuurd om te zien of er voldoende water was en niet alleen afging op hetgeen het gewone 

scheepsvolk dacht. Sommigen zeiden dat als ze aan de grond gelopen zouden zijn, ze het schip wel 

weer los konden krijgen . 

De getuigen melden beide dat Cornelys Joest iets riep, dat niemand kon verstaan. 

 

Nr. 285 FOLIO:          73v                    DATUM:               29 januari 1522 

 

- Tussen Jan Hermensz aan de Zwartendijk en Johan Twent. 

Claes Henrixsz, Albert van Wylsem en Gerbrich Stegemans, de waardin, getuigen dat zij kort voor 

afgelopen Kerstmis aanwezig waren bij Gerbrich, waar zij gezien en gehoord hebben dat wijlen Jan 

Tymensz aan Jan Hermensz van de Zwartendijk 11 fuiken verkocht van 2 schreckenberger per stuk; 

van dat bedrag ging 2 schreckenberger naar het gelag, 1 zou Jan Hermensz korten en de andere zou 

hij zelf betalen. Getuigen hebben hierbij ook de wijnkoop gedronken met genoemde personen.  

Nr. 286 FOLIO:          74                     DATUM:               30 januari 1522 

 

- Tussen Geert Roeveneter en Jacob Pottebacker. 

Albert Roloffsz, de waard van de Drie Bruggen in Mastenbroek, getuigt dat hij aanwezig is geweest in 

zijn herberg omstreeks St. Olof in de zomer, waar hij gezien en gehoord heeft dat Jacob Pottebacker 

van Geert Roeveneter de helft van het hooi van drie morgen land in Mastenbroek kocht, bij het huis van 

Victor Foppe, voor 9 h.p. en dat hij, van dit bedrag aan Berent Russche, die het hooi maaide, 1 ph.g. 

zou geven; verder 3 kwarten bier voor het gelag, het bier van 2 stuiver het kwart; beide partijen waren 

het eens over de koop. Jacob Pannenbacker [?] was van tevoren het hooi gaan bekijken. 

Berent Russche getuigt dat hij het hooi gemaaid heeft en dat Jacob Pottebacker hem de ph.g. betaald 

heeft en hij heeft ook gezien dat Jacob in het land geweest is om het hooi te bekijken. 

 

Nr. 287 FOLIO:           74                     DATUM:                30 januari 1522 
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- Tussen de knecht van Geert van Hengelen en degenen die het halve pak laken opgevist hadden. 

Wyllem Geertsz, Claes Jansz en Jan Rippertsz getuigen dat zij op dinsdag voor Kerstmis ’s avonds uit 

Kampen zeilden naar Enkhuizen en dat, toen ze bij het wrak van het schip van Cornelys Joestsz 

kwamen, zij Albert Sticker, Tymen Petersz en Tielman Florysz zagen met Arent Wychertsz en Arent 

Dirixsz die aan het vissen waren naar laken zoals zij riepen; getuigen vroegen of zij ook iets gevonden 

hadden en Albert Sticker antwoordde dat ze een pak laken hadden, dat zij wilden opvissen. De vissers 

riepen dat de 25 gulden verdiend waren.  

Nr. 288 FOLIO:          74v                    DATUM:                  31 januari 1522  

 

- Tussen Geert Asse en Reyner Martensz. 

Arent Alphertsz en Henrick Wyllemsz getuigen dat zij ongeveer 3 of 4 jaar geleden gehoord hebben dat 

Reyner Martensz bij Geert Asse kwam en geld van hem wilde lenen; zij hebben toen gezien dat Geert 

aan Reyner 5 ph.g. leende en Arent telde Reyner zelf het geld uit in de tuin van Geert Asse.  

Nr. 289 FOLIO:           74v                  DATUM:                  31 januari 1522 

 

- Tussen Albert Tytgensz en Jan Everts sr. 

Rijck Jansz getuigt dat Jan Evertsz de Olde hem in het voorjaar opgedragen had om met Albert 

Tytgensz voor hem een stuk weg te maken in de Assche voor 6 g.g., wat zij ook gedaan hebben 

volgens de aanwijzingen. Hij meldt verder dat Jan Evertsz hem zijn aandeel van 2 g.g. betaald heeft, 

want zij maakten de weg met zijn drieën. En mocht Jan beweren dat hij schade heeft geleden door 

genoemde weg bij de dijkgraaf en daarom de anderen niet wil betalen, dan zegt Rijck dat het niet komt 

door hun stuk weg, maar vanwege een ander stuk dat nog niet hersteld was. 

Verder had Jan Evertsz hen opgedragen voor hetzelfde bedrag een ander stuk weg te maken in de 

Groenensteeg achter de Karthuizers, maar Jan wist zelf niet waar die precies gemaakt moest worden. 

Hij zei hen dat Peter Woltersz hen wel zou wijzen waar de weg gelegd moest worden en zo hebben zij 

gedaan. De weg is ergens anders komen te liggen en daar heeft Jan de schade van geleden. 

 

Nr. 290 FOLIO:        75                         DATUM:              11 februari 1522 

 

- Tussen Hessel Jansz en Dirick van Veesen. 

Geert Loess, Wennemer Jansz en Peter Henrixsz getuigen dat zij afgelopen week aanwezig zijn 

geweest bij Dirick Wesselsz thuis, waar zij gezien en gehoord hebben dat Hessel Jansz en Dirick van 

Veesen een ruil met elkaar afspraken, n.l. dat Hessel aan Dirick zijn merrie zou geven die hij 

onmiddellijk in ontvangst nam en waarop hij naar huis reed en dat Dirick Hessel twee eenjarige veulens 

zou geven, die hij ook onmiddellijk zou leveren; hiermee waren beide partijen tevreden. Dirick zou op de 

twee veulens 1 gulden toegeven waarop de wijnkoop gedronken werd.   

Nr. 291 FOLIO:         75                       DATUM:             12 februari 1522 

 

- Tussen Hermen Huysman en Claes de Waele. 

Claes Jansz en Wolter Luytkensz getuigen dat zij op afgelopen St. Paulusdag aanwezig waren voor de 

deur van Claes de Waele waar deze ruzie had met Hermen Huysman over de nieuwe paus; Hermen 

Huysman zei dat de paus uit Utrecht kwam, wat Claes betwistte omdat de Duitsers geen paus mochten 

zijn. Zij gingen een weddenschap met elkaar aan en Hermen zette 2 hoornsgulden in tegen 6 

hoornsgulden dat iemand uit Utrecht paus was geworden. Ze beloofden elkaar uit te betalen als bekend 

was wie de paus was.   

[dit klopt: het is Adrianus VI, geboren in Utrecht] 

 

Nr. 292 FOLIO:            75v                    DATUM:             12 februari 1522         
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- Van Anne Appoteeker. 

Jan Goesens dochter, die boodschapjes rondbrengt voor St. Bregitten, getuigt dat de vrouwe van St. 

Bregitten, die de hele winter ziekelijk geweest is, haar drie of vier maal deze winter naar Anne 

Appoteeker heeft gestuurd, telkens met een briefje dat de dokter gezien had en dat zij medicijnen 

haalde bij Annes huis in een tinnen kom, het betrof een vloeibaar medicijn; of het een laxatief was, weet 

zij niet. 

Nr. 293 FOLIO:           76                      DATUM:              12 februari 1522 

 

Schipper Geerloff en Thys Hoelboem getuigen dat wijlen Cornelys Joesten hen beiden, afgelopen jaar 

omstreeks Vastenavond, een bode zond om bij hem in Amsterdam te komen om een vracht haver uit 

Ditmarsen of van de Elbe naar Rouaan te brengen. In Amsterdam gekomen, meldden zij dat wijlen 

Cornelys hen zei dat hij hen wilde geven wat hij Aernt Mesmaker als vracht zou geven en als zij dat 

accepteerden zou hij hen ook een godspenning geven. Zij wilden echter precies weten waar het om 

ging. Cornelys wilde hen 5 koopmansgulden per last haver geven en zou hen betalen bij aankomst in 

Rouaan in daar geldende valuta. Als zij niet genoeg haver konden krijgen, mochten zij ook rogge, tarwe 

of gerst laden die hier gezegeld zou worden, tegen een gemiddelde vrachtprijs. 

Zij melden verder dat Henrick Leckerkerk en Aernt Mesmaker ook aanwezig waren en dat Henrick zei 

dat hij dezelfde vrachtprijs als Aernt wilde hebben. 

Henrick Jacobsz en Evert van Hardenberch getuigen dat zij ook aanwezig waren toen de vracht 

geregeld werd en dat alles gebeurd is zoals hier boven beschreven staat. 

 

Nr. 294 FOLIO:           76v                    DATUM:                12 februari 1522  

 

- Tussen mr Wyllem Appoteeker en Anna Appoteeker. 

Geertruyt Wyllems getuigt dat zij omstreeks 15 weken gelden van Anna Appoteeker gekocht heeft wat  

kruiden, bepaalde bloemen en bladeren en dat er toen ook een barrevoets gaande broeder was die 

Anna een briefje bracht uit Vollenhove en vroeg of zij dat kon maken. Anna accepteerde de opdracht en 

zei tegen de broeder dat ze het ergens wilde bestellen, waar de broeder het kon ophalen. Daarna zei ze 

wat ze daarvoor rekende en vroeg de minderbroeder dit niet aan mr Wyllem de apotheker te vertellen. 

Nr. 295 FOLIO:          76v                    DATUM:                 14 februari 1522 

 

Jan Velicke getuigt dat hij afgelopen maandag acht dagen geleden in de Poort was en dat daar een 

vrouw uit Zwolle kwam; Dirck Juttersz was daar ook en wilde dat zij weg zou gaan, tevens was er Jan 

Koperslager die wilde dat zij bleef. De heren, die elk een geweer in de hand hadden, wilden elkaar 

slaan. Zij werden uit elkaar gehaald en getuige heeft niet gezien dat er geslagen werd. 

Geert Kistemaker getuigt dat hij ook in de Poort was en dat de Zwolse vrouw naar het wachthuisje 

gebracht was; hij hoorde dat Jan Coperslager en Dirck Juttersz woorden kregen of de vrouw wel of niet 

uit de Poort moest gaan. Tenslotte nam Jan zijn geweer en wilde naar Dirck in het wachthuisje gaan, 

wat door omstanders verhinderd werd zodat ze elkaar niets aan konden doen. 

 

Nr. 296 FOLIO:           77                     DATUM:              14 februari 1522  

 

- Tussen Peter Tymensz uit Ens en Lysbeth van Enss. 

Jacob Dodensz getuigt dat hij omstreeks afgelopen St. Bonifatius in Warkelen is geweest in het huis 

waar Lysbeth van Enss gevangen gehouden werd in een kamer, niet opgesloten of vastgebonden, en 

dat hij met haar gepraat heeft over de diefstal waarvan zij beschuldigd was. Lysbeth zei hem, geheel 

vrijwillig, dat zij van Peter Tymensz uit Ens 50 gulden genomen had uit de kerk in Ens. Zij vroeg Jacob 

om haar familie te vragen haar vrij te kopen met geld uit de algemene goederen van haar en haar man; 

en mocht men dat niet willen dat men dan haar deel zou gebruiken.  

Jacob heeft dit voorgesteld aan haar man en de familie, maar zonder resultaat.  
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Jan van Hardenberch en Albert Sticker getuigen dat zij toen ook, twee of drie dagen later, in 

Franckhuysen bij de drost van IJsselmuiden zijn geweest, die Lysbeth en Nelle Evertsz gevangen hield 

en vroegen de drost hoe het met de gevangenen stond; deze zei dat hij Nelle niet schuldig achtte en 

haar het kostgeld niet zou laten betalen. Hij vond Lysbeth de schuldige en zij zal moeten boeten om de 

schade van de bestolenen te compenseren. 

 

Nr. 297 FOLIO:          77                     DATUM:               14 februari 1522 

- Van Thys Geye en Jan van Urck. 

Henrick de Kistensitter, Thys Jansz, Wyllem Sculte, Jan Voerne en Geert Wijnknecht getuigen dat zij 

afgelopen donderdag in de Wijnkelder zaten te drinken, waar Johan van Urck en Thys Geye ook zaten 

te kaarten met elkaar; zij hebben gezien dat deze tijdens het kaarten onenigheid met elkaar kregen en 

dat Thys zijn mes trok, naar Jan stak en hem raakte. Jan nam een kandelaar van de tafel en gooide die 

naar Thys, maar getuigen weten niet of hij hem raakte.  

Nr. 298 FOLIO:          77v                  DATUM:                17 februari 1522 

 

- Tussen Hille Coeps en Else Moescoker.  

Jan Hermensz getuigt dat hij gezien heeft ongeveer 14 dagen geleden dat Else Geertsz tussen 6 en 7 

uur bij Hille Coeps kwam met een mand aan de arm bedekt met een witte doek, hij weet niet wat er in 

lag. Hij meldt verder dat hij de volgende dag hoorde dat Hille Coeps en Else daarover kiften en dat Else 

zei “al had ik nog tienmaal zoveel, dan was er niets van jou bij.” 

Armgart Kistemaker getuigt dat zij wel gezien heeft dat Else bij Hille in en uit het huis ging, maar wat zij 

daar deed, weet zij niet. 

Geert van Packbergen en Hille van Packbergen getuigen dat zij weten dat Else gewend was bij Hille in 

en uit te lopen, dat ze de sneeuw eruit veegde; ze zei dat ze het bed had gekeerd zodat het niet nat 

werd. Wat zij daar verder deed, weten zij niet; wat ze wel weten is dat Else de sleutel had van alle 

spullen van Hille.    

  

Nr. 299 FOLIO:        77v                     DATUM:                  17 februari 1522  

 

- Over Henrick burger van Grafhorst. 

Claes Henrixsz, Arent Jansz, Werner Hermensz en Jan van Munster getuigen dat zij afgelopen vrijdag 

acht dagen geleden twee paarden, 1 veulen en 1 grijze merrie, gehaald hebben bij Henrick Borgertsz, 

toebehorende aan de rechter uit Genemuiden. Zij hebben dit gedaan op verzoek van Jacob Warnersz, 

die de getuigen te kennen gaf dat de twee paarden bij de hooiberg van Henrick stonden en 

toebehoorden aan de rechter uit Genemuiden. Jacob bezat zelf ook een aandeel hierin, daarom 

vermeldt hij dat.  

Nr. 300 FOLIO:        78                       DATUM:                    17 februari 1522 

 

- Tussen de vrouw van Lambert Santvoerer en Elsken Alpherts. 

Evert Hoeck getuigt dat in de afgelopen herfst een jaar geleden Elsken Alpherts bij hem op de steiger is 

gekomen met Gese, de vrouw van Lambert Santvoerer en dat Elsken meldde dat zij van Gese 15 vaten 

Hamburger bier gekocht had; zij vroeg of hij daar borg voor wilde staan. Evert beloofde Gese garant te 

staan voor Elsken indien zij op de afgesproken dag niet betaalde. Het bedrag was 30 ph.g. waarvan 

reeds betaald 7½ ph.g. Evert meldt verder dat hij niet de koper van het bier is en er verder part noch 

deel aan heeft. 

 

  Nr. 301 FOLIO:            78                     DATUM:              7 maart 1522 

 

- Van Wyllem van der Schere en Jan van Reckelickhuysen. 
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Geert van Ingen getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden gezien heeft in de Wijnkelder dat 

Wyllem van der Schere en Jan Reckelickhuysen woorden met elkaar kregen. Wyllem trok zijn mes voor 

Jan, waarop Jacob van Holtzende verhinderde dat hij zou gaan steken; even later laaide de ruzie weer 

op en Wyllem trok weer zijn mes, stak naar Jan maar raakte hem niet. Jan trok ook zijn mes maar sloeg 

en stak niet, omdat de knecht van Geert hem tegenhield en Jacob van Holtzende zorgde ervoor dat ze 

elkaar niet konden raken. 

Jacob van Holtzende getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 302 FOLIO:        78v                      DATUM:                 9 maart 1522     

 

- Tussen Albert Sasse en Albert Albertsz uit Texel. 

Wyllem Hermensz en Joachim van Packbergen getuigen dat zij omstreeks afgelopen St. Maarten in de 

winter aanwezig zijn geweest bij Dirick Wachter thuis, toen de koop gesloten werd van de planken 

tussen Albert Sasse en Albert Albertsz uit Texel, waarbij zij gezien en gehoord hebben dat Albert Sasse 

aan Albert Albertsz verkocht, t.b.v . Claes Jansz uit Haarlem, diverse honderdtallen planken, elke 100 

voor 18 ph.g.; getuigen  hebben meegeholpen de koop voor te bereiden. Beide partijen waren hiermee 

tevreden; er gingen 4 stuivers Brabants naar de wijnkoop. Over hoeveel honderdtallen het ging, weten 

zij niet.  

Albert Sasse getuigt dat de koop heeft plaats gehad volgens de beschrijving en dat het 162 stuks hout 

betrof, die hij zelf had uitgeteld. 

 

Nr. 303 FOLIO:          78v                    DATUM:                10 maart 1522   

 

- Tussen Jan van Delden. 

Jacob Clinckenborch getuigt dat hij goed weet dat in de jaren tien, reizigers die uit Deventer naar 

Kampen kwamen een strooptocht wilden maken naar het land van Gelre en hoewel de wegen in Gelre 

weer open gemaakt waren, had Johan van Delden op zijn erf een belemmering gemaakt van wilgen en 

van hout, dat de Raad hem verzocht te verkopen t.b.v. de stad. Jan beloofde het hout te leveren voor 

10 gulden en de Raad antwoordde dat zij daar zijn woord van wilde hebben. 

Nr. 304 FOLIO:          79                      DATUM:                10 maart 1522 

 

- Van schipper mr Reyners en Henrick Leckerkerck. 

Wybrant Woltersz, Peter Woltersz, Arent Mesmaker, Pouwell van Munster en Joachim van Packbergen 

getuigen dat zij ongeveer veertien dagen vóór Maria Lichtmis samen aanwezig zijn geweest in de 

Wijnkelder waar Henrick Jacobsz en schipper mr Reyners onenigheid hadden over de afrekening van 

de vracht en andere zaken; zij hebben gehoord dat beide partijen bemiddeling inriepen van Wybrant 

Woltersz, Aernt Mesmaker en Joachim van Packbergen. Deze deden een uitspraak; er werd 

afgesproken dat het een tegen het ander werd weggestreept en dat Henrick Jacobsz schipper Reyner 

nog 5 ph.g. zou geven. Maar er was een bode gezonden om van iemand nog geld te ontvangen en als 

deze terugkwam zouden Henrick en de schipper het geld half/half verdelen. 

Na deze uitspraak bleek dat Henrick niet tevreden was, maar toch 1 ph.g. voor de wijnkoop gaf; hij zou 

ook de 5 ph.g. uitbetalen. 

Nr. 305 FOLIO:       79v                      DATUM:                10 maart 1522  

 

- Tussen Arent de Milde en Heer Jacob over het ‘mans voordeel’. 

Gheert Backer getuigt dat toen de erfscheiding plaats vond van zijn eerste vrouw en hun kinderen, hij bij 

zijn mans voordeel het beste bekken in huis ontving met toestemming van de familie en ook nog een 

leeuwenbekken volgens stadsrecht, dat wijlen Aernt Petersz hem nog toedeelde, zeggende dat hij dat 

indertijd ook had ontvangen en dat het een oude gewoonte en een stadsrecht was.    
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Styne, de vrouw van Claes Dubbeltsz, getuigt dat zij ook aanwezig is geweest toen Jan Backer uit de 

Hagen in het mans voordeel van zijn eerste vrouw het beste bekken van het huis ontving en dat wijlen 

Arent Petersz erbij was en zei dat het zo hoorde. 

Olde Gheert Kistemaker getuigt dat hij bij de erfscheiding van zijn eerste vrouw van de familie bij zijn 

mans voordeel het beste bekken van het huis kreeg en daarbij een bureau, een tafel met de beste 

wijnkannen en de beste schotels. 

Zwarte Jacob getuigt dat hij van zijn eerste vrouw ook het beste bekken kreeg in zijn mans voordeel. 

 

Nr. 306 FOLIO:           79v                     DATUM:               10 maart 1522 

 

Jan Engberts, droogscheerder, getuigt dat hij goed weet dat hij met Jan Evertsz, afgelopen St. Jacob 

twee jaar geleden, turf kocht van Jacob Dodensz, n.l. hij zelf van één dag werk en Jan Evertsz de Olde 

van twee dagen werk; Jan Evertsz ontving de twee dagwerken turf, waarvoor hij 4 Hoornsgulden per 

dag zou geven.   

Griete Hermens getuigt dat zij bij Jan Evertsz dienstmaagd was in diezelfde tijd dat hij de twee 

dagwerken turf ontving en dat zij vaak van Jan Evertsz gehoord heeft dat hij zei dat hij de turf had 

ontvangen als betaling voor een schuld die in het stadsboek stond opgetekend. 

 

Nr. 307 FOLIO:          80                       DATUM:                 10 maart 1522 

 

- Van de zaak van onze genadige Heer. 

Wyllem Woeckgensz Ammiraell, Hermen Kystemaecker, Wybrant Woltersz en Geerloff Gerrytsz 

getuigen dat onze genadige Heer uit Utrecht een hulk gekocht heeft van schipper Adriaen van Ozanen 

en dat zij als moetsoenslui daarbij geweest zijn en een uitspraak hebben gedaan over de ankers, 

touwen, zeilen en victualiën waar de onenigheid over ging. Er werd besloten dat onze genadige Heer, 

het schip zou ontvangen zoals het kwam aangevaren zonder de koopmans goederen, verder zou de 

schipper het kabeltouw leveren dat aanwezig was en wat betreft de victualiën en de zeilen behorend bij 

de grote mast, zou men de schipper 39 courante gulden korten. Als onze genadige Heer de ankers en  

touwen die op zee waren gebleven, kon vinden, mocht hij ze gebruiken. De andere zeilen moest de 

schipper leveren volgens de koopcedule. 

Nr. 308 FOLIO:          80                       DATUM:                   12 maart 1522   

 

- Tussen Henrick Coepsz en Walys Reynertsz. 

Jacob Kystemaecker getuigt dat hij met Henrick Coepsz omstreeks afgelopen St. Johannes in het 

weiland geweest is bij Hugo van Anckelen achter IJsselmuiden, waar Henrick twee ossen heeft staan; 

hij heeft toen gezien dat Walys Reynertsz hetzelfde weiland geheel had bedorven, want er liepen wel 7 

of 8 paarden en 7 of 8 koeien buiten zijn 2 ossen. Het weiland is maar 2 morgen groot en biedt veel te 

weinig voedsel. 

Jan Henrixsz getuigt dat hij ook tussen St. Jacob en St. Jan met Henrick Coepsz in het weiland is 

geweest en dat er wel 9 of 10 paarden liepen met een deel koeien, buiten de 2 ossen. Het land was 

geheel uitgeput en er was niet voldoende te eten. 

 

Nr. 309 FOLIO:         80v                      DATUM:                   12 maart 1522 

 

- Van Tymen Petersz. 

Tylman Florysz getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Vrouwken Joncker thuis toen Tymen Petersz van 

Vrouwken de g.g. van het halve pak laken ontving; Tymen nam het geld mee naar huis en heeft 

daarvan ieder zijn deel gegeven. 

Albert Sticker en Henrick Claesz getuigen dat zij er niet bij waren toen Tymen het geld van Vrouwken 

kreeg, maar zij hebben wel  hun deel ontvangen.  



RAK inv.nr. 10 

 

64 

 

Vrouwken Jonckers getuigt dat zij Tymen Petersz en Tylman Florysz bij haar thuis met Egbert 

Wynckelmans de 60 g.g. heeft gegeven voor de teruggevonden lakens. 

 

Nr. 310 FOLIO:          80v                      DATUM:            14 maart 1522 

 

- Tussen Alyt Cornelys en Arent Messemaker. 

Geerloff Gerrytsz en Marten Claesz getuigen dat zij verleden jaar omstreeks veertien dagen voor 

Pinksteren met hun schip op het Stuyr lagen, waar het schip van Arent Messmaker bij kwam geladen 

met de haver van Cornelys Joestsz en het schip was zo lek dat als ze hem niet op de kiel hadden 

gelegd, hij gezonken zou zijn met alle goederen, die ook nat geworden waren; het schip kwam niet van 

zee maar uit de haven van St. Margarijte, ongeveer 1 mijl daar vandaan.     

Volcker Jansz getuigt dat hij ook op het Stuyr was in het schip van Arent Messemaker waar het op de 

kiel lag en is daarmee overgevaren naar Amsterdam en zag dat het schip zo lek was dat men met man 

en macht moest lozen en dat de goederen geheel nat geworden waren.  

 

Nr. 311 FOLIO:         81                       DATUM:                14 maart 1522 

 

- Tussen Geertken, dienstmaagd van Peter van Elven en Jacob van Meppel.  

Wolbrich, de vrouw van Kersken Woltersz, getuigt dat zij ongeveer acht dagen vóór Vastenavond 

aanwezig was bij Lysken Bruyns, waar Femme Boets Geertken huurde als dienstmaagd m.i.v. enige 

dagen na Midvasten, waarvoor Geertken reeds de godspenning had ontvangen.   

Daarna klaagde Geertken dat zij geen vrij kon krijgen van haar werkgeefster en gaf Femme de 

godspenning weer terug. Een tijd later is de moeder van Femme, de vrouw van Dirick ten Zuls, bij 

Wolbrich gekomen en zei dat zij tevreden was dat de dienstmaagd haar dienst wilde uitdienen, maar dat 

zij naar een andere zou uitkijken en dat Geertken 1 pond van haar loon misliep. Ik wil haar een bekken  

meegeven zonder dat mijn dochter dat weet.   

Greete Dycks getuigt dat zij ook gehoord heeft van de moeder van Femme dat ze zei dat de 

dienstmaagd haar dienst moest uitdienen; zij wilde anders Janna inde Heilige Geest proberen te krijgen. 

 

Nr. 312 FOLIO:          81                      DATUM:               14 maart 1522 

 

- Tussen Kersken Claesz en Jacob Smit. 

Wolter Claesz getuigt dat hij met Pasen 1520 uit de molen in Genemuiden is weg gegaan en dat hij 

daar zeven jaar gewoond heeft; hij had de molen gehuurd van Jacob Smit en al die tijd heeft hij zijn 

huur keurig aan Jacob zelf betaald.  

Nr. 313 FOLIO:         81v                     DATUM:                16 maart 1522 

 

- Tussen Geerloff Geertsz en Thys Hoelboem. 

Hansken van Cuynre getuigt dat vorig jaar acht dagen na Midvasten Geerloff Geertsz en Thys 

Hoelboem, ieder met hun schip, het Grafhorster Diep uitvoeren en toen zij bij het Cruys Hoecksken 

waren, kwam er een bode met een boodschap van Jan Thonys kwam om te zeggen dat ze niet verder 

moesten gaan, totdat de schippers zelf weer uit Deventer kwamen. De bemanning verliet de schepen, 

er bleven per schip twee man achter en de schepen lagen voor anker. Hansken was één van de twee 

die in Geerloffs schip bleven en toen de bemanning weg was, stak er een gruwelijke storm op; zij 

hielpen elkaar op de twee schepen, leenden touwen, één voor de voorkant en één voor de achterkant 

en maakten die vast aan de wal; omstreeks middernacht werd de waterstand zo hoog dat alle touwen 

van Geerloffs schip braken. Het schip raakte op drift en Geerloffs schip kwam met de bezaanmast 

tegen Thys Hoelboems boegspriet met de takel; zij moesten Geerloffs takel van de mast af hakken en 

intussen gingen ook de touwen van Thys kapot en dreef het schip naar land. Het schip van Geerloff lag 
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wat hoger zodat het bij laag water weer afdreef en dat van Thys lag wat lager, maar kon niet zelf 

wegkomen.      

Engbert Raven was één van de twee die op het schip van Thys bleef en getuigt hetzelfde. 

Wycher Hermensz getuigt dat hij ook op het schip van Thys Hoelboem was toen deze in Engeland 

zeilde en meldt dat het schip in Londen met volle last een getijde lang aan de grond heeft gezeten, op 

een harde ondergrond en wat lekte en klem zat, meer weet hij niet. 

Jan Albertsz getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 314 FOLIO:         82                     DATUM:               16 maart 1522 

 

Engbert getuigt verder dat het schip van Thys Hoelboem, toen het hier vandaan zeilde, geheel dicht 

was maar dat er kleine lekkages waren bij het dichten van de naden. Daarna is het schip naar Bremen 

gevaren, vandaar naar Engeland, waarbij er altijd wel kleine lekkages zijn, maar het schip is niet 

gebreeuwd. In Engeland, Londen, zaten zij ook aan de grond waarbij het schip wat water maakte; toen 

ze weer vlot waren, was het schip weer gedicht zoals bij aankomst. 

 

Nr. 315 FOLIO:        82                      DATUM:               19 maart 1522 

 

- Tussen Jan van Reckelickhuysen en Dirick Fuls. 

Henrick van Mullem, Geert van Duysborch en Olde Kystensitter getuigen dat omstreeks een jaar 

geleden Johan van Reckelickhuysen onenigheid had met een man uit Keulen over een bepaalde schuld 

en de man uit Keulen had weer kwestie met Dirick Fuls over een vaatje talk; in diezelfde tijd kwam 

Dirick Fuls met de vreemde man bij Johan, die bij Henrick van Mullem aan een tafeltje zat en zei tegen 

hem dat hij deze man te vriend moest houden omdat hij hem een vaatje talk schuldig was; hij beloofde 

de talk te leveren, zo niet dan zou hij hem 13 gulden geven. 

Nr. 316 FOLIO:          82                    DATUM:               19 maart 1522      

 

- Tussen Dirick Tymmerman en Henrick mitte Pye. 

Claes Lacher en Claes Tymmermans getuigen dat zij goed weten dat Henrick mitte Pye en Dirick 

Tymmerman ruzie hadden over een zeil en dat Dirick vorig jaar, kort voordat de Geldersen bij Hasselt 

kwamen, een paar maal bij Henrick mitte Pye thuis kwam om van diens vrouw dat zeil te lenen en dat 

hij steeds terugkwam zeggende dat de vrouw niet thuis was. Tenslotte bracht Dirick het zeil mee en zei 

dat de vrouw van Henrick het hem geleend had; hij legde het in het schip van Claes Lacher om het naar 

Hattem te brengen, waar het schip van Claesken Craven aan de grond lag en weer vlot getrokken 

moest worden om uit te varen.  

Nr. 317 FOLIO:          82v                 DATUM:                 26 maart 1522  

 

- Tussen Jan Treetsachter en Walys Reynertsz. 

Dirick Tripmaecker, Tymen van Voerst en Dirick Brouwer uit Wilsum getuigen dat zij als wijnkoopslieden 

van Jan Treetsachter en Walys Reynertsz gevraagd waren door de betreffende partijen de koop te 

regelen van het huis en de brouwerij Achter de nieuwe Muur, dat Jan van Tymen van Voerst gekocht 

had. Zij hebben beslist dat Walys het huis en de brouwerij kon kopen voor 625 g.g.; het zou een vrij huis 

en erf zijn waar 4 h.p. erftins op gevestigd waren. Van genoemd bedrag zou Jan Treetsachter 25 g.g. 

krijgen voor de moeite en de andere 600 g.g. zou Tymen van Voerst ontvangen. Hiervan zou Walys 

hem met Pinksteren 50 g.g. betalen, met Pasen 1523 weer 50 g.g. met de volle pacht en met Pasen 

1524 100 g.g. met volle pacht en de rest van de koopsom zou tegen rente blijven staan. De 25 g.g. van 

Jan zou Walys ook betalen met Pinksteren.    

Nr. 318 FOLIO:         82v                  DATUM:                 8 april 1522 
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Steven Woltersz getuigt dat hij aanwezig is geweest toen het huis verkocht werd [ zie akte 317 ] en zegt 

dat er afgesproken werd dat Walys voor de overwaarde van het huis 625 g.g. zou ontvangen en hem 

werd duidelijk gezegd dat de 4 h.p. tins erop gevestigd waren; van de dat van de betalingen weet hij 

niets af.   

 

Nr. 319 FOLIO:         83                        DATUM:             8 april 1522 

 

- Van Coep van Meppel en Jutte Geerts en haar zoon. 

Dirick Haerwever en Henrick Balmaecker getuigen dat op een woensdag ochtend Coep van Meppel bij 

hen is gekomen, die zich beklaagde dat hij uitgescholden was door Jutte Geerts die hem voor dief en 

verrader hield en de Hagen wel plat wilde branden. Henrick zei dat men haar eigenlijk in het water 

moest gooien en Coep zei dat hij haar eigenlijk had willen slaan. Korte tijd later hoorden zij een gerucht 

en zagen dat Coep en Jutte handtastelijk waren geworden; zij konden niet alles zien, maar zagen wel 

dat de zoon van Jutte aan kwam lopen en met stenen naar Coep gooide; zij wisten niet of hij hem 

raakte. Toen Coep weer kwam liet hij de getuigen zijn hand zien die bloedde, omdat de jongen hem met 

stenen had bekogeld. 

Nr. 320 FOLIO:            83                    DATUM:                28 maart 1522   

 

Arent Schoemakers getuigt dat de vrouw van Claes Claver hem 30 paar schoenen heeft laten maken 

die hij op haar verzoek aan de armen heeft gegeven. Hij meldt verder dat hij poolshoogte is gaan 

nemen en dat de gardiaan hem bevolen heeft te melden bij de burgemeester dat de vrouw van Claes 

Claver hem de 30 paar schoenen heeft laten maken.   

 

Nr. 321 FOLIO:            83                     DATUM:               28 maart 1522 

 

- Tussen Rotger Jansz en IJsbrant Jansz. 

Hermen Dorre getuigt dat hij omstreeks afgelopen St. Jacob namens Rotger Jansz beslag gelegd heeft 

op de woning en dijken van  IJsbrant Jansz in het gerecht van IJsselmuiden en dat hij van hem eiste dat 

hij borgen stelde t.b.v. het gerecht. Dus gingen zij met samen met Rotger naar het huis van Hermen in 

IJsselmuiden waar deze de waard is en bier tapt, waar IJsebrant bekende aan Rotger 7 schepel rogge 

schuldig te zijn die Ysbrant beloofde te betalen met 11 weken. Geert Nuys zou borg staan voor deze 

betaling.    

Nr. 322 FOLIO:        83v                      DATUM:                 28 maart 1522  

 

- Tussen Jan Geerloffsz en Alyt Cornelys. 

Cornelys Geertsz getuigt dat Theeus van Bommelen ettelijke penningen schuldig was aan wijlen 

Cornelys Joestensz van een scheepsaandeel en dat getuige Cornelys Geertsz aan Theeus schuldig 

was 11½ g.g.; wijlen Cornelys Joestensz ontving de 11½ g.g. als betaling van Theeus van Bommelen 

van het scheepsaandeel. De 11½ gulden zou men op de brief vermelden die Theeus aan wijlen 

Cornelys gegeven had, maar omdat wijlen Cornelys helaas kort daarna is overleden, is de vermelding 

op de  brief niet gebeurd zoals Cornelys eerder beloofd had.  

Nr. 323 FOLIO:        83v                     DATUM:                 29 maart 1522 

 

- Van Claes Jansz, gevangen op de hulk.  

Hermen Cleysz, Jan Geertsz, Andries Jan Tymensz en Henrick Derixsz, allen van de Hasselerdijk, 

getuigen dat zij begrijpen dat Claes Jansz gevangen gehouden wordt op de hulk omdat hij uit 

Genemuiden zou komen; zij melden verder dat het waar is dat Claes in Genemuiden woonde en helaas 

door de Geldersen geplunderd is; hij woonde altijd aan de Hasselerdijk in zijn vaders behuizing waar hij 

nu nog woont met vrouw en kinderen, zijn goederen en vee.    
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 Nr. 324 FOLIO:         84                       DATUM:               31 maart 1522  

 

- Van Jan Kerckhoff en Reyner Martensz. 

Brant Jacobsz, Hermen van Ommen, Rijck Woltersz en Claes Jansz getuigen dat zij eergisteren avond 

aanwezig waren op de brug toen het gevecht plaats vond tussen Jan Kerckhoff en Reyner Martensz. Zij 

hoorden dat ze eerst een woordenwisseling hadden over een paard en over schuld en dat Jan tegen 

Reyner zei dat hij hem met rust moest laten, want hij zat op de brug als wachter en behoorde met rust 

gelaten te worden. Tenslotte haalde Reyner vanonder zijn jas een mes tevoorschijn, Hermen 

waarschuwde Jan weer dat hij op wacht stond, maar Reyner sloeg hem tegen het hoofd; Jan trok ook 

zijn mes en sloeg Reyner op het hoofd; deze sloeg met zijn hand tegen het mes van Jan en verwondde 

zich. Brant en Hermen melden dat het mes van Reyner een klein mes was. 

Nr. 325 FOLIO:          84                     DATUM:                 31 maart 1522 

 

Thonys Jansz en Wyllem Brant, onze Raadsvrienden en ‘veldheren’ [ toezichthouders ], getuigen dat er 

bij ons onlangs meerdere huislieden gebracht werden uit Vierhouten, die samen tegen losgeld  

gevangen werden gezet, afhankelijk van hun financiële draagkracht, waarvan de gevangenen zelf een 

schatting maakten; daarna zijn er twee als gijzelaar achter gebleven, de broers Jan en Bartolt 

Egbertszen en de anderen zijn afgereisd naar huis met paspoorten. De gijzelaars hebben het 

afgesproken losgeld betaald en de anderen, onder wie Berent Egbertszen, beloofden de gijzelaars, bij 

hun vertrek, daarna schadeloos te stellen, waarvoor zij alle goederen die zij op de Veluwe bezaten, als 

onderpand stelden. Zij hebben dit de veldheren officieel beloofd. 

 

  Nr. 326 FOLIO:         84v                      DATUM:            2 april 1522 

 

- Van mr Jacob Barbier. 

Broeder Dirick, Cellebroeder, getuigt dat hij bij wijlen Papen Albert is geweest toen deze doodging en 

dat een of anderhalf uur daarvoor wijlen Albert al niet meer aanspreekbaar was; hij heeft gezien dat 

Albert in die tijd driemaal stuipen kreeg, broeder Dirick haalde hem zelfs de duim uit zijn hand en bij de 

laatste stuip stierf hij.  

Pilgrim Brouwer getuigt dat hij ook in het huis gehaald werd, waar hij zag dat Papen Albert in bed lag en 

zijn duim in zijn hand had en met de voeten spartelde. Meer weet hij niet. 

Hermen Raven meldt dat hij van verre zag dat Papen Albert op zijn rug lag en tekeer ging. Meer weet 

hij ook niet.  

 

Nr. 327 FOLIO:          84v                     DATUM:               5 april 1522  

 

- Tussen Luytken Schuttrop en Arent Smit. 

Gorys Jansz, Dubbelt van Urck, Olde Gysbert Hoyer, Henrick Geertsz en Sybrent Neeffken getuigen 

dat zij met dertien personen samen een zeewaardig schip hebben laten maken. Ongeveer drie weken 

geleden zijn zij allen samen gekomen bij Olde Gysbert Hoyer thuis waar zij een en ander bespraken en 

zij hebben toen besloten dat Olde Gysbert en Luytken Schuttrop de leiding zouden hebben en het 

vrachtvervoer zouden regelen. De anderen zouden hun beslissingen accepteren. Kort daarna hebben 

deze twee hoofdmannen door toedoen van de Heren van Roggendorp, een arrestatie verricht in 

Hulsbergen, waarmee ieder instemde behalve Arent Smit die door hen dringend verzocht werd mee te 

doen, maar dat niet wilde, hij wilde ook niet dat iemand zijn plaats innam, want er zou alleen maar 

ellende van komen. Door hem ging de reis niet door en er ontstond grote verwarring in het hof en in de 

stad, waarbij de poorters op hun verzoek tweemaal opgesloten werden. 

Nr. 328 FOLIO:           85                      DATUM:              5 april 1522 

 

- Tussen Lubbert Smit en het smidsgilde. 
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Tymen Lambertsz getuigt dat hij al sinds jaren, hoe lang precies weet hij niet meer, smid is geweest bij 

wijlen Lubbert Smit de Olde, de vader van Lubbert; hij  weet dus heel zeker dat wijlen de Olde Lubbert 

bij de paardentoren woonde, waar hij zijn werkplaats had en dat hij een gildebroeder was al vóórdat zijn 

zoon Lubbert geboren werd. Deze is in hetzelfde huis geboren bij de paardentoren en getuige was toen 

in dienst van zijn vader.  

Nr. 329 FOLIO:          85                      DATUM:              8 april 1522  

 

- Tussen Coep Arentsz uit Meppel en Claes Jansz Meygen. 

Claes Jansz en Jacob Aertsz getuigen dat Coep Arentsz uit Meppel en Claes Jansz Meygen een tijdje 

geleden onenigheid hadden over het meesterloon; zij vroegen aan getuigen om een uitspraak te doen 

in hun conflict. Er werd besloten dat Claes Jansz aan Coep 1½ ph.g. contant zou geven en 4 vanen 

voor het gelag en daarmee moest de zaak opgelost zijn. Beide partijen waren hiermee tevreden.  

Nr. 330 FOLIO:        85                       DATUM:                9 april 1522 

- Tussen Warner Robertsz en Jan van Bommelen. 

Francke Hoedemaecker getuigt dat hij vorig jaar aan Warner Robertsz droogscheerders haar verkocht 

heeft dat betaald zou worden als Lubbert Flockencoeper uit Deventer dat zou zeggen, maar dat is nog 

niet gebeurd.  

Symon Haecke getuigt dat hij de koop van het haar zelf heeft helpen voorbereiden en dat alles gebeurd 

is zoals beschreven staat.  

Brant Droochscherer is ook bij de koop geweest en getuigt dat de koop plaats heeft gevonden zoals 

beschreven staat. 

 

Nr. 331 FOLIO:             85v                 DATUM:                12 april 1522 

 

- Van Pylleken, de zoon van Pilgrim Potschuvers en wijlen Papen Albert. 

Geese Henrix getuigt dat Papen Albert bij haar thuis lag toen hij gewond was en ze heeft vaak gezien 

dat hij verbonden werd; ze weet dus goed dat de wond vooruit ging en de hand ook, dat Papen Albert 

weer at en dronk en tevreden was; toen mr Jacob hem de drank had gegeven, raakte hij geheel van 

streek, riep klagende woorden, hij raakte buiten zinnen en stierf daarna. 

Broeder Dirick, Cellebroeder, getuigt dat hij bij het sterfbed van Papen Albert is geweest en ook daarna; 

hij heeft de wond gezien, die zag er natuurlijk uit en was niet zwart en volgens hem is Papen Albert niet 

aan zijn verwonding overleden.  

Engele Vrerix getuigt dat mr Jacob bij haar is gekomen en geklaagd heeft dat Papen Albert zo 

jammerlijk is gestorven en hij zei dat hij zeker wist dat Papen Albert niet aan zijn verwonding was 

overleden, want de wond was droog, maar dat het van het huis kwam waarin hij lag.  

 

Nr. 332 FOLIO:         85v                     DATUM:                12 april 1522 

 

- Van Arent van Scheyden. 

Claes Henrixsz, Jacob Henrixsz, Lubbert Gerrytsz en Gerryt Engbertsz getuigen dat zij onlangs met hun 

gezellen acht gevangenen gehaald hebben uit Oldebroek, waarvan Arent van Scheyden er één was, 

van wie nu gezegd wordt dat hij bepaalde gevangenen in de hooiberg zou hebben zien liggen; getuigen 

melden tijdens hun eedaflegging dat zij Arent gevangen hebben waar hij op zijn bed lag, in Oldebroek 

en dat Arent hen niemand heeft gemeld. Bij het afreizen wisten zij van de gevangenen niets en de 

andere zes waren al gevangen door hun mede-gezellen vóórdat zij Arent aanhielden, want ze werkten 

in twee groepen. 

Symon Jansz en Styne Swartkens, de waard en de waardin, getuigen dat Arent bij hen in huis 

gevangen heeft gezeten toen hij hier gebracht was en zij melden bij hun eedaflegging dat Arent nooit 

hun huis uit geweest is, maar altijd gevangen is geweest, maar dat hij nu sinds twee dagen buiten is 

geweest maar ’s nachts altijd bij hen heeft geslapen.  
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Nr. 333 FOLIO:         86                        DATUM:               17 april 1522 

 

Andries Albertsz, Jan Borgertsz en Reyner Jansz getuigen dat zij buren zijn van Symon Dirixsz die in de 

Asschet woont met Claes Velicke buitendijks en melden tijdens hun eedaflegging dat het waar is dat 

Symon in Genemuiden placht te wonen en dat, vanaf de tijd dat de Geldersen Genemuiden in brand 

staken, Symon altijd in de Asschet heeft gewoond met vrouw en kinderen, goederen en vee op de  

plaats waar hij nu nog woont.  

 

Nr. 334 FOLIO:          86                       DATUM:                 2 april 1522 

 

- Van Wynken Arents uit Oosterwolde. 

Lubbert Bast en Arent van Goor getuigen dat zij beiden afgelopen Witte Donderdag aanwezig zijn 

geweest in Kampen bij Jan Droochscheer thuis, waar zij gezien en gehoord hebben dat Wynken Arents 

zich beklaagde dat zijn paarden gestolen waren en dat hij van de vrouw van Johan Droochscheer 2 

jonge veulens kocht voor 7 ph.g. en 1 oord, daarbij 4 kannen bier voor de wijnkoop die de getuigen mee 

hebben helpen drinken want ze hadden geholpen bij de koop. Zij melden verder dat de vrouw van 

Wynken die hier ook bij was, haar tabbert verkocht waarvan zij mede de paarden betaalde. 

Nr. 335 FOLIO:           86v                      DATUM:               28 april 1522 

 

- Van Symon Mouwertsz en mr Berent. 

Cornelys Onbehouwen, Thys Claesz en Wylem Geertsz getuigen dat zij afgelopen OLV-dag aanwezig 

geweest zijn bij Symon Mouwersz, waar zij gehoord en gezien hebben dat mr Berent aannam het been 

van Symon te behandelen en te genezen binnen acht weken, zodat hij zijn broek weer normaal zou 

kunnen dragen; zijn been zou wel stijf en zwak blijven. Na behandeling van ongeveer 18 weken door mr 

Berent, was hij nog niet zover dat hij met krukken kon lopen; hij moest op bed met een laken 

omgedraaid worden. Als mr Berent hem niet kon genezen zou men via ‘wijze mannen’ moeten 

beslissen wat een redelijke betaling voor hem was, maar mr Berent had deze bepaling niet in de 

behandeling opgenomen. 

Nr. 336 FOLIO:         86v                     DATUM:                29 april 1522 

 

- Tussen Jan Evertsz en Claes Kerskensz. 

Lambert Sleuwart en Egbert Badynck getuigen dat zij in 1520 aanwezig zijn geweest in de Drie Torens 

waar zij gezien en gehoord hebben dat Johan Evertsz opdroeg aan Claes Kerskensz zijn schade in 

Mastenbroek te repareren. Beide getuigen hielpen bij de opdracht door twee cedulen te maken, één 

voor Jan Evertsz en één voor Claes; Lambert meldt in een oorkonde dat alles gebeurd is zoals 

genoteerd in de cedule; wat betreft de betaling, is hij niet op de hoogte. 

Henrick van Ysselmuyden getuigt dat ongeveer een jaar geleden Claes Kerskensz bij hem is gekomen 

in de Schepensteeg met Jan Evertsz en dat Claes beloofde aan Jan hem het geld binnen veertien 

dagen te geven voor het werk dat hij geleverd had; anders zou Henrick hen in het stadsboek laten 

registreren.  

 

Nr. 337 FOLIO:         87                      DATUM:                  29 april 1522 

 

- Vrouken Jonckers. 

Schipper Hans Wylleken getuigt dat hij omstreeks Driekoningen in Amsterdam geweest is bij Noem 

Poppemaecker thuis waar wijlen schipper Albert Const ook was en omdat Hans gehoord had dat wijlen 

Albert Joncker, die met hem gevaren had, in Lissabon gestorven zou zijn, vroeg hij aan schipper Albert 

Const wat men met de spullen van Albert Joncker moest doen, of er een brief of testament was en of 

zijn goederen niet naar zijn moeder moesten worden gebracht. Albert Const antwoordde dat hij de 
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benodigde documenten bij zich had en de goederen zelf naar Kampen wilde brengen naar de moeder 

van Albert.  

Nr. 338 FOLIO:          87                     DATUM:                   30 april 1522 

 

- Van Warner Messemaecker en Peter Smit. 

Joest Jansz en Otto Geertsz getuigen dat zij ook bij Steven thuis geweest zijn toen het smidsgilde 

vergaderde en hun vat bier dronk in de dagen voor Pasen; in diezelfde periode waren zij ook bij Warner 

Messemaecker en Peter Smit toen de gildemeesters zich bij de Raad beklaagden dat er onenigheid 

was.  

Otto getuigt dat hij hoorde dat Warner Peter uitmaakte voor ‘kale kip’, of dat acceptabel is weet hij niet. 

Hermen Scepeler getuigt dat hij er ook bij was en heeft goed noch kwaad gehoord. 

Peter Smit, de principaal, getuigt dat hij niet gehoord heeft dat Warner hem kale kip genoemd heeft of 

iets anders afkeurenswaardig.  

 

Nr. 339 FOLIO:           87v                  DATUM:                   30 april 1522 

[ vervolg nr. 335 ] 

Thys Claesz getuigt dat Symon lang door mr Berent behandeld werd maar dat het niet verbeterde; op 

de avond van OLV- dag was hij heel ziek, mr Berent was bij hem en wilde zijn knieschijf eruit snijden, 

maar Thys zei namens Symon, die zijn buurman was, dat hij wilde dat mr Jacob kwam om naar het 

been te kijken. Terwijl Thys naar mr Jacob ging, sneed mr Berend de knieschijf eruit, hoewel Thys hem 

dat verboden had.   

 

Nr. 340 FOLIO:          87v                    DATUM:                30 april 1522 

 

- Van Bye Cremers. 

Brigitta Jonckers getuigt dat omstreeks afgelopen Midwinter zij op verzoek van Bye Cremers aan wijlen 

Papen Albert 1 ph.g. betaald heeft; wat wijlen Albert daarmee moest doen, weet zij niet. 

Alyt Huge getuigt hetzelfde: zij heeft gezien dat Brigitta Jonckers wijlen Papen Albert op verzoek van 

Bye geld gaf en meldt verder dat Bye wijlen Albert dat geld liet brengen omdat er beslag gelegd was op  

haar zoons tabbert, die verkocht zou worden. Wijlen Papen Albert zou de tabbert vasthouden totdat Bye 

hem de 2½ gulden zou betalen en zo is het gebeurd.       

 

Nr. 341 FOLIO:          88                     DATUM:                2 april 1522 

 

- Van Wyllem Brant en Mette Tielmansdochter. 

Heyn Joncker, Else Blankert en Lysbet Heymens getuigen dat zij afgelopen mei op een avond bij de 

Drie Torens geweest zijn, waar Mette Tielmansdr zat te huilen. Else vroeg haar waarom ze huilde en 

Mette zei dat haar moeder gevangen was genomen en dat daar eigenlijk de dochter van Gruys moest 

zitten die namens Wyllem Brant de communicatie onderhield tussen Zwolle en Kampen.  

Alyt Backer getuigt dat zij van anderen gehoord heeft dat Mette Tielmansdr dit over Wyllem Brant zei, 

maar zelf heeft zij het niet gehoord. 

 

Nr. 342 FOLIO:          88                     DATUM:                 5 april 1522 

 

- Tussen Foyse Egberts, de dochter van wijlen Greete Egberts en haar zuster Jutte. 

Symon Hermensz, Hermen Symonsz en Peter Claesz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Greete 

Egberts thuis toen zij op sterven lag en wijlen Marten kwam en haar een ½ ph.g. bracht als betaling van 

een schuit en zei tegen de moeder van Greete dat hij haar nog 5 ph.g. schuldig was.   

Nr. 343 FOLIO:          88                     DATUM:                  5 april 1522 
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- Tussen Mette Straetkens en haar zwager Thys. 

Wyllem Glasemaecker, Gerbert Sloetemaecker en Jan, de vrouw van Hans Hermensz getuigen dat zij 

buren zijn van Mette Straetkens en dat zij gezien hebben dat Thys, toen er brand was in Brunnepe, 

zekere huisraad naar haar huis bracht; zij hebben ook gezien dat Thys regelmatig in- en uit het huis liep 

en met Wyllem Brant daar een tijdje gewoond heeft; hoe lang, weten zij niet.   

Nr. 344 FOLIO:         88v                    DATUM:                  5 mei 1522 

 

Jan Daemsz, onze bottelier, getuigt dat hij afgelopen dinsdag voor de deur van Tele Blox gestaan heeft 

en daar gezien en gehoord heeft dat Heyle Wychmans naar Tele ging en van haar bepaalde brieven 

wilde hebben. Tele wilde haar de brieven niet geven en wilde haar ook niet in huis hebben, in dat geval 

zou zij haar slaan. Heyle wilde waar zij recht op had. Er ontstond een woordenwisseling waarbij zij 

elkaar voor van alles uit maakten.  

 

Nr. 345 FOLIO:          88v                    DATUM:                5 mei 1522  

 

- Van Greete Dorens uit Genemuiden. 

Wolter Claesz, Geese Thomasz en Wolter Mouwertsz getuigen dat zij alle drie uit Genemuiden komen 

en het land dat Claes Jansz huurt bij Genemuiden goed kennen. Zij weten dus heel goed dat het land 

toebehoort aan Greete Dorens en aan niemand anders en dat Greete het al heel lang in bezit heeft.  

 

Nr. 346 FOLIO:          88v                    DATUM:                   5 mei 1522 

 

- Van Nyse van Wilsem en Luytken van Wilsem. 

Roloff Pael getuigt dat hij aanwezig is geweest ongeveer zes jaar geleden in het huis van Nyse van 

Wilsem, waar Nyse onenigheid had met Tymen van Wilsem over de boedelscheiding van de nagelaten 

goederen van Wilsem; hij hoorde o.a. dat Nyse haar aandeel in het huis, waar Tymen nu in woont op 

het erf aan de andere kant van de IJssel, aan hem gaf evenals de roggerente uit Vollenhove en andere 

percelen. Tymen zou haar daarvoor geven 11 h.p. per jaar gevestigd op zijn woonhuis. 

Henrick Lensynck getuigt hetzelfde.  

Luytken van Wilsem getuigt ook hetzelfde, maar heeft niet gehoord dat Tymen de 11 h.p. wilde 

vastleggen bij de stad Kampen. 

 

Nr. 347 FOLIO:           89                    DATUM:               7 mei 1522 

 

- Tussen Heyle Wychmans en Tele Bloxs. 

Schipper Henrick Jacobsz getuigt dat hij een tijd geleden, hoe lang precies weet hij niet, gehoord heeft 

op het Schepenhuis dat Heyle Wychmans en Tele Bloxs voor het gerecht waren geweest, dat zij 

onenigheid hadden en dat Tele o.a. zei tegen Heyle dat er nog geen paap was geweest die aan haar 

aars had gezeten zoals bij haar tegenstandster.  

Nr. 348 FOLIO:           89                    DATUM:                7 mei 1522 

 

- Tussen Tele Bloxs en Heyle Wychmans. 

Albert Seylmaecker, Adriaen Cuper en Jan Westvelynck getuigen dat Heyle Wychmans en Tele Bloxs 

onenigheid hadden over de goederen van wijlen Goesen Bloxs en haar kinderen, dat zij bezig zijn 

geweest daar een goede afrekening voor te maken; Tele heeft voorgesteld Adriaen en Jan borg te 

stellen t.b.v. de aandelen van haar kinderen en haar zelf. Toen zij gisteren in de Schepenkamer 

kwamen bij de secretaris om de borgstelling en erfscheiding te laten tekenen, heeft Heyle Wychmans 

zich daar tegen verzet en wilde niet dat Adriaen en Jan voogden zouden worden over de kinderen en 

de erfdelen zouden ontvangen. Bij Tele staat dus niet dat het geregeld is.   
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Nr. 349 FOLIO:          89                     DATUM:                 7 mei 1522 

 

Jacob Croechgersz, Henrick Boyster en Henrick Petersz getuigen dat zij ook op de hulk waren maar 

zelf voor hun kost moesten zorgen en dat ze daarom heel goed onthouden hebben hoeveel broden zij 

bij het huis van Thonys  Backer gehaald hebben; zij weten dus heel goed dat zij niet meer schuldig zijn 

aan Thonys dan 500 broden en de 4 ‘guldewaert’ broden waar Thonys over spreekt, hebben zij niet 

gehaald noch ontvangen.   

 

Nr. 350 FOLIO:            89v                DATUM:                 8 mei 1522 

 

- Tussen Claes Jansz uit Genemuiden en Griete Dorens. 

Henrick Jacobsz uit Genemuiden getuigt dat hij twee jaar geleden in mei van Griete Dorens een stuk 

land had gehuurd in Genemuiden, waar nu onenigheid over is vanwege een bedrag van 25 h.p. Toen 

Henrick daar met zijn koeien kwam, bleek het land in beslag te zijn genomen door Claes Jansz met zijn 

vee, die zei dat hij het land gehuurd had van Jacob Egbertsz uit Genemuiden. De overeenkomst had 

plaats gevonden in Zwolle. Henrick is weer weggegaan met zijn koeien en liet het land aan Claes 

Jansz.  

 

  Nr. 351 FOLIO:             89v                  DATUM:                9 mei 1522  

 

- Tussen Styne Koens, namens haar zoon en Henrick van Cleve, de zwager van Peter Muller.  

Jan Hoendercoeper getuigt dat Wessel Claesz in het stadsboek had bekend een bepaald bedrag 

schuldig te zijn aan Peter Muller. Volgens Jan zou hij mededelen wanneer de rest betaald zou worden. 

Hij is genegen onder ede te verklaren dat hij dit niet gezegd heeft en ook niet heeft beloofd.    

Jan van Wyringen getuigt dat hij met Dirick van Urck als zegslui en met Claes Dubbeltsz als overman 

ongeveer twee jaar geleden, precies weet hij dat niet meer, de aankoop heeft helpen voorbereiden en 

de uitspraak gedaan heeft over het halve schip dat Geert Coepsz van Wessel Claesz gekocht heeft, n.l. 

dat hij de helft van ht schip zou kopen voor 42 ph.g., de helft contant zou betalen en de andere helft met 

St. Jan, een regeling waarmee beide partijen tevreden waren. Van dat bedrag ging 35 of 36 gosseler 

naar de wijnkoop en Jan weet dus goed dat de helft van het schip toebehoort aan Geert Coepsz.  

Claes Dubbeltsz getuigt dat hij overman was en meldt hetzelfde als Jan van Wyringen; verder getuigt hij 

dat hij namens Geert Coepsz, zijn stiefzoon, de eerste helft betaald heeft aan Volcker de Vriese, aan 

wie Wessel nog geld schuldig was. Voor de tweede helft van het bedrag staat hij borg. 

 

Nr. 352 FOLIO:          90                        DATUM:                  15 mei 1522 

 

Egbert Cremer, Johan Scultynck en Henrick Lukener getuigen dat zij de ouders van Marriken Lukener 

goed gekend hebben en ook Marriken; zij weten goed dat Marriken hun dochter is en burgeres van de 

stad Kampen, waar zij altijd gewoond heeft en een deugdzaam leven heeft geleid. Zij is twee maal 

getrouwd geweest, beide mannen zijn overleden en waren goede, eerlijke mensen; de ene heette Peter 

Cyrixsz Boesman en de andere Jorien Bussenmeyster. Getuigen hebben ook al jaren in Kampen 

gewoond, zijn buren van Marriken geweest en hebben nooit gehoord of gezien dat zij ontucht bedreef 

maar sinds een half jaar is zij naar Henrick van Lewarden gegaan, waar zij al haar goederen is 

kwijtgeraakt; zij heeft geen stoel meer om op te zitten en alleen nog twee kleine kinderen van haar 

laatste echtgenoot, die niets te eten hebben.  

 

Nr. 353 FOLIO:          90                        DATUM:                  17 mei 1522    

 

- Van schipper Arent Claesz. 

Schipper Arent Claesz heeft onder ede bekend dat hij een tijd geleden met zijn boeier die in Ditmarsen 

lag in Nyerziel voor Thomas Sager vier last gerst heeft ingeladen om naar Amsterdam te vervoeren; 
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naderhand is er een conflict ontstaan tussen hem en Thomas en diens echtgenote, dat 

laatstgenoemden  vorig jaar al gerechtelijk hebben aangekaard bij Arents vrouw, omdat hij toen niet 

thuis was. Tijdens zijn eedaflegging zegt hij dat hij zijn aandeel in het schip al verkocht had aan onze 

burger Henrick Jacobsz vóórdat de aanklacht werd in gediend en daarna kwam Thomas die beslag 

legde op het geld van zijn scheepsaandeel. Henrick heeft het geld nog maar dat kan ieder ogenblik door 

Thomas of diens erfgenamen opgevraagd worden.  

En nu is Jan Claesz de schipper van de boeier van de erven van wijlen Thomas en Claes en zijn 

adherenten zijn met de boeier vastgehouden in Dirmarsen i.v.m. de aanspraak die Arent Claesz nog 

zou hebben; deze heeft nogmaals onder ede verklaard dat hij geen enkele aanspraak op het schip heeft 

omdat hij het al voor die tijd verkocht had aan Henrick Jacobs die het schip op zijn beurt, weer verkocht 

heeft aan Jan Claesz, de huidige schipper.  

Henrick Jacobsz heeft onder ede verklaard dat hij het schip al lang van Arent Claesz gekocht had toen 

Thomas gerechtelijke stappen nam en beslag legde op het geld. Hij heeft het schip inmiddels verkocht 

aan Jan Claesz die nu de schipper is en met deze onenigheid niets te maken heeft. Dit heeft Jan 

Claesz ook aan ons verklaard, hij heeft het schip gekocht van Henrick Jacobsz. 

Verder hebben Arent, Jan en Henrick onder ede verklaard dat i.v.m. de oorlog met de Geldersen, de 

Friezen en de Zwollenaren, Jan zijn leven niet kan wagen om in Ditmarsen te komen om zijn borgen 

kwijtschelding te geven, want alle schepen uit Kampen moeten binnen blijven en mogen nog niet 

uitvaren noch over land reizen.   

Nr. 354 FOLIO:           91                    DATUM:                17 mei 1522 

 

- Van Styne Coens. 

Cornelys Martensz getuigt dat hij zeer goed weet dat verleden jaar in de zomer bij hem thuis een 

koopovereenkomst werd gesloten van de helft van een schip, dat Wessel Claesz van de zoon van 

Styne Coens zou kopen, die met Wessel zou gaan varen. Ze waren het eens over de koop en de 

wijnkoop werd gedronken. Meer details, weet hij niet.  

Nr. 355 FOLIO:          91                     DATUM:               13 mei 1522 

 

- Van Kersken, de zoon van Gyse Voerman. 

Henrick Luder en Jan Velicke getuigen dat zij gisteren omstreeks vier uur als wachters voor de  

Venepoort zaten toen Griete, de dochter van Heyle Groys uit Hattem kwam en naar binnen wilde; 

omdat de wachters begrepen hadden dat zij minachtend over hun soort mensen gesproken had n.a.v. 

de nederlaag bij Genemuiden, wilden zij haar niet binnen laten zonder toestemming van de 

burgemeester. Greete zei dat ze toestemming van de burgemeester had en er ontstond een 

woordenwisseling vóór de poort, ook over diverse mensen. Kersken, de zoon van Gyse Voerman, 

bemoeide zich er ook mee en er werd o.a. gezegd van Wyllem Brant dat hij van de buit drie paarden 

had gekocht, die hij op zijn land zette en toen de mensen hun paarden wilden terugkopen, zei dat ze 

van zijn broer Claes waren; toen de mensen naar zijn broer gingen, haalden Wyllem de paarden snel uit 

zijn land. Kersken zei dat als hij dat had gedaan, dan zou hij een verrader zijn, nu is Wyllem de 

verrader.   

Roloff Alpherdynck getuigt dat Kersken met hem gesproken heeft bij Jacob Scroer voor de deur en zei 

dat Wyllem Brant een verrader was, daar stond hij voor in. 

Arent Lambertsz, scroer, getuigt dat Kersken nogal tekeer ging en dat hij o.a. hoorde dat Wyllem Brant, 

Geert Loese en Roerick hun zwager werden genoemd; hij zei dat er veel niet deugde en dat veel zaken 

prutswerk waren. Het ging ook over een paard, maar meer weet hij niet. 

Hermen Besseltsz heeft gehoord dat Kersken zei dat wie zo handelde een verrader was, maar meer 

weet hij niet. 

 

Nr. 356 FOLIO:           91v                     DATUM:                  20 juni 1522  
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- Tussen Aeffken Lamberts en Henrick Cloetynck met Maes Gysbertsz. 

Claes Henrixsz getuigt dat hij in de afgelopen vasten aanwezig is geweest bij Dirick Wesselsz thuis,  

waar hij gehoord en gezien heeft dat Henrick Cloetynck en Maes Gysbertsz  opdroegen aan Jan 

Lambertsz, de zoon van Aeffken Lamberts, het [ vis ] water dat zij van de stad gehuurd hadden, het 

Sprenge, met touwen te markeren. Zij stelden de voorwaarden op en schudden elkaar de hand als 

acceptatie; beide partijen waren hiermee tevreden. 

Jan Lambertsz uit Brunnepe heeft gezien dat Henrick en Maes Aeffken 6 pond betaald hebben voor het 

touwgeld.  

 

Nr. 357 FOLIO:         91v                     DATUM:                20 juni 1522 

 

Mr Hermen Glauwe, Peter Speldemaecker en Henrick Albertsz getuigen dat zij buren zijn van mr 

Wyllem Appoteeker en van Anna Appoteeker en dat zij veel klachten over hem hebben omdat hij nogal 

vaak rumoer maakt in de buurt. Zij wilden graag een afspraak met hem maken, maar op St. 

Odulphusdag veroorzaakte hij weer onrust zoals hij vaak daarvoor gedaan had ondanks de opgelegde 

verzoening.   

 

Nr. 358 FOLIO:          92                      DATUM:                 20 juni 1522   

 

Weyme van der Straeten, Elsken, de dienstmaagd van Dirick ten Boecop, Dirick van Lochem en Thonys 

Tymmerman getuigen dat zij afgelopen St. Servaasdag gezien hebben dat Anna Appoteeker met haar 

dochter uit de kerk kwam en toen zij ongeveer thuis waren liep Greete Appoteeker hen tegemoet, pakte  

Anna bij haar hoofd en sloeg haar met de vuist. De kinderen van Anna die het zagen, kwamen haar te 

hulp en mr Wyllem liep het huis uit en pakte Anna bij de hals en wierp haar in de goot.  

 

Nr. 359 FOLIO:            92                      DATUM:                23 juni 1522 

 

- Van Goesen van den Dam en Marten Fopszen. 

Henrick Mouwertsz, Jan Croechsz en Jan Kerckhoff getuigen dat zij gisteren ochtend gehoord hebben 

onder de Clocke dat Marten Foppesen op kwade toon tegen Goesen van den Dam zei dat hij hoopte 

dat God hem veel ‘droes’ zou geven omdat hij de vracht van het koren geregeld zou hebben voor de 

mensen die al zes dagen geen brood te eten hadden. Goesen antwoordde dat Schepenen, de Raad en 

de burgemeesters dat regelden. Meer hebben zij niet gehoord.    

Nr. 360 FOLIO:           92                       DATUM:                27 juni 1522 

 

- Tussen Thonys Backer en Tielman Backer. 

Hermen Jansz Backer en Jan Brouwer getuigen dat zij vorig jaar in de vasten aanwezig zijn geweest in 

Brunnepe in het huis van Jan Tymensz, waar zij gezien en gehoord hebben dat Thonys Backer aan 

Tielman Backer het huis verhuurde bij de OLV-kerk, dat Thonys eerst gehuurd had van Hermen 

Spaerleer, op dezelfde voorwaarden, maar hij beloofde Tielman ook 2 mud graan te leveren als hij in 

het huis trok en dan zou Tielman hem het geld daarvoor geven als de 2 mud gebruikt waren; daarna 

zou Thonys hem weer 2 mud leveren en steeds als hij leverde zou Tielman de vorige levering 

afrekenen. Dit zou Thonys gedurende de huurperiode van drie jaar steeds doen. Beide partijen waren 

hier tevreden mee.   

Nr. 361 FOLIO:          92v                    DATUM:             27 juni 1522 

 

- Van Pier Zelander. 

Sywart Vreese getuigt dat hij ongeveer 5 of 6 dagen geleden gezien heeft dat Pier Zelander met een 

getrokken dolk in de Hagen liep op de werf van mr Rycolt, waar een Hollander lag bij een seynschip; 

toen Pier bij de Hollander was gekomen zei hij tegen hem dat hij een verdomde Hollander was en toen 
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deze begreep dat het over hem ging, stond hij op, liep om de stapel hout heen, greep een steen en 

gooide hem naar Pier zodat diens gezicht bloedde; de Hollander was niet gewond en ontkwam in de 

straten van de Hagen. Korte tijd later stond de Hollander te praten met twee andere Hollanders, elk met 

een steen in de hand en toen Pier kwam aanlopen gooiden zij de stenen naar hem. Toen de 

belangrijkste Hollander zich omdraaide, sloeg Pier hem tegen de billen en verwondde hem. Sybrant 

vroeg Pier waarom hij dat deed en deze antwoordde dat de Hollander hem had uitgescholden voor 

verdomde Kampenaar.  

Vrancke Claesz getuigt dat hij ook gezien heeft dat Pier de Hollanders achterna zat met een getrokken 

dolk en dat zij voor hem wegliepen in de Hagen, stenen raapten en deze weer naar Pier gooiden, deels 

raak en deels mis. Pier liep tegen een van hen aan en bij het omdraaien sloeg hij de Hollander op de 

billen. Volgens Vrancke had Pier niets misdaan en wat er gezegd is, weet hij niet.  

 

Nr. 362 FOLIO:          93                      DATUM:                   27 juni 1522 

 

- Van Wynken de Vulre. 

Hermen Scepeler getuigt dat hij, bij het gaan door de Broederstraat, zag dat Wynken de Vulre zat op 

Egberts vaders stoepje en nogal tekeer ging tegen de vrouw van koopman Ulrick en hem uitschold voor 

roggevreter enz.; hij zag dat de vrouw van koopman Ulrick met een gavelin in de deuropening stond, hij 

heeft niet gezien dat Wynken enig geweld gebruikte.  

Wolff Cremer, de wachter, getuigt dat ongeveer veertien dagen geleden Wynken de Vulre met zijn 

zwager Egbert Bartoltsz in het wachthuis kwam en beiden nogal gedronken hadden; zij scholden op de 

wachters en veroordeelden Thys Coelgreve omdat hij geen wacht liep als een gezworen wachter maar 

een gevangene was; Jan Seysynck was niet goed genoeg om hoofd van de wachters te zijn en de 

Raad moest zelf maar eens wacht lopen en nog meer van dat soort woorden. Zij sloegen niemand en 

hadden ook geen messen getrokken. 

Hermen Scepeler, wachter, getuigt dat hij dit rumoer en die woorden heeft gehoord maar niet goed wist 

wie het waren; dat het Wynken en zijn zwager waren, heeft hij nu pas gehoord. 

 

Nr. 363 FOLIO:           93                     DATUM:                 27 juni 1522  

 

- Van Wyllem Brant. 

Greete Stevens getuigt dat zij gehoord heeft ongeveer acht dagen geleden voor de deur van mr Dirix 

dat Kersken Gysen tegen Geert Loese zei dat ze dacht dat Wyllem Brant en hij uit de stad waren 

verdwenen en dat het beter voor de stad zou zijn; verder heeft zij niets gehoord.  

[ onder de akte ] Greete hoeft geen eed af te leggen voordat zij van het kind verlost is.  

 

Nr. 364 FOLIO:          93v                    DATUM:                 25 juni 1522  

 

- Tussen Lubbe van Voerst en Styne, de weduwe van schipper Gysbert Arentsz. 

Henrick Creyenvanger Wyllemsz getuigt dat hij verleden jaar gevaren heeft met schipper Gysbert 

Arentsz en dat hij van de schipper op zijn ziekbed in Riga gehoord heeft dat hij beval zijn vrouw te 

zeggen dat hij Lubbe van Voerst nog 7 gulden en 8 stuivers schuldig was en dat hij wilde dat zijn vrouw 

Lubbe zou betalen. 

Nr. 365 FOLIO:           93v                   DATUM:                 2 juli 1522 

 

Schipper Hessel, Geert Albertsz en Gerbrant van Wyringen getuigen dat zij een tijdje geleden met 

wijlen Roloff Paell te maken hadden over de opbrengst van de fuiken e.d. die zij bij de oorlogsschepen 

hadden buit gemaakt en waarvan de stad ook haar deel moest krijgen . Zij hebben het met Gyse van 

Bloxiell en met toestemming van de gemene man met Roloff zo geregeld, dat de stad als haar deel het 
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roeischip zou houden dat de vijand had ingenomen en in brand gestoken, waarvoor wijlen Roloff 15 

koopmans gulden wilde betalen.  

 

Nr. 366 FOLIO:            94                    DATUM:                  6 juli 1522 

 

Lutgart, de vrouw van Dirick Jansz, getuigt dat zij ongeveer 16 jaar geleden het kind van Johan Blox bij 

zich genomen heeft na de dood van de moeder; zij weet dus heel goed dat de moeder eerder overleden 

is dan het kind.   

 

Nr. 367 FOLIO:             94                   DATUM:                6 juli 1522 

 

- Van Claes de wijnknecht en Claes Croeser. 

Claes Bussenscutter en Jacob Dalfssen getuigen dat zij een tijd geleden iets zaten te drinken, toen 

Claes de wijnknecht bij hen kwam zitten en zich onbehouwen gedroeg en tekeer ging. Claes Croeser 

kwam ook in de Wijnkelder en sprak hem erop aan dat hij zich zo misdroeg, waarop de wijnknecht ook 

tegen hem tekeer ging. Tenslotte stond de wijnknecht op van tafel en ging naar Claes Croeser in het 

midden van de Kelder, die zijn mes trok en de wijnknecht van zich afstootte; hierbij verwondde hij hem. 

Nr. 368 FOLIO:            94                   DATUM:                  6 juli 1522 

 

Schipper Engbert van den Berge getuigt dat hij gezien heeft op de drink-dag van de St. Joriens 

schutterij, dat Hermen van der Vecht naar de Wijnkelder ging en dat Claes Gysen, zonder ook maar iets 

te zeggen, met een getrokken mes uit het Schepenhuis kwam en naar Hermen liep en op hem instak; 

Hermen pakte ook zijn mes maar niemand werd geraakt; anderen gingen tussen hen in staan om ze uit 

elkaar te halen.  

Dirick Blauwe getuigt dat hij gezien heeft dat Claes Gysen zijn mes had getrokken en Hermen van der 

Vecht stak, maar hem niet raakte. Ze hadden eerst woorden, maar getuige weet niet wat ze zeiden.  

 

Nr. 369 FOLIO:         94v                      DATUM:                9 juli 1522 

 

- Tussen Otto Stegeman en Arent Rotersz. 

Alyt Lamberts getuigt dat zij verleden jaar vóór Pasen met Arent Rotersz bij Otto Stegeman is geweest 

waar zij van Otto een huis gehuurd hebben op de hoek van de Melissteeg voor 10 pond. Alyt meldt 

verder dat zij Otto haar 5 pond wel degelijk betaald heeft. 

Nr. 370 FOLIO:          94v                    DATUM:                  9 juli 1522 

 

- Tussen Johan van Reckelickhuysen en Albert, de weduwe van Lubbert Topken. 

Florys Jansz getuigt dat een tijd geleden tussen de weduwe van Lubbert Topken en Benardien de Bien, 

poorter van Middelburg door wederzijdse familieleden een moetsoen heeft plaats gehad over het kurk, 

waarop beide partijen in de Wijnkelder de wijnkoop hebben gedronken; getuige meldt dat hij één van de 

zegslui was en dat er besloten is dat de weduwe van Lubbert Topken voor beide partijen de wijnkoop 

zou betalen.  

Zeele van Harderwijck, Jan Seysynck en Jan Beerntsz getuigen hetzelfde.  

 

Nr. 371 FOLIO:            94v                  DATUM:                   9 juli 1522 

 

- Tussen Dirick toe Boecop en Evert van den Vene. 

Heyn Joncker getuigt dat hij aan Dirick toe Boecop twee jaar lang zijn huishuur betaald heeft, op 

verzoek van twee vrouwen uit Elburg en met toestemming van Evert van den Vene.  
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Greete Boegemaeckers getuigt dat zij Dirick toe Boecop ook twee jaar lang telkens een deel van haar 

huishuur betaald heeft op verzoek van de vrouwen uit Elburg en ook met toestemming van Evert van 

den Vene. Een deel van de huur ontvingen de vrouwen zelf en brachten dat naar Dirick toe Boecop. 

 

Nr. 372 FOLIO:             95                    DATUM:                 14 juli 1522 

 

- Tussen Symon Hermensz en Henrick Nyemeyger. 

Maes Gysbertsz en Dirick[ je ] de waardin in het Hoerne getuigen dat zij verleden jaar aanwezig zijn 

geweest bij Dirick[ je ] in de herberg, waar zij gehoord en gezien hebben dat Symon Hermensz en 

Henrick Nyemeyger onenigheid hadden over de Kattenwaard, waar de koeien van Henrick schade 

hadden veroorzaakt. Na overleg met de andere gasten werd er besloten dat Henrick Nyemeyger de 

weert zou overnemen op dezelfde voorwaarden als Symon die gehuurd had van de stad en voor de 

schade aan het hout zou hij Symon 2 g.g. geven en 2 vette ganzen, te betalen met Pinksteren. Hierna 

werd 1 gulden gebruikt voor het gelag en beide partijen waren hiermee tevreden.    

Nr. 373 FOLIO:          95                       DATUM:                 14 juli 1522 

 

- Tussen Arent Bildesnyder en Jutte van Groningen. 

Alyt Valcke getuigt dat zij ongeveer een jaar geleden gehoord heeft dat Johan van Amesfoort 

vertrokken was uit het huis van Arent Bildesnyder dat Jutte van Groningen met Jan had gehuurd. Jutte 

zei tegen de vrouw van Arent dat zij Johan het ene pond had gegeven en het andere pond geef ik u. 

Greete Henrixs getuigt dat zij gehoord heeft dat Jan weggegaan was en dat Jutte van Groningen zich 

beklaagde dat hij haar in de steek liet en haar turf had opgemaakt en ik heb hem ook nog 1 pond 

gegeven, maar het andere pond zal ik aan de verhuurster geven.  

 

Nr. 374 FOLIO:          95v                     DATUM:                 14 juli 1522 

 

- Van Peter Volckersz. 

Johan Rijnvisch getuigt dat toen de roeischepen uit Deventer gekomen waren, hij op de brug stond bij 

Michell Wyllemsz, waar ook Peter Volckersz kwam en zei dat het wel mooi was dat de Raad van 

Deventer aan onze Raad toegestaan had dat men onze mensen tegemoet zou treden om zich te 

beveiligen, waarop Johan Rijnvisch antwoordde dat hij het niet geloofde. Volgens Peter ging het gerucht 

al lang rond en Johan was daarvan op de hoogte, maar bleef het een gerucht vinden.  

Nr. 375 FOLIO:          95v                     DATUM:                   15 juli 1522      

 

- Tussen Wyllem Velicke en Henrick Wesseltsz , potschuiver. 

Claes Jansz, potschuiver, getuigt dat hij met een potschip vol stenen van hem zelf naar Harderwijk is 

gevaren, waar hij de steen loste en verkocht zonder enig paspoort, terwijl de Geldersen voor Hasselt 

lagen.   

 

  Nr. 376 FOLIO:             96                     DATUM:                   15 juli 1522 

 

- Van Evert Dulmen over het geweld in de tuin van Morre. 

Ik, Egbert van Goer, ben gedwongen gerechtelijk een getuigenis af te leggen en ik getuig onder ede dat 

ik dit jaar met Johan van Ommen geslapen heb in de tuin van wijlen Wyllem Morre om deze te bewaken 

en ook het huis met zijn toebehoren. Dit heeft plaats gevonden 8 of 10 dagen vóór Vastenavond ’s 

avonds na het sluiten van de poorten. In de tuin kwam ook Evert Schoemaecker, burger in Kampen en 

heeft willen inbreken in het huis. Ik ben samen met Jan naar hem toegegaan en heb hem verzocht dit 

niet te doen, maar hij was van plan in te breken en het huis in brand te steken, want hij wilde geen kou 

lijden. Egbert deed zijn best aan te tonen dat de Heren verboden hadden in te breken, dat daarop een 

grote boete of de galg stond. Evert zei dat die dingen hem niet interesseerden en wilde zich toegang tot 
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het huis verschaffen  waarop Egbert en Johan hem met geweld daarvan afhielden om hem veel ellende 

te besparen. Evert trok zijn mes en zei dat hij ging inbreken of anders hulp zou halen. Zij hoorden twee 

of driemaal geweld tegen de muren, waarop hij in de arm werd geschoten en er werd nog veel meer 

gebeden en gesmeekt, opdat Evert niet zou inbreken.    

 

Nr. 377 FOLIO:          96v                       DATUM:                  16 juli 1522 

 

- Tussen Henrick Nyemeyger en Symon Hermensz. 

Zuster Johanna, procuratesse op het Oort, getuigt dat ongeveer een jaar geleden bij haar in het convent 

Henrick Nyemeyger is gekomen en wilde, omdat zij hem een bepaald bedrag schuldig was, dat zij een 

bepaald deel van dat geld aan Symon Hermensz zou geven. Henrick beklaagde zich daarbij dat de 

paarden van Symon op de Kattenwaard hem schade hadden berokkend. Zuster Johanna heeft Symon 

een zeker bedrag gegeven namens Henrick, hoeveel precies, weet zij niet meer. 

Zuster Nyse, de kokkin, getuigt dat zij gehoord heeft van zuster Johanna over deze zaak en dat Henrick 

zich beklaagde dat hij het geld moest geven en ook nog schade moest lijden; meer weet zij niet.  

 

Nr. 378 FOLIO:           96v                     DATUM:                 16 juli 1522  

 

- Jan Twent en Roloff Alpherdynck. 

Hermen Nest, timmerman, Jan Kerckhoff en Dirick de waardin in de Hoerne getuigen dat zij ongeveer 3 

jaar geleden aanwezig zijn geweest toen Roloff Alpherdynck opdracht gaf aan Johan Twent en zijn 

medewerkers om het gat op de steiger achter de Wiltfanck te repareren; Davydt maakte er een cedule 

van. Er zouden daarbij 6 lichte ponden voor de wijnkoop gedronken zijn en toen de waardin vroeg wie 

het gelag zou betalen, antwoordde Roloff dat hij haar zou betalen. Of Jan Twent voor dat bedrag gekort 

zou worden, weten zij niet en staat ook niet in de cedule.  

Nr. 379 FOLIO:         97                         DATUM:                  14 juli 1522 

 

- Van Alyt Mullers. 

Hansken Pefferlynck getuigt dat hij aanwezig is geweest toen Alyt Mullers van Mette, de weduwe van 

Hans Messchers, alle kleding en lijfstoebehoren van Hans kocht  voor 27½ ph.g.  

Nr. 380 FOLIO:          97                        DATUM:                    17 juli 1522  

 

- Tussen Hillebrant Jellisz uit Ens en Thys van Heell. 

Lambert Santvoerer en Claes Dirixsz getuigen dat Hillebrant Jellisz uit Ens vorig jaar uit Deventer kwam 

met een schip geladen met hout, dat hij hier wilde lossen en dat onze rijnschippers moesten overladen 

voor Amsterdam; getuigen zijn door partijen gekozen om een uitspraak te doen over hetgeen Hillebrant 

zou krijgen van het hout dat hij uit Deventer had gehaald. Er werd besloten dat Hillebrant daarvoor 4 

koopmansgulden min 1 oord zou ontvangen, waarmee beide partijen tevreden waren.  

Nr. 381 FOLIO:           97                     DATUM:                17 juli 1522 

 

-Tussen de weduwe van Dirick van Gasperen en Wyllem Cannegieter. 

Geert Jansz en Peter Vetter, priesters, getuigen dat zij van wijlen Dirick van Gasperen op zijn ziekbed, 

kort voor zijn dood, twee of driemaal gehoord hebben, dat hij zich beklaagde dat Lambert, zijn knecht, 

vaak onwillig was omdat Dirick met het uitbetalen van loon achter liep en de knecht heel weinig 

ontvangen had.  

Henrick van Cleve getuigt dat hij  wel drie jaar lang bij Dirick van Gasteren thuis kwam en goed weet dat 

Lambert van zijn verdiende loon niet veel had ontvangen; hij  weet ook goed dat Lambert de jas die hij 

van Dirick had ontvangen, contant moest betalen.  
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Nr. 382 FOLIO:          97v                     DATUM:                     23 juli 1522  

 

- Tussen Geert van Ingen en Walys Reynertsz. 

Jacob Roloffsz getuigt dat hij afgelopen vasten de koop van het hooi heeft geregeld tussen Geert van 

Ingen en Walys Reynertsz door te helpen bij het loven en bieden; Walys bood tenslotte 7½ ph.g. wat 

Geert niet wilde accepteren, voor dat bedrag kon hij alleen de helft krijgen. De betaling zou plaats 

vinden in mei. Op deze voorwaarde werd de koop gesloten, Walys en Jacob haalden het hooi, Jacob 

was de voerman en bracht de helft naar Walys; de andere helft werd ook door Walys gekocht. 

Nr. 383 FOLIO:         97v                      DATUM:                   23 juli 1522 

 

- Tussen Albert Muller en Evert van den Vene. 

Jan Reynertsz Muller, Dirick Muller, Hermen Muller en Thonys Muller getuigen dat zij goed weten dat de 

molen van Evert van den Vene een tijdje geleden verplaatst werd en dus enige tijd niet gebruikt werd; 

intussen liet Albert Muller zijn koren elders malen, waarvoor een regeling was getroffen. Hoe lang de 

molen stil heeft gestaan, weet hij niet meer, maar Albert heeft daarbij wel schade geleden.  

Albert Tymmerman heeft de molen verplaatst en weet dat hij enige tijd stil stond; hij weet niet meer hoe 

lang.  

Nr. 384 FOLIO:          98                      DATUM:                  25 juli 1522    

 

- Van Johannes Coeckenscrijver.  

Wyllem Brant getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden in Kampen gehoord heeft voor de Wijnkelder 

dat Goytken Pynynck, schout in Wilsum, de keukenschrijver van onze genadige Heren die daar voorbij 

ging, nariep en o.a. zei dat hij een schurk was, zijn eigen verklaring verloochende en het niet waard was 

het brood van onze genadige Heren te eten. Een dag of drie, vier later toen Johannes door Goyken 

voor de Raad van Kampen was gedaagd i.v.m. de scheldpartij, hoorde Wyllem dat de schout zijn 

uitspraken herhaalde en zei dat hij tweemaal aan de rentmeester van Salland een schuld moest 

betalen, waarvoor hij ook nog van het gerecht een boete kreeg. 

Thonys van den Grave en Tymen van den Vene, raadsleden, getuigen bij hun eedaflegging dat de 

getuigenis van Wyllem Brant klopt, omdat zij ook gehoord hebben dat Goyken een boete kreeg. 

Thonys van den Grave meldt verder dat Johannes en Goyken vanwege deze kwestie ook voor de Raad 

van onze genadige Heren zijn geweest, waar Goyken hetzelfde zei en ook dat hij de verklaring zou 

laten zien.  

 

Nr. 385 FOLIO:          98v                      DATUM:                  28 juli 1522   

 

- mr Peter de Maelre tegen Henrick Lubbertsz en Blauwe Wyllem, gildemeester van St. Rochusgilde.  

Claes Bildensnyder en echtgenote Lutgart Wonders getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden 

aanwezig zijn geweest bij Dirick Coenyncks waar mr Peter de Maelre en de gildemeesters van het St. 

Rochusgilde vergaderden om de onenigheid die er bestond tussen hen op te lossen over een tafel in de 

kerk die mr Peter geschilderd had; deze beklaagde zich want hij had nog wel meer tafels willen 

schilderen maar de gildemeesters waren niet tevreden over zijn werk; als zij hem niet meer werk wilden 

leveren, wilde mr Peter dat de gildemeesters Remmelt Cramer de 6 gulden betaalden die hij aan loon 

nog tegoed had; hier werd ook lang over gepraat. Zij wilden dat mr Peter een ½ gulden voor het gelag 

gaf, dan zouden zij Remmelt Cramer de 5½ gulden geven. Hier ging mr Peter niet mee akkoord en de 

gildemeesters werden kwaad en zouden hem te schande maken.   

Nr. 386 FOLIO:         99                      DATUM:                 28 juli 1522 

 

- Tussen Alart Cromme namens zijn moeder en Alyt Viskens. 
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Rycolt Tymmerman en Bartolt Eversz getuigen dat Alart Cromme namens zijn moeder onenigheid had 

met Alyt Viskens over de rente die verschenen was uit het huis van Alyt Visken, n.l. 15 h.p. per jaar, 

waarvan een deel niet was afgerekend. Er werd een beroep gedaan op anderen om een uitspraak te 

doen, te weten op Rycolt en Bartolt en verder Frerick van Appelen. Er werd afgesproken dat Alyt Alart 

30 h.p. zou geven van twee jaar tins en wat Alart nog kreeg van de jaren daarvoor, zou hij haar 

kwijtschelden. Alyt zou de 30 h.p. betalen met Kerstmis, waarvoor de overwaarde van haar huis 

onderpand is. Als zij niet betaalt, mag Alart haar huis direct laten veilen volgens stadsrecht. Hiermee 

zullen de partijen het moeten doen; zij hebben dan geen aanspraken meer op elkaar. 

Nr. 387 FOLIO:        99                       DATUM:                   30 juli 1522 

 

- Tussen Claes Wyllemsz en Henrick Jacobsz. 

Arent Heymensz en Henrick van Reess getuigen dat zij met hun gezellen vorig jaar na het overlijden en 

in plaats van wijlen Johan Herbertsz de waard op het Sprenge overgenomen hebben, waar ook Claes 

Wyllemsz een deel van het viswater had; naderhand zijn zij aanwezig geweest bij Jan Wegge thuis, 

waar Henrick Jacobsz de helft van het viswater van Claes Wyllemsz overnam bij dezelfde koop als 

Claes, waarna men de wijnkoop dronk. Hij meldt verder dat Henrick Jacobsz later het water heeft 

helpen bevissen en zelfs een tijdje markmeester is geweest.  

Nr. 388 FOLIO:          99v                   DATUM:                     30 juli 1522 

 

- Tussen Walys Reynertsz en Kersken in Dronten . 

Claes Petersz getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden aanwezig is geweest in Kampen bij mr Geert 

Clockgieter thuis, waar hij gezien en gehoord heeft dat Walys Reynertsz van Kersken in Dronten een 

stuk land huurde in Dronten voor een periode van zes jaar; zij bespraken de voorwaarden, Walys zou 

het land altijd mogen opzeggen. Beide partijen waren tevreden en er werden twee kannen bier op 

gedronken.  

Nr. 389 FOLIO:           99v                   DATUM:                 30 juli 1522  

- Tussen Johan inde Swaen, namens de kinderen van Alart Brant en Geertken Geye.  

Jutte opde Rijt getuigt dat haar ouders lange tijd, zij zelf tien jaar lang, gewoond hebben in het huis 

Achter de nieuwe Muur, dat is nu 35 of 36 jaar geleden, dat nu toebehoort aan de kinderen van Alart 

Brant; ze weet dus heel goed dat het huis van Geertken Geye, in de tijd toen zij er woonde met haar 

ouders, geen uitgang had in de steeg en dat de moeder van Jutte met Geese Brandenborch naar de 

rechter is gegaan, omdat zij niet wilde hebben dat zij een ‘watersteen’ had die lekte in de steeg; het 

betrof het huis waar nu Geertken Geye in woont. Later ging wijlen Henrick Jansz ook met Geese naar 

de rechter over het gebruik van de steeg, waarbij Geese genoodzaakt werd haar twee vensters en de 

deur met de watersteen dicht te maken. Niemand had toen recht op de steeg dan degenen in het huis 

van Alart Brants kinderen met twee huizen achteraan in de steeg en Geese Brandenborch moest haar 

water binnendoor leiden.   

Thonys Multer getuigt dat hij brouwersknecht is geweest en bij Geese Brandenborch woonde; hij weet 

dat er veel rechtszaken waren over de steeg en dat haar van rechtswege verhinderd werd de steeg te 

gebruiken. Hij meldt verder dat hij naderhand zes jaar lang gebrouwen heeft in dat huis en dat hij de 

steeg niet mocht gebruiken. 

Arentke Witte getuigt dat zij weet dat de deur van het huis van Geertken Geye ongeveer negen jaar 

geleden altijd dicht was en zij heeft wijlen Foyse van Endoven die wel 40 jaar in het achterhuis heeft 

gewoond, vaak horen zeggen dat Geertken Geye en haar voorouders geen uitgang mochten hebben in  

de steeg. Later is de deur die dichtgemetseld was, uitgevallen en is een tijdje opengebleven. 

Merriken Berents getuigt dat zij ongeveer 30 jaar gewoond heeft bij wijlen Frerick van Diepenbroeck en 

dat zij goed weet dat de deur van Geertken Geyes huis altijd dicht was, dat later de deur uitviel en een 

deel van het jaar open is gebleven.  
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Nr. 390 FOLIO:          100                     DATUM:                  30 juli 1522  

 

- Tussen Kersken Claesz en Jacob Smit. 

Johan Wyllemsz, koster uit Mastenbroek, Jacob Pottebacker en Wolter Claesz getuigen dat Kersken 

Claesz, schout van Genemuiden en Jacob Smit onenigheid hadden over huishuur, bedden en andere 

huisraad en dat zij hun probleem hebben voorgelegd aan getuigen met Jacob Warnersz als vierde man 

om een uitspraak te doen in deze kwestie. Er werd besloten dat Jacob aan Kersken 29 g.g. zou geven, 

te betalen in drie termijnen: met Palmzondag, met Pasen en met Pinksteren.  

Verder hadden ze nog onenigheid over 3 g.g. waarvan Jacob Smit had geregeld dat Kersken die zou 

ontvangen van Wolter Mouwersz uit Genemuiden; mocht Wolter hem dat niet betalen, dan zou Jacob 

garant daarvoor staan. Jacob heeft 5 kannen wijn uitgeladen waarvoor Kersken hem korting zal geven 

op de laatste termijn.    

 

Nr. 391 FOLIO:          100v                   DATUM:                30 juli 1522 

 

- Tussen Peter Vreese en Rembolt Cremer en Jacob Dubbeltsz. 

Henrick Petersz getuigt dat hij in Rotterdam aanwezig is geweest, waar hij gehoord heeft dat wijlen 

Johan van Duyckenborch tegen Peter de Vreese zei dat hij maar 32 g.g. had van zijn reders en verder 

niets anders had dan de 16 g.g. die hij van hem, Peter, ontvangen had; wat hij verder had was van zijn 

vrouw en hem zelf. Dit vond plaats na de laatste reis die wijlen Johan naar Ditmarsen gemaakt had en 

toen hij terug kwam in Dordrecht en daar zijn koren verkocht had, zag Henrick dat wijlen Johan een zak 

met geld meenam en naar Amsterdam ging en zei dat hij zijn familie betalen wilde. Meer weet hij niet. 

Nr. 392 FOLIO:           101                    DATUM:                2 augustus 1522 

 

- Tussen Alyt Lijffers en Fije Dunneharne. 

Albert Jacobsz getuigt dat hij gehoord heeft afgelopen maandag dat Fije Dunneharne en Alyt Lijffers 

elkaar uitscholden en dat er o.a. gezegd werd dat de man van Alyt vaak gezien heeft dat Fije het met 

andere mannen aanlegde op de markt en dat hij haar wel twee maal weer in de kleren moest helpen. 

De zuster van Alyt, Anna Lijffers, hoorde dit en is naar Fije gegaan en noemde haar een lelijk ‘vot’  

[ scheldwoord voor  vrouwelijk geslachtsorgaan] en hoopte dat zij zou stikken in die woorden.  

Hille Henrixs getuigt hetzelfde; Alyt Lamberts en Mette Wyllems eveneens. 

Alyt Gysberts heeft gehoord dat Fije Dunneharne tegen Alyt Lijffers zei dat ze zich had laten neuken op 

de markt.  

Johanna, de vrouw van mr Rycolt, heeft gehoord dat Fije en Alyt tegen elkaar scholden en dat Alyt haar 

een amechtig ‘vot’ noemde en dat Alyt antwoordde dat zij een amechtige hoer was e.d.  

Alyt Lambers en Mette Wyllemsz getuigen dat Fije Dunneharne ook zei dat Alyt een dief en een 

verrader was en Thonys Backer was daar niet bij.  

 

Nr. 393 FOLIO:         101v                   DATUM:                    4 augustus 1522 

 

- Tussen Lubbert Gerrijtsz en Wyllem Vaeltken. 

Wolter Aeltsz en Jacob Gerrijtsz getuigen dat zij een tijd geleden aanwezig zijn geweest bij Wyllem 

Vaeltken thuis, toen deze met zijn gezellen de acht gevangenen uit Oldebroek had gehaald en zij 

hebben daar gezien en gehoord dat Wyllem Vaeltken op zijn kosten van Lubbert Gerrijtsz de buit kocht 

van de gevangenen, waarvoor Wyllem aan Lubbert 5 ph.g. zou geven; hiervan gaf  Wyllem 2 ph.g. 

contant en de andere 3 zou hij de volgende ochtend betalen. Die zelfde ochtend ontsnapten de 

gevangenen;  de getuigen hadden de gevangenen mede helpen halen en Jacob had met Wyllem ook 

dezelfde afspraak gemaakt, maar is ook nog niet geheel betaald.  

Nr. 394 FOLIO:           101v                   DATUM:                   4 augustus 1522  
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- Tussen Lysken Backer en Peter Muller. 

Mr Wessels, kosten van OLV, Lubbert Jansz en Goert Muller getuigen dat zij kort na Pasen aanwezig 

zijn geweest bij Lysken Backer thuis, waar zij nu woont op de Burgwal, waar wijlen Johan Roesenboem 

ziek lag en de H. Sacramenten zou ontvangen en hebben daar toen gehoord dat wijlen Johan te 

kennen gaf, toen hij gebiecht had, dat Peter Muller hem nog 4 Kamper lakens schuldig was en dat 

Johan hem meer betaald had dan nodig was. Daarna ontving hij het H. Sacrament en beval Lysken  

Peter te manen voor de vier lakens die zij daarna mocht houden. 

Nr. 395 FOLIO:        102                       DATUM:                  6 augustus 1522 

 

- Tussen Kunne Roloffs en Henrick Wynkensz. 

Arent Cuper en Fije Henrixs getuigen dat zij vorig jaar in de zomer toen de Hertog van Gelre voor 

Hasselt lag, aanwezig zijn geweest in het achterhuis van Henrick Wynkensz, waar Marten Mittersz toen 

woonde en hebben daar gezien dat Kunne Roloffs van Henricken, de vrouw van Marten, een bed kocht 

met een hoofdkussen voor 6 g.g. en omdat Henricken aan Kunne 6 g.g. schuldig was die Kunne haar 

geleend had om Marten uit gevangenschap vrij te kopen, was de schuld nu voldaan met de koop van 

het bed. Maar als het bed meer waard was, zou het meerdere aan Henricken toekomen. Kunne gaf 

haar een ½ woechey als godspenning en beiden waren tevreden. Omdat Henricken kort daarna moest 

bevallen en het bed nodig had, vroeg zij Kunne of het nog even mocht blijven staan en beloofde Kunne 

het bed niet te verkopen. Dit gebeurde allemaal 7 of 8 weken voor de bevalling. Getuigen melden 

verder dat het beslag dat Henrick Wynkensz had laten leggen op het bed, plaats vond terwijl Henricken 

in de kraam lag.  

Nr. 396 FOLIO:          102                     DATUM:                 6 augustus 1522 

 

- Van de gevangen Friezen. 

Mr Rycolt in de Hagen en Dirick van Heesell getuigen dat zij omstreeks een maand geleden aanwezig 

zijn geweest in het huis van Dirick Wachter waar Wyllem Tymmerman namens de bemanning van het 

seynschip onderhandelde met de Friese vrouw en de priester om Obbe Vreese vrij te kopen; beide 

getuigen werden gevraagd daarbij te zijn om te melden wat er plaats vond. De Friese vrouw en de 

priester mochten Obbe vrij kopen voor 123 g.g. plus 1 g.g. voor het sluitgeld, 1 g.g. voor een paspoort 

en het kostgeld. De mensen van het seynschip zouden de Heren van de 10e penning tevreden stellen 

en de Friezen zouden ook de wachters buiten betalen. 

Omdat er nog een Friese gevangene was, Pier geheten, waar de priester en de Friese vrouw ook met 

Wyllem overleg over hadden, werd er afgesproken dat de Friese vrouw naar de familie van Pier zou 

reizen om evenveel losgeld proberen te krijgen als zij beloofd had te betalen voor Obbe. De Friezin gaf 

1 g.g. voor het gelag. Als zij het geld niet bij elkaar kon krijgen, dan was zij van haar verplichting 

ontheven en de  voorwaarden voor Obbe zouden blijven bestaan.  

 

Nr. 397 FOLIO:        102v                    DATUM:                7 augustus 1522 

 

- Tussen Albert Jacobsz en Machtelt Frerixs. 

Meynart Louwensz en Johan Gysen getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden aanwezig zijn geweest 

bij Geert int Huysken thuis, waar Albert Jacobsz en Warner Schoemaecker, namens zijn zuster  

Machtelt Frerixs, zaten om de verkoop te regelen van het huis en erf van Machtelt op het Oord dat nu 

afgebrand is. Albert zou het huis kopen voor 6 h.p. per jaar en Warner wilde dat Albert ieder jaar 1 h.p. 

zou aflossen, maar omdat Albert maar een ½ h.p. per jaar wilde aflossen stond de koop op losse 

schroeven.   

Meynart Louwensz getuigt verder dat ongeveer een kwartaal later Albert Jacobsz en zijn vrouw samen 

bij Machtelt kwamen en haar 5 g.g. brachten als betaling van het eerste jaar; Machtelt bedankte hen 

voor de betaling.  
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Nr. 398 FOLIO:         103                      DATUM:                  8 augustus 1522 

 

- Van Dirick Kell. 

Nenne Roede getuigt dat hij gehoord heeft dat Dirick Kelle geheel in de war voor het Raadhuis stond en 

dat hij zei “burgers, waar zijn jullie nu, durven jullie niet?” en hij nam zijn baret af en zette hem weer op. 

Meer weet Nenne niet. 

Tilman Backer zat binnen en heeft niets gehoord of gezien.    

Otto Muller, Nolle Jacobsz en Alyt Mullers getuigen dat zij in Dirick Wesselsz huis waren toen de 

dienaren kwamen om Dirick Kell te vangen en hebben niet gezien noch gehoord dat Dirick Wesselsz of 

zijn vrouw enige hinder veroorzaakten aan de dienaren om Dirick te vangen of er iets over zeiden; de 

deur was evenmin voor hen gesloten, anders hadden ze de toeloop van mensen niet buiten kunnen 

houden. 

Albert Henrixz was ook op die tijd in het huis van Dirick Wesselsz en getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 399 FOLIO:          103                  DATUM:               8 augustus 1522 

 

- Van het kind van Lubbert Topken. 

Roloff Dunnynck en Hermen Raven, moetsoenslui namens het nagelaten, onechte kind van Lubbert 

Topken enerzijds en Wybrant Woltersz en Pauwel van Munster als moetsoenslui namens Albert [je ]de 

weduwe van Lubbert anderzijds, verder Henrick Jacobsz , overman in deze kwestie, zijn bijeen en 

getuigen dat vorig jaar elk voor hun eigen partij, getuigenis heeft afgelegd over de 100 h.p. die wijlen 

Lubbert Topken had nagelaten aan het onechte kind en waarbij nog enige onduidelijkheden zijn; ze zijn 

nu bijeen gekomen om duidelijke afspraken te maken.      

Lubbert Topken had zijn natuurlijke zoon 100 Hoornsgulden gegeven, waarvan jet kind 50 

Hoornsgulden krijgt om een rente van 2½ Hoornsgulden per jaar te kopen, verder krijgt hij 10 

Hoornsgulden als kostgeld, 5 Hoornsgulden voor kleding en bij zijn meerderjarigheid als hij oud genoeg 

is om zijn geld te beheren, krijgt hij de vrije beschikking over zijn rente; als hij sterft zal zijn moeder de 

jaarlijkse rente erven en na zijn moeders dood erven de kinderen van Lubbert Topken, als die nog in 

leven zijn; zo niet, dan kan de moeder vrij beschikken over de rente. Wat overblijft van de 100 

Hoornsgulden zal Albert[je] met haar kinderen houden.   

 

Nr. 400 FOLIO:          103v                 DATUM:                 11 augustus 1522 

  

- Tussen Henrick van Diefholt en Henrick Blauwe.    

Hans Blyferneyt en Jan van Wyringen getuigen dat zij afgelopen winter aanwezig zijn geweest toen de 

wijnkopers bij Dirick Tripmaecker thuis waren, waar zij gehoord hebben dat Henrick van Diefholt en 

Hans Bruyns aan Henrick Blauwe de bark verkochten die Henrick Blauwe nu vaart ‘op het avontuur van 

de zee’ voor 231 koopmansgulden; Henrick zou er mee mogen zeilen waar hij wilde en als de bark weer 

hier terug kwam, moest het geld betaald zijn. Of zij nog meer onenigheid hebben, weet hij niet.   

Dirick Tripmaecker was één van de zegslieden en getuigt hetzelfde.  

 

  Nr. 401 FOLIO:             104                  DATUM:                 11 augustus 1522 

 

- Van Dirick Wesseltsz. 

Mr Hans Bussenscutter getuigt dat hij ook bij Dirick Wesseltsz thuis is geweest om te helpen Dirck Kell 

te vangen en dat hij heeft gehoord dat de waardin en Steven met elkaar bespraken hoeveel werk zij 

hadden om Dirick te onderhouden; wat ze precies zeiden, weet hij niet meer. Hij hoorde ook dat Steven 

tegen de waardin zei dat ze de juiste woorden moest gebruiken en dat hij ze zou overbrengen aan de 

Raad. Meer weet hij niet. 

Johan Fyn heeft ook gehoord dat de waardin en Steven veel met elkaar spraken, maar wat ze zeiden, 

weet hij niet meer. 
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Henrick de stalknecht heeft ook gehoord dat de waardin en Steven stevige woorden met elkaar hadden, 

maar welke woorden dat waren, weet hij niet meer.  

 

Nr. 402 FOLIO:         104                     DATUM:                  11 augustus 1522 

 

- Van Dirick Fuls. 

Schipper Dirick Jansz, onze burger, heeft onder ede verklaard dat zijn reders hem bezworen hebben 

volgens de sententies die daarvan zijn, dat zij van het geld dat zij geïnvesteerd hebben alle leien, ijzer, 

lood en leinagels en een aam wijn gekocht hebben, die nu in het schip liggen m.u.v. de percelen 

goederen gemeld in de vóórcertificatie en dat genoemde lading niemand anders toebehoort dan de 

reders, onze burgers.  

Verder zijn verschenen voor het gerecht Henrick Wynkensz, Claes Dubbeltsz, Jacob Jansz, Jorien 

Jansz en Gerrijt Louwensz, onze burgers en reders van het schip en hebben onder ede verklaard dat zij 

de schipper bevel hebben gegeven om voor de inleg genoemde goederen te kopen daar in het land en 

weer naar Kampen te brengen. De reders moeten met de schipper winst en verlies delen behalve van 

de aparte partijen.  

 

Nr. 403 FOLIO:         104v                     DATUM:                 18 augustus 1522 

 

- Tussen Johan Evertsz jr en Peter ten Holte. 

Dirick Tripmaecker en Louwe Brouwer getuigen dat jonge Jan Evertsz en Peter ten Holte onenigheid 

hadden over de levering van vier last rogge die Johan Peter zou leveren. De kwestie is voorgelegd aan 

de getuigen die daar een uitspraak over zouden doen. Er werd besloten dat Peter Johan 4 mud korting 

zou geven op de vier last rogge en daarbij nog een korting van 2 g.g. op de vracht. Tenslotte zou Peter 

Johan voor het gelag voor ⅔ korten en hiermee zou de kwestie opgelost moeten zijn.  

Nr. 404 FOLIO:           104v                   DATUM:                 18 augustus 1522 

 

- Tussen mr Jacob Barbier. 

Henrick Baers, Jan Berentsz, Berent van Packbergen en Claes, de knecht van Geert van Ingen 

getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij mr Jacob thuis, toen bij Geert Roloffsz de oren waren 

afgesneden en hij verbonden moest worden. Zij hebben gezien en gehoord dat mr Jacob de man niet 

wilde verbinden omdat hij daar geen toestemming voor had en meende dat de Raad het niet toestond. 

Hij wilde niet aan de wond komen, ging wel tweemaal het huis uit en liet de gewonde daar wel een half 

uur bloedend liggen die buiten kennis raakte en bijna gestorven zou zijn. Door de aanwezigen werd 

Jacob zo onder druk gezet dat hij de gewonde toch ging verzorgen.  

Nr. 405 FOLIO:           105                     DATUM:                   20 augustus 1522 

 

- Tussen Henrick Wygertsz en Henrixken Luters. 

Mr Geert Stadtsmit, Bosse Sloetemaecker en Warner Swartcapper getuigen dat Henrixken Luters 

opdracht had gegeven aan Henrick Wygertsz, slotenmaker, om haar zoon het vak van slotenmaker te 

leren, maar de jonge Henrick had zijn leermeester in de steek gelaten en hierover was onenigheid 

ontstaan. De moeder en de voogden van de jongen enerzijds en mr Henrick Wychertsz anderzijds  

wilden van de bovengenoemde getuigen een uitspraak krijgen in deze kwestie. Er werd besloten dat mr 

Henrick de 2 gulden zou houden die de moeder contant betaald had voor de tien weken die de jongen 

bij hem in de kost was geweest en hiermee was alles geregeld.  

Nr. 406 FOLIO:         105                    DATUM:                20 augustus 1522 

 

- Tussen Catherijne, de vrouw van Coep van Meppel en de zoon van Gerryt Velthuys. 
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Mr Hermen Appoteeker en mr Dirick Barbier getuigen dat wijlen Gerryt Velthuys de Jonge die door 

Coep van Meppel van het Kampereiland met een buks op de arm geslagen was, overleden is, naar men 

aanneemt, door de toegebrachte verwonding. Mr Dirick meldt dat hij als eerste de wond heeft 

behandeld en dat wijlen Gerryt al weer zo ver was dat hij zijn hand en vingers kon bewegen en na acht 

dagen van de behandeling kreeg Gerryt buikklachten, waar hij heel ziek van was en die hem erg 

verzwakten; mr Dirick liet de urine van de zieke aan mr Hermen Appoteeker zien en deze zei dat hij 

voldoende gezuiverd was en dat alleen God hem nog kon helpen. Wijlen Gerryt stierf kort daarna.  

Mr Hermen Appoteeker getuigt hetzelfde, dat hij de wond gezien heeft en dat wijlen Gerryt zijn arm en 

vingers wel enigszins kon bewegen en dat hij de urine van Gerryt aan mr Dirick heeft gestuurd en beide 

meesters melden samen dat wijlen Gerryt aan de buikklachten en niet aan de andere verwonding is 

overleden.   

 

Nr. 407 FOLIO:          105v                    DATUM:                  20 augustus 1522 

 

- Tussen Claes Henrixsz en mr Jacob Barbier. 

Jacob Dubbeltsz en Dirick Roloffsz getuigen dat Claes Henrixsz en mr Jacob Barbier een tijd geleden 

onenigheid hadden over het meesterloon en dat zij de kwestie voorgelegd hadden aan de getuigen om 

hierover een uitspraak te doen. Deze besloten dat Claes mr Jacob 7 g.g. zou geven, waarvan één 

contant en de rest later en daarmee moest de kwestie opgelost zijn. Jacob meldt nog dat er 

afgesproken werd dat mr Jacob Claes gezond zou maken.  

Nr. 408 FOLIO:          105v                    DATUM:                   20 augustus 1522 

 

- Tussen Jan Petersz en Hans Petersz. 

Jan Rippertsz getuigt dat hij gezien heeft op Paaszaterdag dat de bemanning van het seynschip 

onderling baldadig was, nadat ze op het Schepenhuis gedronken hadden met de St. Joriens schutters 

en dat Hans Petersz Johan Petersz met een dolk in de arm stak; hij heeft niet gezien of Johan gewond 

was en bloedde.  

Albert Sticker getuigt hetzelfde, hij heeft gezien dat Hans Petersz Jan Petersz met een dolk in de arm 

stak en dat daarna het bloed uit diens mouw liep.  

 

Nr. 409 FOLIO:           106                      DATUM:                   21  augustus 1522 

 

- Tussen Gerryt Stachouwer en de weduwe van Cleyne Henricks. 

Schipper mr Reyner en Evert van Hardenberch getuigen dat Cleyne Henricks ongeveer drie jaar 

geleden in Hamburg met zijn schip en goederen aangehouden was door Johan Tams van Tatenberch 

en niet mocht vertrekken voordat hij Johan had betaald; de getuigen waren in diezelfde tijd ook in 

Hamburg waar zij gezien hebben dat Gerryt Stachouwer op verzoek van wijlen Cleyn Henrixken Johan 

Tams namens Cleyn een bedrag van 24 g.g. betaalde, zodat ook Cleyn Henrixken van beslaglegging 

gevrijwaard was. Deze beloofde de getuigen en Gerryt, zijn borg, te kwiteren en hun het geld terug te 

geven als een man van eer. Hij stelde daarvoor zijn boeier met toebehoren als onderpand en al zijn 

overige goederen.   

Nr. 410 FOLIO:         106                    DATUM:                21 augustus 1522 

 

Henrick Hoff, Jacob Dodensz, Egbert Badynck en Heyn Joncker getuigen dat zij een cedule hebben 

meegebracht om te bewijzen dat zij als waarnemers van het gerecht aanwezig zijn geweest in Wilsum 

en dus goed weten dat in 1521 omstreeks Odulphus, toen er een oordeel uitgesproken moest worden   

tussen Albert Claesz en Meynart Durixsz, beiden uit Ens, Albert het bewijs van zijn aandeel en 

aanspraak had meegenomen, wat volgens het gerecht voldeed aan de eisen van het landrecht en dat 

Meynart geheel ‘verwonnen’ zou zijn volgens het bewijs van Albert voor een bedrag van 100 Rijnse g.g. 

vanwege onkosten en schade; Albert moest ook schadeloos worden gesteld voor de 60 oude schilden. 
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Hier viel niet tegen te protesteren, behalve als Meynart met betere bewijzen bij de rechtbank zou 

komen.   

Als hij dat niet deed, wilde Albert een onderpand voor de beslaglegging, wat de schout hem toestond. 

Verder beloofde hij te tekenen voor de wijzigingen, waarvan de schout hem een bewijs zou geven zodat 

hij te alle tijden zijn recht kon krijgen.  

 

Nr. 411 FOLIO:         106v                    DATUM:                25 augustus 1522 

 

- Tussen mr Wyllem Tymmerman en Dirick Tripmaecker. 

Marten Foppers en Wyllem Geertsz getuigen dat Johan Droochscherer, als hoofdman, de koning in de 

Hagen en zijn meigraven, toen de Hageners de papegaai geschoten hadden, elk een vat bier 

geschonken had, afkomstig uit het huis van Dirick Tripmaecker; de volgende dag gingen de twee 

getuigen namens de schutterij en de meigraven naar Dirick Tripmaecker en vroegen hem of hij er 

tevreden over was dat Johan Droochscherer de twee vaten bier voor de koning en meigraven had 

besteld en dat was ook het geval.  

Nr. 412 FOLIO:          106v                   DATUM:                  26 augustus 1522 

 

- Tussen Roloff Corvemacker.  

Goesen Holtzager, Wolter Goerts en Wyllem Velicke getuigen dat zij gezien hebben ongeveer een 

maand geleden dat Roloff Corvemaecker dronken op de steiger stond en een kleine wond aan zijn hand 

had; getuigen weten best dat niemand hem gestoken heeft. 

Nr. 413 FOLIO:        107                       DATUM:                   20 augustus 1522 

 

- Tussen Peter Cremer en Claes Dubbeltsz. 

Ulrick Henrixsz getuigt dat hij ongeveer acht [ dagen ] geleden op het Schepenhuis was waar Claes 

Dubbeltsz naar hem toekwam en zei dat hij met Ulricks zwager, Peter Cremer, voor het gericht zou 

komen vanwege de hop die hij van hem gekocht had voor een bepaald bedrag. Peter was hem nog 25 

ph.g. schuldig, die hij met de schuld wilde verrekenen. 

Roloff de drager getuigt dat hij afgelopen winter een zak hop vervoerd heeft afkomstig uit het huis van 

Peter Cremer naar het huis van Claes Dubbeltsz en dat heeft Peter wel betaald. 

Berent[ je ] Geerts, de oude dienstmaagd van Peter Cremer, getuigt dat zij in de afgelopen vasten op 

verzoek van Peter naar Claes Dubbeltsz is gegaan waar deze de zak hop heeft ontvangen; er zat een  

stuk hout in de zak, dat Claes weer terugstuurde naar Peter omdat hij dat niet wilde betalen.   

Henrick Hartkensz getuigt dat hij ongeveer een maand geleden gehoord heeft dat Peter Cremer Claes 

Dubbeltsz maande vanwege de hop, waarop Claes antwoordde dat hij geen geld had en dat de hop niet 

deugde. 

 

Nr. 414 FOLIO:          107                     DATUM:                    20 augustus 1522 

 

- Tussen Cornelys Geertsz en Arent mitte Spelden. 

Engbert Herbertsz getuigt dat hij ongeveer na afgelopen Pasen aanwezig is geweest in Kampen op de 

brede brug, waar hij gezien en gehoord heeft dat Arent mitte Spelden van Cornelys Geertsz een stuk 

land bij het gerecht huurde voor 9 h.p. tot St. Jacob, tot ieders tevredenheid.   

Nr. 415 FOLIO:        107v                     DATUM:                 27 augustus 1522 

 

- Tussen Elsken Kricke en Hermen Appoteeker. 

Berent Stadtdiener getuigt dat hij afgelopen maandag heeft gehoord op het Schepenhuis dat Elsken 

Kricke Hermen Appoteeker had laten ontbieden i.v.m. een schuld en dat Hermen tegen Elsken zei dat 
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ze maar moest zeggen wat hij haar schuldig was en dat hij het direct zou gaan halen. Hij kwam alleen 

niet terug. 

Greete Paell getuigt dat zij vaak gehoord heeft dat Aeltken[?] Kricke mr Hermen Appoteeker maande en 

dat hij telkens antwoordde dat hij haar wel wilde betalen, als een man van eer. 

Johan Thonysz getuigt dat hij een tijd geleden wijlen Aeltken Kricke een kom had geleend en dat 

Aeltken klaagde dat ze van Hermen Appoteeker nog 1 kroon kreeg. Hermen is een keer of twee bij 

Johan geweest en wilde dat hij tegen Aeltken Kricke zou zeggen dat ze het geld wel zou krijgen maar 

een beetje geduld moest hebben.   

 

Nr. 416 FOLIO:         108                     DATUM:                28 augustus 1522 

 

Fye, weduwe van Roloff van Cleve, getuigt dat Roloff in Steenwijk, in dienst van de Heer van Utrecht, 

ziek geworden is en daar is overleden in de nacht van woensdag voor afgelopen Palmzondag.   

Koert Scheydemaecker getuigt dat ongeveer veertien dagen geleden de schrijver van de soldaten 

liggend  in Steenwijk, hem gezegd heeft dat wijlen Roloff van Kleve in de afgelopen Vasten in Steenwijk 

is overleden en dat hij daarbij is geweest. 

Lambert Kannegieter getuigt dat hij dikwijls gehoord heeft en goed weet dat wijlen Roloff in Steenwijk is 

gestorven, wanneer precies weet hij niet. 

Henrick van Kleve getuigt dat wijlen Roloff zijn bastaard broer was en dat hij goed weet dat hij in 

Steenwijk is gestorven; de schrijver van de soldaten in Steenwijk heeft hem ook gezegd dat Roloff 

omstreeks Midvasten daar is overleden.  

 

Nr. 417 FOLIO:          108                     DATUM:                 29 augustus 1522 

 

- Van wijlen Wyllem van Renen. 

Jelys Valckener, Thys van Heell, Peter van Antwerpen en Lichthartken van Hasselt getuigen dat zij 

ongeveer acht dagen geleden met anderen en wijlen Wyllem van Renen de stad uitgegaan zijn, lopend 

met hun vuurwapen om vogels of ander wild te schieten; toen zij een stuk buiten de stad waren hebben 

zij gezien dat Reyner van Dreenhuysen, een van degenen die bij het gezelschap waren, een geladen 

geweer op de arm had en in het laadgat peuterde en dat onverwacht het geweer afging en Wyllem van 

Renen, die achter hem stond, daardoor dodelijk getroffen werd. Reyner was hierdoor erg van streek en 

zei dat dit onverwacht en buiten zijn wil om gebeurd was. De getuigen melden verder dat Reyner en 

wijlen Wyllem geen ruzie met elkaar hadden, ook niet in het verleden voor zover zij weten. Zij hadden 

lange tijd samen gevaren naar Hasselt en op de oorlogsschepen in dienst van de Heer van Utrecht; zij 

waren als broers van elkaar.  

Nr. 418 FOLIO:          108v                  DATUM:                 29 augustus 1522 

 

- Van Sybrant Hermensz. 

Alyt Joest getuigt dat ongeveer 6 of 7 weken geleden ’s avonds na 9 uur twee soldaten bij haar kwamen 

en bier wilde hebben en omdat zij dat niet wilde en hen ook de deur uit wilde hebben, is Sybrant 

Hermensz bij haar gekomen omdat hij lawaai hoorde. Zij liet hem binnen en hij begon tekeer te gaan 

tegen de soldaten; toen Alyt dat hoorde, wilde zij hem de deur weer uitwerken, maar Sybrant had zijn 

vuurwapen bij zich en omdat Alyt hem duwde en hij haar terugduwde, ging het geweer tussen hen 

beiden af en de kogel zat in de deur. Hierbij was tegenwoordig Hermen Kreye.   

Nr. 419 FOLIO:         108v                    DATUM:                 30 augustus 1522 

 

- Tussen Kunne op de Kyste en de vrouw van Johan Pouweltsz tegen Volcker de Vreese. 

Arent Bolhoerne en Claes Jansz getuigen dat ongeveer drie jaar geleden, toen zij op de brug stonden, 

Kunne op de Kyste en de vrouw van Johan Pouweltsz bij hen kwamen en Volcker de Vreese bij hen 

was, die daar bekende dat hij geld schuldig was aan Johan Pouweltsz; hoeveel, weten zij niet meer.   
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Nr. 420  FOLIO:          109                    DATUM:                 31 augustus 1522  

 

- Tussen de soldaten en de gevangene. 

Dirck, de waardin in de Hoerne, getuigt dat zij aanwezig is geweest toen Berent de gevangene 

vrijgekocht zou worden en zij hoorde dat Berent beloofde 100 ph.g. te geven, de helft binnen drie dagen 

en de andere helft over acht of veertien dagen. Hiervoor zou Kruse Wyllem borg staan. De waardin 

heeft niet gehoord dat Wyllem de gevangene vrij zou laten of weer terugbrengen. 

Nolle Jacobsz was ter zelfde tijd aanwezig en toen de gevangene vrij gekocht was, zei hij dat tegen 

Nolle en ook dat Kruse Wyllem zijn borg was. Over terugbrengen werd niet gesproken en Kruse Wyllem 

zei dat hij zich in de problemen had gewerkt: als de man mij geen geld brengt, ben ik het slachtoffer.  

Claes Gyse is er ook bij geweest en heeft gehoord dat Kruse Wyllem de soldaat beloofde binnen drie 

dagen 50 gulden te betalen en de andere 50 gulden binnen acht of veertien dagen. Hij heeft ook niets 

gehoord over weer terugbrengen van de gevangene.  

 

Nr. 421 FOLIO:        109v                   DATUM:                 1 september 1522 

 

- Tussen Claes Wyllemsz en Jacob Mannensz. 

Kersken Gyse, Jan Hermensz en Tymen van Ens getuigen dat zij in de buurt van Genemuiden hebben 

gezien dat Jacob  Mannensz een wagen van proviand voorzag om mee te nemen en dat Claes 

Wyllemsz op diezelfde wagen een bepaald brood had, waar onenigheid over was met Jacob de 

wagenman; getuigen hebben gehoord dat voerman Jacob tegen Claes zei dat hij het brood maar mee 

moest nemen en verkopen en wat hij daarop zou verliezen, zou hij betalen.  

Nr. 422 FOLIO:        109v                   DATUM:                  1 september 1522  

 

- Tussen Otto Stegeman en Arent Rotersz. 

Luytken Boem en Marten Jansz getuigen dat zij buren zijn en wonen in de Melissteeg en dat zij gezien 

hebben dat Arent Rotersz met Pasen 1521 bij Alyt Lamberts kwam wonen in het huis van Otto 

Stegeman, op de hoek van de Melissteeg, en daar zijn huisraad in bracht; zij hebben ook gezien dat  

Arent er daarna woonde, in- en uitliep en ook weer zijn huisraad teruggehaald heeft.  

Nr. 423 FOLIO:         109v                   DATUM:                 1 september 1522  

 

- Tussen de dienstmaagd van Catrijne van Kalker en Peter Evertsz. 

Catrijne in de Waghe getuigt dat omstreeks afgelopen Midvasten de dienstmaagd van Catrine van 

Kalcker ongeveer 27 schipponden kaas leverde aan de Waag, die Peter Evertsz namens onze 

genadige heren in ontvangst nam. Catrijne weet niets over de koop, want zij was er niet bij aanwezig en 

meldt verder dat op de dag dat de dienstmaagd de kaas afleverde, zij zelf ook 4 schippond kaas kocht 

en dat de dienstmaagd haar zei dat als zij niet kon accepteren dat ze 3 gulden per schippond rekende, 

zij zich moest realiseren dat de kaas voor de genadige heren 3 gulden en 1 oord kostte. Meer weet zij 

niet. 

Friese Albert Aerntsz, Aernt Moesfelt en Goert van Reynersz getuigen dat zij de kaas uit de wagen op 

haar karretje heeft geladen en dat de dienstmaagd uit Deventer haar daarbij geholpen heeft.  

 

Nr. 424 FOLIO:        110                      DATUM:                1 september 1522     

 

- Tussen Meynart Cuper en Jacob, de zoon van Joest Muller. 

Albert Roloffsz getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden gezien heeft dat Jacob, de zoon van 

Joest Muller, iets van de straat opraapte en daarmee naar een vat gooide dat voor het venster van 

Meynart Cuper stond.  

Anna van Packbergen heeft het gooien niet gezien, zij zag alleen dat de jongen huilend thuis kwam. 

Alyt Eygers heeft ook alleen maar gezien dat de jongen huilend thuis kwam. 
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Nr. 425 FOLIO:         110                    DATUM:                 1 september 1522 

 

- Van de kaas. 

Alyt Dubbelts, Mette Kistemakers en Griete Goirts getuigen dat de dienstmaagd van Catrijne van 

Kalcker hen omstreeks afgelopen Midvasten een partij kaas verkocht, in dezelfde tijd dat zij onze 

genadige heren kaas verkocht had en zij hoorden dat de dienstmaagd zei dat zij voor de genadige 

heren per schippond 1 oord [van een gulden] extra rekende.  

 

  Nr. 426 FOLIO:             110v                  DATUM:                3 september 1522 

 

- Tussen Johan Aertsz en Griete Claes. 

Johan Schultynck, Johan Fijn en Berent Prior getuigen dat Johan Aertsz en Griete Claes onenigheid 

hadden over de 19 ph.g. die Johan of zijn vrouw, aan wijlen Jelle Vriese, de man van Griete, geleend 

had; zij melden dat zij ongeveer zes weken geleden aanwezig zijn geweest voor de Schepenkamer 

waar Griete bekende het geld schuldig te zijn aan Johan Aertsz. Zij wilde voor 10 gulden een 

onderpand geven en de andere 9 gulden zou ze mettertijd betalen. Dit werd bevestigd met een 

handdruk.   

Nr. 427 FOLIO:            110v                 DATUM:                   3 september 1522 

 

- Van mr Jacob Barbier. 

Lackeye van Montfoort getuigt dat hij met Claes Maesz een tijd geleden gevangen heeft gezeten 

vanwege de behandeling van Hans Misener en dat zij onenigheid hadden met Peter de waard, waar zij 

zaten toen ze vrijgelaten werden, over de kosten van de verteringen; het bedrag van de kosten liep op 

tot 18 of 19 koopmansgulden met het sluitgeld voor hen samen.  

Nr. 428 FOLIO:           110v                  DATUM:                    3 september 1522 

 

- Tussen Albert, de weduwe van Lubbert Topken en de broers Hermen en Jan de Groete.   

Johan Thonysz getuigt dat Jacob de Groete omstreeks St. Jacob 1521 van hem een bepaald Kamper 

laken had gekocht voor 31 g.g. min 1 oord en dat omstreeks St. Maarten in hetzelfde jaar Albert, de 

weduwe van Lubbert Topken en de zuster van Jacob, bij hem is gekomen en hem namens Jacob de 31 

g.g. min 1 oord heeft betaald, waarvoor hij haar bedankte.  

Ulrick Henrixsz getuigt dat Albert [v] hem namens haar broer Jacob ook 14½ g.g. min 1 stuiver  

Brabants betaald heeft die Jacob hem schuldig was van Kamper laken, waarvoor hij ook bedankte.  

 

Nr. 429 FOLIO:          111                     DATUM:                    3 september 1522 

 

- Tussen Geertken Geye tegen Johan inde Swaen en Arentken Witte. 

Johan Keyser en Johan Goykensz getuigen dat zij goed weten dat al 40 of 50 jaar, zo lang als zij zich 

kunnen herinneren, Geertgen Geye en haar ouders de steeg naast hun huis en tussen hun huis en dat 

van Jan inde Swaene waar Walys in woont, altijd gebruikten zonder dat iemand dat zag; er was toen 

een deur die niet op slot was en die zij gebruikten om hun goederen naar binnen te brengen, zonder dat 

iemand er iets van zei; daarom weten zij dat Geertken een vrije uitgang had in de steeg.    

Tonis Jansz getuigt dat hij zich herinnert dat ongeveer 40 jaar geleden Geertgen Geye en haar ouders 

de uitgang in de steeg vrank en vrij gebruikten en hun goederen er doorheen droegen zonder dat 

iemand er iets van zei. 

 

Nr. 430 FOLIO:         111                      DATUM:                3 september 1522 

 

- Tussen Sywart Vreese en zijn gezellen en Thys van Uden, de Hollander. 



RAK inv.nr. 10 

 

90 

 

Franck Claesz, Heyn Boell en Arent van Urck getuigen dat zij in de periode dat het schip van Thys van 

Uden op het Diep in brand werd gestoken, het schip in kwestie een kleine schuit bij zich had waar de 

broer van Thys inzat, die vroeg of hij de bokking geborgen wilde hebben, want hij was bang dat de 

Geldersen aan boord wilden komen en de bokking zouden innemen. Thys zei dat de Geldersen maar 

moesten komen en dat hij zich wel zou verantwoorden, de lading moest in het schip blijven. Hij liet de 

schuit dus leeg en de getuigen melden dat als de broer van Thys had willen lossen, zij daar wel voor 

hadden willen instaan en dan hadden ze het schip, vóórdat de vijand kwam, in veiligheid kunnen 

brengen. Getuigen lagen ’s morgens n.l. lange tijd bij hen en het schip werd ’s avonds pas in brand 

gestoken; in die tussentijd zouden zij wel 3 schepen hebben kunnen lossen en ze hadden ook wel extra 

hulp kunnen krijgen als Thys het zijn broer had toegestaan.  

 

Nr. 431 FOLIO:           111v                  DATUM:                    7 september 1522 

 

- Van Blancke Johan gevangen in de Kuinre. 

Gyse van Bloxiell getuigt dat Blancke Johan uit Amsterdam gevangen zit in de Kuinre en dat Lysbet, 

zijn vrouw, bij onze genadige heer in Utrecht een document heeft gekregen om, zoals Gyse begrepen 

heeft, Blancke Johan op borgtocht  vrij te krijgen. Gisteren is Gyse met Lysbet in Kampen bij de 

hooggeleerde heer mr Hermen Hagen geweest om te klagen waarom Johan Stellynck, die nu het bevel 

voert in de Kuinre, het document van de Heer van Utrecht niet geaccepteerd heeft en te vragen wat mr 

Hermen aan Johan geschreven had en wat daarop de reactie was. Mr Hermen antwoordde dat Johan 

hem geschreven had dat hij niet tevreden was met een borgstelling, hij wil geen rechtvaardigheid, hij wil 

geld hebben. mr Hermen kon hier niets aan doen, als Lysbet haar man terug wilde hebben, dan moest 

ze hem vrij kopen.    

Nr. 432 FOLIO:         112                       DATUM:                  9 september 1522 

 

- Van Albert van Nymweegen. 

Mathys Henrixsz getuigt dat hij in Amsterdam dikwijls gezien heeft dat Albert van Nymweegen vlas uit 

Reval kreeg van een persoon uit zijn maatschap, heer Hermen Luet (?) en dat dergelijk vlas vaak van 

slechte kwaliteit was en slecht verpakt, zodat er van ieder schippond telkens een verlies was van 1½ of 

2 gulden.  

Lamme Kroese getuigt dat zij ook van dat vlas gekocht heeft en dat ze dezelfde ervaringen heeft; de 

koopwaar was niet zo goed als werd beweerd.  

 

Nr. 433 FOLIO:          112v                    DATUM:                 11 september 1522 

 

- Tussen Johan Gysbertsz en Henrick Jacobsz. 

Mathys Henrixsz, rijnschipper en Peter Jacobsz getuigen dat zij omstreeks Pinksteren de zegslieden 

zijn geweest van het hout dat Henrick Jacobsz van Johan Gysbertsz gekocht had om zijn molen mee te 

maken en zij melden dat de koopovereenkomst als volgt was: Henrick zou Johan voor elk stuk hout 34 

stuiver Brabants geven, contant te betalen. Bij het hout was een deel dat niet geheel in orde was, dat 

had Johan hem van te voren gezegd, en dat wilde hij hem niet als goed hout verkopen. Hiermee waren 

beide partijen tevreden en werd de wijnkoop gedronken. 

Henrick van Heerde was de overman en getuigt hetzelfde.  

Alpher Goytken was er ook bij en getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 434 FOLIO:           112v                   DATUM:                  12 september 1522 

 

- Tussen priester Johan Claesz en Luytken Schoemaecker. 
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Gese Backers getuigt dat zij ongeveer een jaar geleden op de vrije markt waar Gyse Santvoerer stond 

met kleding en huisraad, een mans tabbert gekocht heeft, toebehorend aan Luytken Schoemaecker 

voor 9 lichte ponden en 2 gosseler. 

Gyse Santvoerer getuigt dat priester Johan Goertsz ongeveer een jaar geleden de tabbert in kwestie 

gebracht heeft om als verwonnen goed te verkopen, wat Gyse ook gedaan heeft. Hij had dezelfde 

tabbert al wel 4 of 5 maandagen en heeft hem tenslotte aan Geese verkocht voor 9 lichte ponden en 2 

gosseler.  

 

Nr. 435 FOLIO:           113                     DATUM:                   12 september 1522     

 

- Tussen Johan Droochscherer, hopman en de weduwe van Claes van Wyhe. 

Tymen Henrixsz, Kersken Cleyne en Henrick Lambertsz getuigen dat zij verleden jaar in de winter in 

Hasselt aanwezig zijn geweest en daar gezien hebben dat Johan Droochscherer met de weduwe van 

Claes van Wyhe een schuld afrekende van bier en andere dingen en van een paltrok en zij hoorden o.a. 

dat de weduwe van Claes van Wyhe aan Johan vroeg of hij wat geduld kon hebben; zij wilde hem wel 

betalen als hij weer in Kampen kwam, want zij moest veel betalen, b.v. de waterpacht aan de stad die 

haar ook al problemen bezorgde. Om hoeveel geld het ging, weten zij niet.  

Nr. 436 FOLIO:        113                      DATUM:               19 september 1522 

 

- Van Jorien Backer en Koert Backer. 

Thonys Starcke, Johan opte Leye en Jan Jansz getuigen dat zij op OLV- avond zaten te drinken bij 

Swarte Wynkens thuis, waar Jorien en Koert Backer en Johan Dunneharne ook zaten en zij hebben  

daar gezien en gehoord dat Jorien Backer en Johan Dunneharne samen onenigheid kregen, eerst met 

woorden en daarna met de vuisten en aan elkaars haar trokken; toen zij aan het vechten waren, sprong  

Koert Backer ertussen en stak Jorien zonder iets te zeggen. Getuigen hebben niet gezien of Jorien of 

iemand anders ook een mes had getrokken.   

Nr. 437 FOLIO:       113v                     DATUM:                  24 september 1522  

 

- Tussen Jelys Valckener en Claes van Enss, zwager van Swane.  

Geert Creyinck, Lambert van Wesell en Claes Claver getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden 

in Amsterdam geweest zijn waar Claes van Enss bepaalde goederen inscheepte en Jelys Valckener lag 

daar met een oorlogs seynschip; zij onderhandelden met Jelys en wilden hem 10 stuiver Brabants 

geven per vervoerde last en Claes van Enss, de schipper, zei dat hij al 6 last goederen van andere 

mensen aan boord zou krijgen. Zij overreden Claes om hun goederen vóór te laten gaan en wilden daar 

ook voor betalen: n.l. Geert Creyinck en Lambert ieder 3 Hoornsgulden naar rato van hun goederen en 

hierna is Claes de schipper uitgevaren.  

Nr. 438 FOLIO:          113v                  DATUM:                  24 september 1522 

 

- Hermen Raven en Johan van Bommelen als mombers over de kinderen Vleys, tegen Ulrick Henrixsz. 

Wyllem Rippertsz, Geert Stachouwer en mr Reyner getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden 

aanwezig geweest zijn  voor het huis van Wyllem Rippertsz, waar de mombers van de kinderen Vleys, 

Hermen Raven en Johan van Bommelen, onenigheid hadden met Ulrick Henrixsz over de jaarlijkse 5 

h.p. die de kinderen hadden uit het huis van Ulrick. Zij hoorden o.a. dat Ulrick beloofde de 5 h.p. af te 

lossen en daarvoor met Pasen 1523 25 g.g. te betalen en met Pasen daarna weer 25 g.g.  

Ongeveer een half uur later, hebben de getuigen nog gehoord voor het Raadhuis dat Ulrick aan de 

mombers beloofde de pacht van de 5 h.p. te betalen bij de aflossing, zoals dat hoort.  

Nr. 439 FOLIO:          114                    DATUM:                  26 september 1522 
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- Tussen Johan ten Hoeve en Swarte Jacob. 

Tilman Backer getuigt dat Johan ten Hoeve en Swarte Jacob onenigheid hadden vanwege 

scheldwoorden waarmee men Johan ten Hoeve heeft uitgelachen; afgelopen dinsdag zijn ettelijke 

familieleden bij Swarte Jacob op het Schepenhuis verschenen om een en ander te schikken. Toen 

Swarte Jacob zag dat Tilman er bij kwam, zei hij dat er iemand aankwam die het met Johan ten Hoeve 

houdt, de dief en verrader, of iets dergelijks. 

Johan Seysynck en Lange Tymen van Ens getuigen hetzelfde; zij hebben Swarte Jacob dit horen 

zeggen en melden verder dat toen Swarte Jacob hierover aangesproken werd, hij antwoordde dat hij 

kon bewijzen dat Johan een verrader was en hem verraderlijk had gestoken.  

 

Nr. 440 FOLIO:          114                   DATUM:                  28 september 1522 

 

- Tussen Johan Zuyre en Johan van Reckelickhuysen. 

Priester Arent, kapelaan van OLV, getuigt en is bereid te zweren dat hij namens Johan van 

Reckelickhuysen naar Marriken Thys gegaan is toen zij ziek was maar wel goed bij haar verstand, om 

haar te vragen hoe hij de 27 ph.g. en 15 stuiver Brabants zou krijgen die zij hem schuldig was. Wijlen 

Marriken antwoordde dat Johan tevreden kon zijn, want hij zou zijn geld wel krijgen.   

 

Nr. 441 FOLIO:           114v                   DATUM:                    3 oktober 1522 

 

- Tussen Geerloff Claesz en de executeurs testamentair van Alyt Hoyer. 

Priester Claes Betgensz, Tymen van Voorst en Dirick van Hattem getuigen dat zij 4 jaar geleden bij 

priester Claes Betgensz thuis zijn geweest waar ook de andere familieleden waren, om de brieven en 

goederen tussen Jacob Ziell en zijn zuster Anna te verdelen. Tussen de documenten was een brief die 

door Tymen van Voorst gelezen werd, waarin de grootvader van Alyt Hoyer schreef aan wie hij zijn 

goederen vermaakt had. Alyt was van mening dat de brief haar toekwam en pakte hem af en liep ermee 

het huis uit.   

Jacob Ziell getuigt en weet goed dat wijlen Alyt Hoyer bij priester Claes thuis was, toen hij en zijn zuster 

Anna de rentebrieven zouden verdelen; de brieven werden stuk voor stuk voorgelezen en met 

instemming van de aanwezigen verdeeld. Er was een bezegelde brief bij die Jacobs grootvader, 

Geerloff Claesz, in bewaring had van wie Jacob en zijn zuster erfgenamen waren en niemand anders. 

In die brief stond dat Claes Geerloffsz Geese Hoyer als eigen kind liet delen in zijn goederen, huis, hof, 

goud en zilver e.d. Tymen van Voorst las de brief waarin nog veel meer stond geschreven zoals Jacob 

zag en tenslotte greep Alyt Hoyer de brief en zei dat hij alleen haar aanging, maar Jacob eiste de brief 

weer op en wilde de rest lezen. Alyt verliet het huis en Jacob ging tekeer tegen zijn oom, priester Claes 

en er ontstond grote verwarring. Tenslotte ging Jacob haar achterna en toen hij bij het huis van mr Evert 

van Ens gekomen was, trok hij Alyt aan haar jas en vroeg waarom zij de brief niet wilde geven. Zij was 

van mening dat het alleen haar betrof en wilde de brief niet geven. Later zei ze dat ze de brief verbrand 

had.    

 

Nr. 442 FOLIO:         115                     DATUM:                 3 oktober 1522 

 

- Van de steeg van Alart Brants kinderen. 

Else, de vrouw van Asse Voerman, getuigt dat zij ongeveer 33 jaar geleden gewoond heeft met  

Gerbrant Brynckman in het huis waar Eefse inde Swaen nu in woont en zij weet heel goed dat toen de 

ouders of voorouders van Geertken Geye, die in dat huis woonden, geen uitgang hadden naar de steeg 

en dat Geertkens deur naar de steeg was dichtgemaakt.   

Alyt, de dienstmaagd van mr Volcker van Urck, getuigt dat zij ongeveer 21 jaar geleden gewoond heeft 

met Johan Geye, toen hij zeep ziedde in dat huis waar Geertken nu in woont en dat zij goed weet dat er 

toen geen in- en uitgang was in de steeg.  
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Nr. 443 FOLIO:          115v                  DATUM:                 8 oktober 1522 

 

- Tussen Jan Aertsz, Berent Henrixsz en zijn broer Claes, Engele Jacobs, Thys Tymensz, Wyllem 

Bongers en Wycher Geertsz enerzijds en Symon Kerckhoff anderzijds over de tremeker. 

Thys Raven, Albert Raven, Reyner Mathysz, Arent Jacobsz, Jan Wynter, Engbert Engbertsz en Evert 

Tymensz, allen tremekers, getuigen dat zij enige tijd geleden in Genemuiden aangehouden zijn 

geweest en een bepaald bedrag hebben moeten betalen voor hun kost en verteringen, waarvoor zij 

borgen aangesteld hebben. Gezamenlijk hebben zij dit gevraagd aan: Peter Jan Albertsz, Jacob 

Petersz en Johan Woltersz uit de Asschet. Zij melden verder dat Berent en Claes Henrixsz met hun 

adherent Symon Kerckhoff, voor zover zij weten, niet aangeboden hebben borg te staan. Bij de 

borgstelling was Symon ook niet aanwezig. Symon heeft wel borg gestaan voor andere tremekers, n.l. 

voor Frerick Geertsz en zijn gezellen. Hoe Berent en Claes in andere gevallen gehandeld hebben,  

weten zij niet.  

 

Nr. 444 FOLIO:          116                     DATUM:                  13 september 1522 

 

- Tussen Joest Petersz en Johan Heynensz. 

Henrick Jansz, Ulfahrt Claesz en Cornelys Symensz getuigen dat Joest Petersz een tijd geleden 

omstreeks Pasen zijn degen verloren had toen de hulk in het Zwartewater kwam, het was een kostbare 

degen die zij wel kenden. Naderhand hebben zij gezien dat Johan Heynensz hem droeg en/of nog in 

zijn huis had.Zij zijn er zeker van dat het dezelfde degen is die Joest is kwijt geraakt.  

Nr. 445 FOLIO:           116                   DATUM:                15 oktober 1522 

 

- Van Jan Roeck. 

Dirick toe Boecop en Rolof Alpherdynck getuigen dat zij gisteren omstreeks de middag stonden voor de 

deur van Roloff Alpherdynck met Johan Roeck uit Deventer, pratend over de vrede, dat deze nog wel 

problemen zou opleveren; er werd o.a. gezegd door Dirick en Roloff tegen Jan dat zij vrede hebben 

gesloten om Deventer ter wille te zijn en Johan antwoordde daarop dat zij dat gedaan hebben om 

Kampen ter wille te zijn. Volgens hem op rustige toon gezegd, niet provocerend. 

Tymen van Wilsem getuigt dat hij van Johan Roeck gehoord heeft bij Wyllem Rippertsz thuis dat er o.a. 

door Jan gezegd werd dat zij in Deventer nog wel een jaar door hadden willen gaan. Hij kende de man 

niet, maar men zegt dat het Jan Roeck was. 

 

Nr. 446 FOLIO:           116v                  DATUM:              15 oktober 1522 

 

- Tussen Thys Hoelboem namens Johan ten Hoeve enerzijds en Swarte Jacob anderzijds. 

Kersken Woltersz, schipper Engbert van den Berge en Wyllem Hermensz getuigen dat ongeveer een 

jaar geleden Johan ten Hoeve en Swarte Jacob onenigheid hadden over de verwondingen die Johan 

Jacob in Hamburg had toegebracht en waarvoor zij naar de olderman verwezen waren om volgens 

stadsrecht hun problemen op te lossen. In diezelfde periode zijn getuigen aanwezig geweest in Kampen 

bij de H.Geest, waar Johan zijn zaken voorlegde aan de olderman die een uitspraak deed, maar 

getuigen weten niet meer wat die inhield; Swarte Jacob was er ook niet bij aanwezig. 

Als olderman was er Hans Mesener en de bijzitters waren Kersken en Wyllem.    

 

Nr. 447 FOLIO:          116v                  DATUM:               17 oktober 1522 

 

- Tussen Swarte Berent en Goytken van Lochem. 

Steven Stadtdiener, Dirick Goesensz en Tilman Backer getuigen dat Swarte Berent een tijd geleden in 

Genemuiden gevangen heeft gezeten en dat Goytken van Lochem als boodschapper fungeerde tussen 

Genemuiden en Kampen, omdat Swarte Berent vrij gekocht moest worden en er borgen aangesteld 
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moesten worden; getuigen zijn tenslotte met Goytken overeen gekomen om Swarte Berent vrij te kopen 

voor 62 ph.g., waarbij nog 5½ gulden kosten en 3 gulden voor verteringen kwam, terwijl Goytken daar 

borg voor zou staan. Deze zei dat de soldaten niet meer kregen en als zij daar niet tevreden mee 

waren, dan moesten ze met Swarte Berent maar doen wat ze wilden. Daarna is Goytken naar 

Genemuiden gegaan, de getuigen hebben hem het geld betaald, waarvan schriftelijk bewijs is; dit willen 

zij wel onder ede verklaren. Als Goytken beweert dat er nog meer onkosten zijn gemaakt, dan klopt dat 

niet: zij hebben hem niets beloofd en dat had hij ook niet gevraagd. Uit vriendschap hebben zij hem 

twee benetten [ mutsen ] geleverd, waar hij geen recht op had.       

Nr. 448 FOLIO:         117                     DATUM:                   16 oktober 1522 

 

- Tussen jfr Wytte en Wynken Messeler. 

Johan Evertsz, timmerman, getuigt dat hij een tijd geleden in het huis van joffer Wytte waar Wynken 

Messeler altijd in woont, boven aan het spant van het huis banden aan de binten heeft vastgemaakt, 

zoveel als nodig was en in de periode dat Wynken daar gewoond heeft, zijn de banden afgebroken. 

Johan Leyedecker getuigt dat hij er bij was toen de spreyelbanden vastgemaakt werden aan de binten 

van het huis van joffer Wytte. 

 

Nr. 449 FOLIO:         117                  DATUM:                    24 oktober 1522. 

 

- Tussen Jorien Valckener en Otto Mullener. 

Wyllem Dirixsz en Cornelys Martensz getuigen dat de Hageners afgelopen zomer een Zwollenaar 

gevangen hadden genomen en de Zwollenaren Otto Muller gevangen hadden die elkaar aanvielen; 

getuigen zijn er bij geweest omstreeks Sacramentsdag bij Cornelys thuis, toen de vrouw van Otto Muller 

om de Zwollenaar op de been te brengen, aan Jorien Valckener, die toen de gevangene bewaakte, 

panden kwam brengen zoals kleding, bekkens en huisraad t.b.v. de kost en het sluitgeld dat de 

Zwollenaar verschuldigd was.   

 

Nr. 450 FOLIO:          117v                  DATUM:                24 oktober 1522 

 

- Tussen Henrick Wygertsz en Lubbe, de dochter van Wolter Tymensz . 

Wynolt Messeler en Egbert Badynck getuigen dat met Jan Schoemaecker, door beide partijen gekozen 

als overman van de moetsoenslieden in de kwestie van een schuldvordering, er een uitspraak is 

gedaan op de volgende manier: Wolter Tymensz, die de zaak namens zijn dochter regelde, zou Henrick 

het ingelegde geld teruggeven en daartoe zou hij hem leveren, voor zijn deur zonder kosten op St. Jan, 

1 dagwerk turf en 1 oord voor het gelag; daarmee moest het probleem opgelost zijn.  

Johan Schoemaecker, de overman, getuigt dat een en ander zo heeft plaats gehad. 

 

  Nr. 451 FOLIO:            117v                  DATUM:                      28 oktober 1522 

 

- Tussen de weduwe van Henrick van der Hoeve en Steynolt, de vrouw van Johan Clockgieter. 

Mr Geert Clockgieter getuigt dat Johan Clockgieter aan de weduwe van Henrick van der Hoeve in het 

jaar 1514 een dokument gegeven heeft van een jaarlijkse rente van 5 gulden met het zegel van Johan 

en hij heeft zelf het geld aan Johan voor de weduwe uitgeteld; er is daarvan geen akte opgemaakt, want 

hij wilde niet voor het gerecht komen. 

Mr Coert Piell getuigt dat hij op verzoek van Johan Clockgieter het dokument heeft opgesteld en weet 

ook wel dat Johan niet voor het gerecht wilde komen; mr Coert heeft ook gezien dat Johan zelf het 

zegel heeft gezet.  

 

Nr. 452 FOLIO:         118                     DATUM:                 4 november 1522 

 



RAK inv.nr. 10 

 

95 

 

- Tussen Laurens Seldenrijck en Geert van Byssell. 

Claes Henrixsz getuigt dat hij met Laurens Seldenrijck en andere personen in de afgelopen oorlog een 

‘toechevet’ (?) in Harderwijk gehaald heeft en dat Geert van Byssell de ‘toechevet’ van hem gekocht 

heeft, zodat elk van de gezellen 2 ph.g. min 5 stuiver Brabants zou krijgen die Geert aan Laurens en de 

andere gezellen  beloofde te betalen.   

Nr. 453 FOLIO:        118                       DATUM:                4 november 1522 

 

- Van Evert van Dulman, schoenmaker.  

Dirick toe Boecop getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden gezien heeft bij Wyllem Rippertsz 

toen hij daar zat te drinken met Henrick Morre en anderen, dat Evert van Dulman die daar ook zat bij 

andere mensen, opstond met een mes in de hand en naar Henrick Morre stak maar hem niet raakte; dit 

gebeurde tweemaal en Henrick had ook zijn zwaard getrokken, dat hij Evert voor zijn hoofd hield, maar 

hij raakte hem niet. 

Peter Evertsz getuigt dat hij gezien heeft dat de schoenmaker en Henrick Morre tegenover elkaar 

stonden, maar hij heeft niet gezien of iemand zijn mes getrokken had. 

Geert Ruter getuigt dat hij gezien heeft dat Henrick Morre zijn mes had getrokken maar heeft niet 

gezien dat hij er mee stak. 

Johan Woltersz getuigt hetzelfde.   

Henrick Coertsz, schoenmaker, getuigt dat hij ook zat te drinken toen de schermutselingen tussen Evert 

van Dulman en Henrick Morre aan de gang waren; hij heeft gezien dat zij samen onenigheid hadden en 

dat Evert op het punt stond zijn mes te trekken en dat Henrick zijn zwaard had getrokken en naar Evert 

stak; meer weet hij niet. 

 

Nr. 454 FOLIO:       118v                     DATUM:                8 november 1522  

 

- Tussen Geert Pynynck en Arent Michielsz. 

Claes Kersken en Hermen Coertsz getuigen dat een tijd geleden Styne Wonders tapte aan de andere 

kant van de IJssel waarvan zij onze genadige heren de accijns schuldig was; de twee getuigen zijn 

ongeveer twee jaar geleden bij haar aan de overkant van de IJssel geweest en hebben daar gehoord 

dat Styne van Geert Pynynck, die toen over de accijns ging, hoorde dat zij voor 4 g.g. min 1 oord een 

jaar vrij mocht tappen en dat Arent Michielsz daarvoor borg zou staan.  

Nr. 455 FOLIO:         118v                    DATUM:                14 november 1522  

 

- Tussen Johan ten Holte. 

Geert Borgertsz, Goesen van den Dam en Mathys Henrixsz, vermeld in het handschrift, zijn voor het 

gerecht verschenen en hebben onder ede verklaard de waarheid te spreken; zij getuigen namens 

Johan ten Holte, dat het genoemde handschrift door wijlen Borgert Geertsz zelf geschreven is en dat zij 

beiden hun zegel erop gezet hebben en dat alles gebeurd is zoals het handschrift vermeld; getuigen zijn 

n.l. mede aanwezig geweest bij de afrekening.   

 

Nr. 456 FOLIO:         119                     DATUM:              14 november 1522 

 

Claes Bildensnyder getuigt dat joffer Wytte timmerwerk liet uitvoeren boven in haar huis aan het 

dakspant, terwijl Claes daar nog in huis woonde. De timmerman was al weg vóór dat Claes eruit trok. 

Wie alles weer afgebroken heeft, is niet bekend. 

Peter van Venlo getuigt zoals hij dat gedaan heeft in de zaak van Wynken.  

 

Nr. 457 FOLIO:          119                     DATUM:               17 november 1522   

 

- Tussen Henrick van Dieffholt jr en Johan Evertsz. 
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Johan Evertsz, timmerman, en Jacob Pannebacker getuigen dat zij ongeveer vijf weken geleden 

aanwezig zijn geweest in de Drie Torens, waar zij gehoord en gezien hebben dat Henrick van Dieffholt 

jr Jacob Coertsz opdroeg metselwerk te verrichten aan een huisje op de Vloeddijk bij Johan van Gelre; 

zij werden het erover eens dat Henrick Jacob 5 ph.g. min 1 oord zou betalen, waarvan Henrick 2 ph.g. 

zou geven en de rest zou betaald worden door Johan Berentsz, de waard van de Drie Torens. Jacob 

was hier tevreden mee. 

Verder is Johan Evertsz aanwezig geweest toen jonge Henrick van Dieffholt Jacob Coertsz opdroeg de 

pannen te leveren en het dak van dat huisje te dekken voor 1 ph.g. en 1 g.g. ; dit zou ook door de 

waard van de Drie Torens betaald worden, waar Jacob het mee eens was.  

 

Nr. 458 FOLIO:          119                      DATUM:                  17 november 1522 

 

- Tussen Laurens Seldenrijck en Geert van Byssell. 

Hermen Symonsz en Claes Petersz getuigen dat zij met Laurens Seldenrijck en andere gezellen in de 

afgelopen oorlog een ‘toechevet’(?) uit Harderwijk gehaald hebben en dat Geert van Byssell hun buit 

gekocht heeft waarvoor ieder 2 ph.g. kreeg. 

Nr. 459 FOLIO:          119v                    DATUM:                  17 november 1522 

 

- Tussen Claesken Henrixsz en Dirick Messeler. 

Reyner van Zutphen, Claes Gyse en Geert van Zwolle getuigen dat zij in de afgelopen oorlog met 

Claesken Henrixsz, Claes van den Vene en andere gezellen paarden en koeien gehaald hadden uit 

Westenholte die ze weer verkochten, waarbij ze voor 6 gulden gedronken hadden. Tezelfdertijd hebben 

zij gehoord en gezien dat Claes van den Vene, die een deel van de buit had, met de waardin afrekende 

en haar van de 6 gulden 4 gulden betaalde en beloofde de rest later te betalen; de waardin was daar 

tevreden mee.  

Nr. 460 FOLIO:          119v                    DATUM:                 17 november 1522 

 

- Van Geertken Geye. 

Geert Budell getuigt dat hij zich herinnert dat ongeveer veertien jaar geleden Albert Brandenborch, die 

toen in het huis van Geertken Geye woonde en daar bier brouwde, zijn bier in- en uit de steeg droeg; 

naderhand werd de deur dichtgemetseld omdat Albert grote kinderen had en achter door de deur een 

en ander uit de steeg sleepte en dat de kinderen dat niet meer mochten doen.  

Nr. 461 FOLIO:         119v                    DATUM:                   28 november 1522 

 

- Tussen Wynken Messeler en joffer Witte. 

Peter van Venloe en Goesen Berentsz, metselaars, getuigen dat zij beiden goed weten dat joffer Witte 

een tijd geleden, toen Claes Bildensnider nog in haar huis woonde, zich beklaagde omdat de 

spreyelbanden van het spant afgebroken waren; verder weten zij nog goed dat joffer Witte terwijl Claes 

nog in dat huis woonde, weer nieuwe banden liet aanbrengen, die al gemaakt waren vóór dat Wynken 

daar kwam wonen. Zij weten niet wie de banden heeft afgebroken.   

Nr. 462 FOLIO:         120                     DATUM:                    19 november 1522  

 

- Tussen de proost van Clarenwater en Walys Reynertsz. 

Dirick van Hattem en Johan ter Helle getuigen dat zij een tijd geleden bij Dirick thuis geweest zijn, waar 

zij gehoord hebben dat er aan Walys Reynertsz, zijn broer Arent en hun beider moeder een cedule  

voorgelezen werd, waarin stond hoe de koop had plaats gehad van de tienden die de proost van 

Clarenwater van Walys gekocht had; zij hebben gezien dat het geld werd uitbetaald en dat Walys, zijn 

broer Arent en zijn moeder tevreden waren. Zij hoorden ook dat Walys, die niet kon schrijven, zijn broer 
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verzocht namens hem te tekenen; daarna zetten zij eigenhandig hun merkteken onder de cedule. 

Diezelfde dag werd er nog op de cedule aangetekend dat het geld ontvangen was door Arent met 

toestemming van Walys en de moeder. De getuigen hebben niet onthouden wat de voorwaarden van 

de koop waren; zij weten alleen dat het dezelfde cedule betreft waar de secretaris zijn handtekening 

onder heeft gezet. Zij kennen niet de handschriften noch de merktekens, want zij kunnen zelf niet lezen 

of schrijven. Zij hebben wel gezien dat de moeder van Walys de proost haar lijfrentebewijs 

overhandigde, waarvoor Arent 200 gulden ontving en het verdeelde onder de moeder, de dochter, de 

zwager enz. 

Nr. 463 FOLIO:         120v                    DATUM:                  20 november 1522 

 

- Van Jan Dirick Gortemaecker.  

Jan Hermensz getuigt dat hij in dezelfde tijd dat de gezellen, die vanwege de doodslag op een 

schippersgezel ongeveer twee jaar geleden voor de beulstoren, naar de Broederkerk gevlucht waren, 

gehoord heeft van diezelfde gezellen, n.l. van de zoon van Geert Budelmaecker, dat deze zei tegen 

Dirick Gortemaecker: “ als ik niet meer gedaan had dan jij, zou ik niet bang zijn, want jij hebt niet 

gegooid”; Dirick zat erg in de put en beklaagde zich dat hij in deze situatie verzeild was geraakt.    

Nr. 464 FOLIO:          120v                   DATUM:                  21 november 1522  

 

- Tussen Engbert van Tweenhuysen en Evert Pennynck. 

Lubbert Gerrytsz en Lubbert Berentsz getuigen dat ongeveer twee jaar geleden Evert Pennynck en 

Lubbert Gerrytsz  met elkaar handelden over een paard en nadat zij het eens geworden waren en de 

wijnkoop wilden drinken, gingen zij naar het huis van Engbert van Tweenhuysen, waar deze hen 

trakteerde op een etentje. Daarna vroegen zij zich af hoe ze dat goed zouden maken met Engbert. 

Evert zou het wel regelen als hij weer in de stad was, dan zou hij Engbert in de keuken wel een achtste 

bier schenken.      

Nr. 465 FOLIO:          121                     DATUM:                   24 november 1522 

 

- Tussen Johan, de knecht van Berent van Stenvorden en schipper Berent Bull met twee gezellen. 

Henrick van Mullem, de waard, zijn vrouw Lubbe en zijn knecht Jan Egbertsz getuigen dat Johan, de 

knecht van Berent van Stenvorden, uit Amsterdam over land naar hun herberg was gekomen, nadat hij 

vanuit Amsterdam een schip met haring had gestuurd naar Ens; Berent Bull, potman met twee andere 

schippers, kwam toen bij Johan en deze overlegde met de schipper om de goederen verder te 

vervoeren, hij vroeg of er ijs op zee lag en of zij de goederen wel konden ophalen. De schipper 

antwoordde dat hij al vracht van anderen aan boord had en wel bij het schip kon komen en de lading  

zaterdagavond kon afleveren in Hasselt. Dit vond plaats afgelopen vrijdag, zij  werden het eens over de 

vracht. Hierna is Berent Bull met zijn potschip uitgevaren om de goederen op te halen en toen zij daar 

kwamen konden zij het schip niet bereiken. Voordat zij uitvoeren met het potschip, had de koopman 

eerst met een schuit willen uitvaren om te zien of ze het schip wel konden bereiken,maar dat wilde de 

schipper niet, want hij had beloofd bij het schip te komen om de lading te vervoeren.  

 

Nr. 466 FOLIO:       121v                      DATUM:                  28 november 1522 

 

- Van Thonys Jansz maatschap.  

Henrick van den Hoeve, onze burger, getuigt dat hij in 1514 in Reval lag [ met zijn schip ] als koopman en 

ging tezelfdertijd met priester Hermen Luet, raadsman voor de stad Reval, in de kost en omdat Henrick 

een maatschap had met Thonys Jansz, onze Raadsvriend, heeft Thonys hem in 1514 zekere goederen 

overgedragen met een bijbehorende zeebrief via een schipper geheten Jacob Gerrytsz uit Hoorn; in 

deze zeebrief had Thonys tevens vermeld dat Albert van Nymweegen priester Hermen Luet, lid van zijn 

maatschap, ook via dezelfde schipper een vat suiker en 3 pijpen aluin zond, waarvan de helft voor hem 
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was en de andere helft voor Henrick, zoals de zeebrieven verder vermelden. Verder nog twee vaten 

tijm, één voor priester Hermen en één voor Henrick. Dit was al geladen in Reval. In hetzelfde jaar heeft 

Henrick van den Hoeve in Reval weer ingeladen een partij eland huiden, die uitsluitend de maatschap 

van hem en Thonys toebehoren, zowel bij winst als verlies; zo waarlijk helpe hen God en alle heiligen.   

Nr. 467 FOLIO:        122                       DATUM:                 30 november 1522 

 

- Tussen Jan Backer en mr Hermen Appoteeker. 

Geerloff Backer en mr Jacob Barbier getuigen dat John Backer en mr Hermen Appoteeker onenigheid 

hadden over meesterloon en dat ze dit eerst aan wijze mannen hadden voorgelegd die er geen 

oplossing voor konden vinden. Enige weken geleden werden de twee getuigen verzocht te bemiddelen 

als overlieden en ze vergaderden in de H. Geest om daar een uitspraak te doen. Er werd besloten dat 

Johan Backer mr Hermen 4½ ph.g. contant zou geven en een ½ ph.g. voor het gelag en wat mr 

Hermen aan broodgeld, of wat dan ook, gehaald had, zou gekort worden op dat bedrag. Hiermee zou 

alles opgelost moeten zijn, beide partijen waren hiermee tevreden en de onenigheid was voorbij.  

Nr. 468 FOLIO:          122                     DATUM:                   30 november 1522 

 

Wynolt Messeler, Hermen Jansz en Coen Ross getuigen dat zij met deze gebeurtenis te maken hebben 

gehad en dat zij hebben gehoord van mr Hermen Appoteeker dat hij zei dat hij bij Johan Backer voor 9 

pond brood had gehaald en nog 10 stuiver had geleend. Hij had contant ontvangen, toen hij begon 

Johan te behandelen, 1 ph.g.; dit heeft Wynolt ook gezien, samen is dat 3½ ph.g. 

 

Nr. 469 FOLIO:          122v                   DATUM:                    27 november 1522 

 

- Tussen Geerloff Claesz en de executeurs testamentair van Alyt Hoyer. 

Egbert Cremer en zijn vrouw Wychmoet getuigen dat zij de erfscheiding van wijlen mr Andries 

Tymmerman, de man van Alyt Hoyer ontvangen hebben; het betrof ongeveer 19 ph.g. aan huisraad en 

geld, want alles wat zich in het huis bevond, was van Alyts moeder, daar wilde zij een eed op doen. 

Egbert vroeg haar naar de kamer die mr Andries had laten maken en wilde daar zijn aandeel van 

hebben. Volgens Alyt had haar man dat gedaan op zijn eigen kosten en zonder toestemming van haar 

moeder en haar oom Geerloff; als de familie daar geld van wilde erven dan zou zij 18 jaar huishuur 

eisen. Daarna vroeg Egbert naar de brouwgereedschappen, waarop Alyt hetzelfde antwoordde, n.l. dat 

alles van haar moeder was.  

Na deze verdeling was Egbert niet tevreden en Alyt zei hem nog dat als haar moeder anders had 

gedaan, dan zou ze weggegaan zijn.  

Thonys Tymmerman is daar ook bij aanwezig geweest en bevestigt dat alles zo heeft plaats gehad. 

 

Nr. 470 FOLIO:          123                    DATUM:                 31 november 1522  (?) 

 

- Tussen Jacob, de weduwe van Henrick Collener en Kersken Woltersz. 

Roloff Alpherdynck getuigt dat Kersken Woltersz met recht de weduwe van Henrick Collener aanspreekt 

voor een schuld in het stadsboek van 13½ gulden; hij weet best dat deze schuld afkomstig is van de 

gezamenlijke reders van het schip dat wijlen Sybolt indertijd voer en afkomstig is van zekere vracht die 

wijlen Sybolt vorderde van de weduwe. Omdat de weduwe veel schade had geleden en door tegenslag 

op zee verarmd was, heeft Roloff haar zijn deel vorig jaar kwijt gescholden, evenals Gysbert van 

Leuwen, Johan ten Holte, Henrick Cuinretorff en anderen. Hij weet ook goed dat de weduwe van de 

genoemde schuld 8 Hoornsgulden heeft betaald, waarvoor zij huisraad heeft moeten verkopen. De 

reders waren hier tevreden over omdat zij Sybolt eigenlijk niets schuldig was en zelf ook een aandeel in 

het schip had, waar zij en de andere reders nooit een afrekening van hebben ontvangen. Dirick 

Tripmaecker was degene die wijlen Sybolt de 8 Hoornsgulden gaf namens de weduwe.  
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Nr. 471 FOLIO:          123                    DATUM:                31 november 1522  (?) 

 

- Tussen Wyllem Appoteeker en Anna Appoteeker. 

Johan Sloetemaecker en zijn vrouw Marriken getuigen dat zij ongeveer 7 of 8 weken geleden ziek 

waren door een koortsaanval en dat broeder Jan, Cellebroeder, hun een zuur drankje gaf waar ze baat 

bij hadden; wat het was weten zij niet, evenmin waar het gehaald was. Zij hebben er niets voor 

gegeven. Daarna hebben zij wat anijs gekocht bij mr Wyllem, wat zonnehoning bij Femme Vetten; van 

verdere medicijnen weet zijn niet.  

Nr. 472 FOLIO:          123v                  DATUM:                niet vermeld 

 

Greete Seysynck en haar zuster Henrick Ygerman getuigen dat Geert Ygerman, hun broer, ongeveer 

drie weken geleden ziek was en dat mr Johan Doctoir een recept had geschreven van allerlei kruiden 

samen, dat door Anna Appoteeker is klaar gemaakt.  

Jorien Backer getuigt dat de Cellebroeder hem wat heeft laten innemen tegen de koortsaanval in een 

wijnglas; wat het was of waar het vandaan kwam, wist hij niet.  

 

Nr. 473 FOLIO:          123v                 DATUM:                 3 december 1522 

 

- Tussen Henrick Knijnenvanger en Johan Smit. 

Brant Steenhouwer getuigt dat hij afgelopen vasten toen er gevochten werd tussen Henrick 

Knijnenvanger en Johan Smit onder de Clock stond en hoorde dat Johan Droochscheer de hoofdman 

sprak en vroeg of er niemand was die de schelm op het lijf slaat omdat hij de vrede niet wilde 

accepteren; meer weet Brant niet.  

BerentJansz getuigt dat hij bij de partijen tussenbeide kwam, ze liet ophouden en elkaar de hand liet 

schudden. Kort daarna zag hij dat Henrick en Johan weer handgemeen met elkaar werden en het was 

niet duidelijk wie er het eerst begonnen was, men zei dat het Johan Smit was.  

Kersken Coenynck getuigt dat hij toen ook gehoord heeft van de mensen die hen vrede hadden laten 

sluiten, dat Johan de eerste was die de vrede had verbroken.  

 

Nr. 474 FOLIO:           124                   DATUM:                  3 december 1522 

 

- Tussen Cunera, de weduwe van Luytken Wachter en Gysen, de zoon van wijlen Luytken. 

Henrick Varwar en Hermen Jansz getuigen dat zij beiden gekozen getuigen bij de boedelscheiding zijn 

geweest namens Cunera, de weduwe van Luytken Wachter en dat priester Nicolaes Bettken dat was  

namens de zonen van Luytken: priester Roloff en Gysen; omstreeks afgelopen Pasen hebben zij een 

boedelscheiding gemaakt. Er werd besloten dat Cunera aan priester Roloff en Gysen, haar mans 

zonen, als erfdeel zou geven 14 ph.g. waarvan een ½ ph.g. bestemd was voor het gelag; verder zouden 

de partijen elkaar niet misgunnen dat de een misschien iets meer had dan de ander. Hiermee was de 

scheiding definitief.   

Nr.475 FOLIO:            124                 DATUM:                    5 december 1522 

 

- Tussen Wychmoet Hermens en Goesen Holtzaeger. 

Joffer Anna van Ingen, Mechtelt Meester, Fije Henrix, Heyle inde Vergadderinge, Alyt Gysberts en Anna 

Buse getuigen dat Goesen Holtzaeger onenigheid heeft met Wychmoet Hermens over een wit kalf dat 

zij in haar bezit heeft en waarvan Goesen zegt dat het van hem is. De getuigen die buren zijn van 

Wychmoet, weten goed dat het kalf in kwestie van Wychmoet is; zij hebben het kalf vaak gezien voordat 

het in Kamperveen in het weiland gebracht werd, want zij zagen dat Wychmoet het altijd voerde en het 

ook wel in het veld voor Hermens deur liet grazen, toen zij het kalf uit Kamperveen gehaald had 

vanwege de vijand. Naast dit witte kalf heeft zij ook nog een zwart kalf, die zij samen grootbrengt.  
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Geert Henrixsz uit Kamperveen getuigt dat hij deze twee kalveren in Kamperveen geweid heeft; hij 

heeft ze weer gezien en zegt dat het dezelfde kalveren zijn die hij namens Wychmoet in Kamperveen 

verzorgd heeft; meer weet hij niet.  

 

  Nr. 476 FOLIO:             124v                 DATUM:               10 december 1522 

 

- Tussen Wyllem Appoteeker en Anna Appoteeker. 

Greete Louwens getuigt dat haar man met afgelopen Pasen en haar broer omstreeks afgelopen 

Nieuwjaar ziek zijn geweest, haar man vanwege zijn borstkwaal en haar broer vanwege scheurbuik. Mr 

Johan Doctoer schreef haar een recept voor, hij schreef haar man groene kruiden voor die zij haalde bij 

Greete Melys en Anna Appoteeker maakte de kruiden klaar; Anna maakte ook de kruiden tegen 

scheurbuik klaar, deels van eigen kruiden; welke kruiden het waren, weet zij niet, een deel van die 

kruiden haalde zij ook bij Greete.  

Nr. 477 FOLIO:            124v                  DATUM:                 5 december 1522  

 

- Tussen Lange Johan, rijnschipper en Geert Brouwersz. 

Schipper Nolle Foppensz getuigt dat hij omstreeks afgelopen Pinksteren namens Lange Johan aan 

Geert Brouwer 2 last mout geleverd heeft uit het schip van Peter van Wyringen in het 9e kwartier [ deel 

van de opslagruimte ] en dat was nog niet vol, hoeveel er aan ontbrak weet hij niet meer; hij is er wel 

zeker van dat het het 9e kwartier betreft. Verder heeft schipper Nolle namens Lange Johan nog aan 

Geert Brouwer 1 compleet kwartier mout geleverd uit het schip van Seyn Jacobsz. 

Hermen Sleuwart getuigt dat hij Geert Brouwer datzelfde kwartier heeft toegewezen. 

Seyn Jacobsz weet goed dat Geert Brouwer uit zijn schip mout heeft ontvangen, maar hij  weet niet 

hoeveel. 

Ulrick Henrixsz getuigt dat Geert Brouwer hem ongeveer 5 of 6 dagen geleden gezegd heeft dat hij van 

Lange Johan 2 last mout ontvangen had min 11 schepel uit het schip van Peter van Wyringen; de 11 

schepel had hij gehaald bij Lange Johan boven. 

Rotger Wyllemsz getuigt dat hij in diezelfde tijd gehoord heeft dat Geert Brouwer zei dat hij van Lange 

Johan 2 last mout min 11 schepel had ontvangen uit een schip.  

 

Nr. 478 FOLIO:          125                   DATUM:                 10 december 1522     

 

- Tussen Geerloff Egbertsz en Gyse Wageman. 

Dirick Gosensz getuigt dat Geerloff Egbertsz van Wyllem Jansz een kamp in het Haatland had 

overgenomen; in het voorjaar is hij in de Drie Torens geweest waar hij gezien en gehoord heeft dat 

Gyse Wageman de kamp overnam van Geerloff op dezelfde voorwaarden, maar Gyse zou er wat bij 

leggen, 1 Hoornsgulden ongeveer; verder regelden zij de pachtbetalingen, waarbij Wyllem gevrijwaard 

zou zijn van betaling. 

Nr. 479 FOLIO:          125                   DATUM:                 11 december 1522 

 

- Tussen Goesen Holtzager en Wychmoet Hermens over het kalf. 

Johan Kruser, timmerman, Bartolt Jansz, Wolter Geertsz en Tonis Overman getuigen dat zij goed weten 

dat Goesen Holtzager vorig jaar een vaalblaar kalf had staan in het Broek en dat het kalf in kwestie 

twee splitten in het oor had; toen Goesen zijn kalf uit het Broek kwijt was, bleek hem dat Wychmoet 

Hermens een zelfde kalf had, wat de getuigen ook gezien hebben. Deze zeggen dat het kalf dat nu bij 

Wychmoet staat, het kalf van Goesen is. Volgens Bartolt Jansz heeft het kalf van Wychmoet maar één 

split in het oor.   

Nr. 480 FOLIO:          125v                 DATUM:                10 december 1522 
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- Tussen Dirick Brouwer en de erfgenamen van Johan Droochscheer. 

Thys van Heell getuigt dat hij omstreeks afgelopen Pinksteren gehoord en gezien heeft bij Johan 

Wachter dat Johan Droochscheer, hoofdman, Dirick Brouwer bij zich liet komen en hem opdroeg bier te 

leveren aan de oorlogsschepen. Dirick antwoordde dat hij dat alleen maar voor hem wilde doen. 

Hiermee was Johan tevreden en zei dat hij Dirick per maand zou betalen. Zij werden het eens met een 

bedrag van 18 stuiver Brabants per vat.  

Johan van Antwerpen getuigt dat hij dikwijls bij de vrouw van Dirick bier gehaald heeft namens Johan 

Droochscheer, de hoofdman op de oorlogsschepen en dat Dirick en zijn vrouw hem vaak zeiden dat zij 

dat deden t.b.v. Johan Droochscheer en niet voor de Heren. Hij heeft ook gehoord dat Dirick en zijn 

vrouw dit aan Johan beloofd hadden.  

Jelys Valckener getuigt dat hij goed weet dat er bij Dirick veel bier wordt gehaald bestemd voor de 

oorlogsschepen, op wiens gezag dat was, weet hij niet. 

 

Nr. 481 FOLIO:            126                  DATUM:                  10 december 1522 

 

- Tussen Geert Brouwer en Johan Bloemen. 

Wyllem van Barnevelt en Claes Dubbeltsz getuigen dat zij namens Geert Brouwer en Arent 

Messemaecker en Claes Jansz getuigen dat zij namens Johan Bloemen omstreeks 8 of 9  dagen 

geleden gevraagd zijn te interveniëren in het conflict over een partij vaten bier. Omdat zij niet tot  

overeenstemming konden komen, hebben zij gevraagd om een overman om te kunnen beslissen. 

Arent van Venloe en zijn echtgenote Gese getuigen dat zij ook gehoord hebben van Dirickje Coenyngs 

dat ze zei dat ze veel schuld had.  

Henrick Albertsz, drager, Ode Deckers en Wyllem Hoyer getuigen dat zij gehoord hebben van Dirickje 

dat zij klaagde dat ze Geert Brouwer veel schuldig was.   

Alyt Grelle getuigt dat zij van Dirckje gehoord heeft toen deze in de kraam lag, dat ze zei dat ze niet wist 

hoe zij de schuld aan Geert moest betalen, dat zij op haar kerfstok 63 vaten bier had staan; zij wilde 

hem echter zweren dat ze t.z.t. zou betalen als haar man wat won.  

Ode heeft ook gehoord dat Dirickje zei dat ze Geert echt geld schuldig was.  

Henrick van Deventer en zijn vrouw Janneken getuigen dat zij vóór afgelopen St. Michael gehoord 

hebben, dat Dirickje Coenyngs, de vrouw van Johan Bloemen, zei dat ze Geert Brouwer en God 

genoeg schuldig was, hoeveel  zei ze niet.   

 

Nr. 482 FOLIO:          126v                  DATUM:                10 december 1522          

 

- Onenigheid tussen Theuwes Gerrytsz en Dirick Opreyder. 

Nenne Roede en Henrick Bargevaerer getuigen dat zij in de afgelopen herfst bij Steven in de Gulden 

Arent zaten te drinken, waar Johan Thonys en Dirick Opreyder ook zaten en waar zij o.a. hoorden dat 

Johan Thonys vroeg aan Dirick Opreyder hoe het stond met de lakens voor zijn zwager Theuwes, of hij  

die hier verkocht had voor een goed prijsje of dat hij ze nog zou leveren. Johan zei verder dat hij met de 

situatie niet blij was, bij winst hoort ook verlies. Dirick antwoordde dat hij zo wel veel verloren had. 

Geert Baeck getuigt dat hij op een ander ogenblik Dirick gevraagd heeft hoe het met de lakens stond en 

of hij nog geen definitief bericht had, waarop Dirick antwoordde dat ze verdwenen waren; het betrof 5 

lakens.  

 

Nr. 483 FOLIO:           127                   DATUM:                  10 december 1522   

 

- Tussen Johan van Antwerpen, hofmeester op de oorlogsschepen en Johan Droochscheer. 

Jelys Valckener en Thys van Heelener getuigen dat zij afgelopen zomer op straat gehoord hebben 

onder de Clocke dat Johan van Antwerpen, hofmeester op de oorlogsschepen, klaagde bij Johan 

Droochscheer, de hoofdman, dat Walys Reynersz hem had laten panden voor 3 vaten bier, die hij 

geleverd had aan de oorlogsschepen, hij zou met Walys voor het gerecht moeten komen. Toen Johan 
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Droochscheer dit hoorde zei hij tegen Johan van Antwerpen dat hij niet vóór moest komen, want hij zou 

hem vrijwaren en hij zou geen schade lijden; degene die moest betalen, dat was hij. 

Nr. 484 FOLIO:            127                   DATUM:                   10 december 1522 

 

Mr Reyner en Geert Abbensz getuigen dat Cornelys Pottebacker en Henrick van Diefholt onenigheid 

hadden over een zeil en touwen, die Cornelys een tijd geleden met andere scheepsartikelen gekocht 

had maar niet had ontvangen. De beide partijen hebben hun probleem voorgelegd aan de getuigen om 

daar een uitspraak over te doen en deze hebben dit geaccepteerd. Er werd besloten dat Henrick van 

Diefholt aan Cornelys voor het niet geleverde zeil en touw een korting op het totaal van de 

scheepsgoederen zou geven van 18 koopmansgulden en van de 20 stuiver Brabants voor de wijnkoop 

zou Henrick ook de helft korten. Getuigen melden verder dat Michiell Wyllemsz daarbij aanwezig was 

en Cornelys Pottebacker machtigde ... niet ingevuld.   

Jan van Wyringen was daar ook aanwezig en meldt dat alles gegaan is zoals beschreven en wat betreft 

de koop van de scheepsartikelen, is hem niets bekend.  

 

Nr. 485 FOLIO:         127v                   DATUM:                 15 december 1522 

 

- Tussen Wyllem Olislaeger en schipper Gerbrant Haygensz. 

Geert Houwynck getuigt dat hij afgelopen zomer een jaar geleden aanwezig is geweest in Emden waar 

hij gezien en gehoord heeft dat Gerbrant Haygensz, de schipper, Wyllem Olislaeger, zijn bootsknecht, 

toestemming gaf om weg te gaan. Hij weet ook goed dat Wyllem een ton met rogge in het schip van 

Gerbrant had liggen, want getuige zeilde ook op de boot van Gerbrant.    

Nr. 486 FOLIO:         127v                   DATUM:                 19 december 1522 

 

- Tussen Johan Roloffsz en ..... [ niet ingevuld ] 

Roloff Wyllemsz en Henrick Jansz, dragers, getuigen dat zij namens de vader van Johan Roloffs 

gevraagd zijn, 8 of 9 dagen geleden, met hun kar uit het huis van Swarte Claesken 4½ vat boter te 

halen en uit het huis van Tryne Hodemaecker 7 kinnetjes boter, die naar het tolhuis gebracht moest 

worden om daar ingescheept te worden in het schip van Meygen op verzoek van John Roloffs. Toen ze 

daar waren kwam een jonge schipper naar hen toe, van wie zij de naam niet kenden, en deze zei dat 

het schip van Meygen al te zwaar beladen was en dat de boter maar bij hem in het schip moest worden 

gebracht; dit gebeurde ook zo en getuigen bezwoeren hem goed op het koopmansgoed te letten.  

Nr. 487 FOLIO:        128                      DATUM:                     19 december 1522 

 

- Tussen Walys Reynertsz en Johan inde Swaene, zijn schoonvader. 

Roloff Alpherdynck en Goert de Stadtloeper getuigen dat zij beiden gevraagd zijn als huwelijksgetuigen, 

n.l. Roloff voor Johan inde Swaene en zijn dochter en Goert voor Walys Reynertsz, om de voorwaarden 

op te stellen voor het huwelijk tussen Walys en Hadewych, de dochter van Johan. Johan belooft Walys 

en zijn dochter als huwelijksgave 200 gulden en kleding voor de dochter, verder krijgt zij een kist en een 

bed met toebehoren. Johan meldt Walys dat hij de bruidsschat nu niet kan betalen en Walys vraagt 

daarom als onderpand het huis van Geertken Geye en als dat minder waard is dan 200 gulden, dan zal  

Johan Walys nog een bewijs geven of een jaarlijkse rente voor dat bedrag. Hiermee zijn alle partijen 

tevreden.  

Nr. 488 FOLIO:         128                    DATUM:                  22 december 1522 

 

- Tussen Claes Dubbeltsz en Johan Treetsachter. 

Schipper mr Reyner en Peter Cremer getuigen dat Claes Dubbeltsz en Johan Treetsachter een tijd 

geleden onenigheid hadden over huishuur en de brouwerij en dat zij, ongeveer twee jaar geleden, aan 
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hen met Johan Hoenrecoeper als derde man een moetsoensuitspraak hebben gevraagd in deze 

kwestie. Er werd besloten dat Johan Treetsachter aan Claes Dubbeltsz contant zou geven 10 gulden, 

met Pasen nog 8 gulden en met Pasen een jaar daarna weer 8 gulden, waarvan een ½ gulden bestemd 

was voor het gelag die gekort zou worden op de schuld. Hiermee waren beide partijen tevreden.  

Nr. 489 FOLIO:          128v                  DATUM:                    22 december 1522 

 

- Tussen Claes Dodensz en Jacob Dodensz. 

Steven Kruse en Berent Prior getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden gehoord hebben op het 

Raadhuis tussen beide deuren, dat Jacob Dodensz zijn broer Claes Dodensz toestond zijn helft van het 

aambeeld, dat in het bezit van Claes was, te verkopen en van de opbrengst zou Claes de wijnschuld 

aan Gerryt de Kystensitter betalen, tevens was het bestemd voor het geld van de verbeteringen aan 

hun beider huis en ook nog voor hetgeen hij nodig zou hebben voor het opknappen van het huis naast 

Moy Mouwers in de Nieuwstraat.  

Nr. 490 FOLIO:           128v                 DATUM:                     22 december 1522 

 

- Van Wyllem Appoteeker en Anna Appoteeker.    

Geert Ygerman getuigt dat hij na afgelopen Allerheiligen ziek is geweest en dat hij raad van de dokter 

nodig had, die hem een recept voorschreef dat deels in St. Agnieten en deels door Anna Appoteeker 

bereid werd, op basis van diverse kruiden tot drie verschillende drankjes, die hij regelmatig innam. Hij 

meldt ook dat Anna Appoteeker in diezelfde tijd een purgatie pil maakte, meer weet hij niet. Hij heeft bij 

Anna ook gebakken suiker laten halen en Geert zegt dat hij dat van zijn bedienden gehoord heeft, zelf 

heeft hij dat niet gedaan.  

Nr. 491 FOLIO:            129                 DATUM:                    1523 

 

- Van Thys Geye. 

Henrick ten Bossch, de bediende van Geert Borgertsz, getuigt dat hij een tijd geleden op het 

Schepenhuis was toen er recht gesproken werd en hoorde dat Thys Geye en de vrouw van Wyllem 

Appoteeker woorden hadden en zag dat Wyllem de apothekersvrouw met zijn vuist naar het hoofd 

sloeg; hij weet niet of hij haar raakte. Mr Pilgrim is er bij geweest.  

Mr Pilgrim getuigt dat Greete zich met huilende ogen bij hem beklaagde dat Thys haar op haar ogen 

had geslagen; hij heeft het slaan niet gezien. 

 

Nr. 492 FOLIO:            129                  DATUM:                  2 januari 1523 

 

Schipper Geerloff Claesz getuigt dat hij in 1521 tussen Pinksteren en Pasen met zijn boeier in 

Kesenoord bij Wylster is geweest, waar wijlen maarschalk Pauwell Ransoens en Wolff Gryse, 

burgemeester van Idzega en Hans de Roede uit Stremberch 25 last haver inscheepten terwijl Geerloff 

zelf ook 24 last haver van hemzelf aan boord had; verder had Cornelys Joestsz 3 last haver 

ingescheept. Met deze lading is hij naar Rouen in Frankrijk gezeild en Hans de Roede, een van de 

kooplui van wie hij de haver ingeladen had, is met hem tot St. Margarethahaven meegevaren en 

vandaar naar Rouen, als gevolmachtigde inscheper van de haver die Pauwell Ransoen en Wolff Gryse 

ook hadden ingeladen. In Rouen gekomen, heeft Hans Roede de 25 last haver weer in ontvangst 

genomen en verkocht en daar achtergelaten met nog de 3 last haver van Cornelys Joestsz, zodat 

Cornelys van deze 28 last niets heeft ontvangen. Hans betaalde de schipper de vracht van de 28 last 

haver, 4 ph.g. per last.  

Jan Wernertsz getuigt dat hij in diezelfde periode met schipper Geerloff gezeild heeft en hij weet goed 

dat Hans de Roede in Rouen uit het schip van Geerloff 28 last haver ontving die hij afrekende met de 

schipper.   
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Nr. 493 FOLIO:             129v                 DATUM:                 2 januari 1523  

 

- Tussen Lubbert Tymensz en Henrick Mertensz. 

Johan Woltersz getuigt dat hij afgelopen zomer omstreeks St. Jan thuis was, waar ook Henrick 

Mertensz aanwezig was en dat hij Lubbert Tymensz 50 courante gulden, 40 ph.g., betaalde, afkomstig 

van drie merries die Henrick Mertensz en hij eerder van Lubbert ontvangen hadden en diverse andere 

zaken. Jan meldt verder dat hij van mening was dat hij niet meer dan 30 gulden zou betalen, maar 

Henrick Mertensz wilde dat hij Lubbert alles zou betalen, want hij was Lubbert nog meer schuldig maar 

kon hem nu niet betalen. Jan betaalde dus alles.  

Hij meldt verder dat hij op afgelopen Vastenavond aanwezig was bij Jacob Coster thuis en daar hoorde 

dat Lubbert en Henrick samen woorden hadden over de schuld van Henrick aan Lubbert, waarbij een 

bedrag van 85 ph.g. werd genoemd, dat Henrick eerst niet wilde erkennen. Later heeft hij gehoord dat 

hij Lubbert de 40 ph.g. van de oude schuld had gegeven, maar hij heeft niet gehoord noch gezien dat 

Henrick de laatste koop met Lubbert heeft afgerekend.  

 

Nr. 494 FOLIO:       130                      DATUM:                   6 januari 1523 

 

- Van Hans Blijfternicht. 

Jan Thonys getuigt dat Hans Blijfternicht omstreeks St. Jan Geerloff Claesz uit Amsterdam stuurde. 

Nr. 495 FOLIO:        130                     DATUM:                   9 januari 1523 

 

Marten Claesz getuigt dat hij in die tijd ook met schipper Geerloff in Rouen was en dat hij ook heeft 

gezien dat Hans de Roede, die met hem mee was gevaren, 28 last haver uit het schip van Geerloff 

ontving, waarvan hij de vracht betaalde en de fooien voor de bemanning.  

 

Nr. 496 FOLIO:         130v                   DATUM:                   3 januari 1523 

 

- De ruzie tussen Claes Corff en Heyn Joncker.  

Geert Asse getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden aanwezig was in het Bregittenhuis waar Claes 

Corff en Heyn Jonckers bijeen waren vanwege een stuk land in de Kattenwaard waar men spiering 

placht te vangen en dat Heyn Joncker graag van Claes wilde hebben, omdat zijn waard daar vlak bij  

lag. Na veel gepraat, besloot men advies te vragen aan Geert Asse en Johan Aertsz. Deze adviseerden 

dat Heyn Joncker voor het stuk land jaarlijks aan Claes huur zou betalen zo lang hij het land gebruikte, 

n.l. 9 h.p. min 1 oord per jaar; hierna werd de wijnkoop gedronken; beide partijen waren tevreden.  

Nr. 497 FOLIO:          130v                  DATUM:                   8 januari 1523  

 

- In dezelfde kwestie. 

Jan Aertsz getuigt dat hij aanwezig is geweest toen Heyn Joncker van Claes Corff de hoek van de 

genoemde waard huurde; samen met Geert Asse heeft hij de uitspraak gedaan dat Heyn jaarlijks 9 h.p. 

zou betalen; daarna hebben zij de wijnkoop gedronken. 

Nr. 498 FOLIO:            131                  DATUM:                    6 januari 1523 

 

- Tussen Thonys van den Grave en Gerbrant Hayensz.  

Goesen van den Dam, Peter Mulre, Henrick van Steenre en Albert van Nymwegen getuigen dat de 

koning van Denemarken het schip dat Gerbrant Hayensz voer, heeft laten aanhouden en dat daarom de 

reders met behulp van de stad Kampen een volmacht gaven aan Anthonys van den Grave, die ook 

reder was, om namens hen te vorderen dat ze hun deel weer kregen; wat hij had voorgeschoten 

zouden zij terugbetalen en ieder betaalde voor zijn 16e aandeel  9½ courante Rijnse gulden, 4 stuiver 

Brabants en 3 duiten, toen Thonys de afrekening gaf. Zij melden verder dat zij elk hun aandeel daaraan 
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betaald hebben; verder zeggen de getuigen dat schipper Gerbrant ook een zestiende deel van het schip 

bezat.  

Nr. 499 FOLIO:            131v                DATUM:                  10 januari 1523  

 

- Tussen Jansz Voerman en de weduwe Droochscheer. 

Thys van Heell getuigt dat Jansz hem omstreeks afgelopen Pinksteren stuurde naar het huis van Jan 

Droochscheer en dat hij wijlen Jan Droochscheer namens Jansz moest vragen om één gulden, omdat 

hij naar Bremen wilde reizen om zijn wagen op te halen. Jan antwoordde dat hij dat niet zou doen en 

dat Jansz de voorwaarden wel kende; meer weet Thys niet.  

Herbert Reynersz getuigt dat hij voor afgelopen Pinksteren aanwezig was bij Jan Wachter thuis waar 

Jan Droochscheer, Jansz en Claes Gysen ook waren, waar hij hoorde dat Jan Droochscheer vroeg aan 

Jansz of deze hem een dienst wilde bewijzen voor zijn schuld; Jansz accepteerde dit en zij werden het 

eens. Verder meldt hij dat hij naderhand ook aanwezig is geweest toen Jansz Jan Droochscheer vroeg 

om zoveel laken dat hij een broek kon laten maken, wat door Jan werd afgewezen, omdat Jansz hem 

zou dienen om zijn schuld te betalen; meer weet Herbert niet.  

Henrick van Delden getuigt dat hij aanwezig was toen Jansz Thys van Heell stuurde naar Jan 

Droochscheer om één gulden te vragen en hij hoorde dat Jan had geantwoord dat hij geen geld stuurde 

maar hem wilde korten op zijn schuld; van de afrekening weet Henrick niets. 

 

Nr. 500 FOLIO:           132                    DATUM:                    5 december 1522  

  

- Tussen Lange Jan en Geert Brouwer.  

Hermen Willemsz, molenaar, getuigt dat hij afgelopen zomer koren haalde uit het schip van Lange Jans 

op verzoek van Geert Brouwer, vier zakken mout en verder van de zolder van Geert zoveel mout als 

nodig was voor het brouwen; meer weet hij niet.  

 

  Nr. 501 FOLIO:             132                  DATUM:                         10 januari 1523     

 

- Tussen Jan Suere en Thys Hoelboem. 

Jan Huge getuigt dat hij omstreeks afgelopen St. Maarten met Jan Suere een overeenkomst sloot over 

een rente, waarvan Jan Suere 70 g.g. toekwam; omdat deze beloofd had Thys Hoelboem op termijn 70 

g.g. te betalen, was Thys ook aanwezig bij Jan Suere die aan de getuige vroeg of hij Thys de 70 gulden 

wilde geven op de termijn die hij met hem afgesproken had; Jan Huge accepteerde dit.  

Verder meldt Jan Huge dat Jan Suere aan Thys vroeg of hij daarmee tevreden was en dat was het 

geval.  

Otto Stegeman getuigt dat hij aanwezig is geweest bij de kranen waar Jan Suere en Thys Hoelboem 

woorden met elkaar hadden over de 70 gulden in kwestie; hij hoorde intussen ook dat Thys Hoelboem 

tevreden was met de regeling dat Jan Huge hem op de afgesproken termijn het geld zou geven. 

                 

Nr. 502 FOLIO:            132v                DATUM:                   12 januari 1523 

 

- Tussen Henrick Zoemerdijck, Hermen Cock en Wyllem Pelser tegen schipper Johan Slaeplaecken.  

Albert Geertsz en Claes Gerritsz getuigen dat zij vorig jaar met schipper Johan Slaeplaecken hebben 

gezeild en omstreeks afgelopen St.Thomas lagen zij met het schip in de buurt van Pommeren in de 

nieuwe haven en omdat zij daar de hele winter moesten blijven liggen, zijn zij erbij geweest toen 

schipper Jan ontslag gaf aan Henrick Zoemerdijck, Hermen Cock en Wyllem Pelser en andere 

bemanningsleden. Zij moesten naar Mesonde gaan om hun gage te halen die daar uitbetaald zou 

worden. De schipper huurde de getuigen in om in de winter op het schip te blijven en alle anderen 

werden ontslagen, m.u.v. de halfwas en de scheepsjongen.  

Wolter Geertsz, de scheepsjongen, getuigt dat alles gegaan is zoals beschreven; hij is nu 22 jaar oud. 
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Hermen Jansz was bootsknecht op het schip en getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 503 FOLIO:         133                      DATUM:                     13 januari 1523   

 

- Tussen Jacob van Graesz en de weduwe van Berent Draeck. 

Thys van Heell getuigt dat wijlen Berent Draeck in de storm voor Corffhuysen neergeschoten werd en 

dat kort daarna Jacob van Graesz, die nog geld kreeg van Berent, een brief aan Thys schreef om hem 

te vragen of Thys namens hem de schuld wilde regelen, wat Thys in aanwezigheid van Johan 

Droochscheer, die toen ook in Hasselt gewond lag, en Alyt, de weduwe van Berent en diens broer 

Thonys Draeck wilde doen; toen de weduwe van Berent en zijn broer dit hoorden, wilden zij liever dat 

zij, als betaling, de paltrok van wijlen Berent konden sturen. Hiervoor werd Reyner van Zutphen naar 

Jacob gestuurd. 

Janna, de weduwe van Jan Droochscheer, getuigt dat zij in Hasselt, bij het bed van haar overleden 

man, gehoord heeft dat Alyt Draeck en Thonys Draeck zeiden dat zij de paltrok van wijlen Berent 

Draeck als betaling naar Jacob wilden sturen. Dit kwam ter sprake omdat Alyt en Thonys met Jan 

Droochscheer nog het zout van wijlen Berent moesten afrekenen.   

Thonys Draeck getuigt hetzelfde als Thys van Heell, dat hij aanwezig was toen de weduwe van zijn 

broer beloofde Jacob van Graesz de paltrok te sturen als betaling.  

 

Nr. 504 FOLIO:           133                 DATUM:                    14 januari 1523 

 

- Van Alyt Wolters. 

Heyn Jonckers getuigt dat hij 40 jaar geleden aanwezig is geweest in Steenwijkerwolt waar hij gehoord 

en gezien heeft dat Goert ter Helle en zijn vrouw Lamme verkochten aan Wolter Seynen en diens          

vrouw Suele het huis met hof in Steenwijk bij den Tuck en beloofden hen te vrijwaren van de 4 mud 

rogge vermeld in de brief die Johan Petersz heeft van dat huis en die gehaald werd uit de kleine Tuck. 

Als de kopers hier problemen over kregen, konden ze dit verhalen op Goert en diens echtgenote.  

Nr. 505 FOLIO:           133v                  DATUM:                     14 januari 1523 

  

- Van Hans Blijfterneyt.  

Wynolt Wesselsz getuigt dat hij afgelopen zomer van Hans Blijfterneyt een ½ last Bremer bier gekocht 

heeft voor 45 stuiver Brabants het vat, op voorwaarde dat het goed bier betrof; bij die halve last was er 

één vat dat een speciaal merkteken had en toen hij dat vat opende om te gaan tappen, bleek het zo 

slecht dat het niet geschonken kon worden. Het overige bier retourneerde hij aan Hans Blijfterneyt.  

Geerloff Claesz getuigt dat hij afgelopen zomer Hans Blijfterneyt had bevolen naar Amsterdam te gaan 

om Bremer bier te kopen en dat te sturen naar Johan Thonysz, met wie Geerloff een maatschap 

vormde; het moest goed bier zijn. Hans Blijfterneyt heeft hen vanuit Amsterdam 2 last en 2 vaten  

Bremer bier gezonden zonder er iets mee te doen. Dit gebeurde omstreeks St. Maria Magdalena en alle 

vaten hadden het speciale merkteken. Geerloff meldt verder dat van die zending het ene vat goed was 

en het andere niet. Geerloff en Johan wilden het bier niet hebben.  

 

Nr. 506 FOLIO:           134                   DATUM:                      19 januari 1523 

 

- Van Roloff Wonder over het gevecht met Ryck Corvenmaecker, vóór de Wijnkelder. 

Jelys Valckener getuigt dat hij afgelopen zomer, toen Johan Droochscheer hoofdman was en met zijn 

mannen in Zalk Gelresche soldaten gevangen nam, waaronder Jacob van Hoeckell, ’s morgens bij het 

weggaan hoorde dat Jan Droochscheer Roloff Wonder vroeg om mee te gaan en dat deze zei dat hij  

dan wel in zijn dienst wilde komen, wat de hoofdman accepteerde. Roloff ging mee op dezelfde dag dat 

zij de gevangenen meebrachten. In de Wijnkelder ontstond het gevecht tussen Roloff Wonder en Ryck 

Corvenmaecker. Roloff bleef in dienst totdat hij ontslagen werd. 
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Thys van Heell, Albert Coenynck en Roloff Smit getuigen dat zij toen ook gehoord hebben, voordat zij 

vertrokken, dat Johan Droochscheer, de hoofdman, Roloff Wonder toestond in dienst te treden en dat 

hij ook in dienst bleef zolang er schermutselingen waren; Albert meldt verder dat hij als ‘buitmeester’ 

Roloff Wonder naderhand ook zijn aandeel in de buit heeft gegeven. 

. 

Nr. 507 FOLIO:            134                   DATUM:                    19 januari 1523 

 

- Van Claes Dorenbosch 

Henrick Martensz getuigt dat Claes Dorenbosch en Hansken van Gelre onenigheid hebben over 12 

mud rogge en 4 ph.g. afkomstig van een veulen dat Claes aan Hansken verkocht heeft. Hansken zegt 

dat Henrick zijn borg is t.o.v. Claes en de 12 mud rogge en de 4 ph.g. betaald zou hebben. Henrick 

meldt dat hij bij de koop van het veulen aanwezig is geweest, maar verklaart onder ede dat hij nooit 

borg gestaan heeft voor Hansken en dat hij van hem nooit iets ontvangen heeft.     

Henrick heeft verder een volmacht gegeven aan Claes Dorenbosch om in der minne of gerechtelijk van 

Hansken te ontvangen een bedrag van 36 ph.g. dat deze hem nog schuldig is volgens de documenten. 

 

Nr. 508 FOLIO:           134v                 DATUM:                  23 januari 1523 

 

- Tussen de erfgenamen van Rycolt Dircksz over een te verkopen huis bij de Paardentoren.  

Wolter Tymensz, Jacob Coertsz, Dirick Wesselsz en Henrick Jacobsz getuigen dat zij donderdag na 

Driekoningen geroepen werden bij Dirck Wesselsz in de Hoorn, waar de erfgenamen van Rycolt Dircksz 

bij elkaar waren gekomen om het huis bij de Paardentoren te verkopen. Er werd een kaars aangestoken 

en Hermen Besseler uit Kamperveen was van plan het huis te kopen, waar alle partijen in principe mee 

akkoord gingen. Op het laatst toen de kaars bijna uit was, zeiden Geerloff Backer en Willem 

Schoemaker, dat ze daarmee niet tevreden waren en ze haalden Steven de stadsdienaar erbij terwijl de 

kaars nog brandde. Deze meldde dat de anderen ermee akkoord gingen en dat zij, Geerloff en Willem, 

in eerste instantie ook akkoord gingen. Daarop ging de kaars uit en kreeg Hermen Besseler de slag.   

 

Nr. 509 FOLIO:              135                DATUM:                       23 januari 1523 

 

- Tussen Evert Berentsz en Dirick Kystemaecker. 

Reyner Martensz getuigt dat hij omstreeks afgelopen St. Michael aanwezig is geweest bij Jacob, de 

schout van Genemuiden thuis in de Geerstraat van der Aa, waar hij gezien en gehoord heeft dat Evert 

Berentsz aan Dirick Jansz Kystemaecker een rund verkocht voor 5 ph.g. min 1 oord waarvoor hij 

contante betaling wilde. Dirick klaagde dat hij geen contant geld bij zich had; tenslotte werden zij het 

eens met betaling op St. Maarten en Dirick beloofde Evert dat het in orde zou komen. Hierna werd de 

wijnkoop gedronken. 

Arent Lambertsz getuigt hetzelfde; evenals Herbert Albertsz. 

 

Nr. 510 FOLIO:          135                     DATUM:                    23 januari 1523   

 

- Tussen Jan Rippertsz en Claes Gerrytsz, de zoon van Greete Boegemaeckers. 

Francke Claesz, Arent Claesz en Lambert Jacobsz getuigen dat zij omstreeks veertien dagen voor 

Midwinter aanwezig zijn geweest in de Hagen op straat bij Jan Rippertsz en Claes Gerrytsz en dat zij 

daar hebben gehoord dat Jan Rippertsz aan Claes Gerrytsz een seynschip met tuigage verkocht, zoals 

het van zee kwam, voor 4 koopmansgulden, waarvan binnen twee dagen de helft moest worden betaald 

en de andere helft binnen veertien dagen na Midwinter. Claes was hiermee wel tevreden en meldt 

verder dat hij het schip heeft aangenomen en ermee op haringvangst is gegaan.  

Nr. 511 FOLIO:           135v                  DATUM:                  23 januari 1523 
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- Tussen Aernt Lubbertsz en Jacob Gelisz Hochenborch over het paard met de slee. 

Jacob Henricksz, Kerstken Petersz en Cornelys Geertsz getuigen dat vóór afgelopen Midwinter Aernt 

Lubbertsz en Jacob Gelisz samen woorden hadden over een paard met een slee, dat Jacob van Aernt 

wilde kopen; getuigen zeiden tegen Jacob dat hij eerst moest gaan kijken, daarna wilden zij de koop wel 

regelen. Dat deed Jacob en daarna gingen de getuigen met alle partijen naar het huis van Alyt Mulre 

om de koop te regelen: Jacob zou Aernt Lubbertsz voor het paard met slee 6 ph.g. min 1 oord betalen, 

waarvan 3 gulden contant betaald moesten worden en de rest met Pasen. Hiermee waren partijen 

tevreden en Jacob betaalde de wijnkoop.  

Nr. 512 FOLIO:          135v                   DATUM:                     23 januari 1523   

 

- Tussen Hermen Nest, Wyllem Velicke en Arent Grelle. 

Mathys Henricksz, rijnschipper, getuigt dat hij ‘s maandags voor Midwinter bij Meynart ter Helle is 

geweest, waar Hermen Nest en Wyllem Velicke bijeen waren met Berent Scroer uit Deventer om de 

koop te regelen van zeker palen die Berent al een tijdje op de steiger had liggen bij de St. Jacobspoort; 

na veel gepraat over en weer, gaven Hermen, Wyllem en Berent de kwestie over aan getuige Mathys 

met Wyllem Hermensz als tweede man om de koop te regelen. Voordat er een uitspraak werd gedaan, 

stond Berent Scroer op van tafel en ging naar Arent Grelle achterin de gelagkamer en zei dat de koop 

niet doorging. Hij begon opnieuw te handelen met Arent over de palen en zegde hem die toe voor een 

bedrag van 11 g.g. van 28 stuiver  Brabants voor de gulden, waarbij een ½ gulden voor het gelag 

kwam. Toen de palen aan Mathys, Wyllem en Hermen waren beloofd, zouden deze voor de palen 10 

ph.g. geven en een ½ ph.g. voor het gelag, boven de onkosten van Berent.  

Geert Baeck getuigt dat hij toen met Goesen Holtzager, Hermen Jansz, Peter Jacobsz en andere goede 

mensen daar bij is geweest en alles gehoord heeft; alles heeft plaats gevonden zoals Mathys  heeft 

verteld. 

 

Nr. 513 FOLIO:          136                    DATUM:                    23 januari 1523 

 

- Van Roloff Wonder. 

Johan Evertsz getuigt dat hij afgelopen zomer op het oorlogsschip heeft gelegen, n.l. het kleine karveel 

waar hij de kostschrijver was; Ryck Corvemaecker was daar ook gelegerd ongeveer vanaf Pasen. 

Enige tijd later werd Ryck ziek en werd naar de stad gebracht. Zijn wacht werd door de anderen 

overgenomen, maar hij bleef gewoon op de kost cedule staan alsof hij nog aanwezig was.  

Geert van Munster getuigt dat Ryck Corvemaecker met hem op het karveel in dienst was vanaf Pasen. 

Hij werd ziek naar de stad gebracht en de anderen namen zijn wacht over, maar lieten hem in de ‘kost’ 

staan, waar ze vaak woorden over hadden op het schip; maar de gezellen wilden het zo. Er werd nooit 

gezegd dat hij ontslagen was of weggegaan.   

 

Nr. 514 FOLIO:          136v                    DATUM:                   23 januari 1523 

 

- Tussen Thonys Jansz en Albert van Nymwegen enerzijds en Jan van Wyringen anderzijds.  

Henrick Wynkensz en Hermen Kystemaecker getuigen dat zij ongeveer 8 of 9 dagen geleden in de 

Wijnkelder gehoord hebben dat Thonys Jansz en Albert van Nymwegen woorden hadden met Johan 

van Wyringen over een schip, waarvan zij elk een derde deel zouden beheren. Jan beweerde dat 

Thonys en Albert het hele schip van hem gekocht hadden voor 230 ph.g. en Thonys en Albert zeiden 

dat zij het hele schip gekocht hadden voor 215 ph.g. Zij wilden dat de getuigen alleen met Johan van 

Wyringen zouden spreken en zeggen dat ze om 15 gulden geen ruzie wilden maken, maar dat ze het 

schip voor niet meer dan 215 ph.g. hadden gekocht; anders ging de koop niet door. Johan van 

Wyringen antwoordde dat hij daar vrede mee kon hebben, omdat iedereen op zijn standpunt zou blijven 

staan; Thonys en Albert moesten wel onder ede verklaren dat de koop voor dat bedrag was gesloten en 

dan waren zij van alles af.   
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Nr. 515 FOLIO:          137                     DATUM:                 26 januari 1523 

 

- Tussen Thomas Raven en Tele Bloxs. 

Mr Jacob getuigt dat hij ongeveer 12 of 14 dagen geleden met Thomas Raven naar het huis van Tele 

Bloxs is gegaan waar Thomas aan Tele vroeg waar zijn huisraad was, die daar in huis had gestaan. 

Tele antwoordde dat de vrouw van Thomas de goederen uit huis had gehaald en dat zij verder nergens 

iets van af wist. Er ontstond een woordenwisseling tussen beide personen en tenslotte pakte Tele een 

stoel en wilde Thomas daarmee op zijn hoofd slaan. Toen hij dat zag, pakte Thomas de stoel en drukte 

Tele erop zodat zij niet kon slaan. Verder deed Thomas niets.   

Nr. 516 FOLIO:            137                   DATUM:                   30 januari 1523 

 

- Van Goesen van Voerst. 

Claes Jansz, Gheert Geertsz en Henrick Willemsz getuigen dat zij in 1521 met het schip van Gysbert 

Aerntsz naar het oosten zeilden en dat schipper Gysbert in Riga ziek werd en daar stierf. De getuigen 

melden dat schipper Gysbert op zijn sterfbed bekende schuldig te zijn aan Goesen van Voerst 7 g.g. en 

8 stuiver Brabants en wilde dat de getuigen aan zijn vrouw zouden mede delen dat Goesen betaald 

moest worden.  

Nr. 517 FOLIO:            137v                  DATUM:                    30 januari 1523  

 

- Tussen Gerbrant Hayensz en Willem Olyslager. 

Geert Houwinck getuigt dat Willem Olyslager van Gerbrant Hayensz een schip had gekocht en dat 

daarna de getuige met Peter Pannenbacker tussen die twee bemiddelden, omdat Willem Olyslager bij 

de ruilkoop 1 zijde spek zou geven en 1/8e  boter en dat anders de koop niet door zou gaan. Hij meldt 

verder dat hij weet dat Willem Olyslager de zijde spek en de boter naar het schip bracht en dat alles 

daar gegeten werd.  

 

Nr. 518 FOLIO:           137v                   DATUM:                     30 januari 1523 

 

- Tussen de weduwe van Jacob Kollener en Kersken Woltersz. 

Dirck Tripmaker getuigt dat hij goed weet dat de schuld waarvoor Kersken Woltersz de weduwe van 

Jacob Kollener nu aanspreekt, afkomstig is van de gezamenlijke schepen en reders van het schip van 

wijlen Sybolt Woltersz. Dirick heeft wijlen Sybolt namens de weduwe daar van betaald 8 Hoornsgulden; 

toen hij dat deed en de weduwe zich beklaagde dat ze geen geld had en de schuld niet kon betalen, 

heeft wijlen Sybolt geantwoord dat de anderen wilden dat hij de schuld inde en als zij wilden dat hij het 

haar kwijtschold, dan zou hij ook tevreden zijn. 

Gysbert van Leuwen en Jan ten Holte getuigen dat zij mede-reders waren van Sybolt Woltersz schip en 

dat zij met de andere reders een tijd geleden de weduwe haar aandeel hebben kwijtgescholden; zij 

heeft geen schuld aan de gezamenlijke schepen en reders. De schuld waar Kersken Woltersz over 

spreekt, is hen niet bekend.   

 

Nr. 519 FOLIO:          138                     DATUM:                  4 februari 1523 

 

- Waardin in de Hagen. 

Jan Wachter getuigt dat hij in de afgelopen zomer in de Hagen langs het huis van Catryne van 

Oesterwolde liep, waar Jan Droochscheer, hopman, zat te drinken, die Jan Wachter binnen riep om ook 

wat te drinken. Toen het tijd werd de poort te sluiten wilde Jan zijn consumpties betalen, maar Jan 

Droochscheer wilde daar niets van horen en zei dat hij zijn geld maar in zijn zak moest houden. 

Hillebrant Michielsz getuigt dat hij daar ook in het gelag zat en bleef zitten tot het laatst; hij hoorde dat 

wijlen Jan Droochcheer tegen de waardin zei dat hij het gelag zou betalen; daar was zij tevreden mee.  
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Nr. 520 FOLIO:             138                 DATUM:                    4 februari 1523 

 

- Evert van Hardenberch. 

Evert van Hardenberch heeft gezworen dat in het jaar 1517 in juli Juloff Tagge hem met zijn schip, 

geladen met Bremer bier en andere goederen, in Schouballing in beslag nam en het schip naar 

Harlingen bracht, waar het bier en de goederen werden buit gemaakt, niettegenstaande dat door de 

regenten in Leeuwarden voor schandalig werd gehouden; bij het Bremer bier was ook 4 last bier die 

toebehoorden aan onze burger Hermen van Hamburg. Verder meldt hij dat in die tijd in Kampen een vat 

Bremer bier 2 g.g. kostte. 

Jan van Reckelinckhuysen getuigt hetzelfde, n.l. dat hij goed weet dat Hermen van Hamburg in het 

genoemde schip 4 last Bremer bier had en dat Hermen daarbij schade heeft geleden en met zijn 

onkosten er 15 g.g. bij in schoot.  

 

Nr. 521 FOLIO:            138v                DATUM:                  4 februari 1523 

 

- Tussen Dirick Wesselsz en de weduwe van Johan Droochscheer.  

Lambert Jacobsz, Henrick Caye, Henrick van Oye en Henrick Jacobsz getuigen dat zij ongeveer twee 

jaar geleden zaten te drinken bij Dirick Wesselsz onder de Clocke, waar ook Symen Hermensz en 

Johan Droochscheer waren met nog andere mensen; zij hadden een mud spiering die Dirick de waard 

kocht en aan Symon Henrixsz gaf. Toen Johan Droochscheer dit hoorde, zei hij dat hij het er niet eens 

mee was en dat hij de spiering wilde hebben voor 1 g.g.  

Henrick Caye getuigt dat hij het mud spiering met andere spiering aan Johan Droochscheer heeft 

geleverd.  

Henrick Jacobsz getuigt ook dat hij bij de levering is geweest. 

De getuigen melden samen dat Johan Droochscheer tijdens het gelag 1 g.g. afsprak voor het mud 

spiering en ook 16 vanen voor elke visser uit Wilsum.   

 

Nr. 522 FOLIO:          138v                  DATUM:                    4 februari 1523 

 

- Tussen Henrick Greve en Greete Sixtus. 

Priester Evert van Hattem getuigt en is bereid hierop een eed te doen, dat hij tijdens de laatste 

rechtsdagen gehoord heeft op het Raadhuis, dat Greete Sixtus over het kind en de getuigen sprak en 

dat ze zei: “ wat willen die getuigen, toen ik het kind uitbesteedde aan Gese Greve, toen was er 

niemand bij dan Gese zelf en haar dochter.” 

Gese Goesens getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 523 FOLIO:           139                   DATUM:                    4 februari 1523 

 

- Tussen Florys Jansz en Gerbrant Haygensz. 

Schipper mr Reyner, Claes Claver en Evert Hasemont getuigen dat Florys Jansz en Gerbrant Haygensz 

onenigheid hadden over een hooiberg en dat zij de getuigen, met Wybrant Woltersz als vierde man,  

gevraagd hebben hierover een uitspraak te doen. Er werd besloten dat Gerbrant Florys 8 

koopmansgulden zou betalen, waarvan 4 gulden betaald moesten worden met Pasen en de andere 4 

gulden met Pasen in 1524. Daarmee zouden de partijen geen aanspraken meer op elkaar hebben; dit is 

ook zo gebeurd, tussen St. Maarten en Kerstmis, bij Else Blanckers in de Slotel. 

Nr. 524 FOLIO:           139                   DATUM:                   4 februari 1523 

 

- Tussen Albert Geertsz en schipper Jan Slaeplaecken. 

Hermen Jansz, Wolter Geertsz en Claes Gerrytsz getuigen dat zij twee jaar geleden gevaren hebben 

met schipper Johan Slaeplaecken; zij weten goed dat toen zij in Memell, in Pruisen, gekomen waren dat 
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schipper Johan daar zijn buit as, dat verdacht goed was, geborgen uit twee hulken die aan de grond 

gelopen waren, liet inladen en dat Albert Geertsz met ettelijke andere bemanningsleden ook as 

kochten, droog goed, niet dat wat uit de gezonken schepen kwam. Bij het goede goed had Albert o.a. 1 

last droog goed en berenklauwen gekocht voor 10 mark per last, en dit droge goed werd opgeslagen in 

een ruim en kwam zo vanuit het oosten naar Amsterdam. Toen schipper Jan hoorde dat de 

bemanningsleden hun droge goed wilden verkopen, liet hij er beslag op leggen en verkocht zijn slechte 

waar samen met de goede waar van de bemanning voor 10½ gulden per last, tegen de zin van de 

bemanning. Albert had zijn goed verkocht voor 16 gulden per last, maar kon niet leveren.   

Nr. 525 FOLIO:          139v                  DATUM:                   9 februari 1523   

 

- Tussen Janne, de weduwe van Johan Droochscheer en Henrick Cuper. 

Albert Roloff getuigt dat hij omstreeks afgelopen St. Michael met wijlen Johan Droochscheer naar 

Steenwijk geweest is, waar Johan een partij Bremer bier had. Hij heeft toen gezien en gehoord dat 

Johan Henrick Cuper opdroeg om namens hem 19 vaten Bremer bier te verkopen en dat deed Henrick. 

Albert meldt verder dat hij voor Henrick deze vaten gevuld en geleverd heeft namens Johan. 

Ongeveer veertien dagen geleden heeft Albert van Henrick Cuper in Kampen voor de Zilveren Helm 

nog gehoord dat Henrick daar zei dat hij van het bier in kwestie 13 vaten verkocht had en dat de andere 

vaten in Steenwijk waren blijven liggen. Tegen de weduwe van Jan Droochscheer zei hij dat ze het bier 

moest vrijwaren en dat het geld wel goed kwam.   

Mouwer Evertsz getuigt dat hij omstreeks veertien dagen geleden bij Dirick Wesselsz was, waar 

Henrick Cuper en de weduwe van Jan Droochscheer woorden met elkaar hadden over het bier. Mouwer 

hoorde o.a. dat Henrick zei wat hij van het bier verkocht had; verder heeft hij niets verstaan.  

Jacob van Graeff getuigt dat hij omstreeks veertien dagen geleden thuis heeft gehoord dat Henrick  

Cuper en de weduwe Droochscheer woorden met elkaar hadden over het bier en dat Henrick zei dat ze 

het bier moest vrijwaren en dat het geld in orde zou komen. 

Jan Evertsz getuigt dat hij veertien dagen geleden gehoord heeft vóór de Zilveren Helm dat Henrick 

Cuper zei tegen de weduwe van Jan Droochscheer dat ze het bier moest vrijwaren van de soldaten die 

er beslag op hadden gelegd en dat hij haar het geld van de verkochte vaten zou geven. 

Berent Ulenbroeck getuigt dat Johan Droochscheer, toen deze uit Steenwijk kwam, tegen hem gezegd 

heeft dat hij Henrick Cuper opdracht had gegeven om het bier zo goed mogelijk te verkopen; meer weet 

hij niet.  

 

  Nr. 526 FOLIO:               140               DATUM:                  11 februari 1523 

 

Johan Breda, secretaris, getuigt dat ongeveer twee jaar geleden wijlen Clarcke van Wou, de vrouw van 

mr Gerits, bij hem kwam en zei dat zij graag wilde dat haar nichtje Engele, de dochter van Henricke, 

zou trouwen met haar knecht Jan; het was een goede, trouwe knecht die zijn werk goed deed en op die 

manier zou haar nicht dan haar leven lang verzorgd zijn. Zij wilde graag dat Johan diezelfde dag ’s 

avonds zou komen bij Geert van Rees, zij zou dan haar knecht meenemen en het huwelijk regelen. Zij 

kwamen allen bijeen in het huis van Geert van Rees waar wijlen Clarcke al aanwezig was, zij stond op 

van de tafel met Geert van Rees en haar zuster Geertruit om naar het kantoor te gaan met Jan de 

knecht, waar zij over het huwelijk begonnen te praten, maar daar was Jan de knecht niet blij mee. Hij 

vond dat hij nog te jong was om met haar te trouwen en wijlen Clarcke antwoordde dat het ook nog wel 

even kon wachten, als hij dat wilde. Hij was n.l. nog vier jaar verplicht bij zijn meester te blijven en 

daarna zou hij kunnen trouwen. Zij zou het meisje als huwelijksgave 100 gulden geven afkomstig van 

de nagelaten goederen van haar oom Reyner en Clarcke wilde haar van haar rente uit Groningen ook 

100 gulden geven. Clarcke en Geertruyt beloofden hun zuster Henricke te vragen haar ook 50 gulden te 

geven en bovendien zou zij de bruiloft bekostigen en de bruidskleding. Hiermee was het huwelijk 

geregeld; de schoolschat [ onderpand trouwbelofte ] werd vastgesteld op 50 of 100 oude schilden, het 
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juiste bedrag weet hij niet meer precies. Hij weet nog wel dat het minstens 50 oude schilden was. 

Clarcke stond in voor haar knecht en Geertruyt voor haar nicht Engele.  

Getuige meldt verder dat er ook afgesproken was dat alles op schrift gesteld zou worden, want hij 

begreep dat Henricke anders niet tevreden zou zijn; het is lang geleden, meer weet hij niet. 

 

Nr. 527 FOLIO:          141                    DATUM:                       11 februari 1523 

 

Heymannus Brant, secretaris, getuigt dat afgelopen winter de eerzame Geert Borgertsz en Johan 

Wolffsz door de Raad gevraagd waren om te assisteren bij het visiteren van het bureau van wijlen 

Roloff Pael op verzoek van diens executeurs testamentair; na afloop namen zij de sleutel van het 

bureau mee. Enige dagen later wilden Jan Pael en zijn broer Kersken van Heymannus de sleutel 

hebben en de secretaris zei dat hij die niet mocht geven, dat ze eerst naar Geert Borgerstz moesten 

gaan voor toestemming. Toen ze terugkwamen zeiden ze dat ze toestemming hadden gekregen en de 

secretaris gaf hen de sleutel. Daarna zond Geert Borgertsz zijn knecht Henrick naar de secretaris om te 

vragen waarom hij hen de sleutel had gegeven. Zij gingen naar Jan Paels huis om te vragen waarom hij 

zonder toestemming de sleutel had laten halen; hij antwoordde dat Jan Wolffsz op de hoogte is, dat hij 

niet in het kantoor is geweest en evenmin de sleutel heeft, die heeft de vicecureit [ kapelaan ]. Daarna 

ging knecht Henrick naar de vicecureit en haalde daar de sleutel.  

 

Nr. 528 FOLIO:          141v                    DATUM:                   12 februari 1523 

 

- Tussen de weduwe van Jan Droochscheer en Henrick Cuper. 

Jelys Valckener getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden bij Steven thuis gehoord heeft, waar 

Henrick Cuper en hij aan het praten waren over de weduwe van Jan Droochscheer, dat Henrick o.a. zei 

dat hij de weduwe van Jan wilde laten panden want de kwestie is nog niet geregeld van het Bremer bier 

dat ik namens Jan Droochscheer in Steenwijk verkocht heb en waarvan ik nog geld heb.  

Nr. 529 FOLIO:          141v                    DATUM:                   20 februari 1523  

 

- Tussen Hermen Huysman en Wolter Warwar. 

Henrick ten Bossch getuigt dat in het jaar dat hij nog kistenzitter [ kastelein ] was, Hermen Huysman en 

Wolter Warwar met Vastenavond zaten te drinken in de Wijnkelder en heel wat takes wijn op hadden, 

hoeveel weet hij niet meer en toen zij afrekenden bleef er 1 take onbetaald; Wolter zei dat die maar  op 

rekening van Hermen geschreven moest worden. Hij meldt verder dat Hermen hem de take later 

betaald heeft; verder weet hij niets.  

Nr. 530 FOLIO:         142                       DATUM:                      25 februari 1523   

 

Steven Kruse, stadsdienaar, getuigt dat hij goed weet dat in de tijd dat landen en steden voor 

Coevorden lagen en de stad innamen, Goesen de Wrede daar een paard ving en dat wijlen Wyllem 

Morre van Goesen het paard wilde hebben, waarvoor hij beloofde hem een maand soldij te geven. 

Goesen leverde hem het paard en getuige weet dat Goesen van zijn soldij nog 4 gulden tegoed heeft. 

Johan Fijn getuigt hetzelfde, maar of Goesen later betaald is, weet hij niet. 

Arent Reynertsz getuigt dat hij ook weet dat wijlen Wyllem Morre van Goesen het paard wilde hebben 

en hem beloofde een zeker bedrag te betalen, hij weet niet hoeveel. Arent heeft het paard zelf naar 

Wyllems huis gebracht.   

 

Nr. 531 FOLIO:           142                   DATUM:                   25 februari 1523   

 

- Tussen Peter Evertsz en Ulrick Henrixsz. 

Dirick Tripmaecker en Hans Hermensz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen Ulrick Henrixsz het 

huis in de Broederstraat van Peter Evertsz overnam en zij zeggen dat Ulrick het kreeg op dezelfde 
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voorwaarden waarop Peter het gekocht had; Ulrick zou de wijnkoop betalen, samen met zijn aankoop 

van de andere huizen in de Hagen bij de openbare verkoping.  

Nr. 532 FOLIO:           142                   DATUM:                   25 februari 1523 

 

- Tussen Jan Hermensz Deyn en Jan Strijprock. 

Henrick Eckelboem getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden in Amsterdam aanwezig is geweest bij 

Henrick Tromslaegers, waar hij gezien en gehoord heeft dat Jan Hermensz en Jan Strijprock hun 

schepen ruilden en de voorwaarden bespraken; zij zouden elkaar vrijwaren van eerdere schulden en als 

een van hen schade leed, zouden zij dat samen regelen; het schip van Jan Strijprock zou 40 voet lang 

moeten zijn.  

Nr. 533 FOLIO:           142v                  DATUM:                    25 februari 1523  

 

- Van Goesen de Wrede. 

Arent Reynertsz getuigt verder dat toen het huis in Coevorden ingenomen was, er verordonneerd werd 

dat ieder de goederen die hij meegenomen had, weer naar het huis zou brengen, wat veel goede 

mensen ook deden. Hij heeft verder gehoord dat joncker Aleff van Rechteren namens de Heren bij 

wijlen Wyllem Morre kwam en tegen de burgemeester zei dat hij een paard had buit gemaakt. Wyllem 

antwoordde dat het waar was, dat het paard hem toekwam, waarop joncker Aleff zei dat hij het hem 

schonk. Toen bevolen werd de buitgemaakte goederen terug te brengen, zei wijlen Wyllem Morre tegen 

Goesen dat hij het paard maar op stal moest laten staan, hij zou hem daarvoor iets geven. Hoeveel,  

weet getuige niet; dit paard heeft Arent zelf naar het huis van Wyllem gebracht.  

Walys Reynertsz getuigt hetzelfde; dat van de maand soldij, weet hij niet zeker. 

 

Nr. 534 FOLIO:         143                     DATUM:                   25 februari 1523 

 

- Tussen Meynart Cuper en Alyt, de vrouw van Geert Cock enerzijds en Alyt Nenne en Jan ten Hoeve jr 

die het vak zou leren, anderzijds. 

Jan Stoeldreyer, Jan Sloetemaecker en Marriken Jans getuigen dat Meynart Cuper en Alyt, de vrouw 

van Geert Cock, onenigheid hebben over een jongen, Jan ten Hoeve, die bij Meynart het vak zou leren. 

De getuigen, die buren zijn van Meynart, melden dat Alyt en de jongen beweren dat hij bij Meynart niet 

genoeg te eten heeft gehad; zij liepen vaak bij hem in en uit terwijl de jongen nog bij Meynart was en zij 

weten goed dat Meynart genoeg te eten had, als zij zoveel zouden hebben, zouden ze god danken. Zij 

hebben de jongen nooit horen klagen dat hij niet genoeg te eten kreeg; zij denken dat het werk in de 

looierij hem niet meer beviel en dat het een kwestie van onwil was. 

Johan Nyemeyer, de zwager van de jongen, getuigt dat hij hem gevraagd heeft, toen hij er nog werkte, 

of hij genoeg te eten kreeg, waarop de jongen antwoordde dat hij goed en genoeg te eten kreeg.      

 

Nr. 535 FOLIO:           143v                  DATUM:                    4 maart 1523 

 

- Van de weduwe van Jan Droochscheer en Walys Reynertsz. 

Roloff Stegeman getuigt dat Walys Reynertsz afgelopen zomer bier had geleverd aan Johan 

Droochscheer op het oorlogsschip en dat hij daarna van Albert Kruse een last mout ontving en beloofde 

meer bier aan het schip te leveren. Toen hij de last mout verwerkt had, heeft hij nadien geen bier meer 

willen leveren. Roloff weet dit goed, want hij was in die periode schrijver bij Johan Droochscheer.  

Nr. 536 FOLIO:           143v                   DATUM:                   4 maart 1523  

 

- Tussen de weduwe van Gysbert Arentsz en Henrick Croeser en de andere reders. 

Geert van Koesvelt getuigt dat hij vorig jaar met wijlen schipper Gysbert Arentsz heeft gevaren en dat 

deze ziek werd in Riga en daar stierf en dat hij Geert tot schipper benoemde. Toen hij overleden was, 
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werd de secretaris van Riga gehaald om vast te leggen wat de bezittingen van de schipper waren in 

tegenwoordigheid van burger Geye en stuurman Hermen Vrese. In zijn buidel bevond zich een zeker 

bedrag aan geld zoals beschreven in de cedule die de secretaris van Riga maakte en die nu in handen 

van schipper Jan Slaeplaecken is. Het geld werd beheerd door getuige Geert, die nu de schipper was, 

en deze zegt dat hij het geld gebruikt heeft ten behoeve van het schip en dat de weduwe van Gysbert er 

niets van heeft ontvangen, behalve dat hij de kosten van het overlijden heeft betaald die 29 Riga mark 

beliepen.  

Nr. 537 FOLIO:           144                     DATUM:                    5 maart 1523  

 

- Geert Borgertsz over Jan Pael en Grete Pael. 

Geert Borgertsz getuigt dat omstreeks Bartholomeus [ 24 -08 ] of Nativitas Marie [ 08-09 ], toen hij met 

Johan Wolffsz burgemeester was, het gebeurde dat Jan Pael een verzoek aan de Raad deed, omdat 

wijlen zijn broer Roloff Pael hem tot executeur had benoemd en omdat het bureau van zijn broer nog 

afgesloten was, om twee raadsleden die hem konden vergezellen om het bureau te openen en de 

situatie te laten vast leggen door de secretaris; hij hoopte dat men hem als testateur en niet als 

erfgenaam, wilde toestaan het geld in ontvangst te nemen om de uitvaart en de schulden te regelen. 

Voordat het bureau geopend werd, sprak Geert met Grete en haar mombers, om te horen of zij ook 

wilde dat men Jan het geld zou overhandigen om de uitvaart en de schulden te regelen. Er werd 

uitvoerig met haar gesproken en zij riep de hulp in van de pastoor en kapelaan Wolter: Jan noch 

iemand van de familie, mocht voorlopig iets doen en van het geld moest rekenschap en bewijs worden 

gegeven. Geert is met Johan Wolffsz, namens de Raad, en met secretaris mr Heyman naar het huis 

van Johan Pael gegaan en hebben het bureau geopend in aanwezigheid van de pastoor en de 

kapelaan, die al het geld dat zij konden vinden, hebben meegenomen en overhandigd aan Jan Pael en 

mr Heyman hebben laten noteren wat er mee genomen werd. Daarna is het schuldenboek van wijlen 

Roloff bekeken, alles werd weer afgesloten en de sleutel werd bewaard door de secretaris.  

Later heeft Johan Pael zich beklaagd dat mr Hermen Hagen van zijn overleden broer Roloff een 

handschrift had van ongeveer 100 gulden en dat geld van de erfgenamen opeiste; Jan wilde dat men in 

het bureau ging zoeken of de afrekening van die schuld aanwezig was. Geert heeft Grete en haar 

mombers verzocht daar toestemming voor te geven. Omdat hij op zakenreis ging, heeft Geert Grete en 

haar mombers verzocht actie te ondernemen: samen met Jan Wolffsz, mr Heyman, de pastoor en 

kapelaan Wolter gingen zij naar het bureau, waar Grete meende nog meer geld te vinden.   

‘s Avonds om 5 uur is Grete naar het huis van Geert gekomen en beklaagde zich dat er iemand in het 

bureau was geweest zonder mr Heyman en Johan Wolffsz. Geert ging informeren bij mr Heyman of hij 

daar bij was geweest en de sleutel misschien had uitgeleend. Toen vroeg Kersken, de broer van Jan 

Pael, of hij de sleutel mocht bewaren, die nu bij priester  Wolter was. Deze stuurde ’s avonds de sleutel 

naar Geert, die onderin het bureau nog ongeveer 20 gulden vond, waarvan een aantekening werd 

gemaakt en die overhandigd werden aan Jan Pael. Hierbij waren de pastoor en kapelaan aanwezig en 

Johan Pael bracht de volgende dag het kasboek van wijlen Roloff, maar Geert heeft daarin niets 

kunnen vinden over de aanmaning; hij weet niet of er iets uit het boek verwijderd is.  

 

Nr. 538 FOLIO:         145                      DATUM:                   5 maart 1523   

 

- Tussen Jan Hermensz Deyn en Johan Strijprock. 

Alfer Goytken en Johan Kroeser getuigen dat zij omstreeks twee jaar geleden aanwezig zijn geweest in 

Amsterdam bij Henrick Tromslaeger, waar zij gezien en gehoord hebben dat Jan Hermensz en Johan 

Strijprock hun schepen met elkaar ruilden en afspraken dat zij elkaar zouden vrijwaren en dat alle twee 

de schepen 40 voet lang zouden zijn. Er was een slechte plank boven in het schip dat Jan Strijprock 

aan Jan Hermensz zou leveren en Jan Strijprock zou er een nieuwe in laten zetten op zijn kosten.  

Alfer was een van de zegslui samen met Henrick Eckelboem; beide partijen waren hiermee tevreden en 

daarna werd de wijnkoop gedronken.   
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Nr. 539 FOLIO:         145v                     DATUM:                  8 maart 1523 

 

- Tussen Lubbert Tymensz en Henrick Martensz. 

Jan Woltersz getuigt dat Henrick Martensz en hij afgelopen vasten kochten van Lubbert Tymensz,  de 

stadsmeier op Seveningen, drie merries n.l. een grijze merrie met een veulen, die alleen voor Lubbert 

was voor 15 ph.g. en nog twee bruine merries, die zowel voor de stad als voor Lubbert waren voor 33 

ph.g. Hij meldt verder dat hij naderhand voor deze drie merries betaald heeft aan Lubbert, voor hemzelf 

en namens Henrick Martensz, 40 ph.g. en daarna heeft Henrick Martensz van Lubbert nog gekocht 

éénmaal vier en éénmaal zes merries en dat gebeurde nadat getuige Jan voor Lubbert de 40 ph.g. voor 

de eerste drie merries betaald had. Jan heeft dus nogmaals betaald aan Lubbert uit naam van Henrick 

17 ph.g., waarvoor weet hij niet precies en dit gebeurde vóór de koop van de drie merries en vóór de 

betaling van de 40 ph.g. Hij is niet aanwezig geweest bij de ruiling van de grijze en de bruine merries, 

maar hij heeft later bij het gelag wel gehoord dat men zei dat Lubbert er wel 4 gulden op zou hebben 

toegelegd. Meer weet hij niet.  

Nr. 540 FOLIO:         146                     DATUM:                  8 maart 1523 

 

- Van Claes Kroeser van de brandenwijn. 

Warner Hermensz, slotenmaker, getuigt dat hij met Arent Grelle, Arent Jansz Varwar en Geert Baeck 

brandenwijn zat te drinken afgelopen St. Mathys avond bij Geertruyt, de weduwe van Wyllem van 

Renen; zij hadden daar van te voren 6 stuiver Brabants voor betaald. 

Mr Wyllem Barbier getuigt dat hij ongeveer 3 weken geleden door zijn knecht bij Geertruyt, de zuster  

van mr Pilgrim, heeft laten halen twee mengelen brandenwijn, twee maal één mengele. 

Kersken in Dronten getuigt dat hij ongeveer vier of vijf dagen geleden met Johan Hermensz, Arent 

Lubbertsz en enige anderen daar zat te drinken, deels van brandenwijn die daar door anderen gehaald 

werd.   

Johan Hermensz getuigt hetzelfde en zegt dat de weduwe van Wyllem van Renen de wijn daar zelf 

bracht. 

Arent Lubbersz getuigt hetzelfde en meldt dat de weduwe van Wyllem van Renen zelf voor 1 stuiver  

Brabants brandenwijn bracht die gedronken werd; hij weet niet waar die gehaald werd.  

 

Nr. 541 FOLIO:          146v                  DATUM:                    9 maart 1523 

 

- Tussen Jan Coster en Henrick Geertsz en Henrick Hoff. 

Jacob Warnertsz getuigt dat hij heel goed weet en gezien heeft dat Jan Coster en Henrick Geertsz vorig 

jaar een dijk gemaakt hebben in de Asschet bij het huis van Peter Jan Albertsz, toebehorend aan 

Henrick Hoff. Jan en Henrick haalden in die tijd de aarde uit het land van Jacob waar ze de dijk mee 

aanlegden en wat ze teveel genomen hadden, moesten ze weer terugbrengen.  

Nr. 542 FOLIO:         146v                   DATUM:                10 maart 1523  

 

- Tussen Jan Pael en Greete Pael. 

Priester Wolter Kapelaan getuigt, zo nodig onder ede, dat hij met priester Nicolaas, onze vicecureit, op 

verzoek van Greete Pael nogmaals het bureau van wijlen Roloff Pael geopend heeft om te zoeken naar 

de afrekening van 100 gulden van mr Hermen Hagen en verder om te zien of er nog meer geld in het 

bureau lag. Johan Pael was erbij, maar kwam nooit vlakbij het bureau en hield zijn handen altijd weg. 

Hij meldt verder dat hij en priester Nicolaas, vóórdat Johan het huis van wijlen Roloff in kwam en 

vóórdat Kersken Pael er was, met de sleutel die hij van de secretaris gekregen had, het bureau hebben 

geopend en daar nog een geldbedrag in vonden dat zij hebben overgedragen aan Jan Pael. Verder 

nam priester Wolter uit het bureau van wijlen Roloff Pael het kasboek waar de afrekening in stond van 
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mr Hermen Hagens geld en het belangrijkste register, samen met de sleutel van het bureau 

overhandigde hij dit aan Geert Borgertsz.  

Het blijkt dus dat Jan Pael niet heimelijk in het bureau is geweest zoals Greete veronderstelde en er ook 

niets uit gehaald heeft. Beide partijen hebben een cedule gekregen van de laatste vondsten en Geert 

Borgertsz heeft Jan gezegd dat hij als executeur verder kon gaan.  

 

Nr. 543 FOLIO:        147                      DATUM:                 10 maart 1523 

 

- Tussen mr Dirick ten Ziell en Robert van Ittersum. 

Jan Hermensz van Harderwijck en Jacob Bolhoerne getuigen dat ongeveer drie jaar geleden Robert 

van Ittersum bij hen is gekomen en vroeg of zij met hem mee wilden gaan naar mr Dirick ten Ziell om 

hem de aflossing toe te zeggen van een bepaalde rente, die Robert mr Dirick jaarlijks verschuldigd was. 

Getuigen zijn met hem meegegaan naar mr Dirick in Kampen, waar Robert hem beloofde dat hij de 

rente zou aflossen en dat hij de getuigen meenam als bewijs. Getuigen weten niet over welke rente het 

gaat.  

Nr. 544 FOLIO:         147                     DATUM:                   11 maart 1523 

 

- Tussen Henrick Goytkensz en Gerritken Backer. 

Mr Peter inde Hagen en Hillebrant Michielsz getuigen dat zij buren zijn van het huis dat Henrick 

Goytkensz heeft in de Hagen, waar Gerritken Backer in gewoond heeft en zij weten heel  goed dat 

Gerritken vorig jaar met zijn vrouw en kinderen er in en uit ging zoals de andere buren, een jaar lang.   

Alyt Jacobs getuigt dat zij dat zelfde jaar bij Gerrit Backer in huis gewoond heeft en dat zij hem nog 2 

h.p. zou geven, die Gerritken namens haar aan Henrick zou betalen.  

 

Nr. 545 FOLIO:          147v                  DATUM:                  12 maart 1523 

 

- Tussen Johan Berentsz van de Drie Torens en de weduwe van Johan Droochscheer. 

Hermen Goesensz getuigt dat hij verleden jaar in de zomer aangenomen had met wijlen Afken Goesen 

de helft te hooien van een stuk land in Mastenbroek, bij de Groenesteeg, van Johan Berentsz, de waard 

van de Drie Torens. Toen Hermen en wijlen Afken de helft van het hooi wilden leveren, beval de waard 

hem het ene deel te leveren en het andere deel aan wijlen Johan Droochscheer, wat zij ook zo gedaan 

hebben; hij weet niet hoeveel voeren ieder kreeg, voor zover hij weet kreeg ieder 5 of 6 voeren. . 

Nr. 546 FOLIO:         147v                  DATUM:                     13 maart 1523           

 

- Tussen Peter Glasemaecker en Johan inde Swaen vanwege de erfgenamen van Alart Brant.  

Henrick van Steenre en Goosen van Voerst getuigen dat Peter Glasemaecker en de mombers van de 

kinderen van wijlen Alart Brant onenigheid hadden over de jaarlijkse 10 h.p. die wijlen mr Reyner Brant 

gegeven had aan Jutte, de vrouw van Peter, afkomstig van de helft van wijlen Alart Brants huis en 

achterstallige renten. De partijen in kwestie hadden drie jaar geleden zodanige onenigheid dat zij een 

uitspraak wilden tussen Peter en zijn getuigen enerzijds en de mombers met Claes Dodensz en Roloff 

Alpherdynck anderzijds. Er werd besloten dat de mombers over de kinderen Peter en zijn vrouw de 

jaarlijkse rente van 10 h.p. zouden garanderen, met de eerste tins van 14 h.p. die Catherijne Cromme 

eerder ontving en dit gerechtelijk vast te leggen. Hiermee waren alle aanspraken op de niet uitgekeerde 

rente vervallen.  

Nr. 547 FOLIO:          148                   DATUM:                   13 maart 1523 

 

- Van Breda. 

Merriken Schulte getuigt dat zij in de tijd dat het leger voor Genemuiden lag, bij Breda een halve aam 

wijn gehaald heeft die zij hem contant betaalde namens haar moeder en dat Catheryne, de vrouw van 
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haar broer Thomas, in diezelfde tijd nog anderhalve aam wijn haalde bij Breda, waarvoor zij haar mans 

tabbert en de hare te gelde maakte. Daarna toen haar stiefvader en moeder niet thuis waren, heeft de 

vrouw van Thomas de tabbert van haar stiefvader uit het huis van mr Dirick gehaald en deze verpand 

voor de halve aam wijn en de tabbert van haar man weer teruggehaald. Zij zegt dat wijlen Thomas 

vrouw en wijlen haar moeder deze twee halve aam wijn samen tapten voor het leger. Waar het geld 

bleef, weet zij niet en zij heeft evenmin gehoord dat haar stiefvader of moeder toestemming gaven of er 

tevreden mee waren dat Catheryne de tabbert uit het huis van mr Dirick gehaald had; omdat Breda 

geen twee halve aamvaten had, vulden zij een heel aamvat.   

Nr. 548 FOLIO:         148v                   DATUM:                 13 maart 1523 

 

- Tussen Vrouwken Jonckers en Claes Wybrantsz uit Riga. 

Hermen Nest, timmerman, getuigt dat omstreeks 6 of 7 jaar geleden Vrouwken Jonckers hem mee had 

gegeven toen hij naar Riga vertrok, 30 h.p. om aan Claes Wybrantsz te geven in Riga en hij meldt 

verder dat hij dit ook gedaan heeft, aan Claes Wybrant persoonlijk en niet aan Hermen Witte. Deze 

stond erbij en Claes gaf hem de 30 ponden.    

Nr. 549 FOLIO:         148v                    DATUM:                  13 maart 1523 

 

Henrick van Steenre en Dirick Tripmaecker getuigen dat omstreeks 5 of 6 jaar geleden Claes 

Wybrantsz uit Riga hier in Kampen was en van Vrouwken Jonckers een bepaald bedrag eiste dat haar 

zoon Oltgart Jonckers, in Riga betaald zou hebben. Over dit conflict hebben zij bemiddeling gevraagd 

aan de getuigen. Er werd besloten dat Vrouwken met het eerste schip dat naar Riga zou vertrekken een 

rood Engels laken en een tabbert laken zou zenden en daarmee geheel en al van alle aanspraken 

bevrijd zou zijn. Zij heeft schipper Gerbrant Hayensz het rode laken en het tabbert laken meegegeven 

om naar Riga te brengen, wat door getuigen bevestigd wordt; getuigen hebben later gehoord dat de 

Hollanders het schip beschadigd zouden hebben en het laken eruit gehaald zouden hebben.  

 

Nr. 550 FOLIO:         149                     DATUM:                 13 maart 1523 

 

- Tussen Alyt Grelle en Arent Grelle. 

Luytken van Hasselt en Albert Seylmaecker getuigen dat zij beiden, afgelopen  Midwinter, namens Alyt 

Grelle met Johan Rijnvisch en Johan van Bommelen namens Arent Grelle bijeen geweest zijn in het 

huis van de schout te Genemuiden om een verdeling te regelen tussen Alyt en Arent Grelle van de 

nagelaten goederen van de ouders van Arent en Geert Grelle, de man van Alyt, waar veel problemen bij 

kwamen kijken. Er werd voorgestel dat Alyt ‘voor de baar uit zou lopen’ [ de erfenis weigeren ] en dat ze 

daarvoor 12 of 13 gulden zou krijgen. Omdat Alyt dat niet wilde, bleven de zaken ongescheiden.  

 

  Nr. 551  FOLIO:           149                   DATUM:              10 maart 1523 

 

- Van wijlen Jan Droochscheer.  

Willem Petersz getuigt dat hij drie jaar geleden met zijn vennoten aan Jan, de waard van de Drie Torens 

zoveel steur geleverd heeft als mogelijk is voor een bedrag van 46 ph.g. min 1 oord, zoals wijlen Jan 

Droochscheer, die hun waterheer was, had bevolen en Jan heeft de vissers in kwestie daarvoor gekort 

op de waterhuur.  

Nr. 552 FOLIO:           149v                  DATUM:                 18 maart 1523 

 

- Tussen Arent Grelle en Alyt Grelle. 

Jan Rijnvisch en Jan van Bommelen getuigen dat zij namens Arent gevraagd zijn de boedelscheiding te 

regelen tussen Arent Grelle en Alyt, de weduwe van Geert Grelle, wat veel problemen opleverde tussen 

de partijen over brieven en bewijzen. Omdat zij er niet uitkwamen, werd Alyt een bepaald bedrag 
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geboden om de zaak af te kunnen ronden. Het is niet waar dat de familie haar aanbood om ‘voor de 

baar uit te lopen’ om daarmee de erfenis te weigeren.  

Priester Evert van Hattem, Roloff Dunnynck, Henrick Brouwer en Jacob Warnersz getuigen dat zij erbij 

geweest zijn en dat zij niet gehoord hebben dat Alyt aangeraden werd voor de baar uit te lopen. 

Johan Rijnvisch getuigt dat Alyt veel schulden inbracht en dat hij wel eens gezegd heeft dat ze zo veel 

schuld had dat ze wel voor de baar uit zou kunnen lopen.   

 

Nr. 553 FOLIO:          150                    DATUM:                     20 maart 1523 

 

- Tussen Geertruydt ter Helle en Leene Wegge. 

Broeder Jan, Cellebroeder en Greete Backer getuigen dat zij bij wijlen Johan Wegge geweest zijn toen 

hij op zijn sterfbed lag en dat daar toen Geertruydt ter Helle kwam, huilend, om een bepaald bedrag op 

te eisen en dat wijlen Johan Wegge toen antwoordde dat Johan Droochscheer de helft van die schuld 

moest betalen, maar daar weet Greete niets vanaf. Broeder Jan zei toen dat het haar ging om 2 gulden, 

waarvan wijlen Jan Wegge zei dat daarvan al 7 stuiver Brabants betaald waren.  

Marriken Peters getuigt dat zij toen ook bij Johan Wegge was en gehoord heeft dat Geertruydt ter Helle 

daar kwam manen, om hoeveel weet zij niet. 

 

Nr. 554 FOLIO:           150                    DATUM:                    21 maart 1523 

 

- Tussen Engbert Berentsz uit Zutphen en Henrick van Nuys. 

Dirick Diricksz, scheepstimmerman, getuigt dat hij ongeveer 6 of 7 jaar geleden voor de stad Zutphen 

een barge maakte met ettelijke knechten om hem te helpen, waarvan Engbert Berentsz uit Zutphen er 

één was; hij weet heel zeker dat wijlen Henrick van Nuys die toen het bevel voerde namens de vorsten 

van Gelre, de mensen bij hem uitbetaalde behalve Engbert Jansz, die wilde Henrick niet betalen omdat 

hij altijd als hij hem geld gaf Engbert alle dagen goed gezond was. Hij kreeg dus geen geld maar had 

wel 36 dagen gewerkt voor 6 stuiver Brabants min 1 oord. Verder had Engbert nog recht op 1 kroon 

voor het huis dat Henrick aan Engbert verhuurd had voor die periode en waarvoor hij ook beloofd had 

die te betalen alsof het zijn eigen schuld was.   

Nr. 555 FOLIO:          150v                   DATUM:                    23 maart 1523 

 

- Tussen Johan Stoeldreyer en Greete, de vrouw van loper Goert. 

Meynart Cuper getuigt dat hij gehoord en gezien heeft toen de ruzie voor de deur van Johan 

Stoeldreyer plaats vond tussen Greete, de vrouw van loper Goert en Jan, dat Greete daar voor de deur 

stond en tekeer ging tegen Jan die in zijn huis stond; Meynart hoorde o.a. dat ze zei dat zijn vrouw een 

hoer was; Jan zei haar verschillende keren dat ze weg moest gaan. Toen ze dat niet deed en doorging 

met schelden, zag Meynart dat Jan tenslotte op het stoepje kwam en haar met zijn vuist van zich 

afduwde en zei dat ze weg moest gaan.   

Joachim Hermensz getuigt net zo als Meynart gedaan heeft, n.l. dat Greete zijn vrouw een hoer             

noemde en dat Jan haar twee of driemaal zei weg te gaan, maar dat zij gewoon door ging. Zij kwam in 

de deuropening staan al roepende en Joachim zag dat Jan Stoeldreyer in huis een stuk hout nam en 

Greete daarmee wegduwde; Jan stond met één voet in huis en met de andere op de dorpel. Hij heeft 

niet gezien of hij met het stuk hout sloeg en van het duwen met de vuist op straat, weet hij niets af. 

 

Nr. 556 FOLIO:         151                     DATUM:                    23 maart 1523  

 

- Tussen Greete en genoemde Jan. 

Armgart Kystemaecker, uitdraagster, getuigt dat zij toevallig langs de Hofstraat kwam en zag dat Johan 

Stoeldreyer Greete Goerts met een stok sloeg, een eind van zijn huis vandaan, achter de Marienborch. 

Waar hij haar raakte, weet zij niet.  
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Beerte Goesens zegt dat zij samen met haar man zout en graan verkocht en getuigt dat Greete Goerts  

langs Johans deur liep en hem  vroeg waar zijn vrouw was. Toen kwam Catherine, de vrouw van Johan 

erbij en zei “hier ben ik, wat wil je van mij.“  Greete Goerts vroeg toen wat Catherine gisterenavond met 

haar man wilde en toen kwam Jan Stoeldreyer naar buiten met een stuk hout en sloeg haar op de arm. 

Greete zei dat hij daar nog wel wat van zou horen; Jan zei dat ze weg moest gaan en gebruikte het 

woord ‘hoer’, waarop Greete zei dat zijn vrouw dat was. Toen ging Jan naar buiten en sloeg haar met 

zijn vuisten.   

Alyt Gysberts die rogge en zout verkoopt die haar man thuis brengt, meldt dat zij gezien heeft dat Johan 

Stoeldreyer Greete Goerts op straat op de arm sloeg en tussen de schouders, twee of driemaal; wat er 

gezegd is, weet zij niet.   

 

Nr. 557 FOLIO:            151                   DATUM:                 23 maart 1523 

 

- Tussen Wynolt Messeler en Albert van Cranenborch. 

Johan Rijnvisch en mr Jans Bussenscutter getuigen dat ongeveer 1½ jaar geleden Albert van 

Cranenborch in het bussenhuis in Kampen gewerkt had aan ettelijke bussen, waarvoor hij nog 3½ g.g.  

moest ontvangen. Albert zei dat tegen Johan Rijnvisch en die verwees naar Wynolt Messeler. In 

aanwezigheid van genoemde getuigen, accepteerde Albert dat Wynolt hem nog 5 ph.g. schuldig bleef.  

Nr. 558 FOLIO:             151v                DATUM:                  24 maart 1523     

 

- Tussen de waardin voor de Kamperpoort in Zwolle en Hermen Roede. 

Heyn Joncker en Johan van Delden getuigen dat zij goed weten en aanwezig zijn geweest ongeveer 

twee jaar geleden boven in het Raadhuis bij de burgemeester, waar zij gehoord hebben dat Mechtelt 

Lambers, de waardin voor de Kamperpoort in Zwolle, Hermen Roede hier gerechtelijk aansprak voor 

een bedrag van 21 g.g., die hij met zijn paard en wagen bij haar verteerd had. Hermen bekende 

schuldig te zijn en vroeg haar wat geduld te hebben en zei dat hij haar wel wilde betalen. De 

burgemeester was het hier mee eens en de vrouw zag af van de aanklacht.  

Nr. 559 FOLIO:            151v                 DATUM:                  25 maart 1523 

 

- Tussen Claes Kroeser en de weduwe van Johan Droochscheer.  

Reyner van Drienhuysen getuigt dat hij afgelopen zomer toen hij bij Johan Droochscheer op het 

oorlogsschip lag, gehoord heeft dat Johan, de hoofdman, Claes vroeg of hij laken voor hem wilde kopen  

en Claes wilde dat voor hem wel doen, niet voor de Heren. Claes regelde toen laken om vijf soldaten te 

kleden, waarvan Reyner er één was en Claes zei hem dat de hoofdman er aansprakelijk voor was. 

Reyner heeft naderhand gezien dat Johan van der Vecht aan Johan Droochscheer het geld gaf voor het 

laken en Reyner werd voor zijn uniform gekort op zijn soldij.   

Nr. 560 FOLIO:            152                  DATUM:                  2 maart 1523 

 

- Van Sweer Stolte. 

Werner Jansz getuigt dat Sweer Stolte in Amsterdam namens Blancke Johan aangeklaagd werd omdat 

hij deel gehad zou hebben aan het oorlogs seynschip, dat het schip van Blancke Johan, geladen met 

goederen, in beslag zou hebben genomen en naar Kampen gebracht; Werner meldt dat hij stuurman 

was op het seynschip en onder ede verklaart dat Sweer Stolte niets te maken had met de aanhouding 

van het schip, omdat het al eerder aan Schele Claes de potschuiver verkocht was. Claes ontving ook 

diens deel van de buit uit het schip en van de goederen van Blancke Johan dat als prijs golden voor 

onze genadige Heren. Hetzelfde schip had ook bier en proviand aangevoerd voor de vijanden van onze 

Heren in Genemuiden en de schipper had daar allerlei roofgoed gekocht dat afkomstig was uit 

Genemuiden; de schippers hadden ook twee Gelderse paspoorten bij zich. Sweer heeft helemaal niets 
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te maken met het meenemen van zeilen, kabels, anker en touwen van schippers uit Genemuiden door 

enkele burgers uit Kampen. 

Wyllem Geertsz getuigt hetzelfde als Warner want hij heeft meegeholpen het schip in kwestie aan te 

houden en de buit mee te nemen; hij weet dus goed dat Sweer toen niets met het seynschip te maken 

had en niets van de buit heeft meegenomen. 

Schele Claes de potschuiver getuigt ook zo, dat Sweer Stolte niets te maken had met het seynschip en 

evenmin van de buit geprofiteerd heeft; zijn aandeel ging naar Claes. 

 

Nr. 561 FOLIO:          152v                  DATUM:                  11 april 1523 

Schipper Engbert van den Berge heeft onder ede verklaard dat wijlen Geert Symonsz uit Riga hem 

rechtens 10 h.p. schuldig is gebleven, waarvoor wijlen Geert hem wagenschot zou hebben geleverd, 

maar wat niet gebeurd is; verder is hij hem nog schuldig 3 Hoornsgulden voor 3 vaten bier die de 

schipper hem ook geleverd heeft in Riga.  

 

Nr. 562 FOLIO:            152v                 DATUM:                   12 april 1523 

 

- Tussen Geerloff Claesz en de executeurs testamentair van wijlen Alyt Hoyer. 

Thonys Tymmerman getuigt dat hij eenmaal getuigt heeft in de zaak tussen Geerloff Claesz en de 

executeurs van Alyt Hoyer over de toewijzing van de goederen van haar overleden man aan diens  

familieleden, dus van huisraad en geld. Thonys meldt verder dat wijlen Alyt de familie van haar man 

niets toewees van de liggende gronden, het huis in de Oudestraat noch van welk ander erf of rente dan 

ook, zeggende dat alles toebehoorde aan haar moeder Geese, dat het ‘gebonden’ goederen waren 

waarvan zij alleen de lijfrente had, zoals zij met documenten kon bewijzen.   

Egbert Cremer was één van de familieleden die recht had op de erfscheiding via zijn eerste vrouw en 

getuigt net zoals Thonys. 

Wychmoet, de vrouw van Egbert, getuigt hetzelfde, n.l. dat wijlen Alyt Hoyer de familie van haar man 

slechts roerende goederen en geld heeft toebedeeld; het huis en de andere erven en renten behoorden 

volgens haar aan haar moeder en daar had zij niets over te zeggen.  

 

Nr. 563 FOLIO:           153                     DATUM:                  13 april 1523 

 

- Tussen Johan Berentsz van de Drie Torens en Dirick van Holtzende met Goytken van Lochem. 

Otto Muller getuigt dat hij op het einde van de afgelopen vasten door Goytken van Lochem gevraagd 

werd om met hem een kan bier te drinken in de Drie Torens, waar zij samen met Dirick van Holtzende 

zaten en diverse anderen; toen zij de rekening opmaakten, riep Dirick de waardin en zei dat hij alles zou 

betalen en vroeg haar of zij dat in mindering kon brengen van de pacht van het land dat zij van hem 

gehuurd had. De waardin was daar niet blij mee en ze had vanwege de vrede het land niet gebruikt; 

omdat ze geen geld ontving van Dirick, richtte zij zich tot Goytken van Lochem voor de betaling. Deze 

zei dat hij zich aan zijn belofte zou houden, ik ben Dirick nog 1½ gulden schuldig dus ik kan wel betalen 

zonder schade te lijden. 

Jan Kystemaecker getuigt hetzelfde , n.l. dat hij Goytken van Lochem die woorden heeft horen spreken 

in de Drie Torens, waar de waardin Goytken vroeg waarom hij zich met het gelag bemoeide; hij zei 

tegen de waardin dat hij zich aan zijn belofte zou houden, dat hij Dirick nog 1½ gulden schuldig was en 

kon betalen zonder schade te lijden. Dit gebeurde ook enige dagen daarna.  

 

Nr. 564 FOLIO:         153                      DATUM:                    15 april 1523 

 

- Tussen Tele Blox en Heyle Wychmans. 

Jacob Scroer getuigt dat hij twee jaar geleden met Pasen aanwezig is geweest in het huis waar Heyle 

Wychmans en Tele Blox ruzie met elkaar hadden achter in de kamer, waar hij gehoord en gezien heeft 

dat Thomas Raven en zijn moeder van Heyle de achterkamer wilden huren voor een jaar, voor 5 h.p.; 
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Thomas bracht daar zijn huisraad in en woonde er; Heyle vroeg Wyllem[pje], zijn moeder, wie haar zou 

betalen, waarop de moeder antwoordde dat ze wel zoveel zou inbrengen dat de huur in orde kwam.  

Eefse Strijprock getuigt dat zij dat vaak gehoord heeft, maar er niet bij was. 

Jacob Scroer getuigt verder dat hij naderhand, twee jaar geleden, ook aanwezig was kort na Pasen, 

toen Heyle Wychmans Tele het onderhuis verhuurde voor 7 h.p. voor een jaar, met de voorwaarde dat 

als zij het jaar daarna niet in het huis bleef wonen, zij het zo goed mogelijk zou verhuren.   

Eefse was hier ook bij en getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 565 FOLIO:         153v                     DATUM:                     2 mei 1523 

 

- Tussen Femme, de vrouw van Francke Claesz en Wyllem[pje], de weduwe van Cleyne Pauwels. 

Johan Houwynck en Hessel Jansz getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden aanwezig waren op de 

hulk van schipper Reyner Touwemans, die in de Oort lag, waar zij gehoord en gezien hebben dat 

Francke Claesz en wijlen Cleyne Pauwels onenigheid hadden over een “hoyge”.  Na bemiddeling door 

goede mensen werden zij het eens: Francke zou aan wijlen Cleyne nog 8 koopmansgulden betalen, alle 

jaren met St.Jan 2 gulden; hiermee waren de partijen tevreden en de wijnkoop werd samen gedronken.  

Nr. 566 FOLIO:         153v                     DATUM:                    21 mei 1523 

 

Claes Martensz getuigt dat wijlen Cleyne Pauwels hem kort voor zijn dood gezegd heeft waarover hij 

onenigheid had met Francke Claesz, n.l. over de ‘hoyge’; de afspraak ging over vier termijnen, wanneer 

die waren en om hoeveel het ging, weet hij niet.  

 

Nr. 567 FOLIO:          154                      DATUM:                    17 april 1523 

 

- De onenigheid tussen Gerryt Woltersz uit Zutphen en Bloem van Doesborch tegen Dirick Wesselsz. 

Geert van Elten en Jan van Yperen sr getuigen dat zij omstreeks afgelopen Midwinter bij Dirick 

Wesselsz thuis geweest zijn, waar zij met Dirick en zijn vrouw woorden hadden over de verteringen en 

het gedronken bier van Gerryt Woltersz, Bloem van Doesborch, jonge Jan van Yperen en anderen 

gevangen soldaten uit de afgelopen tijd; genoemde Gerryt en Bloem wilden hun eigen verteringen best 

betalen en omdat Dirick en zijn vrouw daar niet tevreden mee waren, zeiden Gerryt Woltersz en Jan 

van Yperen jr, de zoon van genoemde Jan, dat ze garant zouden staan voor de andere soldaten met 

een getekend bewijs, dat de getuigen graag hadden willen zien maar dat Dirick en zijn vrouw niet 

konden vinden toen zij ernaar zochten. Getuigen melden ook dat Dirick Wesseslz en echtgenote 

tenslotte zeiden tegen de getuigen dat elk van de soldaten zijn eigen rekening moest betalen en dat ze 

daarmee tevreden zouden zijn.       

Gerryt van Witte getuigt dat hij omstreeks afgelopen Midvasten daar ook was voor de deur bij Dirick 

Wesselsz, waar Roloff Touslager woorden had met Diricks vrouw over de soldaten en hun verteringen 

en hij hoorde o.a. dat Roloff de waardin vroeg waarom ze de soldaten hadden laten vertrekken, waarop 

zij antwoordde dat zij hen hadden laten gaan vanwege hun beloften.     

 

Nr. 568 FOLIO:         154v                    DATUM:                     17 april 1523   

 

- Tussen Henrick Kerckhoff over drie koeien. 

Berent Claesz, Egbert Tymensz en Jacob Jacobsz, onze burgers en Kampereilanders, getuigen dat 

Henrick Kerckhoff in de oorlog van de soldaten uit Genemuiden buiten de afspraak om drie koeien 

gevorderd had die de vrouw van Henrick en haar knecht t.b.v. Genemuiden weer teruggehaald hebben. 

De drie getuigen weten goed en hebben zelf gezien dat de drie koeien al weer teruggehaald waren en 

naar het eiland gevoerd,  ‘s morgen op de dag dat in Kampen de vrede tegen de middag werd 

afgekondigd.  

Nr. 569 FOLIO:          154v                  DATUM:                   21 april 1523 
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- Van Jutte Velthuys. 

Berent Claesz getuigt dat Claes Velthuys in de oorlog buiten de afspraak om o.a. koeien in beslag nam  

van de soldaten in Genemuiden en een winter veulen, dat Heer Henrick van Genemuiden toen in zijn 

bezit had; Berent is aanwezig geweest in Genemuiden waar hij hoorde dat Claes Velthuys heer Henrick 

een oord minder dan 10 gulden bood, niettegenstaande Goytken van Lochem hetzelfde veulen kort 

daarvoor van heer Henrick gekocht had voor Claes voor 10 gulden , zoals Claes zegt.  

Nr. 570 FOLIO:          154v                  DATUM:                    21 april 1523 

 

- Tussen Jan Evertsz en Jan Droochscheer. 

Geerloff Backer en Jan Berentsz getuigen dat zij omstreeks Halfvasten bemiddeld hebben tussen Jan 

Evertsz en Jan Droochscheer over een schade die Jan Droochscheer in het huis van Jan Evertsz 

geleden had in de afgelopen zes jaar; Jan Droochscheer zou op de huur van afgelopen jaar een korting 

geven van 4 g.g. en daarmee waren beide partijen tevreden; of zij nog andere problemen hebben, 

weten getuigen niet. 

Evert ter Berchhorst getuigt hetzelfde en meldt bovendien dat Jan Droochscheer nog 1½ g.g. zou 

korten boven de 4 gulden die afgesproken waren en dit was bestemd voor het gelag. 

 

Nr. 571 FOLIO:          155                    DATUM:                     21 april 1523 

 

- Van Henrick Jansz uit Meppel over het Delftse laken. 

Claes Gerrytsz en Gerryt Gerrytsz, onze burgers, getuigen dat zij ‘s nacht met hun schip in de 

Zuiderzee lagen toen er ettelijke soldaten, liggend in Hulckesteyn, aan boord zijn gekomen vanuit een 

seynschip waar Johan Bree stuurman op is en dat zij uit het schip een Delfts laken hebben genomen 

dat eigendom was van Henrick Jansz uit Meppel, zij namen ook een knoopmes mee en ongeveer 23 

stuiver Brabants aan geld. Verder melden de getuigen dat zij wel weten dat Henrick een ingezetene is 

van het Sticht Utrecht, wonend in Meppel in Drenthe, met zijn vrouw en kinderen. Henrick is dus ook 

voor het gerecht verschenen en heeft daar gezworen dat het laken van hem en van niemand anders is 

en dat hij al zeven jaar in Drenthe woont met zijn gezin.   

Nr. 572 FOLIO:          155                    DATUM:                      27 april 1523 

 

- Tussen Henrick Mertensz en Jan Woltersz. 

Jacob Dodensz getuigt dat vorig jaar na Pasen Henrick Mertensz voor hem als schout van Kamperveen 

met twee keurnoten een jaarlijkse rente van 5 g.g. overdroeg gevestigd op zijn land in Kamperveen; hij 

hoorde dat Henrick Mertensz tegen Jan Woltersz zei, die erbij stond, dat hij dat deed voor hem en voor 

zichzelf, waarop Jan antwoordde dat het goed was. Wat voor handel Jan en Henrick samen hadden, 

weet Jacob niet. 

Reyner ter Helle, Hermen Roede en Dirick van Hattem getuigen dat zij er ook bij waren toen deze 

overdracht plaats vond en hoorden dat Henrick Mertensz die woorden sprak tegen Jan Woltersz; over 

welke afrekening dit ging, weten zij niet.    

 

Nr. 573 FOLIO:          155v                  DATUM:                    27 april 1523 

 

- Tussen  Henrick Cuper en de weduwe van Jan Droochscheer. 

Steven getuigt dat hij vorig jaar aanwezig was in Steenwijk toen wijlen Jan Droochscheer daar veel 

Bremer  bier bracht en hoorde dat Jan Droochscheer aan Henrick Cuper vroeg of hij het Bremer bier in 

de kelder wilde opslaan en zo goed mogelijk wilde verkopen; hij zou daarvan inhouden wat hij Henrick 

schuldig was. Wat overbleef, zou hij gebruiken als betaling van de twee paarden die hij aan de 

Kuinredijk gekocht had.    
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Nr. 574 FOLIO:          155v                  DATUM:                  4 mei 1523 

 

- Van Jan Valckener uit Kampen. 

Geerloff Geertz, Gyse van Bloxiell, Roloff Smit, Albert Smit en Dirick Dirixsz, onze burgers, getuigen dat 

in 1521 omstreeks St. Barbara een hulk met ettelijke goederen uit Wieringen door storm en onweer aan 

kwam drijven in Ens en dat zij met Jan Valckener en veel andere gezellen uit Kampen door de Heren uit 

Utrecht gestuurd werden naar de hulk om de koopmansgoederen niet te laten vergaan en de hulk niet 

door onze Gelderse vijanden te laten innemen. Er kwamen ook vier seynschepen met bemanning uit de 

Kuinre gezeild naar de hulk om deze in bezit te nemen en om de goederen in een schuit te laden op last 

van de Heren van Utrecht. De seynschepen uit de Kuinre zijn naar de hulk gegaan en Jan Valckener 

riep hen toe van boord te blijven omdat de Heren hen hadden bevolen de hulk met goederen in 

veiligheid te brengen, waar de bemanning van de seynschepen fel op reageerden. Een van de  

seynschepen was al bij de hulk en men begon naar spek en andere goederen te zoeken en de andere 

schepen naderden ook. Na een waarschuwing schoot Jan Valckener met zijn geweer op een van de 

seynschepen, waarbij een persoon gewond raakte, die naderhand, naar men zegt, gestorven is. 

Nr. 575 FOLIO:         156                    DATUM:                  6 mei 1523 

 

- Van Geertken Symonsz over het jaarlijkse pond. 

Swane Lamberts getuigt dat zij ongeveer 15 of 16 jaar geleden aanwezig was in de Hagen bij wijlen 

Marriken Claes thuis waar zij gezien heeft dat wijlen Marriken aan Geertken Symonsz 10 g.g. betaalde 

van de 1 h.p. per jaar gevestigd  op het huis van Geertken in de Nieuwstraat achter de OLV toren. 

Swane raadde hen aan dit schriftelijk vast te leggen, maar Geertken vond dat niet nodig.  

 

  Nr. 576 FOLIO:            156                   DATUM:                  6 mei 1523 

 

- Tussen Wyllem Vaeltken en Berent Claesz opt Eiland. 

Evert van Hardenberch getuigt dat hij omstreeks 4 mei in Hasselt op de Hasseler markt aanwezig was, 

waar hij gezien heeft dat Wyllem Vaeltken op de vrije markt van een onbekende man een paard kocht;  

hij vroeg de man of het een van de paarden was die ten onrechte in de oorlog meegenomen was. De 

man bevestigde dit en zei dat het paard afkomstig was van de Eilanders die het meegenomen hadden. 

Wyllem zei dat als er iemand komt aan wie het paard toebehoort en die wil mij het geld teruggeven, dan 

zal ik dat doen. Ik wil geen schade lijden noch winst maken. De koop geschiedde voor 8 ph.g.  

Nr. 577 FOLIO:         156v                    DATUM:                   7 mei 1523 

 

- Tussen Berent van Reest en Johan van Urck. 

Priester Geert Kuynretorff, mr Johan Cock, Johan Rijnvisch en Henrick van den Hoeve getuigen dat zij 

samen afgelopen winter omstreeks Lucia in de Wijnkelder zaten te drinken met Berent van Reest en 

Johan van Urck en andere mensen; er werd veel gedronken en men wilde afspreken wie het gelag zou 

betalen. Tenslotte wilde Berent van Reest dit wel doen Als hij terug zou zijn uit Denemarken zou hij het 

gelag betalen en daar was iedereen tevreden mee, wie hem eerder zou manen, moest zelf betalen. Hij 

had dus gewonnen van heer Kuynretorff.  

Nr. 578 FOLIO:          156v                   DATUM:                  7 mei 1523 

 

- Van het laken van Hermen ten Apel. 

Hermen Goesensz, onze stadsgenoot, getuigt dat Hermen ten Apel hem opgedragen heeft zaterdag 

acht dagen geleden met zijn schuit te varen van Kampen naar Steenwijk met een klein pak Engels 

laken. Toen Hermen met zijn schuit en het halve pak laken in het gat voor Blokzijl kwam, zijn er ettelijke 

soldaten uit Stavoren aan boord gekomen die het halve pak laken meenamen naar Stavoren, met een 
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koopman erbij; niettegenstaande de schuitenman de soldaten toezegde dat het halve pak toebehoorde 

aan Hermen ten Apel ...... [ niet af ]. 

Hermen Goesensz onze stadsgenoot , getuigt dat hij zaterdag acht dagen geleden uit Kampen kwam 

varen met zijn schuit waar een klein half pak laken in was met twee broeken erin gesloten om dat naar 

Steenwijk te brengen. Dit pak werd door de soldaten uit Stavoren voor Blokzijl uit zijn schuit gehaald en 

zij zeggen nu dat Hermen de schuitenman tegen hen gezegd heeft dat het laken in Groningen thuis 

hoorde. Hermen getuigt dat dit niet klopt en dat Hermen ten Apel in Kampen hem opgedragen heeft het  

laken naar Steenwijk te brengen; daar wilde hij wel een eed op doen.  

 

Nr. 579 FOLIO:           157                     DATUM:                  8 mei 1523 

 

- Tussen Cornelys, de vrouw van Dirick Haerwever en Henrick Balmaecker. 

Wyse, de vrouw van Johan Vriese, getuigt dat Cornelys, de vrouw van Dirick Haerwever, borg was 

geworden voor haar broer, Henrick Balmaecker, voor 3 g.g. die Henrick schuldig was aan Jan Vriese 

i.v.m. een verwonding; Wyse heeft het geld geheel ontvangen van Cornelys als borg voor haar broer en 

zij bedankt Cornelys voor de betaling; het betrof g.g. en geen ph.g.   

Nr. 580 FOLIO:           157v                    DATUM:                  8 mei 1523 

 

Wyllem Rippertszl en Leene Weggen getuigen dat zij Henrick Binder en Henrick van Beecken wel 

kennen en dat zij goed weten dat de twee Henricken wonen in Esens in het land van Hero Oomkens, zo 

ook een van hun gezellen, n.l. Henrick Erickes, die als gijzelaar naar Elburg gebracht is om een 

schriftelijk bewijs te halen. De getuigen melden dat zij die Henrick Erickes ook wel kennen en dat hij 

eveneens uit Esens komt, net als Dirick Cremer die bij genoemde kooplieden goederen in de schepen 

heeft liggen.   

[ toegevoegd ] 

Johan Cremer uit Lengerke de Olde uit het graafschap van Tekelenborch , nog Jonge Jan Cremer uit 

Lengerke, Evert Cremer uit Haselunne uit het gesticht van Munster.  

 

Nr. 581 FOLIO:         157v                   DATUM:                 8 mei 1523 

 

- Van Hans Holm en de weduwe van Geert Symonsz. 

Dirick van Zwolle, onze burger, getuigt dat hij in de jaren 1512 ontvangen had van wijlen Geert 

Symonsz uit Riga bepaalde papieren, waarin stond dat Dirick namens wijlen Geert zou manen en 

ontvangen van Hans Holm het bedrag van 490 mark Riga’s en een schikking die Hans wijlen Geert toen 

schuldig was. Dit bedrag heeft Dirick in Antwerpen van Hans ontvangen in 1513 en ook heeft Dirick 

naderhand in 1517 in Riga, toen Geert nog leefde, het geld overhandigd, zoals uit het kasboek dat hij bij 

Geert achterliet, wel zal blijken.  

Nr. 582 FOLIO:          158                    DATUM:                8 mei 1523 

 

- Van Johan Brune. 

Hermen Jansz, Symon Jansz en Hermen Busseltsz, onze burgers, getuigen dat zij wijlen Wyllem Brune 

wel gekend hebben en Geertken Henrixs zijn vrouw en dat zij weten dat die Wyllem en Geertken goede, 

integere mensen waren, bouwlieden in Kamperveen, die een zoon nagelaten hebben, Johan Brune, die 

nu woont in Borch opter Vemer en toner van deze brief is. Hij is als vrij man geboren uit een vrije 

moeder en Hermen Jansz, de getuige, heeft hem zelfs ten doop gehouden; Symon en Hermen 

Busseltsz hebben hem gekend vanaf zijn geboorte en zijn ouders lang vóór die tijd, hebben bij hen 

gewoond en zijn met hen omgegaan. Zij weten dus goed dat het zo is.  

Nr. 583 FOLIO:           158                    DATUM:                   8 mei 1523    
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- Onze burger en zijn goederen bezworen. 

Johan van Bommelen heeft onder ede verklaard dat bepaalde pakmanden met koopwaar en 4 zakken 

met hennep, peper en andere producten, die hij had in het schip van Swarte Michiel dat afgelopen 

dinsdag uit Amsterdam kwam, zijn eigendom zijn en van niemand anders. 

Jacob van Graess heeft ook onder ede verklaard dat bepaalde paklakens die ook in het 

bovengenoemde schip waren waarover Jan namens Jacob terzelfder tijd verantwoording aflegde, hem 

alleen toebehoren en niemand anders. 

Johan Ysercremer had in het genoemde schip ook een turfmand met ijzerwerk en heeft eveneens onder 

ede verklaard dat het zijn eigendom was en van niemand anders.  

 

Nr. 584 FOLIO:           158v                  DATUM:                 14 mei 1523 

 

- Tussen Johan Koertsz, knecht bij St. Agnietenklooster en joffer Witte.  

Otto Stegeman getuigt dat hij eigenaar geworden is van land aan de zomerdijk en dat hij dit verhuurd 

had in het afgelopen oorlogsjaar 1521 aan Albert Henrixsz uit Brunnepe, die hij korting gaf op de pacht 

voor de derde penning, omdat hij het land niet de hele tijd kon gebruiken. 

Hermen Kystemaecker getuigt hetzelfde, hij is ook eigenaar geworden van land aan de zomerdijk en hij 

heeft Evert Pelser in 1521 ook op de pacht gekort voor de vierde penning, omdat hij het land niet 

volledig kon gebruiken. 

Johan Evertsz getuigt dat hij Reyner Brouwer in 1521 gekort heeft op de pacht van land aan de 

zomerdijk voor de derde penning. 

Geert van Doetinchem had van Kersken Baeck, een Gelderlander, een stuk land aan de zomerdijk 

gehuurd, waarvan hij hem ook gekort heeft op de pacht voor de vierde penning.   

Nr. 585 FOLIO:           158v                   DATUM:                  14 mei 1523 

 

- Tussen Albert Stachouwer en Luytken Schoemaecker. 

Johan Evertsz jr en Johan Mullener getuigen dat zij dit jaar vaak gezien hebben dat Luytken 

Schoemaecker zijn koeien had staan in zijn hof achter de Steendijker molen en dat hij ze daar overal 

overheen liet lopen en schade veroorzaakte in de hoven van Johan Evertsz, Albert Stachouwer en 

andere buren. 

Nr. 586 FOLIO:         159                       DATUM:                     18 mei 1523  

 

- Tussen schipper mr Reyner en Gyse van Bloxiell. 

Hermen van Voerst en Peter Cremer getuigen dat zij afgelopen winter toen er weer vrede was, zaten te 

drinken bij Alyt Muller, waar ook enkele soldaten uit Zwolle zaten met Gyse van Bloxiell, toen mr Reyner 

binnen kwam en met een van de soldaten, Peter Schutemaecker, onenigheid kreeg over een kwestie 

waarvoor mr Reyner hem gerechtelijk had aangesproken. Getuigen hoorden dat Gyse van Bloxiell 

beloofde namens Peter op Vastenavond iets te vergoeden; meer weten zij niet, maar het ging wel over 

een handschrift.  

Nr. 587 FOLIO:          159                     DATUM:                       18 mei 1523 

 

- Tussen mr Jacob Barbier en zijn knecht .  

Roloff Dunnynck, Laurens Jansz en Henrick Koedieff getuigen dat mr Jacob Barbier en zijn almans 

knecht onenigheid hadden over de dokterskosten. Getuigen, met Otto Muller als vierde man, hebben 

ongeveer acht dagen geleden getracht de zaak uit de weg te ruimen, waar mr Jacob goedschiks aan 

mee werkte. Symon zei dat mr Jacob hem had beloofd zijn been te genezen, in dat geval wilde hij wel 

meer betalen. mr Jacob reageerde door te stellen dat als hij wilde genezen, hij twee of anderhalve week   

bij hem moest blijven. Toen Symon dit hoorde zei hij dat hij niet meer behandeld wilde worden door mr 

Jacob. Zo bleef de zaak onopgelost.   



RAK inv.nr. 10 

 

126 

 

 

Nr. 588 FOLIO:          159v                   DATUM:                     18 mei 1523 

 

- Tussen de gildemeesters van de metselaars en Bartolt Evertsz. 

Johan de Guede getuigt dat hij ongeveer drie jaar geleden met Heynken van den Elborch, als 

gildemeesters van de metselaars, Bartolt Evertsz heeft aangenomen als gildebroeder; deze heeft het 

schotelgeld en andere verplichtingen altijd betaald m.u.v. hetgeen nu onderwerp van meningsverschil 

is.  

Peter van Munster getuigt dat hij dit ook weet en hoewel Bartolt zegt dat hij in de tijd dat Peter 

gildemeester was, het lidmaatschap zou hebben opgezegd, meldt hij dat dit niet gebeurd is.  

 

Nr. 589 FOLIO:          159v                   DATUM:                    22 mei 1523 

 

- Tussen mr Jacob Barbier en Francke van Borstelen. 

Otto Muller getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden gehoord heeft bij mr Barbier thuis dat Francke 

van Borstelen bij mr Jacob kwam met een vat met goederen, toebehorend aan Hans Meysener,  als er 

een goede muts afkon, wilde hij het vat wel bij hem aangeven, daar zou hij zijn schulden wel van 

kunnen betalen, want het vat was wel 100 of 150 gulden waard. Mr Jacob antwoordde dat als Francke 

bij hem het vat wilde aangeven dan zou hij hem een muts geven van 1 kroon; Francke  had het vat bij 

hem thuis staan.  

Alyt Mullers getuigt dat zij daar bij is geweest ongeveer veertien dagen geleden bij haar thuis, waar zij 

hoorde dat het vat met goederen, door Francke in beslag genomen, niet zou worden weggehaald 

voordat er recht geschied was; Francke beloofde dat te doen.  

Nr. 590 FOLIO:          160                     DATUM:                   22 mei 1523 

 

- Tussen Luytken Schoemaeckers en Albert Stachouwer. 

Henrick Wesseltsz en Henrick Balmaecker getuigen dat Luytken Schoemaecker en Albert Stachouwer 

onenigheid hebben over een schade die Luytkens koeien in de hof van Albert veroorzaakt zouden 

hebben. De schade zou door wijze mannen vast gesteld worden. Getuigen zijn daarom gisterenavond 

in de hof geweest en hebben daar de situatie bekeken en stellen dat er volgens hen geen schade is 

veroorzaakt aan bomen en loten; er waren ook geen kolen of kruiden in de hof, zodat de koeien alleen 

maar wat gras hebben gegeten en dat staat nu kniehoog in de hof.  

Nr. 591 FOLIO:          160                     DATUM:                    22 mei 1523 

 

- Van schipper Engbert van Hardenberch, aangehouden in Dokkum. 

Reyner Brouwer, Lambert Santvoerer en Jacob Scroer, onze burgers, hebben onder ede verklaard dat 

het schip met goederen dat schipper Engbert van Hardenberch, ook onze burger, nu vaart en geladen 

heeft en beheerd, in Dokkum is aangehouden en dat de goederen niemand anders toebehoren dan 

onze burgers.  

Nr. 592 FOLIO:           160v                   DATUM:                    23 mei 1523 

 

- Tussen Jacob Gevert van Erfurt. 

Arent Lubbertsz, verver en onze burger, getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden hier in 

Kampen bij Henrick van Mullem eerlijk gekocht heeft van Jacob Gevert uit Erfurt acht vaten met Erfurter 

weet [ verfstof ] met een speciaal merkje, elk vat voor 11 g.g. van 28 stuiver Brabants de gulden. Hij 

heeft de vaten direct ontvangen en ook contant betaald, zoals was afgesproken.  

Henrick van Mullem en Andries Tymmerman getuigen dat zij omstreeks veertien dagen geleden 

aanwezig waren toen Arent de acht vaten weet kocht van Jacob, acht vaten Erfurter weet van 11 g.g 
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per vat, van 28 stuiver Brabants de gulden, deze contant betaalde, waarna zij met betrokkenen de 

wijnkoop hebben gedronken.  

 

Nr. 593 FOLIO:        161                        DATUM:                        23 mei 1523 

 

- Van Johan Stryck en Evert Polsbroeck de knecht van Jan.  

Tymen van Voerst, Rycolt Arentsz en Dirick Tripmaecker getuigen dat zij gisterenavond gingen 

wandelen onder de brug, waar Johan Stryck uit Zwolle met Evert Polsbroeck, zijn knecht, hen tegemoet 

kwamen;  zij hadden veel beledigende opmerkingen tegen hen en omdat de getuigen daar niet op 

wilden reageren, gingen zij terug naar de brug. Toen ze al een eind op weg waren naar de brug, losten 

Johan en Evert drie schoten met hun geweren zodat de kluiten aarde hen om de oren vlogen.  

Egbert Steenberch getuigt dat hij de kluiten aarde zag bij de Vispoort. 

Berent van Wilsem getuigt dat hij die twee gezellen heeft gezien op de dijk tussen Wilsum en hier en 

dat de kleinste van de twee hem bang maakte en achterna liep en zei “jij, Blauwvinger uit Kampen” en 

op hem wilde schieten, maar hij had geen kruit.  

Johan Geertsz, koperslager en Hillebrant Kempen getuigen dat deze twee mensen hen ook tussen 

Wilsum en hier tegemoet kwamen en dat Johan Stryck Jan Geertsz van de dijk duwde en hem ook met 

zijn degen wilde steken, maar Hillebrant kon ze van zich af houden.  

 

Nr. 594 FOLIO:         161v                     DATUM:                 29 mei 1523 

 

- Van de gevangene die uit de Broederen gehaald is, uit het voorportaal. 

Claes Kruse, schout, getuigt tijdens zijn eedaflegging dat hij in de nacht dat Albert Kruse doodgestoken 

werd langs de stad liep, op zoek naar degene die dat had gedaan en toen hij achter de Broederen 

kwam zag hij daar ettelijke vrouwen die zeiden dat de schuldige achterin het portaal was, binnen de 

tralies. Claes nam de sleutel en deed het portaal op slot, maar de jongen duwde de deur weer open; 

Claes riep de wachters en zei dat de booswicht binnen was en met extra hulp kreeg hij de deur weer 

gesloten. De booswicht werd gevangen en meegenomen naar de Schepenkamer, waar aanwezig 

waren Lubbert van Hattem, Gerryt Kistensitter  en Claes Croeser. In het portaal werd het mes 

gevonden, met bloed eraan, hoe het daar kwam weet hij niet. 

Claes Croeser getuigt tijdens zijn eedaflegging dat hij lawaai hoorde bij de tralies en realiseerde zich dat 

de dader van de doodslag daar binnen was; hij schoot door de tralies omdat de broeder het convent 

niet open wilde doen; hij zag dat de jongen zich tenslotte overgaf en naar de Schepenkamer werd 

gebracht. Claes Kruse wilde hem gevangen zetten; hij heeft niet gezien dat de gevangene enige 

tegenstand bood.  

 

Nr. 595 FOLIO:           162                     DATUM:                  29 mei 1523 

 

- Tussen Cornelys Pottebacker en Jacob van Vorden. 

Johan Keyser en Arent Jansz, verver, getuigen dat zij afgelopen winter, een maand of twee voordat 

Evert Hoeck was overleden, aanwezig zijn geweest bij Cornelys Pottebacker thuis, waar zij gezien 

hebben dat Cornelys aan wijlen Evert Hoeck verkocht als betaling van de huishuur die hij Evert 

verschuldigd was met Pasen, een kwart rogge, het kwart voor 10 g.g. en de huur was 17 h.p.; Evert zou 

daar nog 2 h.p. op betalen, die de rogge meer waard was dan de huur. Cornelys betaalde dit lang van 

tevoren omdat Evert daarom had gevraagd; hij had het geld nodig en kon niet wachten tot Pasen. 

Jan [ tje ] Vette getuigt dat zij met andere vrouwen de vrouw van Cornelys heeft helpen bidden de 

genoemde betaling van zijn huur eerder te doen, wat hij ook gedaan heeft. Zij heeft namens Evert een 

deel van de rogge weer verkocht; de betaling van de huur was verschuldigd met Pasen.  

Kunne Uitdraechster getuigt dat zij ook een deel van de rogge heeft gekocht en zij weet dat de rogge 

gold als betaling van de huur; zij is niet bij de levering ervan geweest.  
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Nr. 596 FOLIO:            163                  DATUM:                  3 juni 1523 

 

- Tussen Jan Wyllemsz en Henrick Geertsz en Henrick Hoff. 

Albert Roloffsz getuigt dat hij namens de jonker van Dort in het jaar van het beleg van Hasselt, een stuk 

dijk in Mastenbroek gemaakt heeft bij de verste molen, toebehorend aan de jonker, waarnaast Henrick 

Hoff ook een stuk dijk had, dat gemaakt werd door Jan Wyllemsz en Henrick Geertsz. Getuige weet dus 

zeker bij de schouw dat die twee personen het dijkstuk van Henrick Hoff wel degelijk gemaakt hebben, 

zoals Albert voor de jonker, die hem daarvoor betaald heeft.  

Nr. 597 FOLIO:           163                    DATUM:                    4 juni 1523   

 

- Van Johan Bontwercker uit Deventer. 

Jan Jansz, Thonys Gerrytsz en Claes Gysen, onze burgers, getuigen dat zij omstreeks drie weken 

geleden hier stonden bij de brug en zagen dat Roloff over de brug kwam, de knecht van Luytken inde  

Trufelen met Luytkens wagen en toen hij in de stad was gekomen zagen getuigen dat Johan 

Bontwercker uit Deventer, die bij zich had Lutgart, de vrouw van Dicke Luytken, dat Roloff tegen Lutgart 

zei: “dat is de man” en bewerkte daarna onze burger Johan Houwynck d.m.v. geld om Roloff met de 

wagen aan te houden vanwege een vierde scheepsaandeel, wat genoemde Johan op verzoek van 

Lutgart in tegenwoordigheid van de getuigen ook deed.    

Nr. 598 FOLIO:          163v                    DATUM:                   8 juni 1523 

 

- Tussen Greete Lyffers en Truyde Keyser. 

Anne Claes getuigt dat Greete Lyffers een tijd geleden van de vrouw van mr Jacob Barbier twee achtste 

delen boter gekocht had en zij heeft afgelopen winter omstreeks  Kerstmis gezien dat Truyde Keyser bij 

mr Barbier kwam en de vrouw van mr Jacob voor één achtste deel boter 29 stuiver Brabants betaalde 

namens Greete Lyffers en 1 stuiver Brabants kortte van het ene pond boter dat Truyde, die een 

maatschap met de vrouw van Jacob had, gegeten had. Anne was in die tijd de dienstmaagd van mr 

Jacob, niet Truyde. Toen Greete de boter haalde, was de vrouw van mr Jacob boven in de kamer en 

weet er niets van af en kan er dus niets over zeggen.  

Hille Jans, de dochter van wijlen Geert Aernst dienstmaagd, getuigt dat zij ongeveer veertien dagen na 

Pasen met Truyde Keyser naar Zwolle ging en dat Truyde haar zei dat Greete Lyffers haar de boter 

betaald had en dat zij haar niets meer schuldig was. Hille vroeg haar hoe het dan zat met mr Jacob, 

waarop Truyde antwoordde dat hij haar niet maande omdat zij alle betaald had.   

 

Nr. 599 FOLIO:         163v                     DATUM:                     8 juni 1523 

 

- Tussen Jacob Warnertsz en Johan Schoemaecker. 

Hermen Nest, Luytken de Wylde en zijn vrouw Nelle, de waardin, getuigen dat zij omstreeks 

Vastenavond 1522 aanwezig waren bij Luytken de Wylde, waar zij gehoord en gezien hebben dat 

Gerritken, de weduwe van Rent Tymmerman, verhuurde aan Jacob Warnertsz , de vroegere schout van 

Genemuiden, een huis met hof in de Geertstraat van der Aa voor 14 h.p. voor een jaar, een periode die 

nu met Pasen afloopt; zij stelde als voorwaarde dat Jacob het huis en de hof alleen zou bewonen en dat 

er niemand bij zou komen. Op die voorwaarde wilde hij het huis niet huren, nog niet voor de helft van 

het geld. De weduwe beloofde hem dat het niet zo’n vaart liep en daarna heeft de vrouw van Wyllem 

van Renes, die gebrekkig was, de hof mede gebruikt, haar kleren daar gebleekt enz. en ook het privaat 

en de put gebruikt.  

Nr. 600 FOLIO:           164                    DATUM:                     10 juni 1523    

 

- Tussen Heyle Wychmans en Tele Bloxs. 
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Dirick Tripmaecker en Luytken van Hasselt getuigen dat Heyle Wychmans en Tele Bloxs een tijd 

geleden onenigheid hadden over 6 h.p. en dat zij de getuigen om een bemiddeling hadden gevraagd,  

afgelopen vasten bij Else Blanckers thuis. Er werd besloten dat Heyle aan Tele van de 6 h.p. één h.p. 

zou geven en dat daarna het probleem was opgelost. Getuigen vroegen of er nog meer problemen 

waren en dat werd door partijen ontkend.  

Else Blanckers, de waardin, was er ook bij en getuigt hetzelfde.   

 

  Nr. 601 FOLIO:            164                   DATUM:                  10 juni 1523 

- Tussen Johan Bartoltsz uit Grafhorst en mr Jacob Barbier. 

Schipper Roloff Claesz, Goert Petersz en Henrick van Bremen getuigen dat mr Jacob Barbier Johan 

Bartoltsz uit Grafhorst medisch behandeld heeft en er onenigheid is over het meesterloon; daarom 

hebben getuigen omstreeks twee jaar geleden met Claes Byvoet als vierde man, een bemiddeling 

gedaan tussen beide partijen en er werd afgesproken dat Jan Bartoltsz mr Jacob zou geven, inclusief 

het drankje dat mr Jacob gemaakt had, een bedrag van 4 ph.g. en dat daarmee het probleem opgelost 

zou zijn.  

Nr. 602 FOLIO:              164v               DATUM:                   15 juni 1523 

- De nabuurschap van Tymen van der Veen en Gosen van den Dam tegen Lubbe Lentinges. 

Weyme van der Straten getuigt dat zij gehoord heeft van wijlen Styne Florys, toen zij nog leefde, dat ze 

zei dat de lange tafels die toen in haar gang stonden, gegeven waren door wijlen mr Marten Wyllemsz 

aan de gemeenschappelijke buren, zodat degene die een dergelijke tafel wilde lenen, dit altijd mocht 

doen. Deze tafels waren dus ten behoeve van de buurt, zo lang ze gebruikt konden worden. Bij de 

tafels hoorden vier houten schragen .  

Jacob Kystemaecker getuigt dat hij ook gehoord heeft van wijlen Styne Florys dat de tafels 

toebehoorden aan de gemeenschappelijke buren en dat dit zo bleef, zo lang als de nabuurschap bleef 

bestaan. 

Femme Vette getuigt dat zij onlangs de buren heeft horen zeggen dat mr Marten de tafels aan de 

gemeenschappelijke buren had gegeven, zo lang als de buurschap bestond. 

Jutte op die Ryt getuigt hetzelfde als Femme.  

 

Nr. 603 FOLIO:               165                DATUM:                   15 juni 1523 

 

- Tussen Beele Cremers en Janneken uit de Kuinre. 

Geertruydt Wyllems, koopvrouw, getuigt dat zij afgelopen winter aanwezig is geweest bij Beele Cremer 

thuis, waar zij gezien heeft dat Janneken uit de Kuinre van Beele een partij vlas kocht en tegen haar zei 

dat ze een neef had, een rijke man, die ook vlas nodig had; zij vroeg Beele of hij ook bij haar kon kopen, 

zij zou borg voor hem staan. De man is gekomen en heeft veel vlas van Beele gekocht; Geertruyt heeft 

in diezelfde tijd gehoord, dat die man met Beele afrekende en haar 9 gulden schuldig bleef die hij met 

veertien dagen of met Vastenavond zou betalen.  

Lubbe Claesz getuigt dat zij later gehoord heeft dat Beele bij Janneken kwam toen deze in de kraam lag 

en haar maande vanwege de vreemde man en vroeg wat ze beloofd had. Janneke antwoordde dat ze 

niets beloofd had en alleen gezegd had dat hij genoeg geld had om Beele te betalen.  

 

Nr. 604 FOLIO:            165                 DATUM:                   16 juni 1523 

 

Jan ter Helle sr getuigt dat hij afgelopen maandag na de middag op de stijger stond achter de kraan en 

zag dat een deel van de schippers, waarvan Eysuyper er een was, kwamen aangelopen en in schipper 

Hessels schip sprongen en hij zag dat zij het zeil opensloegen en dat zij over elkaar heen lagen; Hessel 

werd omver geduwd en onder de voet gelopen. Getuige kon niet zien wie de hoofdschuldige was, want 

ze lagen allemaal over elkaar heen.  
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Nr. 605 FOLIO:             165v               DATUM:                  16 juni 1523  

 

- Tussen Heyn Joncker en Arent mitte Spelden. 

Johan Fijn, Brent Prior en Goesen Holtzager getuigen dat zij in 1522 omstreeks Midvasten aan de 

brandenwijn waren bij Johan Wegge, waar Arent mitte Spelden ook was en waar zij hoorden en zagen  

dat Heyn Joncker en Arent onenigheid kregen over een bepaalde schuld. Als betaling gaf Arent hem 

toestemming om onmiddellijk zijn goederen in beslag te nemen die hij in de stad had en b.v. zijn paard 

en wagen .  

Nr. 606 FOLIO:           165v                  DATUM:                   19 juni 1523 

 

- Van Peter van Wyringen. 

Peter van Wyringen heeft te kennen gegeven dat enige slecht willenden hem hebben bedrogen en 

zwart gemaakt bij de admiraal en de hoofdlieden van de keizerlijke majesteit ter zee, omdat hij Zwolse, 

Groningse en Gelderse goederen zou hebben verdedigd en gevrijwaard. Hij wil zich verantwoorden en 

de waarheid laten horen en heeft nu een heilige eed gezworen dat de gegeven verdenking niet op 

waarheid berust en dat er al die jaren nooit enig oorlogsschip met Geldersen bij hem aan boord is 

geweest en dat hij dus ook nooit goederen heeft verdedigd of gevrijwaard. 

Cornelys de Goyer getuigt dat hij dit hele jaar bij Peter als knecht aan boord is geweest en dat het hele 

jaar geen enkel oorlogsschip aan boord is geweest of enige goederen heeft geconfisqueerd.    

 

Nr. 607 FOLIO:             166                   DATUM:                   22 juni 1523 

  

- Van de oploop voor de Raad, donderdagochtend 22 juni, waarbij dienaren gehinderd werden om Jan 

Borst voor de rechtbank te brengen op bevel van de Raad. 

Dienaar Steven getuigt in eerste instantie dat hij Aernt Eysuyper, de broer van Jan Borst, niet kent en 

dus niet weet wat hem drijft.  

Over Mouwer Evertsz getuigt hij, dat hij, dienaar Steven, Jan Borst bij de arm gegrepen had om hem te 

leiden en dat Mouwer hem, Steven, met de vuist op de arm en de borst stootte terwijl hij zei “wat wil je 

maken?” en daarna werd zijn knopmes van zijn zijde gerukt, wie dat deed weet hij niet; iedereen ging 

zich ermee bemoeien, men riep: “nee, nee, zo niet” en zij haalden Jan Borst weg bij de dienaren. 

Steven meldt verder dat hij in de mensenmassa Henrick Ruggeke zag, Ulfert Claesz en Aernt Leffertsz, 

maar hij weet niet wat zij deden; hij zag wel dat Aernt Leffertsz uit de deur kwam maar of hij gedronken 

had, weet hij niet. Hij meldt ook dat hij zag dat Goesen mitte Haren achterwaarts omver werd getrokken, 

maar wie dat deed, weet hij evenmin.    

Goesen Dienaar getuigt dat hij hetzelfde zag toen ze Jan Borst ingerekend hadden, n.l. dat Aernt 

Eysuyper zijn broer bij de arm nam en riep: “nee, nee, niet zo!”  

Over Mouwers getuigt hij dat deze ook in de hoop mensen lag, rumoer maakte maar wat er gebeurde 

kon hij niet goed zien, want hij werd achterwaarts weggetrokken door Jan Eysuyper, hij hoorde 

meerdere roepen en Jan Eysuyper ontwijken. 

Jan Fijn getuigt dat hij en Steven de dienaar Jan Eysuyper bij de arm grepen om hem weg te leiden en 

dat Jan hen ontsnapte in het rumoer, hoe dat kwam, weet hij niet.  

Berent Prior, dienaar, getuigt dat hij, toen de burgemeester zei dat men Jan Eysuyper moest vangen, 

van de bank sprong om hem te helpen pakken en dat hij toen zag dat Mouwer Evertsz daar bij liep en 

zei “nee, nee, zo zal het niet zijn” en dat Mouwer verder met anderen Jan Borst wegduwde en zag dat 

Ulfert Claesz mee hielp duwen om hem uit handen van de dienaars te halen; verder kende hij niemand, 

het was een gedrang en veel rumoer. 

Mr Hans Bussenmeester getuigt dat hij wel zag en hoorde dat de gevangene ontsnapte; in de 

mensenmassa zag hij Mouwer Evertsz die ook veel lawaai maakte maar wat hij zei kon hij niet verstaan 



RAK inv.nr. 10 

 

131 

 

want andere mensen stonden voor hem. De vrouwen maakten ook veel lawaai, maar hij  weet niet wie 

zij waren.  

 

Nr. 608 FOLIO:         167                      DATUM:               22 juni 1523 

 

- Tussen Heyn Joncker en Arent mitte Spelden.   

Jacob Dodensz, Egbert Badynck en Wolter Tymensz getuigen dat zij in 1521 op de avond van Maria 

Geboorte in Wilsum geweest zijn, waar Heyn Joncker en Arent mitte Spelden onenigheid met elkaar 

hadden over een bepaalde schuld; Arent heeft beloofd aan Jacob Dodensz, in tegenwoordigheid van 

Egbert en Wolter, dat hij wilde afrekenen met Heyn Joncker en hem wilde betalen binnen veertien 

dagen. In diezelfde periode was Arent nog ingezetene van Kamperveen en zijn belofte gold daar ook. 

Jacob Dodensz, schout, getuigt verder dat hij kort daarna in Kampen aanwezig was toen Heyn Joncker 

en Arent samen aan het rekenen waren en hij heeft gehoord dat toen ze alles doorgerekend hadden er 

een schuld overbleef van 15 ph.g. Arent beloofde Heyn dit te betalen via een jaarlijkse rente van 1 h.p. 

gevestigd op een huis en hof in Brunnepe, waarop Heyn antwoordde dat hij dat een goede betaling 

vond.  

 

Nr. 609 FOLIO:         167                     DATUM:                   22 juni 1523  

 

- Van Henrick Albertsz, schipper. 

Alfer Goytkensz getuigt dat hij tegelijkertijd met Johan Eysuyper door de dienaren van het Raadhuis 

weggestuurd werd; hij stond bij Henrick Albertsz, de rijnschipper en hij heeft niet gezien dat Henrick zich 

tegen de dienaren keerde op enigerlei wijze, maar ging rustig weg met getuige; hij heeft evenmin 

gehoord dat Henrick afkeurenswaardige woorden gebruikte tegen de dienaren.  

Hermen Henricksz was van het begin tot het einde op het huis en heeft van hem niets gezien of 

gehoord.  

Seyn Jacobsz getuigt dat hij op de trap stond bij de keuken, rumoer hoorde en zag dat er mensen op af 

kwamen, o.a. Henrick Albertsz; hij kwam heel rustig, zonder rumoer te maken; meer weet hij niet. 

 

Nr. 610 FOLIO:         167v                    DATUM:                  22 juni 1523 

  

- Van Joest Petersz.             

Geert Cock getuigt dat hij afgelopen donderdag toen het rumoer plaats vond met Johan Eysuyper op 

het Raadhuis, met Joest Petersz heeft staan spitten in diens hof van de vroege ochtend tot aan de 

middag, zodat hij goed weet dat Joest van ’s morgens 5 uur tot ’s middags 12 uur niet in de stad is 

geweest. 

Geert Backer getuigt dat hij diezelfde donderdagochtend omstreeks 9 uur ook in de hof was en zag dat 

Joest daar stond te spitten met Geert Cock. 

Albert Huge getuigt dat hij recht tegenover de hof van Joest woont en gezien heeft dat Joest op 

donderdag de gehele morgen stond te spitten vanaf 5 uur.  

 

Nr. 611 FOLIO:          168                    DATUM:                 22 juni 1523 

 

- Van Arent Leffertsz. 

Johan Henricksz, schoenmaker, getuigt dat hij afgelopen donderdag toen het rumoer met Johan 

Eysuyper op het Raadhuis plaats vond, achter de deur van het scherm zat en dat hij zag dat Arent 

Leffertsz, toen het antwoord gegeven was, dit met de anderen afkeurden; hij heeft niet gezien dat hij 

zich met woorden keerde tegen de dienaren of de rechtbank. 

Thys van Heel was ook op het Raadhuis en hij heeft van Arent Leffertsz niet gezien of gehoord dat hij 

enige woorden gezegd of daden verricht heeft tegen de dienaren of de rechtbank.  
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Hermen Henricksz heeft van Arent niets gezien of gehoord, terwijl hij toch van het begin tot het einde op 

het huis was. 

Henrick Jansz getuigt dat hij op die tijd ook op het Raadhuis was en hij heeft van Arent niets kwaads 

gezien of gehoord.   

 

Nr. 612 FOLIO:          168                     DATUM:                  26 juni 1523 

 

- Tussen Dirick Kystemaecker en Swarte Wynken, metselaar.  

Johan Berentsz , loper, getuigt dat hij afgelopen dinsdag na Pinksteren naar het huis van Wynolt 

Messeler geweest is op de rechtsdag van Dirick Kystemaecker, waar Wynolt met Dirick had 

afgesproken om de ruzie op te lossen over een bankje. Toen ze daar waren, zei Wynolt dat hij naar 

Dronten moest en geen tijd had, als hij terugkwam zouden ze het wel regelen. 

Johan Noyer getuigt dat hij afgelopen zondag acht dagen geleden met Dirick Kystemaecker langs het 

huis van Wynolt Messeler kwam en dat deze Dirick toeriep waarom hij beslag bij hem had laten leggen. 

Hij wilde het in vriendschap oplossen. Toen zij binnen waren, wilden beide partijen bemiddeling hebben 

van ‘goede lieden’ en misschien moesten ze het bankje wel laten staan. Ze zouden enige dagen later 

verder gaan.  

 

Nr. 613 FOLIO:          168v                   DATUM:                 26 juni 1523 

 

Adriaen Cuper en Lange Dirick Kystemaecker, gildemeesters, getuigen dat zij het bankje, waarover 

ruzie is tussen Dirick Jansz, de kistenmaker en Wynolt Messeler, hebben bekeken en zeggen dat Dirick 

daar wel 9 Hoornsgulden aan verdiend heeft, want dat is volgens hen de waarde van het bankje.  

 

Nr. 614 FOLIO:            168v                 DATUM:                  27 juni 1523 

 

- Tussen Francke Claesz en Wyllem [ pje ], de weduwe van Cleyne Pauwels. 

Thys Hoyer getuigt dat hij omstreeks 2 jaar geleden aan wijlen Cleyne Pauwels gevraagd heeft hoe het 

stond met Francke Claesz, waarop wijlen Pauwels antwoordde dat het opgelost was en dat hij 2 gulden 

per jaar zou hebben; meer weet hij niet.  

Nr. 615 FOLIO:           168v                   DATUM:                  27 juni 1523      

 

- Van Hermen, de weduwe van Evert Nucke tegen Henrick Hoff.  

 Frerick Wyllemsz getuigt dat hij terzelfder tijd als Evert Nucke met zijn gezel het geld nam van Henrick 

Hoffs meierse in Hasselt; hij  weet goed dat wijlen Johan Droochscheer en Kersken Scheydemaecker, 

als hoofdlieden, van het geld in kwestie elk 1 Emder gulden hebben ontvangen.              

Frans inde Parse getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 616 FOLIO:          169                      DATUM:                   1 juli 1523 

 

- Tussen Wynolt Messeler en Dirick Jansz, kistenmaker.  

Anna Everts getuigt dat zij, terzelfder tijd als Wynolt Messeler aan Dirick Jansz kistenmaker gevraagd 

had het bankje te maken, dienstmaagd was bij Wynolt, waar zij ongeveer een kwart jaar geleden 

gehoord heeft dat Dirick eerst 6 Hoornsgulden geëist had voor het repareren, wat Wynolt hem niet wilde 

geven. Na veel loven en bieden werden zij het eens: Wynolt zou 5 Hoornsgulden geven en Dirick wilde 

daarbij nog 1 schepel rogge hebben. Wynolt zei dat het op 1 schepel rogge niet aankwam en Dirick ging 

weg en zou het bankje maken.  

Nr. 617 FOLIO:           169                     DATUM:                   1 juli 1523 

 

- Tussen Geerloff Claesz en Geert Pynynck. 
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Hermen Nest en Peter Evertsz getuigen dat zij zegslui zijn geweest namens Geertken Goyer, toen 

Geertken haar huis Achter de nieuwe Muur verkocht aan Geert Pynnynck. Volgens hen is de koop 

gebeurd als volgt: Geert zou het huis krijgen voor 28 h.p. per jaar, het zou een vrij huis met erf zijn en er 

moesten 23 Hoornsgulden afgelost worden die op het huis gevestigd waren, af te trekken van de 28 

h.p.; wat overbleef was voor Geertken vanwege de overwaarde van het huis, contant te betalen.   

Daarna op 13 oktober: 

Hermen Nest getuigt verder dat de bedragen in de brief van de 23 pond door de Raad vastgesteld zijn 

op Hoornsgulden i.p.v. herenponden, dat er mede afgesproken werd dat Geert genoegen nam met 

deze wijziging.    

 

Nr. 618 FOLIO:          169v                    DATUM:                   1 juli 1523 

 

- Vriesken Draeger, over de verwondingen die hij toegebracht zou hebben. 

Arent van Venloe en Otto Henrixsz getuigen dat zij afgelopen zondag hebben zitten drinken met 

Vriesken Draeger en Joest Hermensz in IJsselmuiden; zij hadden aardig wat gedronken en bij het 

teruggaan uit IJsselmuiden naar Kampen, bij de brug, zagen getuigen dat Joest Vriesken met zijn vuist 

op de borst sloeg zodat hij struikelde en tot aan zijn knieën in het water kwam te staan. Er ontstond een 

scheldpartij en Vriesken in de sloot, trok zijn mes en klom uit de sloot. Joest die geen mes bij zich had, 

zag dat en vroeg Otto zijn mes te trekken, maar deze wilde niet dat hij Vriesken zou steken. Eenmaal uit 

de sloot, ontstond er een handgemeen tussen Vriesken en Joest: Joest werd in de arm gestoken en 

Roloff Wyllemsz hielp hen uit elkaar te halen en liep  daarbij een gat in zijn hand op; wie dat gedaan 

heeft is niet bekend.  

 

Nr. 619 FOLIO:          170                      DATUM:                   8 juli 1523 

 

- Van de rijnschippers. 

Cleyne Wolterken getuigt dat hij ook op het Raadhuis was toen Johan Borst met geweld aangehouden 

werd en het enige dat hij gezien heeft is dat een vrouw de dienaren probeerde te pakken. Hij heeft 

gehoord dat er geroepen werd, maar hij weet niet wat en ook niet door wie. 

Thys van Heel getuigt dat hij gehoord heeft dat Roloff riep: “nee, nee”; meer weet hij niet. 

Swarte Berent getuigt dat hij heeft gezien dat Mouwer Evertsz en de broer van Johan Borst hem uit 

handen van de dienaren haalden; voor de rest weten zij niets. 

Lambert Santvoerer getuigt dat hij beneden in de zaal zat en hoorde dat Roloff iets riep; er werd 

geroepen vanuit de Raadskamer: “laten we de klok luiden” door verschillende mensen, wie weet hij niet.  

Verder meldt Lambert dat hij terzelfder tijd, ongeveer een uur vóórdat het rumoer ontstond, woorden 

had met Claes Jonge Jan over een handel en dat hij tegen hem zei dat ze naar de Raad moesten gaan 

met de hoofdlieden en hopen dat zij ons willen vergeven dat het verzoekschrift zo gebracht wordt; wij 

willen beiden dat de palen die op de Welle liggen, in orde gemaakt worden, waarop Claes antwoordde 

dat hij nog liever aan een boom werd opgehangen voordat hij dat zou doen.      

Hermen Nest getuigt dat hij gehoord heeft toen de rijnschippers weer van boven naar de zaal waren 

gekomen, dat er geroepen werd door verschillende mensen, die als een kluwen door elkaar lagen: ‘luid 

de klokken”, wie dat waren weet hij niet.  

Nr. 620 FOLIO:           170v                   DATUM:                  17 juli 1523 

 

Wyllem Hermensz, schipper, Egbert Hermensz en Luytken Henrixsz, bootgezellen, allen onze burgers, 

getuigen dat zij ongeveer veertien of tien dagen voor afgelopen Pinksteren, vrijdag na Hemelvaart, van 

Kampen naar Hamburg gezeild zijn en toen zij op zee waren ongeveer bij Scholballing, zijn er vier 

mensen uit oorlogsschepen afkomstig uit Dokkum, aan boord gekomen, van wie Cornelys van der Veer 

hoofdman was en hebben van de schipper en zijn bemanning allerlei zaken uit het schip gehaald, 

kleding, scheepsgereedschap, twee haakbussen enz. voor een bedrag van ongeveer 10 g.g.; verder 
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namen zij nog mee een achtste deel doek met blauwe versiering, ook ongeveer 10 g.g. waard en  

toebehorend aan onze burger Henrick ter Laer, alles tegen de wil van de schipper en de bemanning, 

ondanks het feit dat ze aantoonden dat ze uit Kampen kwamen; alles gebeurde in aanwezigheid van de 

hoofdman.  

 

Nr. 621 FOLIO:          170v                      DATUM:                  20 juli 1523 

 

- Tussen Arent mitte Spelden en Heyn Joncker. 

Geerloff Backer en Lambert Horneblaser getuigen dat zij ongeveer 3 weken geleden op het 

Schepenhuis zijn geweest voor de rechtbank, toen Heyn Joncker en Arent mitte Spelden voor het 

gerecht kwamen vanwege een bepaalde schuld en dat zij daar gehoord hebben dat de burgemeester 

vroeg aan Heyn hoeveel de schuld was en dat deze antwoordde dat het 15 gulden was, als hij het 

schriftelijke bewijs maar had.    

Geerloff meldt verder dat hij ongeveer acht dagen daarna met Egbert van Tweenhuysen bij Dirick 

Wesselsz iets zat drinken, waar zij gekomen waren om de afrekening te horen van Arent mitte Spelden 

aan Heyn Joncker, toen Geerloff heeft gehoord en gezien dat Heyn twee boekjes bij zich had, een oud 

en een nieuw en dat in het nieuwe boekje geschreven stond dat Heyn Joncker de brief had ontvangen 

van Arent voor 7 gulden.   

 

Nr. 622 FOLIO:           171                   DATUM:                   20 juli 1523 

 

- Tussen Gerbrich, de weduwe van Arent Petersz en Johan Caye. 

Gese Bloeme, Henricken Sanders en Elsken Stouwe getuigen dat zij buren zijn van de hof tussen 

Gerbrich van Loenen en Johan Caye; wat betreft het gebruik van de hof, waar nu onenigheid over 

bestaat, zeggen zij dat zij goed weten dat Johan Caye, totdat zijn vrouw overleed, jarenlang de hof voor 

de helft gebruikte, zijn kool zaaide en de vruchten van de bomen geplukt heeft en heeft meegenomen. 

Toen zijn vrouw overleden was, keek hij naar de hof niet om en dat is met St. Michael nu ongeveer twee 

jaar geleden. Johan heeft deze zomer noch de vorige zomer de hof gebruikt.  

Nr. 623 FOLIO:             171                 DATUM:                    21 juli 1523 

 

-Tussen Gysbert Hoyger en Evert van Hardenberch. 

Henrick Albertsz en Mathys Henrixsz getuigen dat zij afgelopen zaterdag naar het Blinde Koningshuis 

zijn geweest waar Gysbert Hoyger en Evert van Hardenberch ook waren en woorden hadden over de 

onderhandelingen over koop- en verkoop van hun schepen. Getuigen samen met de derde man Roloff 

Wonder wilden een bemiddelingspoging doen. Er werd voorgesteld dat Evert van Hardenberch de helft 

van het schip van Gysbert Hoyger zou krijgen en daarvoor zou Evert nog geven 46 ph.g. van 25 stuiver 

voor de gulden, te betalen op twee St. Jacobsdagen, in 1524 en in 1525. Als ze hier niet op ingingen, 

zouden zij beiden 1 krijtstreep krijgen. Beiden waren wel tevreden en als de parijen nog onenigheid 

hadden over de afspraken over het scheepsgereedschap melden zij dat partijen beloofd hadden de 

schepen te leveren zoals zij van zee kwamen. Evert zei nog dat hij zijn spullen al uit het schip gehaald 

had en dat Gysbert zijn spullen daarvoor kon meenemen, anders zouden zij het leveren met de potten, 

ketels, takels en touwen.     

Nr. 624 FOLIO:            171v                 DATUM:                   27 juli 1523 

 

- Tussen Gerbrich van Loenen en Johan Caye. 

Alyt Huge getuigt dat zij goed weet dat er uit de hof waar nu problemen over zijn, 2 h.p. erftins gaan en 

dat Johan Caye daar een half pond van betaalt, omdat het vierde deel van de hof gebruikt werd door de 

vrouw van Johan; Alyt weet ook goed dat Johan de hof vele jaren gebruikt heeft toen zijn vrouw nog 

leefde en deelde in de fruitopbrengst.  
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Nr. 625 FOLIO:             172                 DATUM:                  29 juli 1523 

 

- Tussen Grietken Pael en Jan en Mette Pael over de nagelaten goederen van wijlen Roelof. 

Johan Volmer getuigt dat hij in 1522 op 11 juni toen wijlen Roelof Pael ziek thuis lag, aanwezig was in 

diens huis; beneden waren aanwezig de pastoor heer Claes, Mette Pael en nog twee of drie andere 

vrouwen en men bracht Grietken aan haar verstand dat wijlen Roelof ziek was en dat men haar een 

cedule wilde voorleggen waarmee ze haar instemming moest geven. Getuige meldt dat Grietken huilde 

en naar boven wilde gaan, maar voordat ze naar boven mocht gaan, wilde men eerst weten of ze het 

met de cedule eens was, omdat Roelof dat ook wilde. Zij antwoordde dat zij naar haar man toe wilde en 

dat zij tevreden was met alles wat hij gedaan had. Getuige meldt verder dat Willem Geertsz erbij 

gehaald werd als mede-momber.  

Johan Volmertsz en Willem Geertsz getuigen dat toen, nadat Willem gekomen was, boven in de kamer 

de cedule werd gelezen en dat er aan Grietken gevraagd werd of zij daarmee tevreden was. Ze 

beaamde dit en wilde bij haar man zijn; ze accepteerde Johan en Willem als haar mombers; men zei 

haar dat wijlen Roelof wilde dat zij de cedule zou accepteren.  

Jan meldt verder dat de cedule o.a. inhield dat Roelofs kind erfgenaam zou zijn en bij diens overlijden 

de goederen weer terug naar de familie zouden gaan. Grietken zou ontvangen 200 g.g. 

Willem Geertsz getuigt dat hij wel gedronken had en de artikelen van de cedule niet goed had 

onthouden; hij weet evenmin zeker of hij de cedule beneden in de kamer heeft horen voorlezen of niet. 

Hij weet wel dat hij boven in de kamer in Roelofs tegenwoordigheid gelezen werd; verder weet hij niets 

meer ivm de drank. 

 

  Nr. 626 FOLIO:           172v                    DATUM:               29 juli 1523 

 

- Tussen Alyt en Arent Reynertsz en zijn broer Walys en diens vrouw. 

Johan Evertsz sr en Bartolt Evertsz getuigen dat zij bemiddeld hebben tussen genoemde partijen en dat 

alles gebeurd is zoals staat beschreven in onderstaande cedule, die zij hebben overgedragen aan de 

rechtbank om te laten registreren in het stadsboek: 

Johan Evertsz sr en Bartolt Evertsz getuigen als moetsoenslieden namens Alyt Reyners en haar zoons  

Walys en Arent inzake de onenigheid die lange tijd bestaan heeft tussen hen over de nagelaten 

goederen van hun vader; er wordt nu een scheiding gemaakt die schriftelijk wordt vastgelegd en door 

alle partijen geaccepteerd. Walys en zijn vrouw Hadewych zullen voor de Raad van Kampen een 

verklaring afleggen. Hij verklaart mede namens zijn vrouw, dat hij aan zijn broer Arent overdraagt alle 

koopmanschap die hij gehad heeft met het klooster van Clarenwater, n.l. de tienden uit Tongeren en 

andere erfgoederen en de 20 mud rogge die zijn moeder uit genoemde tienden heeft en die hun zijn 

aangekomen van hun overleden vader; hij draag de overeenkomst met Clarenwater en de erfenis van 

zijn vader over aan zijn broer Arent en trekt zich terug uit deze zaken en machtig hem om te doen en te 

laten wat hij zelf ook gedaan zou hebben. Het klooster zal worden ingelicht zodat hij het geld kan 

ontvangen.  

Op 04-01-1524 heeft Johan Huge op dezelfde manier getuigd.  

 

Nr. 627 FOLIO:          173                    DATUM:                      31 juli 1523 

 

- Tussen Geert Pynnynck en Geertken Geye over de aankoop van het huis. 

Wyllem Petersz en Loy Petersz getuigen dat zij omstreeks afgelopen Pasen in de Gulden Arent zaten 

toen het huis van Geertken Geye verkocht zou worden, Achter de nieuwe Muur gelegen; zij werden 

door Geert Pynnynck gekozen als zegslieden voor de aankoop van het huis. Toen zij het aanzeggen 

van de verkoop gedaan hadden met de andere zegslieden, bleek dat Geert Pynnynck het huis zou 

kopen voor 28 h.p. Dit werd verrekend met de 23 h.p. die jaarlijks uit het huis gingen en Geert slaagde 
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erin de 23 h.p. om te zetten naar hoornsgulden en de overige 5 h.p. zou Geert betalen voor de 

overwaarde met 20 penningen tegen 1, 28 stuiver Brabants voor het pond gerekend.  

- Johan van Delden is hier ook bij geweest en getuigt hetzelfde, alles is gebeurd zoals beschreven. 

 

Nr. 628 FOLIO:          173v                   DATUM:                   31 juli 1523 

 

- Tussen Johan Bontwercker uit Deventer. 

Johan Houwynck, onze burger, getuigt dat er ongeveer 7 of 8 weken geleden, dat weet hij niet precies 

meer, een wagenman uit Deventer met zijn wagen over de brug kwam rijden en toen bleek dat er geen 

stadsdienaar aanwezig was, heeft Lutgart, de vrouw van Dirick Luytkens, hem een mengele wijn 

gegeven en gezegd dat de man aangehouden moest worden vanwege een vierde scheepsaandeel 

alsof hij de stadsdienaar was, op verzoek van Lutgart, maar Johan Bontwercker sprak niet met de 

getuige. Naderhand heeft getuige gehoord en gezien dat Lutgart de wagenman hier rechtens aansprak 

voor de schout voor het vierde scheepsaandeel en deze heeft uiteindelijk Lutgart haar gerechte geld 

gegeven.  

 

Nr. 629 FOLIO:         174                     DATUM:                    3 augustus 1523 

 

- Van Dirick Tripmaecker en de weduwe van Jan Droochscheer. 

Priester Evert van Hattem getuigt en wil dat onder ede bevestigen, dat hij een tijd geleden aan Dirick 

Tripmaecker verhuurd had de kelder van wijlen Kersken van Ingen, die Dirick weer verhuurde aan wijlen 

Johan Droochscheer. Priester Evert heeft de weduwe van Johan gemaand voor de huur, maar kon van 

haar geen betaling verlangen, zodat Dirick tenslotte met priester Evert namens Johan Droochscheer 

een regeling trof en hem 1½ h.p. gaf.   

Nr. 630 FOLIO:           174                    DATUM:                  3 augustus 1523 

 

- Tussen Johan Berentsz in de Eenhoorn en Dirick van Holtzende. 

Egbert Melysz, Jan Henrixsz en Roloff Dunnynck getuigen dat zij op de dag van de bekering van 

Martinus bijeen waren bij John Henrixsz, waar Johan Berentsz van de Drie Torens en Dirick van 

Holtzende ook waren; Johan en Dirick hadden onenigheid over de pacht van drie jaar van een stuk land 

aan de andere kant van de IJssel en uiteindelijk werd er bemiddeld door de drie getuigen met als vierde 

man Claes Kersken. Er werd afgesproken dat Dirick het land over 1523 weer terug zou nemen en 

Johan Berentsz zou hem daarvoor 3 g.g., van 28 stuiver Brabants de gulden, geven, te betalen op St. 

Michael en de pacht over de jaren 1521 en 22 zou blijven staan totdat de Raad een uitspraak had 

gedaan. De onderpanden die Dirick van Johan had, zou hij behouden maar niet verkopen, totdat er een 

uitspraak was gedaan. Hierna werd de wijnkoop gedronken die gekort zou worden op de schuld.  

Verder melden de getuigen dat zij op verzoek van beide partijen de boekhouding onderzocht hebben 

van de verteringen die Dirick bij Johan gebruikt had en daaruit bleek dat Dirick nog schuldig was aan 

Johan 7 g.g., 18 gosseler en 1 oord, de gulden van 28 stuiver Brabants; er werd afgesproken dat Jan 

die zou korten op de 2 jaar pacht over 1521 en 22 zoals de Raad die zou vaststellen.  

 

Nr. 631 FOLIO:             174v                DATUM:               4 augustus 1523    

 

- Van Jacob Dubbeltsz. 

Rycolt Claesz woonachtig tegenover Jacob Dubbeltsz, getuigt dat hij gisterenochtend ongeveer tussen 

5 en 6 uur, n.l. maandagochtend na Petrus ad Vincula [ 1 augustus ], gezien heeft dat Jacob Dubbeltsz 

voor zijn huis stond en dat Rycolt hem goedemorgen wenste. 

Ave Diricks en Lysbet Jans, buurvrouwen van Jacob, getuigen dat zij Jacob gisterenochtend ook gezien 

hebben tussen 5 en 6 uur een werpspies om de hals. 

Henrick Jacobsz, naaste buurman van Jacob, heeft Jacob ook gezien gisterenochtend omtrent 6 uur.  
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Nr. 632 FOLIO:           174v                  DATUM:               5 augustus 1523 

 

Johan Geertsz, koperslager, getuigt dat zijn zwager Hillebrant Kempe hem afgelopen maandagochtend 

na Petrus ad Vincula een bezegelde brief heeft gegeven en wilde dat hij naar Cornelys Vleyshouwer 

zou gaan om hem die brief te geven. Hij vond Cornelys, zittend in de St. Nicolaaskerk vóór de hoogmis, 

gaf hem de brief en zei dat die uit Steenwijk kwam, waarop Cornelys antwoordde dat hij wel wist wat het 

was; toen Hillebrant aan Jan de brief gaf zei hij tegen Jan dat hij van Gysbert Woltersz zo’n brief had 

ontvangen.  

 

Nr. 633 FOLIO:            175                    DATUM:                 5 augustus 1523   

 

- Van de os of stier die de meierse gekocht heeft van de weduwe van Cleys van Urck.  

Lysbet Meeus, Jutte Geerts en Griete Cleys getuigen dat zij omstreeks St. Michael twee jaar geleden 

aanwezig zijn geweest boven op de weert waar de meierse een stier kocht van de weduwe van Cleys 

van Urck voor 3½ ph.g. waarvan zij 1 hoornsgulden betaalde; zij hadden geassisteerd bij de aankoop 

anders had de weduwe het niet gedaan. Zij melden verder dat de meierse de stier bij haar thuis liet 

slachten en dat deze bij haar thuis gegeten werd. Zij weten dat de meier meestal thuis was en af en toe 

afwezig, zodat zij vermoeden dat hij er ook van gegeten heeft.   

Nr. 634 FOLIO:             175                   DATUM:                  7 augustus 1523 

 

- Van de Enstenaar. 

Dirick Hermensz, bakker, getuigt dat hij deze ochtend tussen 7 en 8 uur op de Vismarkt was en zag dat 

een inwoner van Ens op de markt stond en ettelijke brasems had liggen om te verkopen; hij zag verder 

dat onder de toonbank een turfmand stond met brasem en dat Aernt Touslager de mand meenam en 

meedroeg naar de poort en zei dat hij die gekocht had; anders weet hij niet.  

Nr. 635 FOLIO:         175v                   DATUM:                  7 augustus 1523 

 

De soldaten uit Hasselt die het vat zeep en het andere goed daar gebracht hebben, zeggen nu dat 

Kersken Woltersz, de weduwe van de kremer beweert dat zij het vat zeep naar haar broer in Groningen 

gestuurd heeft met een brief die bij de goederen gevonden is en waarin staat dat zij voor haar broer 

geen vat zeep heeft kunnen zenden naar Groningen, zoals Kersken onder ede verklaart, en dat het vat 

dat in Hasselt in beslag is genomen haar niet toebehoort. Zij meldt verder dat de zeep in kwestie van 

Ghysgen Schoemaeker, onze burgeres, is die een maatschap heeft met Gheese, de vrouw van onze 

secretaris.   

Goesen Thomasz, onze burger, getuigt dat Ghysgen Schoemaker en de vrouw van de secretaris de 

zeep en de zasijnen (?) meegegeven hebben en hij heeft van niemand anders opdracht gekregen.  

 

Nr. 636 FOLIO:           176                   DATUM:                   12 augustus 1523  

 

- Tussen Dirick Brouwer en de weduwe van Johan Droochscheer. 

Johan van Hardenberch en Eybe Jansz getuigen dat zij bij de laatste vrede, toen wijlen Johan 

Droochscheer hoofdman was op het oorlogsschip, gehoord en gezien hebben dat Johan Droochscheer 

met drie of vier soldaten in het huis van Dirick Brouwer stond en bier wilde hebben en dat Dirick en zijn 

vrouw Geertken dat niet wilden geven omdat ze niet wisten van wie ze hun geld zouden krijgen. Wijlen 

Johan zei toen dat ze de jongens toch echt bier moest geven, want aan welk schip ze ook leverden, hij 

zou er borg voor staan alsof het zijn eigen schuld was: “ wat u noteert, dat zal ik u betalen”. 

Hoe groot de schuld was, weten getuigen niet.    

 

Nr. 637 FOLIO:            176                    DATUM:                    12 augustus 1523  
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- Van het mosterdzaad gerukt uit de wal van de Hagen.  

Rycolt Wyllemsz en Lubbert Wolt getuigen dat zij gezien hebben dat de hierna genoemde personen op 

de nieuwe wal in de Hagen zijn geweest, te voet en per schip, ze hadden wel zes schuiten in de gracht 

liggen en ze rukten het mosterdzaad met wortel en al uit de grond en diegene die boven op de wal 

stond gaf alles aan; getuigen hadden graag verboden dat ze dat deden, maar hen werd niets gevraagd. 

Alyt Muller was een van diegene die in de gracht stond en zij had een schuit vol geplukt. 

Verder worden genoemd: Dirick Potschuver, Femme Michiels, de vrouw van Dirick Scroer, de vrouw 

van Thonys Holtzager, de moeder van Henrick Sodert de touwslager, Alyt van Urck, Greete Cleys opte 

Oort, de mulder opt IJssel en veel anderen.  

 

Nr. 638 FOLIO:          176v                    DATUM:                    12 augustus 1523 

 

- Van de weduwe van Johan Droochscheer. 

Berent Ulebroeck getuigt dat hij, in de tijd toen Johan Droochscheer hoofdman was op het oorlogsschip, 

diens schrijver was en dat hij een kerfstok in bewaring had die gebruikt werd om bier te halen bij Dirick 

Brouwer; in diezelfde tijd werd afgesproken dat wie de kerfstok had bier mocht halen en anders niet. 

Tenslotte gaf Johans weduwe de kerfstok over; meer weet hij niet.  

Nr. 639 FOLIO:            176v                  DATUM:                  12 augustus 1523 

 

- Tussen Coert Scroer en Albert Sticker. 

Gerryt Glasemaecker de wachter getuigt dat hij in 1521 namens de stad op wacht lag op de OLV-toren 

en dat de stad hem als zijn verdiende loon in dat jaar betaalde via Coert Scroer 7 h.p. Gerryt meldt 

verder dat hij goed weet dat Coert hem de 7 h.p. al betaald had in 1521 voor de kermis.  

Nr. 640 FOLIO:           177                    DATUM:                   12 augustus 1523 

 

- Tussen Thys Coelgreve en Henrick Caye. 

Rijck Cuper, Jan van der Horst, Jan Berentsz, Dirick Kystenmaecker en Henrick Messeler getuigen dat 

zij ongeveer een jaar geleden omstreeks St. Maarten aanwezig zijn geweest op de Coeborch, waar zij 

gezien en gehoord hebben dat Thys Coelgreve een paard verkocht aan Henrick Caye voor 3 ph.g. en 1 

oord, te betalen met Nieuwjaar. Thys leverde Henrick het paard direct en was tevreden. De wijnkoop 

werd direct gedronken.  

Nr. 641 FOLIO:             177                 DATUM:                   12 augustus 1523 

 

- Tussen de weduwe van Johan Droochscheer en Dirick Brouwer. 

Thys van Heel getuigt dat hij in de tijd dat Johan Droochscheer hoofdman was op het oorlogsschip 

aanwezig geweest is bij Johan Wachter thuis, waar hij gezien en gehoord heeft dat John Droochscheer 

daar Dirick Brouwer liet halen en de voorwaarden regelde om bier te leveren aan het oorlogsschip; er 

werd o.a. afgesproken dat Dirick voor elk vat bier 18 stuiver Brabants zou krijgen, zij zouden twee 

kerfstokken maken en wie de kerfstok bracht, kreeg bier en anders niemand.  

Nr. 642 FOLIO:           177v                 DATUM:                 19 augustus 1523 

 

- Tussen Jan Thonysz en Nenne Roede tegen Bartolt van Neerden, over de goederen in Neerden 

gelegen. 

Peter Mulre, Henrick Mertensz en Dirick van Hattem getuigen dat Bartolt van Neerden woorden gehad 

heeft met Jan Thonysz en Nenne Roede over de goederen in Neerden die Bartolt van hen wilde kopen. 

Ongeveer zes weken geleden werden zij door hen geroepen als moetsoenslui om de koop tussen hen 

beide te bewerkstelligen. Zij gingen samen naar de Wijnkelder waar zij met toestemming van beide 
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partijen de koop regelden. Er werd afgesproken dat Bartolt zou krijgen de roerende en onroerende 

goederen die Johan en Nenne namens zijn vrouw, in Neerden hadden liggen en daarvoor zou Bartolt 

betalen 700 ph.g. van 25 stuiver Hollands voor de gulden; als betaling zouden zij de rente gebruiken in 

g.g. van 28 stuiver Hollands voor de gulden. Buiten de 700 ph.g. zou Bartolt Jan Thonysz en en de 

vrouw van Nenne elk 5½ g.g. geven voor een tabbert laken, de g.g. ook van 28 stuiver Hollands.  

 

Nr. 643 FOLIO:          177v                  DATUM:                 21 augustus 1523 

 

- Tussen Geert Lentinges en Claes Coepsz. 

Styne van Lochem getuigt dat wijlen Geertruydt Coeps haar ongeveer 1½ jaar geleden gezegd heeft 

dat zij Greete, de vrouw van Lambert Louwensz, haar hoyken wilde geven en ongeveer acht of veertien 

dagen later vroeg zij Styne om haar mantel naar Greete te brengen, wat zij ook gedaan heeft.  

Nr. 644 FOLIO:        178                     DATUM:                 22 augustus 1523 

 

- Tussen Peter Muller en Henrick Cloetynck. 

Steven Kruse, stadsdienaar, getuigt dat Peter Muller ongeveer twee jaar geleden met recht verwonnen 

had vanwege tins of huishuur de schuit van Henrick Cloetynck die op het land was getrokken in de 

buurt van de poort van Jan Wolffsz, zodat deze verkocht kon worden, zoals Steven wel  weet. Hij meldt 

verder dat Peter Muller hem een volmacht gaf om de schuit te verkopen omdat hij zelf op reis moest. En 

toen Steven naar de schuit ging en de verkoop wilde regelen, bleek hij weg te zijn. Hij vroeg Henrick 

Cloetynck naar de schuit en deze zei dat hij hem had opgehaald omdat hij zijn land wilde inzaaien en 

het geld dat daaruit zou voortvloeien, zou hij Peter Muller geven of hij zou de schuit weer terug brengen.     

Nr. 645 FOLIO:           178                    DATUM:                  26 augustus 1523 

 

- Tussen Otto Stegeman en Henrick Cuper. 

Albert Henrixsz getuigt dat hij afgelopen zomer twee jaar geleden aanwezig is geweest bij Otto 

Stegeman thuis, waar hij gezien en gehoord heeft dat Henrick Cuper verkocht aan Otto Stegeman een 

kamp land in Oosterwolde voor 100 ph.g. op voorwaarde dat hierop geen andere lasten zouden rusten 

dan 4 ronde dikken en 2 oude groten jaarlijks; Henrick wilde dit schriftelijk vastleggen en toen werd de 

koop gesloten. 

Jan Maes getuigt hetzelfde als Albert en meldt bovendien dat uit deze kamp land ook nog 2 mud rogge 

gingen per jaar, die Henrick ook op zijn kosten wilde aflossen zodat op het land in kwestie niet meer 

laten drukten dan 2 olde groten en 4 ronde dikken.   

 

Nr. 646 FOLIO:         178v                    DATUM:                   28 augustus 1523 

 

Claes Beeldesnyder getuigt dat Peter Speldemaecker en Henrick Brouwer samen ’s anderendaags 

onenigheid hadden en hij heeft gezien dat Peter zijn mes in de hand had om Henrick daarmee te lijf te 

gaan; verder zag hij dat Henrick een buis greep uit het venster van Peter Cremer om hem daarmee af 

te weren en om zich te beschermen. Hij zag dat Henrick de buis weer terug legde en er niet mee sloeg. 

Henrick Scroer getuigt hetzelfde voor Evert van den Vene. 

 

Nr. 647 FOLIO:          178v                  DATUM:                  28 augustus 1523 

 

- Tussen Tymen van Voerst en Walys Reynertsz. 

Johan Treetsachter getuigt dat hij met Lubbert van Hattem en Jasper Jansz, als hoofdlieden door de 

Raad daartoe verzocht, geweest is bij het huis van Walys Reynertsz dat deze van Jan gekocht had en 

heeft daar bij zijn eedsaflegging gezegd wat hij Walys allemaal overdroeg met het huis en wat hij eruit 

gehaald had. Hij heeft Tymen van Voerst daarvan een cedule laten schrijven. Verder meldt hij dat bij de 
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koop afgesproken is dat Walys Tymen van Voerst 2 g.g. zal aflossen volgens de getuigenis zodat 

Tymen de laatste rente niet zou mislopen; anders zou de koop niet zijn doorgegaan.   

- Inhoud van de cedule: wat Walys uit het huis gehaald heeft. 

- Het wijndraadtouw met haken 

- Het haar van de (?) 

- De schotel riemen 

- Een kleine riem uit het watervatgat met een lange haak waar het vat aan hing 

- Een deur van de kamer boven 

- De schellen voor de deur 

- De wijn bomen  

- Een riem uit de keuken met ijzeren haak 

- De stalrepels van de koestal en wat plakken daarboven  

- Een varkensschot waar 8 varkens op kunnen liggen met brede pannen bekleed 

- 34 lege vaten  

- Alle stellingen die tot de brouwerij horen  

- Een trap uit het brouwhuis 

- Een bierboom met een ijzeren ketting 

- Twee akers 

- Verder al het kleine gereedschap en alles wat tot de brouwerij hoort 

- Een grote schepgoot, een scherm voor de oven  

- Twee volle kuipen, een bak  

- Een trechter en de gistvaten 

- De schootmanden en de putten.. (?) en verder is er niets achtergebleven dan de lege kuipen en de 

ketel en veel dingen die kapot zijn  

 

Nr. 648 FOLIO:          179                    DATUM:               30 augustus 1523 

 

- Tussen Peter Baeck en Dirick Jansz Tase. 

Gyse van Bloxiell, Jacob Warnertsz en Kersken Petersz getuigen dat zij verleden jaar omstreeks een 

maand voor St. Michael , toen er nog oorlog was, zaten te drinken bij Jacob Warnertsz in het voorhuis 

in Kampen, waar Peter Baeck en iemand geheten Dirick Jansz Tase uit Meppel ook zaten; zij hebben 

daar gehoord en gezien dat Peter Baeck van Dirick een schuit kocht voor 2½ ph.g. en een ½ ph.g. voor 

het gelag. Deze schuit werd verkocht als een Gelderse schuit die in het openbaar ingenomen was.  

Nr. 649 FOLIO:          179v                    DATUM:                 30 augustus 1523 

 

- Tussen de weduwe van Johan Droochscheer en Jacob Dubbeltsz. 

Peter Evertsz, Reyner ter Helle, Jacob van Graesz en Steven Stadsdienaar getuigen dat zij afgelopen 

dinsdag samen waren bij Steven thuis in de Gulden Arent om de afrekening te bespreken tussen Jacob 

Dubbeltsz en de weduwe van Johan Droochscheer namens wijlen Aelt Bene, voor wie zij borg stonden 

voor de bruggelden. Toen alle benodigde papieren bijeen gebracht waren, bleek dat genoemde partijen 

nog te ontvangen hadden van de weduwe van Aelt Bene 25½ h.p. en dat het bruggeld volledig betaald 

was; de weduwe van Johan Droochscheer zou dan van Jacob Dubbeltsz 10 ph.g. terugkrijgen, 25 

stuiver voor de gulden, en wat overblijft mag Jacob houden. Partijen accepteerden deze verdeling en 

waren er tevreden mee; wat betreft de 25½ h.p., zouden partijen elkaar helpen met het innen ervan.  

Nr. 650 FOLIO:          180                      DATUM:                  31 augustus 1523 

 

- Tussen Frerick Theuwesz en de weduwe van Johan Droochscheer. 

Roloff Dunnynck getuigt dat hij ongeveer 1½ jaar geleden aanwezig is geweest tijdens de laatste oorlog 

met meerdere goede luiden bij Alyt Muler in Kampen, waar hij gezien en gehoord heeft dat wijlen Johan 

Droochscheer een potschip verkocht aan Andries Claesz uit Zwolle voor een bepaald bedrag, hij weet 
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nu niet meer hoeveel. Het potschip had Andries eerder ingenomen van de mensen uit Hasselt; Jan 

Roloff uit Hasselt stond borg voor de betaling. Later, toen Andries Claesz dood geschoten was, nam 

Jan Roloff het potschip over dat in Hattem lag, geladen met stenen, omdat hij borg stond voor wijlen 

Andries en omdat hij nog moest betalen.  

 

  Nr. 651 FOLIO:           180v                   DATUM:                  1 september 1523 

 

- Van Gyse van Bloxiell en Cleyn Wolterken. 

Evert van Hardenberch getuigt dat er gisteren op de welle 6 zakken wol aangekomen waren en dat 

beide partijen, Gyse en Cleyn, de wol wel wilden vervoeren. Cleyn Wolterken stelde voor volgens een 

oud gebruik erom te “werpen”; Gyse vond het maar niets, maar Cleyn wilde de vrede bewaren. Hij ging 

naar de burgemeester om te melden hoe de zaak ervoor stond; toen hij terugkwam  ging hij op een vat 

zout zitten en zei tegen de omstanders: “jullie hebben gehoord dat Gyse mij zal pakken of ik hem, ik 

neem jullie als getuigen dat ik me zal verdedigen”. Kort daarna zag Evert dat Gyse Cleyn Wolterken 

greep zonder iets te zeggen en hem sloeg met een stuk hout, zodat hij viel; toen Cleyn weer opstond 

stak hij Gyse twee of driemaal in zijn lijf en zij werden toen uit elkaar gehaald.     

Nr. 652 FOLIO:            180v                  DATUM:                   1 september 1523  

 

Olfart Claesz getuigt dat hij gisteren ochtend omstreeks 8 uur gezien heeft op de welle dat Gyse van 

Bloxiell bij Cleyn Wolterken kwam, die op de welle stond, hem bij de haren greep en hem op de grond 

gooide. Toen Wolterken weer was opgestaan, greep Gyse een stuk hout en sloeg Wolterken op zijn 

hoofd. Daarna trok Wolterken zijn mes en stak Gyse en verwondde hem. Wat er gebeurd was, weet 

Olfart niet.  

 

Nr. 653 FOLIO:             181                   DATUM:                    1 september 1523 

 

Jan Scaep, de zoon van Evert van Hardenberch, getuigt net als zijn vader, dat alles gebeurd is zoals 

deze heeft vermeld. Hij meldt verder dat Gyse zwoor bij God en alle heiligen dat als Wolterken de wol 

zou nemen, zij elkaar zouden pakken.  

Geert van Leuwen getuigt dat hij gezien heeft dat Gyse Wolterken bij de haren pakte en hem op de 

grond gooide. Toen Wolterken weer was opgestaan zei deze dat hij genoeg had geleden, trok zijn mes 

en stak Gyse in zijn lijf. Hij heeft ook gezien dat Gyse een stuk hout in de hand had. Meer weet hij niet.    

Joest Fulx, kraanmeester, getuigt dat Gyse tegen hem zei dat Wolterken de wol zou laden en als hij dat 

gedaan had zou hij op Wolterken nog zijn deel van het Kamper laken verhalen; dit gebeurde vóór de 

onenigheid. Meer weet hij niet.  

 

Nr. 654 FOLIO:             181                   DATUM:                 2 september 1523 

 

- Van Tobe, de vrouw van Wyllem van Barnevelt, die het meisje geslagen heeft.    

Theus Geertsz getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden gezien heeft dat Toebe, de vrouw van 

Wyllem van Barnevelt, een meisje van een jaar of 13, 14 oud, bij de haren trok en sloeg; het was de 

dochter van Henrick Cloetynck; het meisje zei daarna twee of driemaal tegen Tobe: “gij vot [ scheldwoord 

voor vrouwelijk geslachtsorgaan ], wat heeft mijn vader u misdaan? “ waarop Tobe niet antwoordde. Theus 

zag dat Tobe bloed aan de lippen had maar hij heeft niet gezien of het meisje bloedde of blauwe 

plekken had. Hij weet niet of Tobe ziek is. 

Wyllem Jansz, Marriken Albertsz en Alyt Geerts getuigen hetzelfde en Alyt zag dat Tobe ook bloed aan 

de oren had.  

 

Nr. 655 FOLIO:           181v                   DATUM:                    2 september 1523  
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- Tussen Gyse van Bloxiell en Cleyne Wolterken. 

Schipper Hessel en Seyne Jacobsz getuigen dat zij eergisteren, toen Gyse en Wolterken onenigheid 

hadden vóór het handgemeen, zaten te drinken in de Zilveren Helm bij de koop van een schip, waar 

Gyse van Bloxiell ook zat en daar hebben zij gezien en gehoord dat Roloff Wonder binnen kwam en 

tegen Gyse zei: “zit je hier te drinken terwijl Cleyne Wolterken je schip uitlaadt en zijn schip bij de kraan 

legt”. Terwijl de wol geladen werd, stond Gyse op en liep naar de Vispoort, waar toen de onenigheid 

plaats vond; meer weet hij niet. 

Sweer Stolte getuigt dat omstreeks afgelopen Pinksteren hier een groep ossen aangenomen was om 

naar Amsterdam te worden vervoerd: n.l. door Jacob Gerrytsz, Jacob van Urck, Henrick Pastoor en 

Claes Jonge Jan. Gyse van Bloxiell, Sweer Stolte, Jan Deyne, Cleyne Wolterken en anderen 

rijnschippers voegden zich bij die vier die de opdracht aangenomen hadden voor het vervoer en zij 

wilden daarover ‘werpen’, maar daar waren de vier het niet mee eens en wilden het vervoer zelf doen, 

want als de koopman zich zou beraden en het vervoer van de goederen over land wilde doen, zouden 

de vier elk 1 gulden mislopen die ze nu zelf mochten houden.  

Verder meldt Sweer dat hij Cleyne Wolterken heeft geholpen zich aan te melden voor het transport van 

de wol, tussen Gyse en de andere schepen in.  

 

Nr. 656 FOLIO:           182                    DATUM:                  4 september 1523 

 

- Tussen Peter Evertsz en Hermen Appoteeker. 

Geert Geertsz, priester, getuigt dat hij namens mr Wyllem Barbier met mr Dirick Boot, namens Peter 

Evertsz, bemiddeld heeft inzake de onenigheid die mr Wyllem had met Peter over het genezen van de 

zieke hand van zijn vrouw en tezelfdertijd was hierbij Hermen Appoteeker, die mede op verzoek van mr 

Wyllem naar de zieke hand had gekeken. Hermen eiste 5 pond groot. Dit leek de goede mensen 

onbillijk en er kwam een verzoek om bemiddeling. Priester Geert en mr Boot hebben een uitspraak 

gedaan waarbij mr Wyllem 2 ph.g. zou ontvangen van Peter Evertsz als vergoeding voor de medische 

behandeling en omdat Hermen al 5 gulden had ontvangen zou mr Wyllem van hem tegoed hebben 1½ 

gulden. Peter zou 1 oord van een g.g. besteden aan het gelag en daarmee moest alles opgelost zijn.  

Mr Dirick Boot getuigt hetzelfde en meldt verder dat mr Wyllem Peter beloofde dat hiermee alles 

geregeld was.  

Dirick Wesseltsz is hier ook bij geweest en getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 657 FOLIO:          182                    DATUM:                  4 september 1523 

 

- Van Cleyn Wolterken en Gyse van Bloxiell. 

Evert Joriensz en Henrick Wesseler getuigen dat zij gisteren onder de Clocke stonden, bij de Pelicaan, 

en hoorden dat Cleyne en Gyse onenigheid hadden over de “vrede” die tussen hen geregeld was en zij 

hoorden verder dat Gyse zei tegen Wolterken dat hij hem toch een vol biertje had gebracht, waarop 

Wolterken antwoordde dat hij niet anders had verwacht. Gyse zei weer dat het niet zo was; Wolterken 

nam hen beiden tot getuigen.   

Nr. 658 FOLIO:          182v                  DATUM:                  4 september 1523 

 

- Tussen Peter van Wyringen en Johan van Hardenberch. 

Thys Claesz getuigt dat hij afgelopen zaterdag gehoord heeft in Amsterdam dat Johan van 

Hardenberch daar o.a. zei tegen Peter van Wyringen en uitriep in aanwezigheid van veel goede lieden 

dat Peter zich gedragen had als een dief en verrader; dit gebeurde op straat. Kort daarna heeft Thys 

nog gehoord dat Jan dergelijke woorden weer sprak tegen Peter, staande vóór de Witte Hond. Getuige 

begreep dat dit te maken had met een vracht die Peter Jan had opgedragen en waarover hij zich nu 

beklaagde.  
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Thys van Heell getuigt dat hij ook in Amsterdam was voor de Gulden Hant en daar gehoord heeft dat 

Johan van Hardenberch woorden riep naar Peter van Wyringen, hem uitschold voor dief, verrader en 

minderwaardige boef en Geert Borgertsz tot getuige nam. Thys zegt dat Jan wel gedronken had. 

Arent Leffertsz getuigt dat Jan van Hardenberch met hem gesproken heeft afgelopen maandag in 

Amsterdam toen Peter van Wyringen er niet bij was; ze spraken over de handelingen van Peter en Jan  

noemde hem minderwaardig; hij wilde hem dat in zijn gezicht zeggen en hem overtuigen. Jan had wel 

gedronken.  

 

Nr. 659 FOLIO:              182b              DATUM:                   4 september 1523  

 

- Tussen Luytken van Hasselt en Goert van Doesborch. 

Peter van Wyringen en Roloff Cremers getuigen dat zij afgelopen jaar bij Swarte Wynken zaten te 

drinken omstreeks St. Pontius en daar hebben gehoord dat Luytken de smid vertelde dat hij verkocht 

had aan een vreemdeling uit Doesburg een leren kraag voor 5 gulden, in combinatie met de volgende 

weddenschap: als onze genadige Heer van Utrecht tussen nu en de volgende St. Pontius naar de   

Veluwe komt om daar alles plat te branden, dan betaal je me 5 gulden, als dit niet binnen een jaar 

gebeurt krijg je de kraag voor niets. Voor de vreemdeling staan borg Goert van Doesborch en Roloff 

Touslager uit Doesburg en voor hen staan weer borg Roloff Cremer en Roloff Wonder. De branden 

moeten wel door een machthebber gesticht zijn.  

Roloff Wonder getuigt dat hij ook bij het gelag was en gehoord heeft dat dit gezegd werd; meer weet hij 

niet. 

Peter en Roloff Cremer getuigen dat de vreemdeling deze koop sloot, want zij zijn getuigen geweest. 

 

Nr. 660 FOLIO:           182b v                DATUM:                 9 september 1523 

 

Thonys Petersz, gezworen stadsbode van Deventer, getuigt dat hij omstreeks Petrus ad Vincula bij Jan 

van Lange is geweest in Renen, in het sticht van Munster met een brief en weet dat hij in Deventer voor 

het gerecht zou komen tegen wijlen Roelof Wittes erfgenamen, vanwege de nagelaten goederen van 

joffer van Graes die Johan van Lange hem tezelfdertijd mondeling toezegde. Met de nagelaten 

goederen van Roeloff Witte en de dijk, daar bemoeide hij zich niet mee.  

 

Nr. 661 FOLIO:          182b v                 DATUM:                 9 september 1523 

 

- Van Walys Reynertsz. 

Johan Rijnvisch getuigt dat hij gehoord heeft vanmorgen toen Tymen van Voerst en Walys Reynertsz  

voor de burgemeester terecht stonden dat Walys daar zei: “dat is het éne vonnis tegen het andere, men 

kan mij net zo goed de vogels in de boom wijzen.”   

Nr. 662 FOLIO:            182b v               DATUM:                  10 september 1523 

 

- Tussen Mette, de weduwe van Reyner Copsleger en Femme van Elst, over een handschrift. 

Mr Gerryt van Wou en Jan Coperslager getuigen dat er onenigheid is tussen Mette en Femme van Elst 

over 4 g.g. die Mette van Femme wil hebben, afkomstig van twee blaasbalgen. Femme laat een 

document zien van wijlen Reyner waarin deze bekent dat hij namens Femme van Coert Geye 8 h.p. 

ontvangen heeft die hij voor de 4 g.g. van de blaasbalgen ingehouden heeft, welk document Mette niet 

wil  accepteren. Getuigen melden dat zij het handschrift van wijlen Reyner vaak gezien hebben en 

bevestigen dat het zijn handschrift is.   

Nr.663 FOLIO:             183                  DATUM:                   11 september 1523  

 

- Tussen schipper Engbert van den Berge en Jacob Coster. 
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Egbert Melysz getuigt dat hij ongeveer twee of drie jaar geleden, toen priester Albert Verwer op zijn 

sterfbed lag, op diens verzoek en van Engbert van den Berge en zijn vrouw, naar Jacob Coster is 

gegaan om hem te zeggen dat zijn broer, zuster en zwager wilden dat hij kwam bij Albert Verwer om de 

onenigheid die er tussen hen bestond over de nagelaten goederen van hun moeder bij te leggen. Jacob  

Coster wilde niets te maken hebben met zijn broer en zuster. Twee of drie dagen later is Egbert Melysz 

nogmaals naar Jacob gegaan in de St. Nicolaaskerk om te vragen of hij zich bedacht had en bij zijn 

broer wilde komen; hij waarschuwde Jacob dat anders het testament wel gemaakt zou worden zonder 

dat hij erbij aanwezig was en dat zijn kinderen het wel eens konden ontgelden. Jacob dacht dat 

Engbert, zijn zwager, wel voor hem op zou komen; hij wilde niets met hen te maken hebben.   

Priester Gerbrant Kerskensz en Lambert Santvoerer getuigen dat zij in de St. Nicolaaskerk waren met 

Henrick Vrije en Jacob Goltsmit na het overlijden van zijn broer en zij hebben Jacob Coster gevraagd of 

hij die nagelaten goederen en het testament wilde accepteren en de schulden wilde ontvangen of 

betalen, waarop Jacob antwoordde dat hij er niets mee te maken wilde hebben, zij moeder kon naar de 

duivel lopen en zijn broer en zuster ook. 

Priester Evert van Hattem getuigt hetzelfde en wil dat onder ede bevestigen.   

 

Nr. 664 FOLIO:            183v                  DATUM:                 12 september 1523   

 

- Van Lacher de Schuytman. 

Lambert Santvoerer getuigt dat hij gisteren aan Lacher de Schuyteman vroeg waarom hij weer terug 

kwam en dat deze antwoordde dat die van Zwolle er waren en alle schepen aanhielden, hen achterna 

zaten en ons beschoten zodra wij wilden aanleggen en zei verder dat er wel 30 of 40 schepen 

aangelegd hadden en meenamen wat ze pakken konden; meer weet Lambert niet.   

Dit heeft Lambert gezworen bij zijn eed aan de stad. 

Nr. 665 FOLIO:           183v                   DATUM:                  12 september 1523 

 

Jacob Dodensz, Engbert Wachter en Jan Twent getuigen dat Wolter Tymensz met zijn familie enerzijds 

en Henrick Egbertsz van Kamperveen, als gevolmachtigde van zijn familie, anderzijds een tijd geleden 

onenigheid hadden over een stuk land in Kamperveen, waarvoor zij vaak bijeen kwamen bij Dirick 

Wesselsz; getuigen hebben gehoord dat Wolter Tymensz de waard, Dirick Wesselsz, beloofde dat de 

verteringen tijdens die bijeenkomsten door hem betaald zouden worden, wat door Dirick geaccepteerd 

werd. Wolter vroeg aan Jacob Dodensz de onkosten bij te houden omdat de waard niet kon schrijven. 

Jan Rijnvisch en Dirick van Oltzende getuigen hetzelfde.   

 

Nr. 666 FOLIO:           184                     DATUM:                   12 september 1523 

 

Schipper Ceele van Hardenberch, Albert Jacobsz en Meynert Louwensz, onze burgers, getuigen dat zij 

afgelopen zomer, omstreeks beloken Pasen, in Lissabon ingescheept waren en daar een tijd hebben 

gelegen en dat daar in die tijd ook was Anthonys Sassen uit Aken, die daarheen gevaren was met 

schipper Wybrant Woltersz, waar ook Albert Jacobsz en Meynart Louwensz mee voeren. Zij melden 

verder dat ze daar in Lissabon met genoemde Anthonys Sassen gesproken hebben en zijn omgegaan.  

 

Nr. 667 FOLIO:          184                      DATUM:                    12 september 1523 

 

Henrick Morre en zijn moeder joffer Margriet, weduwe van Willem Morre, verklaren dat de 60 vimmen 

samen, die liggen in Albert Stickers huis bij Elburg, hen toebehoren en afkomstig zijn van hun eigen 

land. 

Mr Jan Koeck en zijn vrouw hebben met weemoedig hart te kennen gegeven dat hun neef Lucas 

Koeck, schilder, verleden jaar in november in Antwerpen door een Corsicaan, ook een schilder bij wie 

hij gewoond heeft, dood gestoken is. Omdat zij oud zijn en hun andere kinderen nog te jong om te 
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reizen, hebben zij als ouders en namens hun kinderen Zeger, Griete, Anna, Johanna, Catryna, Merie en 

Geertruydt een volmacht gegeven aan priester en vicaris Johan Rynchouwer om namens de familie en 

erfgenamen alles te regelen en te doen wat nodig is. 

[ akte is doorgehaald ]   

 

Nr. 668 FOLIO:         184v                     DATUM:                30 september 1523  

 

- Van Jan Jansz, voerman. 

Hans Scroer getuigt dat mr Aelt Wynter en Jansz de voerman op de avond van afgelopen St. Michael 

samen woorden hadden; hij hoorde wel dat ze scheldwoorden tegen elkaar gebruikten, maar waar het 

over ging en welke woorden zij gebruikten, kon hij niet verstaan omdat hij met de klinket bezig was.  

Nr. 669 FOLIO:          185                    DATUM:                   2 oktober 1523 

 

- Van Jansz de wagenman. 

Otto Stegeman getuigt dat hij ongeveer 3 of 4 dagen geleden met Jansz samen naar de brug ging, 

Jansz had wel wat gedronken, en tijdens het lopen zagen zij ettelijke gevangen soldaten aankomen. 

Otto vroeg wat voor soldaten dat waren en Jansz zei dat het onze burgers waren die in Steenwijk in 

dienst gelegen hadden, maar volgens Otto waren het Geldersen die in Holland gevangen genomen 

waren. Jansz zei dat als het onze burgers zijn, dan zal men ze binnen laten en als het andere zijn, dan 

deoet men het eerst aan de burgemeester vragen. Deze kwestie ontaardde in een scheldpartij tussen 

beiden. 

Mr Aelt Wynter getuigt en is bereid hier een eed op te doen dat Jansz veel woorden nodig had om te 

zeggen dat men de soldaten niet binnen zou laten, het zouden burgers uit Steenwijk zijn. Toen mr Aelt 

dit wilde onderbouwen en zeggen dat het niet verstandig was ze binnen te laten omdat er verraders 

tussen konden zitten, begon Jansz hem uit te schelden en zei dat zijn moeder een hoer was. Mr Aelt 

heeft niet gehoord dat Jansz over de Raad sprak.    

    

Nr. 670 FOLIO:            185                   DATUM:                   3 oktober 1523 

 

- Tussen de executeurs van wijlen Anders Wesuynck, pastoor te IJsselmuiden enerzijds en Peter 

Evertsz anderzijds. 

Geert van Loen en Wenemer Kuynretorff, priesters, getuigen dat zij in mei 1522 in Kampen geweest zijn 

bij wijlen mr Johan Cops, waar mr Jan en priester Jorien ten Brynck, executeurs van de overleden 

pastoor van IJsselmuiden, bijeen waren met Peter Evertsz om de Wedeme van IJsselmuider land te 

verhuren, wat veel problemen opleverde tussen partijen. Tenslotte vroegen zij aan de getuigen te 

helpen bij het vaststellen van de huur van de Wedeme. Peter vond dat over het jaar 1522 het bedrag 

vrij gelaten moest worden en dat aan de executeurs 16 g.g. betaald moesten worden en zo lang priester 

Jorien regent van de kerk in IJsselmuiden was, kon Peter het land in kwestie drie jaar lang gebruiken 

voor dezelfde huur en zouden de Kartuizers hun koeien en paarden van het land verwijderen. Peter zou 

6 kwarten wijn voor de wijnkoop geven en als hij het land nog een jaar wilde hebben, dan zou Jorien 

hem korting geven op de eerste drie jaar. Hiermee was iedereen tevreden en werd de wijnkoop 

gedronken.  

 

Nr. 671 FOLIO:           185v                  DATUM:                5 oktober 1523  

 

- Bolte gewond door Luytken Albertsz. 

Geert Symonsz, beeldsnijder, getuigt dat hij 8 of 10 dagen geleden bij Dirick van Scheve zat te drinken, 

waar hij gezien heeft dat Luytken Albertsz en Bolte Schoelmeister woorden met elkaar hadden en dat 

tenslotte Luytken een kan van de tafel pakte en dat Bolte  bloedde aan zijn kin. Het slaan, heeft hij niet 

gezien en volgens hem brandden de kaarsen; meer weet hij niet. 
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Meynart ter Helle getuigt dat hij gezien heeft dat Bolte onder het bier zat en dat zijn kin bloedde; hij 

heeft het slaan niet gezien en weet ook niet wie het deed. Er werd gezegd dat Luytken Albertsz het had 

gedaan en het gebeurde nadat de kaarsen aangestoken waren. 

Jacob Pannebacker getuigt dat hij gezien heeft dat Bolte met zijn hand over zijn gezicht wreef en dat 

zijn vingers onder het bloed zaten.  

 

Nr. 672 FOLIO:           186                     DATUM:                 6 oktober 1523 

 

- Tussen Jacob Coster en Engbert van den Berge en diens echtgenote. 

Mechtelt Henrix getuigt dat zij ongeveer 35 jaar geleden gewoond heeft bij wijlen Jacob Varwer en zijn 

vrouw Mette, grootouders van Jacob Coster, en zij heeft van Jacob en Mette en ook van andere 

mensen vaak gehoord dat er een document was opgesteld waarin stond vermeld dat de bezittingen 

zouden overgaan op Claes Jacobs, verver en de vader van Jacob Coster en diens kinderen en niet op 

Greete Varwar of de kinderen van haar eerste man. Zij getuigt verder dat wijlen Greete Varwar haar 

vaak gezegd heeft dat zij het document in kwestie wilde hebben, wat Mechtelt weigerde. Wijlen Greete 

had zich ook  wel eens tijdens de preek laten opsluiten in het huis van Jacob en Mette om het document 

te zoeken. Later bleek Greete de brief uit de kist van Mette te hebben gehaald toen Mette hem open 

had laten staan. 

Catherijne, de weduwe van Geert Anders, getuigt dat zij een zuster is van Claes Varwar, de vader van 

Jacob Coster en toen Claes met wijlen Greete Varwar die weduwe was met kinderen, trouwde en 

weinig bezittingen had, werden er door wederzijdse familieleden huwelijkse voorwaarden opgesteld 

waarin vermeld stond dat hetgeen Claes van zijn ouders zou erven, niet door Greete of haar 

voorkinderen geërfd zou worden, maar alleen door de kinderen van Claes. Waar die brieven gebleven 

zijn, weet Catherijne niet. 

   

Nr. 673 FOLIO:            186v                DATUM:                   7 oktober 1523 

 

- Tussen Jan Berentsz, de waard in de Drie Torens en Dirick van Holtzende. 

Gysbert van Leuwen, zijn zoon Geert van Leuwen en Swarte Berent getuigen dat zij afgelopen zondag 

in de Drie Torens waren op verzoek van Dirick van Holtzende om de afrekening te horen met de 

waardin in de Drie Torens; zij hebben toen gehoord dat uit de afrekening bleek dat Wyllem[pje] de 

waardin niet meer schuldig was dan 39 courante stuiver en zij bood Dirick aan hem 1 keizers gulden te 

geven die Dirick niet wilde hebben, omdat hij nog een jaar pacht miste. 

Nr. 674 FOLIO:           186v                  DATUM:                    7 oktober 1523 

 

- Van Warner Messemaecker. 

Dirick Hermensz int Paradijs, Berent, de knecht van Coert Backer en Egbert, de knecht van Geerloff 

Backer getuigen dat zij laatst gewaakt hebben toen Jasper Jansz namens de Raad waakte, tezelfdertijd 

als Warner Messemaecker en dat men constateerde bij het opnoemen van de namen dat hij niet wilde 

komen; zij melden verder dat dit niet de waarheid is, want Jan Wachter zat dronken in het wachthuis en 

schold Warner zonder enige reden uit voor schelm en booswicht terwijl het niet zijn beurt was om te 

waken.  

 

Nr.675 FOLIO:          187                     DATUM:                  7 oktober 1523 

 

- Van Jacob Coster. 

Jan Olyslager, priester, getuigt dat toen wijlen Greete Varwar nog leefde ongeveer 16 of 17 jaar 

geleden, zij hem meerdere malen gezegd heeft waar zij het testament van wijlen Jacob Varwar en diens 

vrouw Mette had opgeborgen en zij vertelde ook wat de inhoud ervan was, n.l. dat hun goederen niet 
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bestemd zouden zijn voor Greete of de kinderen uit haar eerste huwelijk, maar alleen voor Jacob  en 

Mette, als Claes Jacobsz, hun zoon, zonder wettige erfgenamen zou sterven. 

Getuige is bereid dit onder ede te bevestigen.  

Nyse Otten getuigt dat ongeveer 24 jaar geleden wijlen Greete Varwar, haar zuster, bij haar kwam in 

het huis waar nu Johan Henrixsz in woont en een brief mee bracht en zei dat daarin stond dat Jacob 

Varwar haar onterfde en dat ze de brief met een handigheidje had bemachtigd. Zij gooide de brief in het 

vuur. 

Bele Olyslager getuigt dat ongeveer 24 jaar geleden zij onenigheid had met wijlen Greete Varwar over 

een brief die wijlen Jacob Varwar gemaakt zou hebben over zijn goederen. Wijlen Greete zei dat de 

brief al verdwenen was en dat haar biechtvader haar dat wel zou vergeven. Bele zei dat ze maar wat 

kletste en vroeg hoeveel mensen op de hoogte waren van die brief. Greete antwoordde dat het er 

waarschijnlijk drie waren, maar dat niemand er iets aan zou hebben omdat hij al weg was.        

 

  Nr. 676 FOLIO:             187                 DATUM:               8 oktober 1523 

- Van Catheryne Hoedemaecker en Roloff Corvemaecker. 

Henrick van Delden getuigt dat hij gehoord en gezien heeft dat Roloff Corvemaecker langs de deur van 

Catheryne Hoedemaecker liep en dat zij Roloff maande vanwege een kaars; er ontstond een 

woordenwisseling en tenslotte zei Roloff tegen Catheryne dat ze de 50 gulden terug moest brengen die 

ze van de loper afgenomen had.  

Evert van Dulmen getuigt dat hij de woordenwisseling tussen beiden gehoord heeft maar er niet veel 

meer van weet, behalve dat Roloff zei tegen haar dat zij van Thys Coelgreve geld had afgenomen; hij 

noemde een bedrag dat Evert zich niet meer herinnert. 

Nr. 677 FOLIO:             187v                DATUM:               9 oktober 1523 

 

- Tussen Henrick Aertsz en Jan Wolffsz. 

Egbert Badynck getuigt en meldt in zijn gicht dat ongeveer 10 dagen geleden voor hem als onderschout 

verschenen zijn voor het gerecht Aelt Woltersz en Peter Caye uit Kamperveen, die onder ede hebben 

gemeld dat Henrick Aertsz en Jan Wolffsz ruzie hadden over bepaalde vaten. Dat er bemiddeling is 

geweest en dat tenslotte Henrick aan Jan Wolffsz 5 ph.g. zou geven met St. Jacob, met Pasen 1524 

weer 5 ph.g. en in 1525 ook weer 5 ph.g. en dat daarmee de zaak afgehandeld is.  

Nr. 678 FOLIO:             187v                DATUM:                 9 oktober 1523  

 

- Van Cornelys Wytensz uit Bodegraven alias Onbehouwen.  

Berent Blessinck, Gheert Ryckmansz, Claes Jansz, mr Jan Matysz en Jacob Hut, burger uit Steenwijk, 

getuigen onder ede dat zij goed weten dat Cornelys Onbehouwen uit Bodegraven in Steenwijk in dienst 

van de Heer van Utrecht gelegen heeft ongeveer een maand vóór Steenwijk door de Geldersen 

ingenomen werd en dat hij tezelfdertijd in Steenwijk gevangen zat toen de stad viel en als gevangene 

naar Coevorden is gebracht. Zij weten dus heel goed dat Cornelys niet in dienst van de Geldersen is 

geweest.  

Nr. 679 FOLIO:             188                 DATUM:                   9 oktober 1523 

 

- Van Jacob Coster. 

Jan Keyser getuigt dat hij gewoond en gediend heeft met Jacob Costers grootvader, Jacob Varwar, 

ongeveer 37 jaar geleden en dat hij bij hem was toen hij stierf; hij meldt dat hij goed weet dat Jacob 

Varwar een Schepenbrief had laten maken waarin hij zijn na te laten goederen toewees, omdat Claes  

Varwar, de vader van Jacob Coster, zou trouwen met Greete, Jacobs moeder, die kinderen uit een 

eerder huwelijk had die geen recht hadden op Jacobs goederen. Hij meldt verder dat enige dagen na 

het overlijden van Jacob Varwar de brief niet gevonden kon worden. Hij hoorde toen van Greete, de 
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moeder van Claes Jacobsz, dat ze de hinderpalen uit de weg had geruimd, waarmee ze de Schepen 

brief bedoelde waarin de goederen toegewezen werden. Er werd gezegd dat Greete, zodra Jacob 

overleden was, de huissleutels van de dienstmaagd leende, haar wegstuurde met een boodschap en 

het testament bemachtigde.  

Nr. 680 FOLIO:             188                  DATUM:                 15 oktober 1523 

 

- Tussen mr Rycolt inde Hagen en Jansz de schipper. 

Cleyn Cornelys en Jan Hermensz getuigen dat zij gisterenavond gehoord hebben dat mr Rycolt inde 

Hagen en Jansz de potschuiver onenigheid hadden over een jongen, een balling uit Amsterdam die 

graag met een schuit naar de andere zijde van de IJssel wilde gaan; mr Rycolt was niet in de 

gelegenheid en Jansz zei hem dat hij nog geen burgemeester was, waarop Rycolt antwoordde dat hij 

daar niet goed genoeg voor was enz. Jansz zei dat hij wel ballingen wilde vervoeren vanuit Amsterdam 

en hen op de Wedeme zetten van waar Rycolt hen overneemt en weer naar Amsterdam brengt; vraag 

het maar niet aan de Raad. 

Nr. 681 FOLIO:             188v                 DATUM:                 16 oktober 1523 

 

- Tussen Henrick Croeser en Henrick van Steenre, als reders van Gysbert Arentsz schip enerzijds en 

de weduwe van schipper Gysbert anderzijds. 

Lambert Santvoerer en Jan Seysynck getuigen namens de reders en Roloff Alpherdynck en Johan van 

Noerthoerne namens de weduwe van Gysbert Arentsz, dat zij als gekozen moetsoenslieden tussen de 

genoemde partijen bemiddeld hebben inzake huur en dat er afgesproken is dat de reders de weduwe 

55 Hoornsgulden zullen betalen van 12 stuiver Brabants de gulden waarmee zij geheel aan hun 

verplichtingen hebben voldaan. Roloff Alpherdynck zegt dat Peter van Elven hem namens de weduwe 

hierom had gevraagd.  

Nr. 682 FOLIO:             188v                 DATUM:                   16 oktober 1523 

 

- Van Jan Jansz inde Hagen en Rycolt Scheepstimmerman.  

Jan Jansz schipper uit Amersfoort getuigt dat hij geen bescheid gehoord of gezien heeft.  

Nr. 683 FOLIO:             188v                 DATUM:                    16 oktober 1523 

 

- Tussen Albert Wychersz  Sloetemaecker en de weduwe van Peter Lacher. 

Goesen Holtzager en Jan Sloetemaecker getuigen dat zij omstreeks 12 jaar geleden de huwelijkse 

voorwaarden hebben helpen opstellen tussen Albert Wychertsz en de dochter van wijlen Peter Lacher, 

op verzoek van Albert; zij melden dat wijlen Peter indertijd bepaalde smidsgereedschappen en huisraad 

toewees aan zijn dochter, zoals vermeld in de cedule, mede als haar moeders erfdeel, de eerste vrouw 

van Peter; de goederen zou Peter overgedragen hebben, maar omdat Albert naar Lijfland zou reizen 

blijft alles nog bij hem in bewaring.  

Inhoud van de cedule. 

Een paar blaasbalgen die in de kleine smidse liggen, van de drie kleine aambeelden de ‘koer’ met het 

blok waarop het staat zonder de staak, een voorhamer, een ‘sijthamer’ en een handhamer, twee tangen 

en de slijpsteen zonder de stellingen waarin hij hangt en daarbij honderd ijzers en een hoet kolen. 

Aan huisraad: twee bedden zoals Peter Lachers eerste vrouw die verhuurd heeft, het ene bij Harmen 

van Arlem en het andere bij Berent van Munster, twee van de beste kisten die nu in huis staan en haar 

moeders stoel en een beugelstoel, nog twee koperen potten, drie tinnen schotels met twee metalen 

kandelaars en twee laatkoppen daarbij, een kruishaak met een tang en hangijzer, een rooster, een 

weeg en een bekken mate die zij nog in gebruik heeft.     

 

Nr. 684 FOLIO:            189                    DATUM:                    16 oktober 1523 
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- Tussen Frerick Theuwesz en de weduwe van Johan Droochscheer. 

Mathys Henrixsz getuigt dat hij stokmeester was toen Andries Claesz, potschuiver uit Zwolle, hier 

gevangen zat in de Koornmarktpoort en dat hij gehoord heeft, toen men Andries vrij zou laten, dat 

Frerick Theuwesz zei dat Johan van Hardenberch, die de gevangene bewaakt had, zou opdraaien voor 

de kosten.     

Johan van Hardenberch getuigt dat in dezelfde tijd dat Andries van Zwolle gevangen was gezet, Frerick 

Theuwesz ook gevangen was door die van Zwolle en omdat wijlen Johan Droochscheer hem al die tijd 

van eten had voorzien, stond hij borg op verzoek van Johan Droochscheer voor de kosten van Andries  

en Jan van Hardenberch heeft van Johan Droochscheer en Andries zelf gehoord dat zij zeiden dat zij 

Frerick en de potschuiver hun volledige rantsoen hebben gegeven op kosten van de soldaten die de  

potschuiver hadden ingerekend.  

 

Nr. 685 FOLIO:         189v                     DATUM:                22 oktober 1523 

 

- Tussen Jacob Coster en schipper Engbert van den Berge. 

Lambert Santvoerer getuigt dat hij ongeveer twee  of drie jaar geleden op verzoek van schipper Engbert 

van den Berge of wijlen priester Albertsz, dat weet hij niet meer precies, in de Schepenkamer is 

geweest, waar priester Alberts, schipper Engbert en de monnik van Groot Alberden met Jacob Coster 

bijeen waren vanwege een bepaalde onenigheid; Lambert meent zich te herinneren dat zij het niet eens 

werden. Waar het over ging, weet hij niet.    

 

Nr. 686 FOLIO:        189v                     DATUM:                    22 oktober 1523 

 

- Tussen de weduwe van Peter Lacher en Albert Wychertsz. 

Warmel Bolte getuigt dat ongeveer 8 of 9 jaar geleden Albert Wychertsz woonde bij een smid,  

genaamd Bloeme, in de Venestraat waar hij leerde voor meester smid en toen Albert ongeveer 3 jaar bij 

Bloeme gewoond had, werd het huwelijk gesloten tussen Albert en de dochter van wijlen Peter Lacher; 

Warmel heeft gezien dat Alberts bruidsschat in dat huis gebracht werd op een veilige plek: een bed, 

potten en schotels, vijf kannen en andere goederen, een hele plank vol; toen Albert en zijn vrouw 

enkele maanden getrouwd waren, ging Albert het huis uit en toen hij weg was liet Bloeme de huisraad 

verkopen als betaling voor de huishuur, kost en inwoning en voor nog openstaande schulden; er was 

nog een bed dat Alberts vrouw meenam. 

Jan Schoemaecker getuigt dat hij in diezelfde tijd gezien heeft dat er voor het huis van Peter Lacher 

een stapel huisraad stond voor Peters dochter en Jan zei nog tegen Peter dat hij zijn dochter niet zo 

moest verwennen en zelf gebrek lijden; hij heeft niet gezien dat de spullen naar het huis van Bloeme 

gebracht werden. Een tijd laten kwam wijlen Peter Lacher bij hem en klaagde dat hij geen laken had 

behouden om in te slapen, waarop Jan antwoordde dat hij hem dat wel gezegd had. 

Alyt Peters getuigt hetzelfde, zij heeft ook gezien dat voor Peters huis een stapel huisraad stond met 

een bed en andere goederen, waarvan men zei dat Peters dochter alles zou krijgen met haar man 

Albert; meer weet zij niet.  

 

Nr. 687 FOLIO:            190                   DATUM:                   22 oktober 1523 

 

- Van Jacob Coster. 

Johan Rijnvisch getuigt dat in 1520 niet lang na de dood van de moeder van Jacob Coster, Jacob 

beslag had laten leggen bij schipper Engbert van den Berge vanwege de erfscheiding van de nagelaten  

goederen van zijn moeder; toen de genoemde partijen op het Schepenhuis waren voor deze kwestie, 

zijn Johan Rijnvisch en Pilgrim van Ingen naar hen toegegaan en boden een bemiddeling aan. Korte tijd 

later zijn Jacob Coster en schipper Engbert van den Berge met wijlen priester Albert, de broer van 

Jacob, in de Schepenkamer bij elkaar gekomen: Jacob in gezelschap van Johan Rijnvisch en Pilgrim 
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van Ingen en schipper Engbert met priester Evert van Hattem, Lambert Santvoerer en Egbert Melysz. 

De klacht werd behandeld en besproken; volgens schipper Engbert had zijn moeder hem niets gegeven 

omdat alles naar haar zoon Albert ging. Priester Albert bevestigde dit, hij had de documenten in zijn kist 

en als Jacob de goederen wilde hebben, dan moest hij toch rekening houden met de rechten van 

priester Albert. Jacob antwoordde dat hij dus zijn broer moest panden.  

De beslissing van de Raad werd geaccepteerd.  

 

Nr. 688 FOLIO:           190v                  DATUM:                   25 oktober 1523  

 

- Van de vier vaten zout uit het huis van Gyse van Bloxiell. 

Evert van Hardenberch getuigt dat hij eergisteren omstreeks 5 uur in de middag gezien heeft dat Gyse 

van Bloxiell vier vaten zout in Hamburger vaten van de welle in zijn boot laadde met behulp van Evert. 

Deze vroeg hem voor wie het zout bestemd was en Gyse antwoordde dat alles voor zijn broeders in 

Blokzijl  bestemd was en dat hij daar een schriftelijk bewijs voor had, daarna bracht hij Evert weer naar 

zijn eigen schip in de IJssel. Ongeveer tussen 7 en 8 uur in de avond, zag Evert dat de vier vaten zout 

uit Gyses schip gehaald werden en onder de brug door gebracht werden; waar zij zijn gebleven, weet 

hij niet.  

Evert Jansz getuigt dat hij Gyse geholpen heeft met vier vaten van de welle naar zijn schip te brengen, 

het waren Hamburger vaten. Toen Evert vroeg waar alles naar toe ging, zei Gyse dat alles voor zijn 

broeders in Blokzijl was, waarvoor hij een paspoort had. Evert weet niet wat er in de vaten zat.  

Roloff de drager getuigt dat hij op verzoek van Gyse van Bloxiell uit het huis van Mechtelt van Appelen 

met de handkar gehaald heeft vier Hamburger vaten met inhoud, wat er in zat weet hij niet; hij hielp 

hem de vaten uit het bootje in het schip van Gyse te leggen. 

Jacob Geurtsz, Albert Smit en Jan Claesz getuigen dat zij afgelopen zaterdag gehoord hebben op de 

steiger dat verschillende mensen grappen maakten met Gyse van Bloxiell, dat hij zout gestuurd zou 

hebben en zij hoorden o.a. dat Gyse zelf zei dat je beter kon vragen of hij Peter Schuytemaecker een 

vat zout had gestuurd.  

 

Nr. 689 FOLIO:           191                     DATUM:                 26 oktober 1523 

 

- Tussen Jan Rijnvisch en schipper Engbert van den Berge. 

Otto Stegeman, Jan van Bommelen en Berent Jacobsz getuigen dat zij afgelopen zaterdag op het 

Raadhuis gehoord hebben dat Johan Rijnvisch en schipper Engbert woorden met elkaar hadden en dat 

de schipper o.a. zei dat Johan zijn geld had gebeurd en daarmee zijn schuld had betaald; meer weet hij 

niet.  

Nr. 690 FOLIO:          191                      DATUM:                 26 oktober 1523 

 

- Tussen schipper Engbert van den Berge en Johan Rijnvisch. 

Otto Stegeman en Jan van Bommelen melden dat zij getuigd hebben tussen Engbert van den Berge en 

Johan Rijnvisch dat de schipper tegen Johan gezegd had dat hij diens geld had gebeurd en daarmee 

zijn eigen schulden had betaald. Kort daarna hebben zij gehoord dat schipper Engbert zei dat hij zijn 

bewering wilde herhalen, zo vaak als zijn scheepsvrouwe hem dat toestond. 

Roloff Alpherdynck getuigt hetzelfde. 

Priester Evert van Hattem getuigt dat schipper Engbert zei tegen Jan Rijnvisch dat hij diens geld had 

ontvangen zonder toestemming van hem of zijn vrouw en dat Jan beweerde dat de scheepsvrouwe dat 

aan de schipper had toegezegd, zodat deze wist waar zijn geld was gebleven en dat hij daarmee zijn 

schuld in Amsterdam had betaald.  

 

Nr. 691 FOLIO:           191v                    DATUM:                  4 november 1523 
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- Van Aeffken van Angeren. 

Gerbrich, de vrouw van Otto Stegeman, Bette Bruyns, haar moeder en Alyt haar dochter getuigen dat 

ongeveer een maand geleden Geese, de vrouw van Joachim boven de Poorte, bij hen langs kwam en 

tekeer ging tegen Aeffken van Angeren over haar man. Zij hebben gezien dat Aeffken een vleesvork 

greep en Geese daarmee wilde slaan, maar zij werd tegengehouden. Toen Geese het huis uit liep 

struikelde zij en viel voor de deur waar Aeffken stond; zij sloeg haar niet. 

Anna Backers getuigt dat zij gezien heeft dat Geese op straat voor de deur van Gerbrich  weer viel; zij 

heeft niet gezien of zij geslagen werd door Aeffken. 

 

Nr. 692 FOLIO:            191v                   DATUM:               9 november 1523  

 

- Tussen Geert Joncker enerzijds en de rijnschippers Lubbert en Louwe, broers, anderzijds.  

Jacob Jansz getuigt dat tijdens de afgelopen storm schepen van burgers voor Hattem weggedreven 

waren en dat de rijnschippers Lubbert en Louwe na de storm, toen zij hun schepen weer klaar wilden 

maken, tegen de zin van Jacob die knecht was op het schip van Geert Joncker, het anker van Geert 

genomen hadden en het gebruikten voor hun schepen, ondanks het feit dat Jacob het hen verbood. 

Afgelopen zaterdag toen de burgers hun schepen weer ophaalden, hebben Lubbert en Louwe het anker 

in kwestie met het touw gesleept en laten staan; het was een nieuw anker en een nieuw touw. 

Nr. 693 FOLIO:           192                    DATUM:                9 november 1523 

 

Evert Jansz en Jan Bloemensz getuigen dat men Jacob Kruse alias Hochgenbochen ervan wil 

beschuldigen dat hij afgelopen woensdag na Allerheiligen drie vaten zout of iets dergelijks naar 

Genemuiden zou hebben gebracht. Dit is niet waar want getuigen hebben zelf gezien dat Jacob die 

woensdag ettelijke vrouwen beloofde hen van Kampen halverwege naar Genemuiden te brengen op de 

dijk tegenover de doorbraak die daar had plaats gevonden en getuigen, die zelf een groot stuk 

meevoeren met de schuit naar hun eigen schip, weten dus goed dat Jacob geen zout of iets anders aan 

boord had dan alleen de vrouwen. Zij hebben ook gezien dat Jacob snel weer in Kampen was: het is 

niet mogelijk om in die korte tijd naar Genemuiden geweest te zijn.  

 

Nr. 694 FOLIO:          192                      DATUM:                 10 november 1523 

 

- Tussen Henrick Cloetynck en Henrick Caye. 

Kersken Koenynck en zijn vrouw Sibbe en Thys Claesz getuigen dat zij afgelopen vrijdag bij Goertken 

Wyldemans iets zaten te drinken en dat Henrick Cloetynck en Henrick Caye daar ook waren; zij hebben 

gehoord dat Henrick Caye de andere Henrick meerdere malen verzocht om hem een klap in zijn gezicht 

te geven. Na wat gepraat sloeg Henrick hem met de vlakke hand, waarna Henrick Caye zei dat het 

genoeg was en beiden moesten lachen.  

De getuigen zeggen dat Henrick Cloetynck uitsluitend met de vlakke hand sloeg.  

   

Nr. 695 FOLIO:           192v                   DATUM:                    10 november 1523 

 

- Tussen mr Rycolt Scheepstimmerman en Roelof Dunnynck. 

Jan Dunnynck getuigt dat hij mr Rycolt nog 5 oord van een g.g. schuldig was van een potschip, 

waarvoor zijn oom Roelof Dunnynck borg stond. Hij meldt dat hij dit bedrag aan zijn oom betaald heeft.  

 

Nr. 696 FOLIO:          192v                     DATUM:                    10 november 1523 

 

- Tussen Alyt van Deventer en Jan Berentsz van de Drie Torens. 

Anna ter Helle, de weduwe van Jan Touslager, getuigt dat haar man en zij een tijd lang eigenaar waren 

van de lijnbaan in de Hagen met het huis en erf waar Alyt van Deventer haar schuld op wilde aflossen. 
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Bij de aflossing van de laatste ponden is er een fout gemaakt zodat de laatste aflossing tweemaal 

genoteerd stond. Eén aflossing werd genoteerd i.p.v. de eerste aflossing die Goesen Berentsz had 

gedaan en zij wist niet dat dit gebeurd was. Zij lieten haar het document niet zien en bovendien kon zij 

niet lezen.  

 

Nr. 697 FOLIO:          193                       DATUM:                10 november 1523 

 

- Tussen Alyt Grelle en schipper Berent Claesz. 

Henrick Jansz en Jan Pauwelsz getuigen dat schipper Berent Claesz vorig jaar de gehele winter met 

zijn schip in Riga lag en dat zij met St. Michael gehoord hebben toen Berent het schip wilde stallen, dat 

hij wijlen Geert Grelle aannam om tot het voorjaar bij hem te blijven; hij beloofde Geert de kost te geven 

en 5 vaten teer als zijn loon. Zij hoorden verder dat wijlen Geert dit accepteerde en vanaf St. Michael tot 

het einde van de winter bij hem is gebleven, tot mei toen Geert stierf.  

Nr. 698 FOLIO:            193                    DATUM:                  18 november 1523  

 

- Tussen Jacob Dodensz en Geerloff Claesz. 

Gysbert Luytkensz getuigt dat hij ongeveer een half jaar geleden aanwezig is geweest in het 

Schepenhuis waar hij gezien en gehoord heeft dat Jacob Dodensz en Geerloff Claesz met elkaar 

afrekenden; Jacob bekende Geerloff 2½ ph.g. schuldig te zijn, waarmee Geerloff niet tevreden was; 

volgens hem rekende Jacob teveel voor de schapen die hij geleverd had en Jacob klaagde dat hij niet 

genoeg had ontvangen voor de schapen; meer weet Gysbert niet. 

Jan Seysynck getuigt dat hij daar ook bij is geweest toen Jacob en Geerloff afrekenden; wat er 

berekend werd,  weet hij niet. 

 

Nr. 699 FOLIO:          193                     DATUM:                  18 november 1523 

 

- Van Henrick Cloetynck. 

Lubbert Wolt getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden gezien heeft bij Jan Henrixsz thuis dat 

Henrick, de zoon van Claes Corff, Henrick Cloetynck met een tinnen kan op het hoofd sloeg. Hij hield 

de kan in zijn hand en Lubbert heeft bloed gezien; het gebeurde ’s middags.  

Henrick Caye getuigt hetzelfde. 

Kersken Coenynck zag hen staan, meer heeft hij niet gezien. 

Claes Corff, de vader, zegt dat hij niets gezien heeft, bij zijn ziel en zaligheid.  

 

Nr. 700 FOLIO:         193v                    DATUM:                    19 november 1523 

 

- Van Groete Engbert en Peter Vreese. 

Priester Evert van Hattem getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden in de Zilveren Helm is 

geweest toen het gevecht plaats vond tussen Groete Engbert en Peter Vreese; priester Evert heeft 

gezien en gehoord dat de partijen in kwestie aan het spelen waren en het met elkaar oneens werden. 

Groete Engbert pakte als eerste zijn mes en toen Peter dat zag zei hij dat hij daar toch niet voor 

gekomen was. De onenigheid duurde voort en ook Peter trok zijn knoopmes en stak naar Engbert die 

de steek met zijn arm afweerde en met zijn andere hand het mes van Peter pakte zodat hij gewond 

werd aan zijn hand. De vechtenden werden uit elkaar gehaald. 

 

  Nr. 701 FOLIO:            193v                  DATUM:                 20 november 1523 

 

Reyner Pyep getuigt dat hij in diezelfde tijd in de Zilveren Helm was toen het gevecht plaats vond en hij 

heeft eveneens gezien en gehoord dat Groete Engbert en Peter Vreese tijdens het spelen onenigheid 

kregen en dat Groete Engbert als eerste zijn mes trok met een verbeten gezicht en dat Peter vroeg wat 
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dat te betekenen had. Kort daarna laaide de twist weer op en Peter trok zijn knoopmes en stak naar 

Groete Engbert. Deze weerde de steek af en pakte met zijn hand het mes van Peter waarbij hij zijn 

vinger verwondde; er ontstond een gevecht waarbij beiden verwondingen opliepen, zodat priester Evert 

het mes graag afpakte.  

 

Nr. 702 FOLIO:           194                     DATUM:                   24 november 1523   

 

- Tussen Jacob Kruse Hochgenbochen. 

Arent Dirixsz, onze burger, getuigt dat hij ongeveer een maand geleden in Genemuiden is geweest 

waar een knecht, Henrick van Kueck, hem vroeg naar Jacob Kruse Hochgenbochen, onze burger, 

zodat deze de 3 gulden zou zenden van de schuit die hij nog tegoed had. Een jaar geleden zei dezelfde 

knecht tegen getuige dat als Jacob Kruse weer in Genemuiden zou komen, hij hem iets zou aandoen. 

Arent begreep dus dat Jacob niet meer in Genemuiden geweest was.  

Nr. 703 FOLIO:          194                     DATUM:                    24 november 1523 

 

- Tussen Aelt Egbertsz uit Kamperveen en Mette van Roerloe. 

Hermen Kystemaecker getuigt dat hij land heeft liggen in het gerecht van Oosterwolde en dat hij zijn 

meier in 1521 voor de vierde penning gekort heeft op de huur of de pacht.  

Hermen Besseltsz, Geert van Doetenkem en Jan Coenraetsz getuigen dat zij ook in 1521 land gehuurd 

hadden in Oosterwolde en dat zij elk voor de vierde penning gekort zijn op de huur van hun land over 

dat jaar.   

 

Nr. 704 FOLIO:           194                    DATUM:                   25 november 1523 

 

Symon Jansz getuigt dat hij afgelopen zomer gezien heeft dat Jutte Bex uit de St. Nicolaaskerk kwam 

op het ogenblik dat Jan Clockgieter van het kerkhof kwam en de kerk in wilde gaan; zij liepen tegen 

elkaar op voor de kerkdeur en Jutte pakte Jan bij zijn jaspanden, hij trok ze terug en keerde om en ging 

naar de Venestraat; Jutte klopte hem op zijn rug met haar handen. Hij hoorde wel dat ze wat zei, maar 

dat kon hij niet verstaan.  

 

Nr. 705 FOLIO:           194v                  DATUM:                   17 november 1523 

 

- Van Heyn Joncker en Arent mette Spelden. 

Egbert Badynck, Jacob Dodensz en Geerloff Backer getuigen dat zij afgelopen dinsdag na St. Anna een 

moetsoen hebben helpen verdedigen tussen Heyn Joncker en Arent mette Spelden zoals vermeld in de 

cedule die daarvan gemaakt is en die luidt: er is afgesproken inzake de twist tussen genoemde partijen 

dat Arent direct in het stadsboek zal laten noteren dat hij Heyn Joncker zijn schuld van 7 ph.g., de 

gulden van 25 stuiver Brabants, zal betalen in drie termijnen, n.l. met St. Maarten 3 gulden, met Pasen 

3 gulden en met Pasen een jaar daarna nog 1 gulden. Hiermee zijn beide partijen van elkaar 

gescheiden in hun twist over de brief van het jaarlijkse pond die zij beiden kwijt zijn. Heyn zal Arent 

laten tekenen in het stadsboek dat hij daar geen recht meer op heeft.  

Nr. 706 FOLIO:          194v                   DATUM:                 2 december 1523 

 

- Tussen Gerbrich Stevens en Mette Tielmans. 

Jacob Ketelboeter en zijn vrouw Alyt Jacobs getuigen dat ongeveer een jaar geleden bij hen thuis 

vergaderden wijlen Steven Potgieter en Mette Tielmans om hun financiële zaken te regelen en toen 

hebben zij gehoord dat Mette Tielmans toegaf dat zij wijlen Steven Potgieter nog 5 Hoornsgulden 

schuldig bleef en 61 pond spijs die getaxeerd werd op 12 lichte ponden en 2 gosseler. Omdat Mette 

beloofd had dit te betalen, schold hij haar van de schuld 2 Hoornsgulden kwijt.  
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Jan Jacobsz, de zoon van Jacob, 14 jaar oud, getuigt hetzelfde en heeft de afrekening genoteerd 

volgens de cedule.   

 

Nr. 707 FOLIO:           195                      DATUM:                   2 december 1523 

 

- Tussen Wybrant  Woltersz en de weduwe van Johan Droochscheer. 

Jelys Valckener, Thys van Heell en Berent Ulenbroeck getuigen dat zij in de afgelopen oorlog in 

Amsterdam waren met de oorlogsschepen en zij wilden daar bij een smid zeker ijzerwerk halen voor de 

geweren op het schip. Zij hoorden dat de vrouw van de smid niet bereid was op naam van de genadige 

Heer van Utrecht te leveren en zij wilde dat iemand daar garant voor stond. Op verzoek van wijlen 

Johan Droochscheer, moest Wybrant Woltersz, die daar ook bij was, beloven dat hij garant stond en 

wijlen Jan zou hem dan schadeloos stellen.  

Nr. 708 FOLIO:           195v                 DATUM:                  2 december 1523 

 

- Tussen Lambert Louwensz en Arent mette Spelden. 

Jacob Dodensz, Wolter Tymensz en Engbert Badynck getuigen dat Lambert Louwensz en Arent mette 

Spelden onenigheid hadden over onbetaalde pacht en dat zij getuigen hebben gevraagd om te 

bemiddelen. Er werd besloten dat Arent Lambert schuldig was voor achterstallige pacht 9 g.g., die hij 

betalen zou met St. Jan met 3 g.g., met Midwinter weer met 3 g.g. en in mei 1524 met de laatste 3 g.g. 

en daarmee zou alles geregeld zijn. Deze bemiddeling heeft plaats gevonden op dinsdag na 

Palmzondag bij Dirick Wesselsz en de vierde man was Geert Pouwelsz van Kamperveen. 

Nr. 709 FOLIO:         195v                    DATUM:                    7 december 1523 

 

- Tussen Dirick Wesselsz en Arent mette Spelden. 

Jacob Dodensz, Egbert Badynck en Geerloff Backer getuigen dat zij met Johan Wolffsz en anderen 

goede mensen bemiddeld hebben in de onenigheid tussen Heyn Joncker en Arent mette Spelden en 

dat zij mede uitgesproken hebben dat Arent mette Spelden het geld voor de wijnkoop bij Dirick 

Wesselsz gedronken, zou betalen en dat, wat er gedronken was bij Geerloff Claesz, door Heyn Joncker 

betaald zou worden.  

Nr. 710 FOLIO:           196                    DATUM:                      7 december 1523 

 

- Tussen Alyt van Deventer en Johan Berentsz in de Drie Torens. 

Mr Peter inde Hagen, Wyllem Geertsz en Peter Scroer getuigen dat zij buren zijn van wijlen Goesen 

Touslager en diens overleden vrouw en zij weten heel goed dat wijlen Goesen en zijn vrouw de lijnbaan 

gekocht hadden in de Hagen, waar zij ook in gingen wonen na Beloken Pasen. In het eerste jaar dat zij 

daar woonden zijn beiden gestorven, de vrouw op donderdag voor Beloken Pasen en de man op 

zondag acht dagen na Pasen en dat was nog binnen het jaar.  

Nr. 711 FOLIO:           196                     DATUM:                    9 december 1523 

 

- Tussen Johan van Gelre en Lubbert van Moersz. 

Wolter Jansz getuigt dat hij op afgelopen St. Catherijne om ongeveer 11 uur voormiddag op verzoek 

van Johan van Gelre, omdat hij oud is en niet goed kan zien, aan Lubbert van Moersz 1½ h.p. contant 

heeft betaald die Lubbert met genoegen ontving; daarna zei Jan van Gelre tegen Lubbert dat hij hem 

hierbij het [droog]raam opzei maar Lubbert wilde dat niet hebben, waarop Jan zei dat de burgemeester 

het goedvond. Diezelfde dag tegen de avond, zag Wolter nog dat Johan van Gelre Lubbert de 

bevestigingen terug bracht waarmee het laken aan het raam wordt vastgemaakt. 

Nr. 712 FOLIO:           196v                   DATUM:                  9 december 1523 
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- Tussen Geertken Geye en Geert Pynynck over het huis. 

Geerloff Claesz getuigt dat hij namens Geertken Geye haar huis Achter de nieuwe Muur verkocht heeft 

en zegt dat hij de tussenpersonen slechts geautoriseerd heeft het huis aan Geert Pynynck te verkopen 

voor 28 h.p. per jaar. Geerloff wilde eerst 30 h.p. per jaar voor het huis hebben, maar Hermen Nest en 

Peter Evertsz zeiden dat hij niet meer zou kunnen krijgen van Geert en daarna gaf hij zijn toestemming. 

Peter Evertsz wilde uitrekenen wat de 28 h.p. per jaar inhielden, maar Hermen Nest zei dat hij dat niet 

moest doen om de man niet weerspannig te maken, anders had Geerloff de overwaarde wel mee 

verkocht.  

Nr. 713 FOLIO:           196v                   DATUM:                    9 december 1523 

 

- Tussen Johan van Ossenbrugge en Henrick van Bremen. 

Jan Coertsz getuigt dat afgelopen zondag acht dagen geleden toen de dragers van het St. Jacobsgilde 

aan het drinken waren, hij met Henrick van Bremen zat te praten en dat ze schertsend zeiden dat men 

Jan van Ossenbrugge en Henrick van Bremen tot gildemeester zou moeten kiezen; Henrick zei daarop 

tegen Jan dat Johan van Ossenbrugge meer een schelm, een booswicht en een verrader was en niet 

goed genoeg om gildemeester te worden; dat zelfde gold ook voor twee leden van de Raad waarvan hij 

de naam is vergeten. Getuige heeft gehoord dat Henrick van Bremen dit ook gezegd heeft bij Peter 

Goyer. 

Peter Goyer had in diezelfde tijd wel gedronken en heeft gehoord dat Henrick van Bremen veel lelijke 

woorden gebruikte over Johan van Ossenbrugge, maar wat precies, weet hij niet meer.  

Geert van Doetenchem getuigt dat hij afgelopen zaterdag in het waakhuis toen het St. Barbaragilde zat 

te drinken, ook woorden had met Henrick van Bremen, of Johan van Ossenbrugge gildemeester moest 

worden of niet en dat hij daar zijn mening over wilde horen; het bleek dat Henrick van mening was dat 

Jan van Ossenbrugge niet goed genoeg was, dat hij een schelm, een booswicht en een verrader was 

en dat hij hem met de twee van de Raad daar wel van wilde overtuigen. 

Jan Hermensz getuigt dat hij van de knecht van Henrick van Bremen gehoord heeft in diezelfde tijd, dat 

deze zei dat zijn meester gezegd had dat Jan van Ossenbrugge niet eerlijk  was en niet goed genoeg 

om het gilde van dienst te zijn.  

 

Nr. 714 FOLIO:             197                    DATUM:                  10 december 1523 

 

- Tussen Dirick Gerrytsz en Henrick Nyemeyer. 

Cornelys Berentsz en Albert Thytgensz getuigen dat zij afgelopen voorzomer aanwezig zijn geweest in 

de Hagen bij Claes Tymmermans werf, waar zij gezien en gehoord hebben dat Henrick Nyemeyer van 

Dirick Geertsz een jonk kocht van 2 of 3 weken oud voor 4 Hoornsgulden, de gulden van 12 stuiver 

Brabants; er werd als voorwaarde gesteld dat de vergoeding voor het gebruik van Henricks wagen 

hiermee kwijtgescholden zou zijn. Beide parijen waren tevreden met de koop en Henrick Nyemeyer gaf 

een ½ woechey aan een arme vrouw als godspenning voor de koop. De getuigen hebben geholpen bij  

de koop.   

Nr. 715 FOLIO:            197v                   DATUM:                  11 december 1523 

 

- Tussen Henrick van Bremen en Johan van Ossenbrugge. 

Peter van Emden, Henrick van Dorsten, Wolter Jansz en Jan Collen getuigen dat zij ongeveer twee 

maanden geleden op het Segelhuys gehoord hebben, dat Jan van Ossenbrugge tegen Henrick van 

Bremen zei dat toen Henrick hem tegemoet kwam op weg naar Deventer, hij Jan gaarne doodgeslagen 

zou hebben, waarop Henrick antwoordde dat het een valse beschuldiging was.  

Nr. 716 FOLIO:           197v                 DATUM:                    13 december 1523 
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- Van Jan Dodensz en Jacob Zyll. 

Jan Rijnvisch en Jan Twent getuigen dat zij twee jaar geleden aanwezig zijn geweest en bemiddeld 

hebben bij een onenigheid tussen Jacob Doedensz en Geerloff Claesz over turf, wijnschuld en andere 

zaken volgens een document dat daarvan gemaakt is en zij melden dat zij daarbij niet gehoord noch 

verstaan hebben dat er gesproken is over zaken tussen Jacob Dodensz en Jacob Zyll. 

Nr. 717 FOLIO:         198                     DATUM:                    15 december 1523 

 

- Van Claes Lacher en die van Zwolle. 

Gerryt Boshof, Jan Hessynck, Engbert Kyell, allen uit Deventer en Cornelys Joest en Jonge Jan Deyn, 

onze burgers, getuigen dat zij gisteren zijn komen varen met de schuit van Peter Lacher vanaf Deventer 

via de IJssel naar Kampen en toen ze ongeveer bij Wijhe waren, kwam Peter Schutemaecker uit Zwolle 

met ongeveer 20 man sterk en heeft de schuit aangehouden; hij wilde dat schipper Claes Lacher aan 

wal kwam, nam toen zijn hellebaard en sloeg Claes genadeloos op zijn lijf en zei dat hij de schele was 

die hem in Kampen zijn zout heeft helpen afnemen. Claes smeekte om genade, wat iedereen wilde, en 

zei dat hij met dat zout niets te maken had. Peter heeft de schipper met geweld gedwongen het zout te 

betalen; deze gaf 1 keizers gulden van 33 stuiver en 1 ph.g. Peter zei tegen Claes dat hij het geld maar 

moest terugvragen aan Marten Foppensz, Wyllem Geertsz en Ulfahrt Claesz die hij op een cedule had 

staan en als zij dat niet deden, dan zou Peter hem weer optillen.    

Nr. 718 FOLIO:          198v                   DATUM:                   16 december 1523 

 

- Tussen priester Aelt Wyllemsz enerzijds en Thys Hoelboem namens Johannes ten Hoeve anderzijds.  

Johan Schultynck en Heyn Joncker als moetsoenslieden en priester Evert van Hattem als overman 

getuigen dat zij omstreeks afgelopen St. Catheryne op verzoek van de stad bemiddeld hebben tussen 

priester Aelt Wyllemsz  enerzijds en Thys Hoelboem als gevolmachtigde van Johannus ten Hoeve 

anderzijds, inzake de wederzijdse beslagleggingen die zij gedaan hebben op elkaars goederen en de 

daaruit volgende onkosten. Zij hebben de volgende uitspraak gedaan: Johan ten Hoeve zal zijn handen 

aftrekken van mr Aelts goederen en de renten in het gerecht van Hasselt waarop hij beslag had laten 

leggen, zodat priester Aelt vrijelijk kan beschikken over de hem toekomende rente, zolang er geen 

nieuwe vorderingen zijn. Wat de onkosten betreft die priester Aelt hierin gehad heeft, zal Thys als       

gevolmachtigde aan priester Aelt 18 stuiver Brabants geven en de helft van het gelag betalen en 

hiermee moet alles opgelost zijn.   

Nr. 719 FOLIO:           199                    DATUM:                  16 december 1523 

 

- Van Claes Kerskensz. 

Peter Cremer getuigt dat hij ongeveer drie of vier dagen geleden gezien heeft dat Claes Kerskensz met 

een getrokken degen achter een man aanliep die een witte rok aan had, de Schepensteeg in ging naar 

de Warmoesmarkt en Peter hoorde tevens dat hij met het mes tegen de luifel van de bakker sloeg en 

dat de vrouw van Claes Kerskensz jammerde; hij heeft niet gezien of Claes met zijn degen heeft 

gestoken of geslagen.  

Berent Prior heeft ook gezien dat Claes de man met een getrokken degen achterna liep uit de 

Schepensteeg tot op de Warmoesmarkt, waar de man verdween tussen de huizen en Claes hem nog 

een steek na gaf die terecht kwam tegen de luifel; de man werd niet geraakt. 

Geert de loper getuigt dat hij gezien heeft dat Claes Kerskensz de man met een getrokken mes 

achterna liep, maar hij heeft niet gezien dat Claes de man stak.  

 

Nr. 720 FOLIO:            199                  DATUM:                    20 december 1523 

 

- Tussen Heyn Joncker en Claes Corff. 
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Johan Aerntsz uit Brunnepe getuigt dat hij ongeveer drie of vier jaar geleden geholpen heeft bij het 

regelen van de huur tussen Heyn Joncker en Claes Corff van een stuk land dat Heyn huurde van Claes, 

de mr Henrixsz Steks weerd; Johan zegt dat Heyn Joncker dat stuk land huurde met hooi, riet, hout en 

alles wat erop stond voor de tijd van de huur. Het land strekte zich uit van de Vossenweert, waar de 

weg doorheen loopt, tot aan de IJssel.  

Nr. 721 FOLIO:          199v                  DATUM:                      23 december 1523 

 

- Tussen Lubbert van Genemuiden en Hans Krage uit Amsterdam. 

Albert Seylemaecker getuigt dat hij namens Hans Krage uit Amsterdam enerzijds en Johan 

Westvelynck namens Lubbert van Genemuiden anderzijds bemiddelend is opgetreden, ongeveer twee 

jaar geleden in Amsterdam, tussen genoemde partijen in de onenigheid die zij hadden over een 

bepaalde schade met Hamburger bier. Er is toen afgesproken dat Lubbert Hans 20 koopmansgulden 

zou geven, te betalen in vier termijnen met St. Maarten, waarvan nu twee termijnen zijn verstreken. 

Hiermee moet alles opgelost zijn en alle eerdere afspraken zijn hierbij vervallen. 

Schipper mr Reyner is ook hierbij aanwezig geweest en getuigt dat alles gebeurd is zoals hierboven 

vermeld. 

    

Nr. 722 FOLIO:         200                     DATUM:                   23 december 1523 

 

- Tussen Heyn Joncker en Claes Corff. 

Lambert Sleuwart getuigt dat hij ongeveer vijf jaar geleden gehuurd heeft van Claes Corff op de weerd 

van mr Henrick Steck al het hooi dat er vanaf kwam en Lambert heeft al dat hooi ook jarenlang laten 

meieren. De weerd was door Claes Corff eerst van de stad gehuurd. 

Dirick Gerrytsz getuigt dat hij afgelopen zomer namens Lambert Sleuwart al het hooiland gemeierd 

heeft van de weerd van Claes Corff, genaamd mr Henrick Steck, en het hooi liet Lambert naar de stad 

brengen. 

Jan van Gelre getuigt ook dat hij gezien heeft en goed weet dat Lambert Sleuwart afgelopen zomer al 

het hooi van mr Henrick Stecks weerd heeft laten meieren door Dirick Gerrytsz. 

 

Nr. 723 FOLIO:          200                   DATUM:                   4 januari 1524 

 

- Tussen Symon Cuper namens zijn zoon enerzijds en schipper Wybrant Woltersz anderzijds. 

Henrick Verwer getuigt dat hij vorig jaar gezeild heeft als schieman voor schipper Wybrant Woltersz op 

de reis naar Lissabon en dat wijlen Henrick Symon, de zoon van Symon Cuper, ook aan boord was als 

bussenschutter; toen zij in Lissabon waren gekomen heeft alleen wijlen Henrick de pest gekregen en is 

daar aan overleden in de stad. Toen de schipper bericht kreeg van het overlijden van Henrick, beval hij 

dat de vaten waarin diens goederen zaten in het schip werden opgeslagen om te zien wat er in zat. 

Toen dat gebeurd was, vond men Henricks tas en in aanwezigheid van de bemanning beval schipper 

Wybrant dat Henrick Vedder de tas zou openen. Deze heeft het geld eruit gehaald. De beurs bevatte 3 

dubbele dukaten, 3 eenvoudige dukaten, 6 statunen en 8 halve fonteynen; de schipper heeft het geld in 

bewaring genomen en getekend voor ontvangst in zijn boekje. Kort na de begrafenis zei de schipper dat 

hij er geld vanaf genomen had voor het graf en de logies van Henrick, n.l. 2 dukaten en zijn tabbert. De 

schipper beval de bemanning dat zij hem dit moesten helpen herinneren en Henrick Vedder meldt nog 

dat wijlen Henrick de helft van zijn gage niet ontvangen heeft. 

Albert Jacobsz getuigt dat hij ook op het schip van Wybrant Woltersz was en alles gehoord en gezien 

heeft, behalve dat hij niet weet hoeveel geld de schipper in bewaring nam.  

En beide getuigen melden verder dat schipper Wybrant nog ontvangen heeft 2 statunen voor Henricks 

‘pashouwer’ die de schipper verkocht had, d.i. 20 stuiver Brabants. Wijlen Henrick werd ’s middags aan 

land gebracht en overleed de dag erna. [ deze regels zijn doorgehaald ] 
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 Meynart Louwensz is mede bootsman geweest op het schip in kwestie en getuigt zoals Albert Jacobsz 

heeft gedaan. 

Nr. 724 FOLIO:          201                     DATUM:              8 januari 1524 

 

- Tussen Cornelys Geertsz in Dronten en Jutte Hermensz in Dronten. 

Wenemer Kuynretorff, priester, Engbert van Tweenhuysen en Johan Henrixsz getuigen dat Cornelys 

Geertsz en Jutte Hermensz in Dronten onenigheid hadden over de koop en de vergoeding van zekere 

wilgen op het erf in Dronten waar Cornelys woont; getuigen zijn afgelopen vrijdag aanwezig geweest bij 

Johan Henrixsz waar genoemde partijen met hun familieleden bijeen waren om de koop van de wilgen 

te regelen. Er werd veel onderhandeld, Cornelys eiste 24 g.g. en Jutte was bereid om 20 g.g. te geven. 

Onze vice-cureit  priester Nicolaas en Johan Thonysz werden te hulp geroepen en deze zegslui 

kwamen op 21 g.g. maar wilde de uitspraak nog even aanhouden. Van het geld zou Jutte de 

schuldenaars betalen; het gelag blijft staan totdat de uitspraak gedaan is. 

Nr. 725 FOLIO:           201                     DATUM:                   8 januari 1524 

 

- Tussen Odewijn Scroer en Wolter Warwar. 

Meynart ter Helle getuigt dat hij een jaar geleden aanwezig is geweest toen bij hem thuis Odewijn 

Scroer en Wolter Warwar, de gildemeesters, hun afrekening maakte van het gildegeld. Meynart zegt dat 

bij de afrekening bleek dat Wolter aan Odewijn nog 24 gosseler moest geven en dan zou Wolter verder 

alles regelen. Hiermee waren beiden tevreden en Meynart heeft dit zo genoteerd. 

 

  Nr. 726 FOLIO:            201v                 DATUM:                     15 januari 1524 

 

- Tussen Albert Coenynck en Evert van Hardenberch. 

Henrick Eckelboem, Henrick Albertsz en Mathys Henrixsz getuigen dat zij zegslui zijn geweest van de  

ruiling en koop van de schepen van Gysbert Hoyer, Evert van Hardenberch e.a. en melden dat zij o.a. 

uitgesproken hebben dat Evert 1½ gulden voor het gelag zou geven en een vat bier t.b.v. St. Annen. Dit 

vond plaats bij Alyt Muller en de zegslui stelden ook dat wat van de 1½ gulden niet besteed werd aan 

drank bij Alyt, gebruikt zou worden bij Albert Coenynck thuis, waar ze waren begonnen met de ruiling 

van de schepen. Er bleven 14 courante stuiver over die de zegslui verdronken bij Albert en die Evert 

nog moet betalen, met het vat bier voor St. Annen. Verder zou Evert Gysbert nog een broek geven die 

Evert betaald heeft.  

 

Nr. 727 FOLIO:          201v                   DATUM:                     16 januari 1524 

 

- Van de schuit van Luytken de Wylde. 

Gerryt Gerrytsz, onze burger, getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden vóór dat het vrede werd, met 

enige andere gezellen de IJssel op gevaren is met een seynschip, zonder vast doel en toen zij in 

Westenvoorde kwamen, zagen zij ettelijke vijanden in een schuit die zij achterna gingen; deze sprongen 

aan de Gelderse kant aan wal en lieten de schuit achter, waarop Gerryt met zijn gezellen de schuit naar 

Kampen hebben gebracht. Ze verkochten de schuit als oorlogsbuit aan Luytken de Wylde voor een 

bepaald bedrag. 

Dirick Dirixsz was tezelfdertijd ook in het seynschip en getuigt hetzelfde, dat ze de schuit buit gemaakt 

hebben op de vijand en verkocht hebben aan Luytken de Wylde, zoals Gerryt heeft beschreven.  

 

Nr. 728 FOLIO:           202                   DATUM:                      20 januari 1524 

 

- Tussen de weduwe van Jan Droochscheer en schipper mr Reyner. 

Dirick Tripmaecker en Jelys Valckener getuigen dat zij ongeveer 1½ jaar geleden aanwezig zijn 

geweest in het huis naast Dirick waar zijn dochter toen tapte en dat zij daar gezien en gehoord hebben 
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dat wijlen Jan Droochscheer en schipper mr Reyner hun afrekening maakten van een schip en daarbij 

bleek dat schipper Reyner Jan nog schuldig was 15 ph.g.; er werd afgesproken dat mr Reyner hiervoor 

aan Henrick Jacobsz 12 ph.g. zou betalen, verder een ½ gulden voor het gelag die hij in mindering zou 

brengen op de resterende 3 ph.g. Hiermee was iedereen tevreden en de wijnkoop werd gedronken. 

Nr. 729 FOLIO:            202                  DATUM:                       20 januari 1524   

 

- Tussen Geert Houwynck en Gyse van Bloxiell. 

Seyn Jacobsz en Jan Deyn getuigen dat zij afgelopen zomer aanwezig zijn geweest in Amsterdam op 

de  brug waar zij gehoord hebben dat Gyse van Bloxiell bekende, in hun aanwezigheid, schuldig te zijn 

aan Geert Houwynck 1 koopmansgulden die Geert nog tegoed had van een vracht die zij samen 

vervoerd hadden, maar waarbij Gyse meer geld ontvangen had dan Geert. 

Nr. 730 FOLIO:          202v                  DATUM:                    22 januari 1524 

 

- Tussen Jan Petersz en Reyner Martensz. 

Thys Henrixsz getuigt dat hij a.s. zomer twee jaar geleden aanwezig is geweest bij Alyt Muller en daar 

gezien en gehoord heeft dat Wyllem Jansz, op verzoek van Greete Dirix, verkocht aan Reyner Martensz 

een wagen die van Greete was voor een bedrag van 4½ ph.g. contant te betalen, waarbij Reyner de 

wagen direct mee zou krijgen. Greete was daarbij aanwezig en zei tegen Reyner, in aanwezigheid van 

Wyllem, dat ze de wagen wilde verkopen en het geld contant wilde hebben, waarmee Reyner akkoord 

ging. 

Nr. 731 FOLIO:             202v                 DATUM:                  22 januari 1524 

 

- Tussen Gerryt Muller en Henrick Jacobsz. 

Goesen Holtzager en Jacob Warnertsz getuigen dat zij zegslui zijn geweest en een uitspraak gedaan 

hebben in het conflict tussen Henrick Jacobsz en Gerryt Muller over de manier waarop Gerryt de molen 

van Henrick Jacobsz zou huren afgelopen zomer tussen St. Jacob en St. Lambert, n.l. Gerryt zou 

Henrick vanaf die tijd tot Pasen voor de molen per week 3 stuiver Brabants geven en na Pasen zou 

Gerryt de molen nog vier jaar lang gebruiken, per jaar voor 28 g.g. van 28 stuiver Hollands voor de 

gulden gerekend. Hiermee waren beide partijen tevreden en werd de wijnkoop gedronken. 

Thonys Tymmerman en Jan Hermensz getuigen hetzelfde en zijn ook aanwezig geweest.  

 

Nr. 732 FOLIO:          203                     DATUM:                   22 januari 1524    

 

- Tussen de weduwe van schipper Nollen en Janneken Pilgrims. 

Engbert van Hardenberch, schipper mr Reyner, Evert Hasemont en Swarte Jacob getuigen dat zij vaak 

gezeild hebben en vracht vervoerd hebben van Groningen naar Antwerpen; zij zeggen dat het een oude 

gewoonte is dat, wanneer een schipper buitenom zeilt met koopmansgoederen aar Antwerpen, dat de 

schipper dan voor zijn schip en alle goederen bij alle tollen die zij op hun route aandoen, afrekent. Zo is 

het altijd geweest en zo hebben ze het altijd gedaan.  

Brant Jacobsz getuigt ....... [ niet af ] 

 

Nr. 733 FOLIO:          203v                    DATUM:                  22 januari 1524  

- Tussen Wybrant Woltersz en Symon Cuper. 

Wolff Henrixsz getuigt dat hij ook gezeild heeft met schipper Wybrant Woltersz op de reis naar Lissabon 

en hij weet heel goed dat schipper Wybrant al een bussenschutter in dienst had vóór dat wijlen Henrick 

Symonsz in Amsterdam aan boord kwam; de eerste bussenschutter bleef ook op het schip en voer mee 

naar Lissabon. Wijlen Henrick ging niet mee met het andere scheepsvolk. Wat hij afgesproken had met 

de schipper over zijn gage, weet hij niet. 

Hoeveel geld de schipper ontvangen heeft en uitgegeven heeft, weet hij evenmin. 
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Nr. 734 FOLIO:            203v                 DATUM:                 22 januari 1524 

 

- Tussen Geertken Claes en de familie van Cornelys, haar knecht.  

Geert Jansz getuigt dat hij knecht was op het schip dat vorig jaar met Midvasten onder Elburg verging,  

geladen met goederen uit Bergen en hij zegt dat Cornelys, die door de schipper op het schip geplaatst 

was namens Geertken Claes, niet op het schip bleef maar in de reddingssloep ging en een stuk verder 

sloeg de boom hem uit de boot en dat was zijn eigen schuld, want Geert, die ook in de sloep zat en 

voor hem instond, had hem dikwijls genoeg gewaarschuwd dat hij achterin de boot moest blijven zitten, 

wat hij niet wilde. Geertken had ook liever gezien dat haar schip via Ens gezeild werd en niet tegen de 

avond in zee lag. Zij ried hem aan bij de andere drie schepen te blijven onder Elburg, wat hij ook niet 

wilde. 

Nr. 735 FOLIO:          204                     DATUM:                   26 januari 1524   

 

- Van Lambert Jacobsz de visser. 

Geert Loose getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden op de Vismarkt stond bij een portie heek die 

een man uit Kamperveen te koop had; hij had zelf graag een heek gekocht, maar toen kwam Lambert 

Jacobsz bij de portie vis en fluisterde de man iets in het oor; deze stak de heek toen in een zak, het 

waren er 7 of 8 en Lambert liep voorop met de Kampervener er achteraan, tot voorbij de Thonys Jansz 

poort; waar zij bleven, weet hij niet. 

Roloff Wyllensz getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 736 FOLIO:          204                      DATUM:                    27 januari 1524 

 

- Tussen Gerryt Joncker en Claes Potschuver in de Hagen. 

Louwe Jacobsz en Lubbert Jacobsz getuigen dat zij gezien hebben tijdens de afgelopen herfst dat de 

schepen bij Hattem tegengehouden werden toen het potschip van Claes Potschuver aan de grond 

gelopen was. Claes haalde toen het anker van het schip van Gerryt Joncker en bevestigde het aan zijn 

schip en trok het daarmee op, ook nog met een ander anker toebehorend aan Louwe en Lubbert. Beide 

ankers zijn verloren gegaan en in de grond achtergebleven.  

Nr. 737 FOLIO:           204v                   DATUM:                 27 januari 1524 

 

- Tussen Henrick Jacobsz en Geert Mullener. 

Wybrant Woltersz, Hermen Petersz en Henrick Severynsz getuigen dat zij ongeveer veertien dagen 

geleden samen naar Jacob Warnersz zijn geweest, waar Henrick Jacobsz en Geert Muller ook waren 

om de onenigheid te bespreken die er bestond over de molen van Henrick Jacobsz. Henrick zei o.a. 

tegen Gerryt Muller dat hij hem de molen verhuurd had voor 3 stuiver Brabants per week en hem 

geholpen had het paard van de Kartuizers te kopen voor 17 gulden en dat hij beloofd had daarop 8 of 

10 gulden te betalen; hij verweet hem dat hij zich niet aan de voorwaarden hield. Gerryt antwoordde dat 

hij inderdaad het paard had gekocht en beloofd had te betalen; hij wist alleen niet hoe hij aan het geld 

moest komen, want het werd oorlog en hij wilde niet bij de molen blijven.  

Jacob Warnersz die er ook bij was geweest als één van de zegslui die de verhuur van de molen 

regelde, zei ook dat Gerryt Muller 8 of 10 gulden voor het paard had beloofd te betalen. 

 

Nr. 738 FOLIO:            205                    DATUM:                 27 januari 1524 

 

- Van Arent Jansz, verver. 

Geert Baeck, Frerick Theuwensz en Jonge Henrick Baeck getuigen dat zij ongeveer acht dagen 

geleden zaten te drinken bij Luytken de Wylde, waar zij hoorden dat iemand zich meldde en eiste dat er 

iemand naar buiten kwam. Zij zagen dat Arent Jansz opstond en met hem meeging; toen kwam de 
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waardin en zei dat er een dode lag. Arent Jansz bekende dat hij daar schuldig aan was en wilde dat 

men hem hielp naar de Broederen te komen. Dit gebeurde voordat de kaarsen waren aangestoken, dus 

in de schemering; meer weet hij niet.  

Nr. 739 FOLIO:           205                     DATUM:                 27 januari 1524 

 

- Tussen de zusters van het Buitenconvent en Jan, de knecht van St. Agneten.  

Albert Jacobsz getuigt dat hij afgelopen herfst voor de zusters van het Buitenconvent een rund geslacht 

heeft, waarvan zij zeiden dat zij het gekocht hadden van Jan, de knecht van St. Agneten. Toen hij het 

rund openmaakte, bleek hij een groot gat ij zijn lijf te hebben en vol met vuiligheid te zitten, zodat het 

niet betamelijk was het rund te eten. De zusters zouden het rund graag teruggeven aan Jan, maar deze 

was nergens meer te bekennen.  

Nr. 740 FOLIO:            205                   DATUM:                    27 januari 1524 

 

- Tussen Geertken Volkers en de weduwe van schipper Nolle. 

Evert Hasemont getuigt dat Geertken Volkers, toen hij afgelopen herfst naar Hamburg zeilde op het 

‘avontuur van de zee’, hem 12½ g.g. meegaf van 28 stuiver de gulden, als investering voor 14 g.g., 

zoals schipper Nolle ook altijd deed.  

Nr. 741 FOLIO:           205v                   DATUM:                  29 januari 1524 

 

- Van Arent Jansz en Peter Smit. 

Nelle, de vrouw van Luytken de Wylde, getuigt dat zij Wynken Corvenmaecker zag vallen tussen de 

stoepen en hij bleek te zijn overleden. Men vroeg zich af wie dat had gedaan en tezelfdertijd stond 

Arent Jansz op en ging weg; Peter Smit kreeg ook een wondje aan zijn hand toen iedereen wegging, hij 

had een koperen pot bij zich die hij neerzette en verder deed hij niets. 

Nr. 742 FOLIO:           205v                  DATUM:                  29 januari 1524 

 

- Tussen de erfgenamen van Armgart Wynters en Wyllem Tymensz. 

Dirick Goesensz, Lubbert Tymensz en Albert Henrixsz getuigen dat de erfgenamen van wijlen Armgart 

Wynters onenigheid hadden over de nagelaten goederen en dat zij de getuigen vroegen om 

bemiddeling. Omdat vier van de erfgenamen niet evenveel hadden ontvangen als de anderen, hebben 

zij geadviseerd dat de vier uit de onverdeelde boedel eerst elk 4 gulden zouden krijgen en dat de 

anderen zouden houden wat ze al hadden; de rest zou in gelijke mate verdeeld worden onder hen allen.  

Nr. 743 FOLIO:          206                    DATUM:                   29 januari 1524 

 

- Tussen Jan Claesz en Henrick Jacobsz enerzijds en Arent Claesz anderzijds. 

Peter Dirixsz, Lange Jan, Gerryt Stachouwer en Jan Vreesken getuigen dat zij dikwijls gehoord hebben 

van veel mensen dat in 1521 een man uit Ditmarsen aan Arent Claesz gevraagd had om 4 last gerst 

naar Amsterdam te brengen en dat Arent die gerst niet in Amsterdam geleverd heeft, maar verkocht 

aan Jan Mouwertsz en het geld zelf in zijn zak gestoken.  

Nr. 744 FOLIO:         206                      DATUM:                   30 januari 1524 

 

- Tussen Peter Andersz, de knecht van de klokgieter en Geese Kemster. 

Dirick Cornelysz, kistenmaker, getuigt dat ongeveer twee maanden vóór dat Geese Kemster van haar 

kind was bevallen, zij bij Dirick kwam en zei dat ze zwanger was van een man uit Arnhem die Wycher 

Rademaecker heette en vroeg Dirick om namens haar een brief aan Wycher te schrijven of hij haar te 

hulp wilde komen, want ze was hoogzwanger en kon niet langer de kost verdienen. Dat deed Dirick.   
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Femme de vroedvrouw getuigt dat zij Geese heeft helpen bevallen en dat Geese in haar barensnood 

niet gezegd heeft wie de vader was en dat zij het haar ook niet gevraagd heeft.  

Griete Wyllemsz is ook aanwezig geweest en zegt dat Geese in barensnood niet gezegd heeft wie de 

vader was en dat het haar ook niet gevraagd is. Tijdens haar zwangerschap heeft ze vaak gezegd dat 

de man uit Arnhem de vader was.  

Bele Cremers getuigt dat zij ook vaak van Geese gehoord heeft dat Wycher Rademaecker uit Arnhem 

de vader was en dat ze hem het kind wilde brengen en aan zijn voeten leggen, zodra ze uit de kraam 

kwam.   

 

Nr. 745 FOLIO:         206v                   DATUM:                    1 februari 1524 

 

- Tussen Hans Blijferneyt en de weduwe van Jan Droochscheer.  

Hermen Nest en Jacob van Graesz getuigen dat zij mombers zijn over de weduwe van Johan 

Droochscheer en dat Johan op zolder bij Hermen nog 1 last rapenzaad had liggen. Hans Blijfterneyt die 

van Jan nog een last weit moest beuren, heeft beslag laten leggen op het rapenzaad. De mombers van 

de weduwe Droochscheer zijn hem toen komen vragen of hij het beslag wilde opheffen en een afspraak 

wilde maken over betaling van de weit, zodat de weduwe geen problemen met de schuldeisers zou 

krijgen.  

 

Nr. 746 FOLIO:         207                     DATUM:                    1 februari 1524 

 

- Tussen Peter Dirixsz en Henrick Mouwertsz. 

Seyn Jacobsz getuigt dat Peter Dirixsz van hem afgelopen winter omstreeks Kerstmis in Amsterdam 

een lopende schoot gekocht heeft voor 18 stuiver Brabants min 1 oord, die hij met St. Jan geleverd 

heeft. 

Arent Evertsz getuigt dat hij Peter Dirixsz omstreeks St. Jacob in Amsterdam een blok geleverd heeft 

voor 10 stuiver Brabants. 

 

Nr. 747 FOLIO:         207                      DATUM:                     1 februari 1524   

 

- Van Geert van Ingen en Lubbert van Hattem. 

Claes Kruse, schout, getuigt dat hij ongeveer zeven dagen geleden zat te drinken in de Wijnkelder waar 

hij gezien heeft dat Geert van Ingen en Lubbert van Hattem met elkaar aan het spelen waren; dit liep uit 

op een twist waarbij Geert eerst zijn mes trok en Lubbert gestoken zou hebben, wat deze steeds 

probeerde te vermijden. Tenslotte greep Geert het mes van Lubbert; er vielen geen gewonden en zij 

werden uit elkaar gehaald. 

 Geert de wijnknecht heeft ook gehoord dat Geert en Lubbert ruzie hadden over het spel; hij heeft 

gezien dat Geert van Ingen eerst zijn mes trok, dat Lubbert eerst naar Geert stak; meer weet hij niet 

want hij was er niet steeds bij aanwezig. 

 

Nr. 748 FOLIO:          207v                   DATUM:                   1 februari 1524 

 

- Van Arent Jansz. 

Luytken de Wylde getuigt dat hij over Peter Smit niet meer weet dan dat hij hielp bij het rumoer; hij heeft 

niet gezien dat de andere man gewond werd, want alles gebeurde in de schemering vóór dat de 

kaarsen waren aangestoken.  

Nr. 749 FOLIO:           207v                  DATUM:                   2 februari 1524 

 

- Tussen Claes Backer en Jan van Ensz. 
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Dirick Kystemaecker getuigt dat hij acht dagen geleden gehoord heeft in de Hofstraat dat Claes Backer 

Jan van Ensz maande vanwege zijn schuld voor gehaald brood en dreigde bij hem beslag te laten 

leggen. Jan vroeg of hij daar van af wilde zien, omdat hij nog geld van de stad kreeg en zodra hij dat 

ontvangen had, zou hij Claes betalen.  

Henrick Barniersz getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden gehoord heeft in de St. Nicolaaskerk dat 

Claes Backer Johan van Ensz maande voor het brood en dat Jan zei dat hij hem zou betalen zodra zijn 

momber het geld van de stad had ontvangen. 

Geert Budelmaeckers getuigt dat hij afgelopen zomer gehoord heeft van Jan van Ensz en Claes Backer 

die voor zijn raam stonden dat Claes zei tegen  Johan zei dat hij zijn geld wilde hebben; hij wilde nog 

wel een half jaar geduld hebben, mits Johan hem zou betalen.  

 

Nr. 750 FOLIO:          208                   DATUM:                     6 februari 1524 

 

- Tussen Henrick Jacobsz en Arent Claesz. 

Geert Abbensz getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden aan Arent Claesz betaald heeft namens 

Henrick Jacobsz 20 ph.g. die Henrick Arent schuldig was van een boeier; hij betaalde in vier termijnen 

van 5 gulden, de laatste termijn een jaar geleden. 

Schipper mr Reyner getuigt ook dat Henrick Jacobsz en Arent Claesz een tijd geleden samen een 

boeier hadden; hij heeft ongeveer twee jaar geleden gehoord en gezien bij Else Blanckert dat Henrick 

de helft van Arent kocht voor 40 ph.g., waarvan hij contant 20 ph.g. zou ontvangen en de rest zou 

Henrick betalen over een jaar.   

 

  Nr. 751 FOLIO:            208v                  DATUM:              6 februari 1524 

  -  Van Hermen van Gelre. 

Johan van der Horst getuigt dat hij ongeveer drie jaar geleden in Kampen aanwezig is geweest in het 

Bregittenhuis op de Warmoesmarkt, waar Hermen van Gelre onderhandelde met Hans van Gelre en 

Hermen ter Haer uit Overeem over een veulen; hij zag dat er een document van gemaakt werd dat ook 

door Hermen ter Haer getekend zou worden en op het ogenblik dat Hermen ter Haer de pen in zijn 

hand had, vroeg deze wat hij zou noteren: een ‘ploechstram’ (oud paard). Herman van Gelre 

antwoordde dat hij dat niet wilde en dat hij dan net zo goed kon schrijven dat hij op zijn ossen placht te 

zitten.   

Henrick Martensz getuigt dat hij ook aanwezig is geweest bij de koop van het veulen door Hans van 

Gelre; er was een andere man uit Overeem bij die ook zou tekenen op het document en vroeg: ‘wat zal 

ik schrijven: een ‘ploechstram’? Hermen van Gelre antwoordde toen dat hij zijn ossenmerkteken wel op 

het document zou zetten, wat ook gebeurde.  

 

Nr. 752 FOLIO:        209                      DATUM:                    8 februari 1524     

 

- Van Thys Hoelboem en Zwarte Jacob. 

Geryt Stachouwer en Engbert van Hardenberch getuigen dat zij goed weten dat Zwarte Jacob 

afgelopen zomer in Hamburg gerechtelijk aangesproken is door Thys Hoelboem voor het stadsgerecht, 

want zij waren zelf ook in Hamburg. 

Dirick Roloffsz getuigt hetzelfde, maar weet niet waar het over ging. 

 

Nr. 753 FOLIO:        209                      DATUM:                     9 februari 1524 

 

Hermen de Groot getuigt dat hij aanwezig is geweest in Revell ongeveer drie weken voor St. Michael, 

toen priester Evert Hesselsz en Hans Wolffsz Hans Kielman voor het gerecht daagden om te zien of 

deze onder ede wilde verklaren of hij enig geld van wijlen Geert Symonsz of diens vrouw t.b.v. Jan 

Rijnvisch had ontvangen; Hans Kielman bevestigde onder ede dat dit niet het geval was en priester 
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Evert liet een verzegelde certificatie maken en gaf deze mee aan Jacob Wit om naar Jan Rijnvisch te 

brengen. Hij meldt verder dat priester Evert Hesselsz aan de getuige vroeg, als hij weer naar huis zou 

reizen, dit te vertellen aan Jan Rijnvisch en gaf hem daarvoor een geschreven memo mee dat deze 

voor het gerecht heeft laten zien en heeft verteld dat Hans Wolffsz die eigenhandig had geschreven. 

Goesen Wolff en Henrick Hoeve getuigen dat zij Hans Wolffsz handschrift wel kenden en zeker weten 

dat Hans het memo zelf geschreven heeft.  

 

Nr. 754 FOLIO:         209v                     DATUM:                   9 februari 1524 

 

- Tussen Evert Berentsz uit Kamperveen enerzijds en priester Geert Petersz anderzijds. 

Geert van Dotinchem getuigt dat hij afgelopen zomer in Zalkerbroek geweest is naast het land van 

priester Geert Petersz waarvan Geert de pacht wil ontvangen van Evert Berentsz; hij weet heel goed 

dat het land van priester Evert de hele zomer zonder omheining heeft gelegen zodat men met paard en 

wagen daar doorheen kon rijden; er stonden geen koeien van andere mensen. 

Albert Henrixsz getuigt dat hij afgelopen zomer twee maal met zijn koeien door een stuk land gegaan is 

in Zalkerbroek bij de Swanenpoll, waar Jan Scheve woont en dat de sloten er zo ondiep waren dat men 

er zonder brug doorheen kon gaan en Jan Scheve hielp Albert bij het drijven van zijn vee door het land; 

meer weet hij niet.   

 

Nr. 755 FOLIO:         210                     DATUM:                     11 februari 1524 

 

- Tussen Wyllem Petersz en Thonys Jansz. 

Marriken Lukener getuigt dat Thonys Jansz (zoals Wyllem Petersz beweert) van Wyllem ontvangen 

heeft de 4 gulden die Thonys nog van haar tegoed had; zij getuigt naar waarheid dat zij Thonys Jansz 

alle tins geheel en al betaald heeft, m.u.v. 1 g.g. en de laatste reis. Thonys spreekt hier over 2 gulden, 

maar Marriken heeft hiervan 1 gulden betaald in tegenwoordigheid van Henrick Croese en Mathys 

Henrixsz,  die haar geholpen hebben hem te bewegen die ene gulden aan te nemen.  

Nr. 756 FOLIO:          210                     DATUM:                   12 februari 1524 

 

- Tussen Claes Petersz en Albert Bisscop. 

Jan Kerckhoff, Thonys Wageman en Gerbert Reynertsz getuigen dat zij ongeveer veertien dagen 

geleden aanwezig zijn geweest bij Hermen Wernertsz boven de poort, waar zij hebben gehoord dat 

Claes Petersz vroeg aan Albert Bisscop wat hij hem zou moeten geven voor zijn beste merrie waar 

niets aan mankeert op een runderjaarmarkt; Albert antwoordde dat hij op een jaarmarkt daar 15 ph.g. 

voor zou moeten geven, waarop Claes zei dat hij dat zou betalen. Zij waren het eens over de koop en 

getuige meldt dat er geen borg nodig was.    

Jan Kerckhoff en Thonys melden dat Claes bij deze koop 3 gosseler voor het gelag gaf.  

Gerbert getuigt dat hij daarna zo dronken is geworden dat hij van de wijnkoop niets meer afweet. 

 

Nr. 757 FOLIO:          210v                   DATUM:                  13 februari 1524 

 

- Tussen Jan Gerrytsz en Lubbert van Genemuyden. 

Arent Dirixsz getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden met zijn schuit bij Cothen lag en dat Hermen 

Scroer en zijn zoon daar ook kwamen uit Zwolle en hem opdroegen een portie hop daarvandaan naar 

Kampen te brengen naar Henrick Eckelboem zodat deze de hop via de weg kon laten vervoeren; hij zou 

Arent de vracht daarvan geven, n.l. 1 hoornsgulden en toen Jan Gerrytsz de hop in Kampen liet 

aanhouden, miste Arent de vracht er nog van. 

Schipper Henrick Eckelboem getuigt dat hij niet weet waar de hop vandaan komt; ongeveer veertien 

dagen geleden is Arent de schuiteman bij hem gekomen met een zak hop uit Zwolle en de man van 
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Deventer verzocht hem de zak naar Amsterdam te laten brengen naar zijn herberg; als hij daar zelf niet 

kwam, moest hij maar een wagen zoeken. 

Arent Segers getuigt dat hij van Eckelboem gehoord heeft dat deze zei dat de hop toebehoorde aan 

een man uit Deventer; meer weet hij niet.  

 

Nr. 758 FOLIO:           211                    DATUM:                  13 februari 1524 

 

- Tussen Arent Leffertsz en de kooplieden uit Deventer. 

Jonge Jan Deyn, Frerick Wyllemsz, Claes Maesz, Jan Albertsz en Jan Pouweltsz getuigen dat zij 

geholpen hebben op het schip van Arent Leffertsz en dat zij afgelopen zaterdag voor Vastenavond 

zouden uitvaren, maar vreesden met schipper Arent dat zij met schip en goederen bij Hattem 

aangehouden zouden worden. Getuigen vroegen aan de kooplieden die op het schip waren of ze een 

bewijs hadden om met hun goederen voorbij Hattem te varen. De kooplieden zeiden dat ze alles in orde 

hadden en voor de schade instonden. De schipper is toen verder gezeild en toen ze ongeveer bij Zalk 

waren en van plan waren daar te blijven, kwam de veerman van Zalk om te zeggen dat de kooplieden 

wilden dat hij langzamer zou varen zodat zij omstreeks 8 uur in de avond pas in Hattem zouden komen; 

dat deed de schipper en zij waren om ongeveer 9 uur in Hattem waar hen verzocht werd een deel van 

de goederen daar te laten. De volgende dag hielden die van Hattem het schip aan en sloegen de helft 

van de goederen op die op een andere manier naar Genemuiden werden vervoerd.  

Een van de kooplui uit Deventer heette Heymen Jonge Wyllemsz en volgens Jan Deyn was de andere 

Jacob Rotgarsz. 

Nr. 759 FOLIO:          211v                    DATUM:                        15 februari 1524 

 

- Tussen Geerloff Claesz en Heymen Hoyer. 

Johan Thonysz, Geert Raemaecker en Egbert Hermensz getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden in 

de herfst bij elkaar waren bij Geerloff Claesz voor de afrekening van de nagelaten goederen van 

Hermen Egbertsz, die Geerloff zou maken voor de ouders van Hermen; zij hebben daar gehoord dat 

Geerloff de 3 g.g. inbracht die Heymen Hoyer aan Geerloff had gegeven namens de maatschap van 

wijlen Hermen en Geerloff legde verantwoording af t.o.v. de ouders van Hermen en daar waren de 

ouders tevreden mee. Wat de ouders toekwam, werd direct uitbetaald waarvoor zij Geerloff bedankten.  

Geert Raedemaecker en Egbert Hermensz getuigen verder dat zij ook aanwezig waren bij Geert thuis, 

ongeveer twee jaar geleden, waar de partners van Jacob Pilgrim, voormalige lid uit de maatschap met 

wijlen Hermen, afrekenden met de moeder van Hermen; na veel gereken bleek  dat de moeder van 

Hermen nog schuldig was aan de maatschap 7 gulden , waarvan een document werd gemaakt. Hierbij 

waren de 3 gulden inbegrepen, die Heymen Hoyer aan Geerloff namens Jacob had gegeven . 

 

Nr. 760 FOLIO:            212                    DATUM:                    15 februari 1524 

 

- Tussen Arent Jacobsz en Geert Mouwertsz. 

Mr Wyllem Barbier, Lubbert Bast en Wyllem Evertsz getuigen dat Arent Jacobz en Geert Mouwertsz 

onenigheid hadden over het meesterloon; zij zijn aanwezig geweest bij Lubbert thuis, ongeveer 5 of 6 

jaar geleden, waar zij gezien en gehoord hebben dat Arent en Geert zich ondanks de onenigheid 

vriendschappelijk gedroegen en dat Geert Mouwertsz Arent beloofde 1 g.g. als meesterloon te geven, 

waarmee het probleem was opgelost.  

Nr. 761 FOLIO:          212                      DATUM:                     15 februari 1524 

 

- Tussen Jacob Coster en schipper Engbert van den Berge. 

Truyde Jans getuigt dat zij ongeveer vier jaar geleden priester Albert Werner maande vanwege een 

bepaalde schuld die de moeder van Albert, Geerte Verwers, had aan de moeder van Truyde, en dat 

wijlen priester Albert zich beklaagde dat hij geen betalingsbevoegdheid had. Truyde vroeg weer waar 
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het geld gebleven was dat wijlen Geerte van het land in Kamperveen had ontvangen en Albert zei dat 

zijn moeder dat tijdens haar leven aan zijn zuster Geertruydt, de vrouw van schipper Engbert, had 

gegeven. Truyde vroeg weer wat zijn kinderen daar wel van dachten, omdat het land afkomstig was van 

hun grootvader en niet van Greete, waar Albert op antwoordde dat zijn moeder hem daarvoor de 

huisraad had gegeven. 

Nr. 762 FOLIO:          212v                   DATUM:                     16 februari 1524 

 

- Tussen Claes van Parijs en Gyse van Bloxiell. 

Wyllem Henrixsz en Henrick Jansz, dragers, getuigen dat zij op verzoek van Claes van Parijs naar het 

schip van Gyse van Bloxiell zijn geweest, dat zojuist uit Amsterdam was gekomen, om daar een 

lekkend vat olie uit te halen. Toen zij daar kwamen, bleek het vat onderin het schip te liggen en 

moesten zij veel dingen opzij zetten voordat zij erbij konden komen. Toen ze her eruit gehaald hadden 

zat er niet veel meer in en Henrick droeg het lege vat naar Claes huis. Toen getuigen het vat gingen 

halen, hoorden zij dat Gyse tegen Claes van Parijs zei dat de olie nodig gehaald moest worden. Meer 

weten zij niet. 

Nr. 763 FOLIO:          212v                   DATUM:                     16 februari 1524 

 

- Tussen Gyse van Bloxiell en Claes van Parijs. 

Wyllem Tymensz getuigt dat hij in Amsterdam was toen Benoete, de dochter van Claes de Waal, de olie 

en andere goederen in het schip van Gyse van Bloxiell liet brengen; zij zei nog voor het inschepen 

tegen Wyllem, de getuige, dat de olie lekte en dat haar zuster potaarde was gaan halen om het vat dicht 

te maken. Wyllem zei tegen Benoete dat ze de olie goed moest bewaren omdat er anders niets van 

overbleef. 

 

Nr. 764 FOLIO:           213                   DATUM                        16 februari 1524 

  

- Van Gyse van Bloxiell en Claes van Parijs over de olie. 

Henrick Henricksz getuigt dat hij met Gyse van Bloxiell naar Amsterdam gevaren was en dat hij 

aanwezig was toen Benoete het vat olie in het schip liet brengen; Aerent Eysuyper hielp het schip laden 

en zag dat het vat lekte. Hij zei dat er op gelet moest worden omdat er anders schade zou ontstaan 

waarop Benoete zei dat haar zuster potaarde was gaan halen waarmee het vat ingesmeerd zou worden 

om het lekken te stoppen. Volgens Aerent zou dat niet helpen en moest ze wat anders doen, anders 

bleef er niets over. Benoete vond dat hij haar slecht adviseerde, met de potaarde kon men het vat zo 

goed mogelijk dichtmaken .  

Het vat bleef lekken en daar kon niemand iets aan veranderen.    

 

Nr. 765 FOLIO:           213                   DATUM:                      16 februari 1524   

 

- Tussen Willem Brant en Claes Wychertsz over een paard. 

Jan van Ommen en Geert Sanders getuigen dat Willem Brant beslag had laten leggen bij Claes 

Wychertsz uit Staphorst vanwege de belofte over een paard, dat Willem Brant uit Hasselt hem, Willem 

Brant, geleverd had en waar Claes Wychertsz borg voor stond. De kwestie kwam voor de schout en er 

zou bemiddeld worden door Jan van Ommen namens Willem Brant en Geert Sanders namens Claes 

Wychertsz. Deze kwamen bij elkaar in het huis van Coert Backer en Claes Wychertsz wilde tijd hebben 

voor beraad. Uiteindelijk  werd er besloten dat Claes Wychertsz namens Willem Brant uit Hasselt aan 

Willem Brant hier 10 ph.g. zou geven, de gulden van  25 stuivers, waarvan al 2 ph.g. betaald waren. 

Beide partijen waren hiermee tevreden en Claes gaf 10 stuiver voor het gelag die Willem Brant zou 

korten op de 8 ph.g.  

Hierbij was ook aanwezig Johan Woltersz.  
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Nr. 766 FOLIO:           213v                    DATUM:                   18 februari 1524 

 

- Van schipper Engbert van den Berge en Jacob Coster. 

Mr Johannes Docter getuigt dat hij ongeveer 6 of 7 weken na het overlijden van priester Albert Verwer 

aanwezig is geweest en gehoord heeft dat schipper Engbert van den Berge, Geertruyt zijn vrouw en 

andere familieleden woorden hadden over de nagelaten goederen van wijlen priester Albert; Jacob 

Coster wilde het testament en de schulden van zijn broer betalen volgens stadsrecht. Zij waren wel blij 

dat Jacob zijn deel van de goederen wilde accepteren en wilde hem verder niet lastig vallen. 

Henrick de Vrije getuigt dat hij ook kort na de dood van de broer van Jacob Coster in de St. 

Nicolaaskerk aanwezig is geweest toen Lambert Santvoerer en Johan ten Hoeve met Jacob hierover 

spraken; Jacob antwoordde hierop dat zijn moeder naar de duvel was, zijn broer ook en dat zijn zuster 

hen zou volgen.  

 

Nr. 767 FOLIO:         214                      DATUM:                        18 februari 1524 

 

- Tussen Peter Jacobsz en Jacob Jacobsz uit Emmeloord. 

Geese Holtzager, Mathys Henrixsz en Geert Claesz getuigen dat zij drieën met Johan Toernynck als 

vierde man op vrijdag voor Vastenavond bijeen waren bij Peter Jacobsz waar zij het huwelijk bespraken 

tussen Jacob Jacobsz en Bele, de weduwe van Jan Cremer, die beloofd hadden te trouwen. Zij hebben 

in tegenwoordigheid van beide partijen en met hun toestemming de huwelijkse zaken geregeld en 

beiden gezegd dat zij zich daarover acht dagen zouden beraden. Op zondag, die men de grote 

Vastenavond noemt, is Jacob gekomen en heeft het huwelijk afgezegd; hij zou wel de kosten van het 

gelag betalen van de 33 kwarten Hamburger bier. 

Johan Toernynck getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 768 FOLIO:       214                          DATUM:                   18 februari 1524 

 

- Van Lubbe, de weduwe van Bartolt Lenting en Roloff Alferdynck. 

Johan Scepeler getuigt dat hij aanwezig is geweest hier in Kampen bij Lubbe Lenting waar Goert Setten 

de Jonge uit Zutphen ook bij was; Lubbe had een brief die te maken had met de goederen van Goert in 

Zutphen en Goert wilde de schuldbekentenis aflossen, maar omdat hij op de vastgestelde datum, 

Petrus ad Cathedram, het geld niet bij zich had, werd er afgesproken dat Lubbe akkoord was met 

betaling in mei en zij zou hem dan de schuldbekentenis terug geven. Hij zou het geld zonder kosten in 

Kampen afdragen. Beide partijen waren hier tevreden mee. 

Nr. 769 FOLIO:           214v                    DATUM:                   24 februari 1524 

 

- Tussen Henrick Lukener en Peter Wever. 

Egbert Corvenmaecker en zijn vrouw Greete Witte getuigen dat zij een tijd geleden een huis en erf 

bezaten in de Geertsstraat van der A naast het H. Geesthuis, waar Henrick Lukener een zekere rent uit 

had. Ongeveer negen jaar geleden hebben zij het huis vertinst aan Peter Wever, toen stond het nog 

vierkant overeind, was dicht en goed; meer weten zij niet.  

 

Nr. 770 FOLIO:           214v                     DATUM:                   24 februari 1524 

 

- Tussen Henrick Martensz en Lubbert Tymensz. 

Wyllem Tymensz getuigt dat hij afgelopen herfst drie jaar geleden, of daar omtrent, aanwezig is 

geweest in het huis waar Johan Fijn nu tapt; hij heeft daar gehoord dat Henrick Martensz en Lubbert 

Tymensz samen hun afrekening maakten, waarbij bleek dat Henrick schuldig bleef aan Lubbert 34 of 35 

gulden. In diezelfde tijd kocht Henrick Martensz van Aert Doeve een bepaald paar; meer weet hij niet. 

 



RAK inv.nr. 10 

 

168 

 

Nr. 771 FOLIO:          215                       DATUM:                     24 februari 1524 

- Tussen Johan van der Vecht en Jan Brugman uit Hamburg. 

Gerryt Stachouwer getuigt dat hij ongeveer acht dagen na afgelopen St. Michael in Hamburg was en 

daar van Johan van der Vecht een handschrift had ontvangen dat recht gaf op 3 last zout en 2 vaten [ 

zout ] van Johan Bruggeman. Gerryt eiste verschillende keren de betaling hiervan van Johan 

Luchtemaecker. Deze antwoordde dat hij niet de erfgenaam van Jan Bruggeman was, zodat Gerryt 

niets ontvangen heeft. Het zout deed toen 18 mark de last.  

Schipper Jan Gerritsen getuigt dat hij in Hamburg tweemaal heeft meegemaakt dat Gerryt Stachouwer 

Jan Luchtemaecker maande namens Jan van der Vecht vanwege het zout en dat Jan de betaling 

weigerde; het zout gold toen 18 mark per last. (folio 215v)  

 

Nr. 772 FOLIO:          215                      DATUM:                       24 februari 1524 

 

- Van Jan Hermensz Corvenmaecker en Wycher Swart. 

Jacob Schumer getuigt dat ongeveer drie weken geleden Jan Hermensz Corvenmaecker bij hem zat te 

drinken met Wycher Swarte. Jacob heeft gezien dat Jan Wycher met een broodmes naar zijn hoofd stak 

zodat het bloed eruit liep. Of Wycher iets heeft gedaan, weet Jacob niet en het gebeurde overdag, 

voordat de kaarsen aangestoken waren.   

Brigitte, de vrouw van Jacob, getuigt dat zij gezien heeft dat Wycher bloedde, meer weet zij niet. 

Wycher Swarte getuigt dat hij erg dronken was en over de bank viel; bij het weer opstaan voelde hij dat 

hij bloedde aan zijn hoofd, maar hij  weet niet hoe dat komt. Hier was Jan Hermensz bij, de broer van 

Jan. 

Jan Hermensz, de broer van Jan, getuigt dat hij mede bij het gelag was en hoorde dat Jan 

Corvenmaecker en Wycher Swarte ruzie hadden en dat tenslotte de korvenmaker zijn mes trok, maar 

hij heeft hem niet zien steken.   

 

Nr. 773 FOLIO:             215v                  DATUM:                   24 februari 1524  

 

- Van Erent van IJsselmuyden en Jan van Menslaegen. 

Wyllem van der Schere getuigt dat hij eergisteren zat te drinken in de Wijnkelder met Erent van 

IJsselmuyden en Johan van Menslaegen en dat hij daar heeft gehoord dat Erent en Jan onaardig tegen 

elkaar waren; na veel gepraat greep Erent de kan van de tafel en gooide hem Jan tegen de borst of 

tegen zijn hoofd, dat weet hij niet precies, daarna trokken beiden hun messen en de kaars ging uit zodat 

Wyllem verder niets gezien heeft. Hij hoorde wel dat de messen tegen elkaar aan geslagen werden.    

Nr. 774 FOLIO:            216                    DATUM:                  4 maart 1524 

 

- Van het gevecht tussen Jan van Menslaegen en Erent van IJsselmuyden. 

Jacob Hoff en Willem Scholtes getuigen dat zij in de Wijnkelder aanwezig waren toen het gevecht 

uitbrak tussen Erent van IJsselmuyden en Jan van Menslaegen. Ze waren daar met andere mensen 

omdat ze gevraagd waren ’s nachts te helpen waken en Jan zat daar ook aan de andere kant. Hij was 

wel dronken toen zij daar waren. Zij hoorden dat Jan twee of driemaal riep “Claes van den Vene, Claes 

van den Vene, kerkmeester, je bent niet vrolijk, je bent een poppenneuker.” Claes verstond dit niet en 

vroeg aan de getuigen wat er gezegd werd. Willem Scholtes antwoordde met gezang en raakte buiten 

zichzelf. 

Toen de getuigen hun waakronde door de stad gedaan hadden, zagen zij dat Jan van Menslaegen aan 

hun tafel zat en ze wisten niet waarom hij gekomen was. Hij begon weer tekeer te gaan en mensen te 

beledigen. Eerst wilde hij met Jacob Hoff vechten, die dat niet wilde; Jan noemde hem ook een 

poppenneuker enz. en daarna met Erent van IJsselmuyden idem dito. Tenslotte trok Jan zijn mes, 

waarop Erent de kan greep en naar Jan gooide. Er werden nog meer messen getrokken, maar hoe Jan 

gewond is geraakt en door wie, weten zij niet.       
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Nr. 775 FOLIO:          216v                    DATUM:                   5 maart 1524 

Gysbert Hoyger heeft gezworen dat de oorlogsschepen van de keizerlijke majesteit met hun sloepen 

afgelopen maandag in Emmeloord uit het schip van Gysbert gehaald hebben 1 drievoet, 1 degen 1 

tang, 1 opstekerschoen, 8 stuiver Brabants, 1 steur, 6 ribben, de planken uit het dek en de worp uit het 

dek, de kraan uit de vaten en al zijn levensmiddelen. 

Van Arent Claesz  hebben zij in diezelfde tijd genomen zaken die op het karveel lagen: zijn schoot en 

gard, de putse haak, zeilgaren, brood, 1 hemd, 1 benet.   

  Nr. 776 FOLIO:             216v                  DATUM:                 5 maart 1524 

 

- Van de korvenmaker. 

Gyse Wagemans en Geert van Dotinchem getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden naar St. 

Catheryne wilden gaan wandelen en toen zij boven de poort kwamen bij het huis van de moeder van 

Wycher Swarte werden zij binnen geroepen; daar waren ook Wycher en Johan Corvenmaecker om hun 

ruzie bij te leggen. Ze zeiden dat ze elkaar geduwd hadden en dat Wycher gevallen was en een wond 

aan zijn hoofd had en zij wilden graag dat getuigen als bemiddelaars zouden optreden.  

Er werd beslist dat Jan Corvenmaecker de dokterskosten zou betalen en daarmee zou alles opgelost 

zijn.  

Nr. 777 FOLIO:           217                    DATUM:                    7 maart 1524 

 

- Tussen Steven Kruse, stadsdienaar en Henrick Bargevarer.  

Cornelys Pottebacker, Jan van Bommelen en Geert Rycksz getuigen dat zij in de afgelopen herfst een 

tijd voor St. Michael, hebben zitten drinken bij Steven de stadsdienaar waar zij gehoord hebben dat 

Henrick Bargevarer aan Steven verkocht een brouwte Hamburger bier op “het avontuur van de zee”: 

met 5 g.g. winst op de brouwte als alles goed overkwam. Hij stelde als voorwaarde dat het bier pas na 

St. Michael in Hamburg gekocht zou worden en dat Henrick het kommervrij hier zou afleveren op de 

Welle, vóór Midwinter; als het later kwam, zou Steven geen verplichtingen meer hebben.  

Nr. 778 FOLIO:           217                    DATUM:                   7 maart 1524 

 

- Tussen Claes Croeser en de weduwe van Jan Droochscheer. 

Johan Wachter getuigt dat hij, zittend aan het sterfbed van wijlen Johan Droochscheer, gehoord heeft 

dat Jan geld schuldig was aan Claes Croeser, daar ook tegenwoordig; Jan hoopte dat Claes wat geduld 

zou hebben met zijn vrouw, omdat zij hem wel zou betalen.  

Om hoeveel het ging, weet hij niet.    

 

Nr. 779 FOLIO:          217                     DATUM:                     7 maart 1524 

 

- Tussen Jacob Coster en schipper Engbert met echtgenote. 

Otto Muller getuigt dat hij ongeveer vier jaar geleden gedurende een jaar gewoond heeft in het huis van 

wijlen Greete Varwar in de St. Jacobssteeg voor een huur van 4 h.p. en 1 oord; i.v.m. de lekken kreeg 

hij 1 oord korting en nog 8 stuiver Brabants voor de pondschatting. De rest heeft hij betaald aan de 

vrouw van schipper Engbert. 

Eefse ten Holte getuigt dat zij twee jaar lang gewoond heeft in een van de huizen van Greete Varwar in 

de St. Jacobssteeg, dat haar verhuurd was door Geertruydt, de vrouw van schipper Engbert, voor een 

jaarlijks bedrag van 7 pond; hiervan heeft zij betaald in handen van Geese Trumpers één jaar huur en 

aan de weduwe van Geert Andriesz het andere jaar huur. 

Alyt Claes getuigt dat zij met haar vader gewoond heeft in een huis van Greete Varwar gedurende drie 

jaar; zij verwoonde 16 pond. Geertruydt heeft hiervoor beslag gelegd op haar huisraad, deze verkocht 

en daarvan het geld ontvangen.  
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Arent Schoenmaecker getuigt dat de vrouw van schipper Engbert ongeveer vier jaar geleden bij Arent in 

huis een kist neergezet heeft die er nog steeds staat; anders weet hij niet. 

 

Nr. 780 FOLIO:          217v                      DATUM:                    7 maart 1524 

 

- Van Jan van Menslaegen. 

Albert Snoeck getuigt dat hij met Claes Croeser en Jan van Ommen in de Wijnkelder zat te drinken toen 

het gevecht ontstond tussen Erent van IJsselmuyden en Jan van Menslaegen. Albert zag eerst dat zij 

ruzie hadden en dat Erent tenslotte een kan pakte van de tafel en die naar Jan gooide; daarna trokken 

zij beiden hun messen; verder weet Albert niet hoe het afliep.  

Nr. 781 FOLIO:          218                     DATUM:                   7 maart 1524 

 

- Tussen Henrick Bargevaerer en Steven de stadsdienaar. 

Gerryt Stachouwer, Jacob Petersz en Gysbert Wyllemsz getuigen dat zij afgelopen herfst met een 

boeier naar Hamburg zijn geweest waar zij Hamburger bier ingeladen hebben, waarvan Henrick 

Bargevaerer een brouwte bezat, die ongeveer na St. Michael ingescheept werd. Toen zij met de boeier 

weer in het land waren, zijn zij vanwege het weer eerst in Enkhuizen gekomen, waar zij al het bier 

moesten uitladen. Het was hem niet mogelijk het naar Kampen te brengen.  

Nr. 782 FOLIO:          218                     DATUM:                   7 maart 1524 

 

- Van Gyse van Bloxiell. 

Jan Egbertsz uit Deventer getuigt dat hij afgelopen herfst in Hattem was waar Peter Schutemaecker uit 

Zwolle bij hem kwam en wilde dat Jan, als hij weer naar Kampen ging, tegen Gyse van Bloxiell zou 

zeggen dat Gyse hem een vat zout moest sturen. Jan is zo in Kampen gekomen en heeft de boodschap 

overgebracht aan Gyse namens Peter en Gyse antwoordde hem dat men hem dat zout hier had 

afgenomen. Dit heeft Jan, toen hij  weer in Hattem was, doorgegeven aan Peter.  

Nr. 783 FOLIO:           218v                   DATUM:                    9 maart 1524 

 

- Tussen de erfgenamen van Alyt Scrijver en Bette Gerryts, de dochter van Alyt. 

Barbara Goesens getuigt dat wijlen Alyt Scrijver bij haar woonde toen zij ziek  werd en zij had haar 

goederen bij haar staan. Ongeveer acht dagen na haar dood kwam Gerrytsoon,  de man van Alyts 

dochter Bette, bij haar met zijn moeder en sloot de kist van Alyt, waaruit hij vier goudstukken en enige 

zilveren munten nam, tegelijkertijd nam hij een bed mee met drie kussens, 1 stoelkussen en 4 of 5 

lakens; dat was alles wat Alyt bij haar in huis had.  

Nr. 784 FOLIO:          218v                     DATUM:                   9 maart 1524 

 

- Tussen Reynertsz Muller en Henrick Cloetynck. 

Steinolt, de vrouw van Cloetynck en Alyt Muller in de Hagen getuigen dat zij afgelopen herfst gezien 

hebben bij Alyt Muller thuis dat Jan Muller aan Henrick Cloetynck een halve g.g. betaalde waarvoor 

Henrick beloofde Jan riet te leveren.  

Nr. 785 FOLIO:          219                       DATUM:                   9 maart 1524 

 

- Van Geert Pyninck en Geertken Geye. 

Hermen Ness getuigt als volgt over de artikelen die Geertken Geye heeft overgedragen. 

In eerste instantie getuigt Hermen onder ede dat er meer zegslui aanwezig waren, dat op de eerste 

avond toen zij bijeen kwamen voor de overdracht, niemand in de zaak handelde dan hij met Peter 

Evertsz, zoals vermeldt en dat zij het eens werden en dat de uitspraak daarop plaats zou vinden, maar 
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de kwestie tussen de partijen was niet opgelost maar werd uitgesteld tot de volgende dag. Toen 

kwamen bij de uitspraak Jan van Delden als overman, Willem Petersz, Loy de Metseler en de ver (?)  

die in Zalk woont.   

Het eerste punt vermeldde dat ook Geert Pyninck iets anders bij de overdracht beloofd zou zijn.   

Er werd veel over en weer gepraat en in het bijzonder over de 23 Hoornsgulden die eerder op het huis 

gevestigd waren; Geert Pyninck maakte hiertegen bezwaar, omdat volgens hem de brief spreekt over 

herenponden en niet over hoornsgulden.    

Bij het tweede punt niets bijzonders en bij het derde punt meldt Hermen dat hij de principaal was die 

Geerloff opriep en hem te kennen gaf dat Geert van mening was dat de brief van de 23 h.p. of 

hoornsgulden zou blijven en als zou blijken dat het om Hoornsgulden ging zou hem dat schaden. De 

Raad zou dit wel uitmaken.  

Bij het vierde punt meldt Hermen dat alles gebeurd is zoals het artikel vermeldt, alles is gebeurd op de 

gestelde voorwaarden. 

Bij het 5e en 6e punt getuigt Hermen dat Geertken Geye laten bij hem langs kwam en vroeg hoe alles 

gelopen was en dat hij haar zei dat het huis voor 28 h.p. verkocht was, waarbij de brief van de 23 pond 

gekort zou worden.  

Geert Pyninck zou het huis gekocht hebben als de 23 gulden h.p. waren geweest en geen 

hoornsgulden.   

 

Nr. 786 FOLIO:         220                       DATUM:                   17 maart 1524 

  

- Tussen Jacob Pannebacker en mr Warner Schere.   

Cornelys Pottebacker getuigt dat mr Warner Schere en Jacob Pannebacker onenigheid hebben over de 

steeg tussen hun beider huizen aan de Vloeddijk, waar Cornelys 25 jaar geleden is komen wonen als 

knecht met wijlen Johan van Tele zijn meester die ook pottenbakker was. Hij weet goed dat zijn meester 

al die jaren lang de steeg voor zich zelf had en dat geen anderen er gebruik van maakten. Later kocht 

Cornelys het huis van zijn meester en toen begon wijlen Jan van Tije zijn buurman te verbouwen en 

wilde zijn zijmuur plaatsen halverwege de steeg, naast het huis van Cornelys. Ze zijn hiervoor naar de 

Raad gegaan die uitgesproken heeft dat de steeg intact blijft tot aan het huis van Cornelys en dat Jan 

van Tije alleen een afwatering daar mag maken. Cornelys woonde daarna nog 12 jaar in het huis en 

gebruikte de steeg altijd alleen. Het is nog zichtbaar dat het huis van Jacob Pottebacker zoveel smaller 

is als de steeg breed is en dat het huis van mr Warner in de steeg geen uitgang en geen ramen heeft.  

Nr. 787 FOLIO:           220v                    DATUM:                    30 maart 1524 

 

- Van Albert Jansz onze burger. 

Ulrich Henricksz, Symon Bouwensz, Peter Wynkens, Jan Noyse en Wybrant Taykensz, onze burgers, 

getuigen dat zij goed weten dat Albert Jansz, onze inwoner, afkomstig uit de stad Sneek waar hij 

woonde voordat de stad door de Bourgondiërs was ingenomen, eerst naar Deventer was gegaan 

voordat hij hier kwam met zijn gezin en bleef wonen. Hij is nooit in Bourgondisch Friesland geweest. Zij  

weten dat omdat ze altijd met hem omgingen en zijn buren waren. Zij weten ook dat de 60 ph.g. die 

Albert door soldaten zijn afgenomen bij Olst, afkomstig zijn van bokkingen die hij in Zutphen had in 

geladen en verkocht. Dit heeft Albert ook verklaard.  

Nr. 788 FOLIO:          220v                     DATUM:                   30 maart 1524 

 

Reyner van Dreenhuysen getuigt dat wijlen Geert Schultynck hem had opgedragen een schip met 

spiering naar Elburg te brengen, waarvan Reyner 3 koopmansgulden min 1 oord van zou houden en 

wijlen Geert had gezegd dat Peter Cremer namens hem het geld zou geven, wat ook gebeurd is. 

 

Nr. 789 FOLIO:          221                       DATUM:                      4 april 1524     
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- Tussen Peter Cremer en Yde, de weduwe van Geert Schultynck uit Groningen. 

Goert Moddevisch getuigt dat hij in de eerste weken van de afgelopen vasten aan wijlen Geert 

Schultynck verkocht heeft hier in Kampen bij Wyllem Rippertsz zekere hoeveelheid spiering en dat 

wijlen Geert hem gezegd heeft dat hij van Peter Cremer, onze burger, 16 ph.g. zou ontvangen, van 25 

stuiver Brabants voor de gulden, en dat is ook zo gebeurd.  

Koopman Ulrick getuigt dat hij ook ontvangen heeft van Peter Cremer namens wijlen Geert Schultynck 

14 ph.g. van 25 stuiver Brabants de gulden en ook 10 stuiver Hollands die Geert hem nog schuldig was 

van 6 vaten Hamburger bier, die hij eveneens ontving via Peter Cremer. 

Wyllem van Barnevelt getuigt dat hij ontvangen heeft van Peter Cremer 20 stuiver Brabants die wijlen 

Geert Schultynck Wyllem schuldig was van de vracht voor het vervoer van de spiering naar Elburg. 

Wyllem van Barnevelt en Henrick Baers getuigen dat zij ook een maatschap hadden met wijlen Geert 

Schultynck inzake de spiering die zij samen gekocht hebben en zij hebben gezien dat Peter Cremer 

namens wijlen Geert 15 ph.g. van 25 stuiver Brabants de gulden, inlegde die gekort zouden worden op 

het bedrag dat Peter wijlen Geert schuldig was. Peter was in de maatschap de vierde man en legde 

bovendien voor hemzelf nog 15 ph.g. in, zoals Wyllem en Henrick.  

Jan van Wesell, drager, getuigt dat hij aanwezig is geweest toen Peter Cremer Vroucke Jonckers 

betaalde namens wijlen Geert voor een halve schepel zout, die Jan bij voorbaat bij Vroucke had 

opgehaald om de spiering te zouten.  

 

Nr. 790 FOLIO:          221v                    DATUM:                  4 april 1524 

 

- Tussen Johan van den Vene en Thonys Jansz. 

Henrick Hoeve getuigt dat hij vorig jaar toen men de landerijen zou gaan beweiden, aanwezig is 

geweest voor het Raadhuis, waar hij gehoord heeft dat Thonys Jansz van Johan van den Vene een 

stuk land huurde in Mastenbroek voor een bepaald bedrag, hij  weet niet voor hoeveel, gedurende een 

jaar lang, te betalen in maart. Zij maakten een afspraak, oorlog of niet, Thonys zou in ieder geval de 

huur betalen.    

Claes van den Vene getuigt hetzelfde en zegt dat de huur 11 g.g. was en 1 oord, 30 stuiver Brabants de 

gulden. 

  

Nr. 791 FOLIO:           221v                   DATUM:                      5 april 1524 

 

Gyse Valckener en Frerick Wyllemsz getuigen dat zij op de laatste dag vóór Pasen zaten te drinken bij 

Johan Rijnvisch in de herberg, waar Gyse van Bloxiell ook zat met andere mensen; zij spraken over het 

Diep en de oorlogsschepen en getuigen hoorden o.a. dat Gyse van Bloxiell zei dat Thys van Heell een 

dief is en uit Doesburg heeft gestolen. Gyse Valckener vroeg hem of hij dat kon bewijzen, waarop Gyse 

van Bloxiell zei dat hij erheen voer. 

Evert van Hardenberch getuigt dat hij op diezelfde dag onder de Clocke kwam bij Gyse van Bloxiell, 

waar hij hoorde dat Gyse zei dat men zegt dat ik gezegd heb dat Thys van Heell een dief is; als ik het 

gezegd heb, dan zal het wel waar zijn.  

 

Nr. 792 FOLIO:         222                       DATUM:                   5 april 1524     

 

- Tussen Henrick van Bremen en Beerte, de vrouw van Hermen Dorre.  

Claes Kerskensz en Jan van Collen getuigen dat zij beiden als wijnkoopslieden aanwezig zijn geweest 

ongeveer drie weken geleden bij Henrick van Bremen, waar zij gehoord hebben dat Beerte, de vrouw 

van Hermen Dorre, een koe verkocht aan Henrick van Bremen voor 7 ph.g. min 1 oord, 25 stuiver 

Brabants de gulden. Beerte beloofde Henrick dat de koe gezond was en per keer 3 mengele melk zou 

geven en voor hetzelfde bedrag zou zij hem ook hooi leveren zoveel als de koe nodig had totdat hij naar 

buiten kon. Hiermee waren beide partijen tevreden.  
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Nr. 793 FOLIO:          222                       DATUM:                 6 april 1524 

 

- Tussen Geerloff Claesz en de weduwe van Johan Droochscheer. 

Egbert Cremer getuigt dat vóór de afgelopen vasten de weduwe van Johan Droochscheer bij hem is 

gekomen en zij heeft hem gevraagd om naar Warner Robertsz te gaan om voor haar 10 mud 

rapenzaad te halen, waar zij olie van wil slaan die zij Egbert weer als betaling zou leveren. Dit gebeurde 

ook zo. 

Warner Robertsz getuigt dat de weduwe van Johan Droochscheer dat rapenzaad van hem gekocht 

heeft en dat Egbert Cremer daar voor in stond en ook namens haar betaald heeft. 

Thys van Heell getuigt dat hij gezien heeft in de tijd dat wijlen Johan Droochscheer met het  

oorlogsschip voor Genemuiden lag, dat zijn vrouw één of twee maal uit Amsterdam weit overbracht 

naar Kampen; meer weet hij niet. 

Jelys Valckener getuigt dat hij ook gezien heeft dat de weduwe van Johan Droochscheer, tijdens het 

leven van Jan, weit, koren en bier bracht uit Amsterdam naar Kampen; anders weet hij niet. 

 

Nr. 794 FOLIO:         222v                   DATUM:                 8 april 1524 

 

- Tussen Claes van Parijs en Johan Rijnvisch. 

Dirick Tripmaecker en Steven stadsdienaar getuigen dat zij ongeveer een maand geleden bij Johan Fijn 

thuis samen waren met Claes van Parijs en Johan Rijnvisch, waar de onenigheid werd besproken 

tussen Claes en Johan over 10 pond trekgeld op de brandewijn. Omdat zij niet tot overeenstemming 

konden komen, werden getuigen gevraagd tussenbeide te komen. Deze deden de volgende uitspraak: 

Johan Rijnvisch zou Claes van de 10 ponden contant 8 pond geven, het 9e pond was voor het gelag en 

het 10e pond zou Johan mogen houden voor zijn arbeid. Toen de uitspraak gedaan was, viel Johan 

achterover en wilde de moetsoen niet accepteren.   

Jacob van Vorden getuigt dat hij daar ook bij was en zegt dat alles gebeurd is zoals beschreven en 

Jacob hoorde ook dat Johan Rijnvisch zei dat hij wel zou betalen.  

 

Nr. 795 FOLIO:       223                        DATUM:                 8 april 1524 

 

- Tussen Johan Thonysz en Bartolt van Neerden, zijn broer. 

Henrick Martensz en Dirick van Hattem melden dat zij een tijd geleden getuigd hebben over de 

aanschaf van zekere goederen die Bartolt van Neerden van zijn broer Johan Thonysz en Nenne Rode, 

de man van zijn zuster, gekocht had, volgens de getuigenissen die ervan zijn. Nu is er onenigheid 

tussen bovengenoemde partijen over ettelijke exuvien [ onkosten ], wie die zal betalen. In de 

getuigenissen werd daar geen melding van gemaakt. Getuigen zeggen nu dat bij de uitspraak die zij 

gedaan hebben is inbegrepen dat Bartolt van Neerden de kosten zelf zou betalen. Als genoemde 

partijen weer onenigheid hebben over andere onkosten, moet men zich bedenken dat het niet aan 

getuigen gevraagd is een uitspraak daarover te doen.  

Nr. 796 FOLIO:          223                     DATUM:                  8 april 1524 

 

- Tussen Johan Boelens en Hermen ten Apell. 

Hermen Backer getuigt dat hij verleden jaar met zijn schuit voor Blokzijl zeilde en een pak laken aan 

boord had, Johan Boelens was erbij op de schuit; toen zij daar aankwamen zijn ettelijke Bourgondische 

soldaten uit Stavoren aan boord gekomen, die vroegen van wie dat laken was en hoeveel het waard 

was. Johan Boelens antwoordde dat het laken van Hermen ten Apell was, een burger uit Kampen, en 

dat het naar Steenwijk gebracht moest worden; dit werd bevestigd door Hermen de schuitman. De 

soldaten bleven praten over het laken en zeiden dat ze Geldersen waren en toevallig daar verzeild 

waren geraakt etc. Johan Boelens reageerde op het ‘toevallig’ en zei daar iets van; toen namen de 

soldaten het pak laken, Johan Boelens moest met hen mee en ze zeilden daarna naar Stavoren.    
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Nr. 797 FOLIO:          223v                    DATUM:                   12 april 1524  

 

- Tussen Sybrant Wynter en Jan Evertsz de Jonge. 

Mr Aelt Wynter, presbyter, getuigt dat hij, ongeveer 7 of 8 jaar geleden toen Sybrant Wynter en Jan 

Evertsz hun rekening opmaakten, o.a. hoorde dat Johan Evertsz zei dat als Sybrant Wynter hem 

betaalde, hij over het land in Grafhorst niets te zeggen had.  

 

Nr. 798 FOLIO:          223v                    DATUM:                      14 april 1524 

 

- Tussen Johan Boele en Hermen ten Apell. 

Sweer Geertsz getuigt dat hij met Pasen een jaar geleden ging wandelen met Johan Boele hier in 

Kampen naar de brug en dat Johan o.a. zei tegen Sweer dat Hermen ten Apell en hij samen laken 

hadden en dat hij wilde delen, maar dat Hermen dat niet wilde. Sweer is door Johan gevraagd te 

getuigen over wat hij gezegd heeft bij Hermen ten Apell over dit laken, maar Sweer meldt dat hij zich 

niet herinnert dat er iets anders is gezegd. 

Gese, de vrouw van Sweer, getuigt dat zij niet weet wat er gezegd is tussen Hermen ten Apell en Johan 

Boele over het laken in kwestie. 

 

Nr. 799 FOLIO:         224                      DATUM:                 15 april 1524 

 

- Tussen Johan Evertsz, boekdrukker en Franciscus van Leyden. 

Peter Glasemaecker en Adriaen Cuper getuigen dat Johan Evertsz de drukker en Franciscus van 

Leyden in de afgelopen winter bij Adriaen thuis bijeen waren om het met elkaar eens te worden over 

hun handel in boeken en drukwerk; getuigen hebben gehoord dat zij hun voorwaarden maakten, n.l. 

Johan zou de boeken van Franciscus drukken en van iedere riem papier zou hij een bepaald bedrag 

ontvangen, getuigen weten niet meer hoeveel; hiermee waren beide partijen tevreden, volgens getuigen 

was er geen vermelding over volle eigendom van de boeken, verkoop of transport.  

Nr. 800 FOLIO:          224                     DATUM:                  15 april 1524   

 

- Tussen Jacob Warnersz en mr Aelt Wynter. 

Dirick Cornelysz Kystemaeckersz, Dirick ten Holte en Claes Jansz getuigen dat zij buren zijn geweest 

van Jacob Warnersz, wonend in de Geertstraat van der A. Omdat Jacob een tijd geleden weg is gegaan 

en omdat er nu onenigheid is over de tijd dat Jacob in het hoekhuis heeft gewoond dat altijd van wijlen 

Rent Tymmerman is geweest, zeggen de getuigen dat zij wel weten dat Jacob er niet langer gewoond 

heeft dan één jaar, vanaf Pasen 1522 tot aan Pasen 1523 toen zij weggingen. 

 

   Nr. 801 FOLIO:            224v                 DATUM:                     18 april 1524 

 

- Tussen Hermen ten Apell en Johan Boelens. 

Greete Schottelers getuigt dat Johan Boelens vorig jaar voor Blokzijl gevangen werd genomen door de 

soldaten uit Stavoren met een pak laken. Een tijd laten is Johan Greete tegen gekomen in Steenwijk, zij 

begroette hem en zei dat het zo erg was dat hij die schade leed, waarop Johan antwoordde, dat als hij 

met haar in Vollenhoven van boord was gegaan hij niet gevangen zou zijn genomen; meer weet zij niet. 

Nr. 802 FOLIO:          224v                  DATUM:                         19 april 1524 

 

- Tussen Peter Baeck en Gerryt Tymensz. 

Arent Smit, de waard, en Arent Lubbertsz, onze burger, getuigen dat Gerryt Tymensz en Peter Baeck 

onenigheid hadden over twee koeien waarvan Peter de ene van Gerryt gekocht had en de andere had 

ontvangen voor het onderhoud van een en kind. De twee getuigen zijn aangezocht, afgelopen vasten bij 

Arent thuis, om de ruzie over de koeien te beslechten en zij hebben daarover een uitspraak gedaan. 
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Peter zou Gerryt 2 h.p. geven en Gerryt zou dit verder regelen met zijn broers en zusters die ook 

aanspraak maakten op de koeien. Dit beloofde hij. Peter opende zijn buidel en betaalde Gerryt de 2 h.p. 

waarmee de problemen geheel en al waren opgelost; er werden 2 schreckenbergers gebruikt voor het 

gelag die ook door Peter betaald werden.   

Frank Wyllemsz, onze burger, is erbij geweest en getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 803 FOLIO:          225                     DATUM:                    20 april 1524 

  

- Tussen Swane Dirixs en Geert de stadssmid. 

Mr Wyllem Appoteeker getuigt dat Swane Dirixs bij Geert de stadssmid een kind gehad heeft en 

daarover onenigheid met hem had; mr Wyllem weet dat zijn vrouw en Catheryne Jonckers ongeveer 

een jaar geleden de kwestie tussen de partijen hebben gesust, hoe weet hij niet precies. Hij meldt dat 

hij ’s anderendaags naar Geert de stadssmid is gegaan om hem de les te lezen, want dat hij overhoop 

lag met het meisje was eigenlijk schandalig. .Geert antwoordde dat hij wilde voldoen aan de oplossing 

die Wyllems vrouw en Catheryne Jonckers geboden hadden, want nu heeft hij geen geld; met de kermis 

wil ik betalen en dat is nu voorbij.    

Nr. 804 FOLIO:         225                      DATUM:                    20 april 1524 

 

- Tussen Dirck van Oltzende en Jonge Jan ter Helle over het hooi. 

Luytgen van Wilssem en Wolter Claesz, alias de Hoevige Pater, getuigen dat zij omstreeks de 

afgelopen passieweek bij de pater thuis zaten en dat in hun aanwezigheid als zegslui Jonge Jan ter 

Helle kocht van Dirck van Oltzende 3 voeder hooi, zoveel als pater Arent op zijn wagen mocht laden 

van de hooimijt die Dirck heeft staan achter Roeveneters hooi, die Jan van tevoren bekeken had. Jan 

zou voor iedere voer 21 stuiver Brabants geven en daarop gaf Jan ter Helle 6 vanen bier waarvoor hij 

Dirck de helft zou korten.  

Nr. 805 FOLIO:         225v                    DATUM:                    20 april 1524 

 

- Van Goytken van Lochemszoon. 

Wolter Claesz, de waard, getuigt dat hij gezien heeft dat Goytken van Lochemszoon Egbert Heryncksz 

met een tinnen kan geslagen heeft tegen zijn hoofd zodat zijn neus bloedde; het gebeurde bij Wolter 

thuis, gisteren omstreeks 2 uur ’s middags. Wolter heeft het slaan niet gezien, maar weet wel dat 

Lochem het gedaan heeft. 

Jan Albertsz getuigt dat hij Egbert Heryncksz zag bloeden, maar het slaan heeft hij niet gezien.  

 

Nr. 806 FOLIO:           225v                   DATUM:                    20 april 1524 

 

- Tussen Henrick van Mullem en Claes de Vrije. 

Mr Albert van der Lelie, mr Wyllem Barbier en mr Dirick Barbier getuigen dat zij ongeveer 9 of 10 dagen 

geleden geroepen zijn bij Henrick van Mullem thuis, om daar als oorkondelui te horen welke koopmans 

overeenkomst gesloten was tussen Henrick van Mullem en Claes de Vrije over 5 g.g. per jaar, 

gevestigd op het huis van wijlen Coert van IJsselmuyden, de eerste tins na de 20 g.g. en toen zij daar in 

huis kwamen bekende Claes de Vrije in hun aanwezigheid dat hij Henrick van Mullem de 5 g.g. 

verkocht had en bedankte Henrick en diens echtgenote voor de betaling. Claes beloofde dat hij zijn 

vrouw uit Utrecht wilde laten komen om ook, t.b.v. Henrick en Lubbe, opdracht te geven voor deze 5 

g.g. De tins, betaalbaar met St. Jacob, zou door Henrick ontvangen worden en hij zou Claes daarvoor 1 

g.g. contant geven; hierop werd de wijnkoop gedronken voor 1 g.g. 

Walys Reynertsz is hier ook bij geweest en getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 807 FOLIO:         226                       DATUM:                  22 april 1524   
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- Tussen de executeurs testamentair van Elsken Backer en Mette Tielman. 

Marriken Vorens, Lubbe Wyllems en Jan Cleyne getuigen dat zij alle drie bij het bed van Elsken Backer 

hebben gestaan toen zij ziek was en hebben gehoord dat er aan Elsken gevraagd werd of zij Mette 

Tielmans iets schuldig was, want Mette zei dat Elksen haar 4 g.g. schuldig was. Elsken antwoordde luid 

en duidelijk dat ze daar niets over wilde horen, dat zij haar niets schuldig was en dat Mette God om 

vergeving moest vragen voor wat ze haar, Elsken, had aangedaan.  

Nr. 808 FOLIO:         226v                      DATUM:                  25 april 1524 

 

- Over het schip en de goederen van de kooplui die de Geldersen afgelopen zaterdag 21 april 

ingenomen hebben. 

Goesen van den Dam, onze burger, heeft gezworen dat hij ingeladen had in het schip van Gyse van 

Bloxiell dat door de Geldersen uit het seynschip afgelopen zaterdag hier ingenomen werd, een zak met 

1 nieuwe paarse Engelse tabbert, 2 satijnen wambuizen, 3 hemden, ettelijke linnen onderbroeken, alles 

met een speciaal merkteken, toebehorend aan Henrick ter Laer, de zwager van Goesen. Deze zak met 

kleding zou Goesen met Evert van den Grave, onze burger, voor Henrick naar Amsterdam brengen.   

Nr. 809 FOLIO:          226v                       DATUM:                  25 april 1524 

 

Claes Droochscheer, onze burger, heeft gezworen dat zijn vrouw ook op het schip was en bij zich had 3 

geweven doeken, 21 koopmansgulden, 1 mandje met vleugels, alles aan hen toebehorend. 

Jan van Bommelen, onze burger, heeft gezworen dat zijn knecht Claes Henrixsz op het schip in kwestie 

was met een zak met 4 stuks linnen doeken en 1 stuk wollen doek, dat alles toebehoorde aan hem, 

Jacob Hoppenbrouwer en Alyt Reaels samen.   

Peter Cremer, onze burger, heeft gezworen dat hij op het schip had 2 stukken doek die hem alleen 

toebehoorden.  

Coert Backer, onze burger, heeft gezworen dat hij de schipper 1 nobel had meegegeven die alleen aan 

hem toebehoorde. 

Wyllem Reynertsz, onze burger, had in het schip 1 zak vlokken die van hem alleen was.  

Gysbert Cremer, onze burger, had aan de vrouw van Claes Droochscheer 1 gouden kroon en 1 

halsketting meegegeven die alleen van hem was. 

 

Nr. 810 FOLIO:         227                        DATUM:                 25 april 1524    

 

- De zoon van Lusepels wordt beschuldigd van het verwonden van Peter Broeck. 

Hier zijn bij geweest: Johan Louwensz, Cleyn van Leuwarden liggen te Steenwijk ..... [ verder niets ] 

Nr. 811 FOLIO:           227                      DATUM:                   11 mei 1524 

 

- Tussen Albert Henrixsz uit Ens en Jacob Rebock uit Brunswick. 

Louwe Gysbertsz Brouwer getuigt dat Jacob Rebock uit Brunswick Albert Henrixsz uit Ens had 

ingehuurd om uit Oldeneel een schip met wol te halen en naar Amsterdam te brengen. Louwe is 

ongeveer 4 weken geleden bij Henrick van Mullem aanwezig geweest, waar hij hoorde dat Jacob tegen 

schipper Albert zei dat hij niet méér voor zijn schip kon doen, want hij had een vrijgeleide van de hertog 

van Gelre, 1 van Zwolle, 1 van Genemuiden en 1 van Hasselt om de wol te vervoeren. Jacob zou 

voorop reizen en Albert zou hem zo snel mogelijk volgen.  

Nr. 812 FOLIO:         227v                    DATUM:                  14 mei 1524 

 

- Tussen Henrick Arentsz van den Vene en de koster van Kamperveen.  

Hermen Hermensz getuigt dat hij eergisteren gezien heeft dat de koster van Kamperveen uit de stad 

kwam en dat Henrick Arentsz bij de Coeborch in het hooi lag en toen hij de koster aan zag komen stond 
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hij op uit het hooi, pakte een stok en sloeg de koster op zijn lijf; hij raakte hem op zijn mouw en zei 

tegen de koster: hoe lang zal ik je achtervolgen?  Meer weet hij niet; Arent Reynertsz was er ook bij. 

Nr. 813 FOLIO:          227v                   DATUM:                     16 mei 1524    

 

- Van priester Geert Voss. 

Jacob Dodensz, Lubbert Bast en Jan van Hardenberch, onze burgers, getuigen dat zij wijlen priester 

Geert Voss goed gekend hebben en met hem zijn omgegaan, ook bij Dirick Brouwer thuis zijn zij jaren 

lang over de vloer gekomen; zij weten dus goed dat wijlen Geert Voss  7 jaar lang in de kost is geweest 

bij Dirick en daar ook sliep en er kind aan huis was. Dit was ongeveer in de periode vanaf 1510.  

Lubbert meldt verder dat na die 7 jaar wijlen priester Geert onenigheid kreeg met de vrouw van Dirick 

en het huis uit moest. Desalniettemin nam Dirick Geert weer in de kost, met Lubbert die daar 24 

maaltijden genoten heeft en 17 vanen koyte bier gedronken heeft.  

 

Nr. 814 FOLIO:         228                      DATUM:                    25 mei 1524 

 

- Tussen Henrick met de Wijven.  

Florys Jansz en Clara Cornelys getuigen dat zij in 1523 met Midvastenavond uit Amsterdam kwamen 

zeilen met schipper Henrick met de Wijven waar ook nog andere kooplieden bij waren, o.a. Johan de 

opslager van vlas en wol wonend in Amsterdam. Toen zij bij het Diep waren gekomen werd het zo 

donker dat zij bijna niets meer zagen, er was storm en regen en de schipper vond het gevaarlijk en 

beraadde zich met de kooplui en de opvarenden en met hun toestemming heeft hij koers gezet naar het 

Zwarte Water. Daar werden zij aangehouden door de Geldersen uit Genemuiden, die aan boord 

kwamen en hebben genoemde Johan van boord gehaald en naar Genemuiden gebracht. Getuigen 

melden verder dat als Jan met de andere kooplui over land naar Hasselt was gegaan, dan was hem 

niets overkomen en had hij de schipper kunnen helpen het schip droog te maken.    

Nr. 815 FOLIO:         228v                    DATUM:                   25 mei 1524 

 

Schipper Hessel Claesz en Jan Deyn, onze burgers, getuigen dat zij hedenmorgen zijn komen zeilen uit 

Hoorn en dat zij een burger uit Deventer aan boord hebben, genaamd Johan Pieck en dat ongeveer bij 

Urk bij hem langszij is gekomen een groot seynschip met een kleine mesaentken erachter bestemd 

voor Harderwijk, met een paar Friezen en enkele burgers uit Harderwijk aan boord, waaronder Claes 

Thomasz; vier of vijf van de opvarenden van het seynschip stapten over op zijn schip en hebben van 

genoemd Johan Pieck een deel van zijn goud guldens genomen, hoeveel precies weten de getuigen 

niet, verder namen zij van hem een kralen paternoster met een in zilver gezette steen, nog een deel van 

de schol en de droge kabeljouw. Daarna zeilden zij naar Harderwijk niettegenstaande schipper Hessel 

borg wilde staan voor Johan, die toch een burger uit Deventer was. 

 

Nr. 816 FOLIO:          228v                   DATUM:                27 mei 1524 

 

- Van Albert Muller en Meriken Lamberts. 

Willem Jansz, korfmaker, getuigt dat hij omstreeks afgelopen Pinksteren gezien heeft dat Meriken 

Lamberts alleen zat bij Willem van Barnevelt en een kan bier dronk; daarna zag hij dat Albert Muller 

daar met zijn kar kwam aanrijden en toen hij voor de deur was ging hij ook bij Willem naar binnen en 

dronk staande. Kort daarna zag hij Lutgart, de vrouw van Albert, er bij komen en zij maakten wat 

rumoer. Meer heeft hij niet gezien.  

Peter opt Tolhuys getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 817 FOLIO:          229                    DATUM:                 27 mei 1524 

 

- Tussen Jan Hermensz in Dronten en Johan Baeck. 



RAK inv.nr. 10 

 

178 

 

Johan Goertsz, onze burger, getuigt dat Jan Hermensz afgelopen jaar Johan Baeck uit de gevangenis 

in Franeker had vrij gekregen en dus had Jan Hermensz rectificatie nodig van zijn rechten. Johan 

Goertsz is verleden jaar omstreeks  Pinksteren ingeschakeld om de rectificatie in Franeker te halen en 

hij zegt dat hij daarvoor van Johan Hermensz 25 stuiver Brabants gekregen heeft. 

  

Nr. 818 FOLIO:          229                      DATUM:                27 mei 1524 

 

- Tussen Johan Bolijsz en Hermen ten Apell. 

Johan Rijnvisch en Johan Thonysz getuigen dat zij beiden namens Hermen ten Apell verzocht zijn te 

interveniëren tussen Johan Bolijs en Hermen ten Apell; zij hebben daarbij een uitspraak gedaan na te 

hebben gesproken met beide partijen in aanwezigheid van de moetsoenslui , waarvan een cedule is 

gemaakt, handgeschreven door Johan Rijnvisch; zie hieronder. 

In de onenigheid tussen Johan Bolijs, aanklager en Hermen ten Napell, verweerder, over de 

samenwerking e.d. die zij tot nu toe gehad hebben, is een uitspraak gedaan: Jan Bolijs zal ontvangen 

59 koopmansgulden van 20 stuiver Hollands de gulden en daarmee hebben beiden geen aanspraken 

meer op elkaar, niet op de gelden en evenmin op het laken dat Jan in Stavoren ontnomen is. Het 

restant van 42 gulden van 22 stuiver Brabants de gulden zal Hermen geheel ontvangen, daar heeft Jan 

niets mee te maken.    

Dagtekening: 12 mei 1524. 

 

Nr. 819 FOLIO:            229v                DATUM:                  27 mei 1524     

 

 -Van Lutgart Mullers, de vrouw van Albert Muller en Marriken Lamberts. 

Anna Claes getuigt dat ongeveer acht dagen geleden Marriken Lamberts bij Wyllem van Barnevelt, 

waar Anna  dienstmaagd is, kwam en zich een mengele bier liet tappen. Kort daarna kwam Albert 

Muller en Marriken schonk hem iets in; toen zij zo bij elkaar zaten kwam Lutgart, de vrouw van Albert, 

binnen en toen zij haar man bij Marriken zag zitten begon zij tekeer te gaan. Albert belette haar het 

roepen en in die tijd liep Marriken weg en verliet het huis. Meer weet zij niet.   

Nr. 820 FOLIO:           229v                DATUM:                 27 mei 1524 

 

- Tussen Peter van Antwerpen en Westersche Catheryne. 

Wyllem Baertscherer en Lodewych Jacobsz getuigen dat zij beiden met Peter van Antwerpen afgelopen 

dinsdagavond na Pinksteren bij Westersche Catheryne geweest zijn en daar drie of vier kannen bier 

gedronken hebben. Catheryne was zo dronken dat zij nauwelijks op haar benen kon staan. Na het 

drinken wilde zij de bekers van de tafel halen om ze weg te zetten, maar vanwege haar dronkenschap 

viel zij met haar gezicht op een bank, zodat haar lippen bloedden; niemand had haar geduwd.  

Nr. 821 FOLIO:          230                   DATUM:                27 mei 1524   

 

Alyt Gysberts, Jacob Palgrims en Gese Jans getuigen dat zij buren zijn van Wyllem van Barnevelt en 

dat zij gezien hebben dat Albert Muller ongeveer acht dagen geleden in Wyllems huis stond en zijn 

vrouw op de mond kuste en zei: “lieve vrouw, roep geen schande over mij af” en hield haar mond dicht; 

hij sprak vriendelijk tegen haar. Intussen liep Marriken Lamberts, die daar ook was, naar achteren en 

ging weg. Zij hebben niet gezien dat Albert met Marriken iets dronk.  

 

Nr. 822 FOLIO:          230                     DATUM:                    27 mei 1524 

 

- Tussen Wyllem van Arnhem en Vossken. 

Geert Cloetynck, Reyner Martensz, Henrick Caye en Lubbert Wolt getuigen dat zij ongeveer 6 of 7 

weken geleden aanwezig zijn geweest bij het veer over de Enck waar zij gezien en gehoord hebben dat 

Wyllem van Arnhem Vossken inhuurde voor een bepaald bedrag, hij beloofde 30 stuiver Brabants te 
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geven, om een brief voor een gevangene naar Harlingen te brengen en als Vossken de gevangen 

vrouw mee kon brengen en enige dagen langer nodig zou hebben, zou hij de verteringen betalen. 

Anders zou hij alleen zijn boodschap doen en terug komen voor zijn loon, meer zou hij niet krijgen.   

Nr. 823 FOLIO:         230v                    DATUM:                    27 mei 1524 

 

- Van Peter Droochscherer. 

Henrick van Wardendorp getuigt dat hij ook in het huis was toen Westersche Catheryne de 

verwondingen aan haar mond opliep; hij zegt dat hij zat te slapen en wakker werd van het lawaai en zag 

dat haar mond bloedde, hoe dat gebeurd is weet hij niet. 

Jacob Henrixsz heeft de vrouw zien bloeden, maar weet niet hoe het gekomen is.  

 

Nr. 824 FOLIO:         230v                    DATUM:                   30 mei 1524 

 

- Tussen Jan Kystemaecker en Roloff Witte tegen Jan Berentsz uit de Drie torens. 

Greete Wytte, de moeder van Jan Kystemaecker, getuigt dat zij met de andere familieleden, ongeveer 3 

jaar geleden toen joffer Femme van Graess overleden was, aanspraak wilden maken op de nagelaten 

goederen van Femme en dat zij en Roloff Wytte met Johan Berentsz uit de Drie Torens overeen 

gekomen waren, dat hij namens hen de aanspraak zou indienen op de volgende voorwaarden: hij zou 

de zaak voortzetten op zijn kosten; als hij mocht winnen zou hij met Greete en Roloff de derde man zijn 

en gelijk met hen de winst verdelen, waarmee hij tevreden was en geen onkosten zou declareren. Als 

hij verloor, zou hij alle onkosten betalen; op deze voorwaarden gaven zij hem een volmacht.  

Nr. 825 FOLIO:         231                      DATUM:                   30 mei 1524 

 

- Tussen Jan Hermensz in Dronten en Swarte Peter. 

Claes Raebe, echtgenote Geertruydt, waard en waardin, en Dirick Schumer getuigen dat zij aanwezig 

zijn geweest omstreeks afgelopen St. Pontius bij Claes en Geertruydt, toen Jan Hermensz en Swarte 

Peter de onenigheid bespraken die er tussen hen bestond over bepaalde onkosten en verteringen die 

Peter gedaan had en de betaling van 14 ph.g. die Peter geleend had aan Jan om diens broer en nog 

iemand anders uit hun gevangenschap vrij te kopen. In diezelfde tijd hebben zij gehoord dat genoemde 

partijen door toedoen van goede mensen hadden afgesproken dat Jan aan Peter voor de onkosten en 

verteringen 1 ph.g. zou geven, die gelijk gebruikt werd voor hun verteringen. Voordat dit allemaal tot 

stand kwam, eiste Peter 1 pond groot voor de onkosten en dat is teruggebracht tot 1 ph.g, waarmee 

beide partijen tevreden waren.   

 

  Nr. 826 FOLIO:             231                 DATUM:                     30 mei 1524      

 

- Tussen Johan Zuyre en Peter Mulre. 

Alyt Huge getuigt dat zij van haar overleden echtgenoot Jan Hermensz meer dan eens gehoord heeft 

dat Peter Muller de zaken die hij met Jan en wijlen Aleff Bolck samen gedaan heeft wel betaald had 

maar dat er nog 2 of 2½ gulden resteerden en wijlen Jan wilde hem steeds bij zijn kasboek hebben om 

de schuld te laten voldoen, maar het lukte niet hem daar te krijgen.       

Nr. 827 FOLIO:            231v                 DATUM:                  1 juni 1524     

   

- Tussen Hermen Appoteeker en de executeurs testamentair van wijlen Elsken Backer. 

Johan Voerne en Jan Herixsz getuigen dat Hermen Appoteeker hen als executeurs van wijlen Elsken 

Backer aanspreekt voor 2 gulden die wijlen Jelys van Scharpenzeell, Elskes man, Hermen schuldig zou 

zijn van een lening. Zij melden dat ze aanwezig zijn geweest bij haar ziekbed toen zij bekende wat ze 

nog schuldig was en dit liet noteren; zij hebben niet gehoord dat Elsken de 2 gulden voor Hermen 

Appoteeker noemde en zij weten dat ze alle schulden heeft vermeld. Ook in haar papieren is hier niets 
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van terug te vinden. Jelys was vijf jaar eerder overleden en als hij Hermen iets schuldig was geweest, 

dan had hij Elsken wel eerder gemaand,  

Nr. 828 FOLIO:           231v                  DATUM:                 1 juni 1524 

 

- Tussen Bartolt van Neerden en de broer van Geert Louwensz. 

Luytken de Wylde en echtgenote Nelle, waard en waardin en onze burger Geert Henrixsz getuigen dat 

afgelopen vasten hier bij Luyken en Nelle thuis Bartolt van Neerden en Geert Louwensz zaten te 

drinken en met elkaar hun afrekeningen maakten maakten; Bartolt beklaagde zich dat hij door de broer 

van Geert Louwensz aangesproken werd voor een bepaalde schuld waar Bartolt borg voor zou staan 

namens Geert. Deze zei toen in tegenwoordigheid van de getuigen dat Bartolt zijn borg niet was en dat 

zijn broer de waarheid sprak. Als Geert of zijn broer iets tegoed hadden, mochten zij best iemand 

aanspreken.  

Nr. 829 FOLIO:          232                    DATUM:                   8 juni 1524 

 

- Tussen Anna Peters en Jacob Coertsz. 

Wyllem Velicke getuigt dat hij ongeveer vier jaar geleden aanwezig is geweest bij wijlen Peter Frericksz 

toen deze aan Jacob Coertsz het werk aanbesteedde dat aan zijn huis. Getuige heeft in diezelfde tijd 

gehoord dat Jacob het werk aannam voor een bedrag van 30 of 31 gulden en hij beloofde dat het 

inclusief de materialen was, met uitzondering van het hout en ijzer dat door wijlen Peter betaald zou 

worden.  

Geertruydt Symons getuigt dat zij in diezelfde tijd daar aanwezig was en meldt hetzelfde, tevens dat de 

sluitsteen bij de door Jacob te leveren goederen openlijk genoemd werd. 

 

Nr. 830 FOLIO:        232                     DATUM:                  8 juni 1524  

 

- Tussen Dirick Schumer en Engbert Robertsz. 

Gerryt Vriesken, drager en zijn vrouw Lysken getuigen dat omstreeks afgelopen Midwinter Dirick 

Schumer en Engbert Robertsz bij Lysken iets zaten te drinken en onderhandelden over een kaarschip 

dat hen samen toebehoorde en dat zij naar iemand zouden brengen; getuigen hebben gehoord en 

gezien dat zij het schip wilden geven voor 5 ph.g. waarvan de helft met Pinksteren betaald moest 

worden maar Dirick wilde eerst het schip zelf houden voor dat bedrag. Even later kregen zij onenigheid 

over een of twee kannen bier voor de wijnkoop; omdat Dirick Schumer dat niet wilde betalen, zei 

Engbert Robertsz dat hij dan wel het schip zou nemen en de 5 ph.g. betalen. Dirick accepteerde dit en 

beiden waren tevreden.   

Nr. 831 FOLIO:            232v                 DATUM:                  8 juni 1524 

 

- Tussen Anne, de weduwe van Peter Frerixsz en Jacob Coertsz. 

Florys Jansz, Luytken Jansz, Peter Woltersz en Wyllem Velicke getuigen dat zij afgelopen maandag in 

de Drie Torens waren om steun te bieden in de onenigheid tussen Jacob Coertsz en de weduwe van 

Peter Frerixsz over bepaalde werkzaamheden die Jacob verricht had aan het huis van wijlen Peter; 

toen zij gingen afrekenen vroegen zij aan Jacob of het werk klaar was en hij antwoordde dat dat nog 

niet het geval was. Er werd beslist dat pas als het werk in orde was, de weduwe zou betalen. Hiermee 

waren partijen tevreden.  

Nr. 832 FOLIO:          233                     DATUM:                  11 juni 1524 

 

- Van Johan van Bockhorst. 

Reyner Berentsz en Henrick Maesz, inwoners van Zalk, getuigen dat het huis en erf dat bewoond wordt 

door Peter Vogelsanck, waar de soldaten van Steenwijk onlangs twee paarden weggehaald hebben, 
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toebehoort aan de edelman Johan van Bockhorst en dat het huis en erf niet in Gelderland maar in het 

kerspel van Zalk op Stichtse grond ligt; de meiers van het erf hebben altijd behoort tot de kerk van Zalk 

waar zij hun sacramenten krijgen en zij betalen ook belasting aan de Heer van Utrecht. Verder melden 

de getuigen dat in de strijd van 1510 tussen de Heer van Utrecht en de Geldersen niet vanuit Kampen 

maar vanuit Elburg brand is gesticht door de Geldersen. 

Burgemeester, schepenen en de Raad van Kampen verklaren naar waarheid dat het kerspel van Zalk 

onder het Sticht van Utrecht valt en dat Johan van Bockhorst onderdaan is van het Sticht waarvan hij 

een trouwe inwoner is; zij weten ook heel goed dat het huis en erf in 1510 door de Geldersen uit Elburg 

in brand is gestoken zoals veel andere huizen van onze burgers.  

 

Nr. 833 FOLIO:          233v                  DATUM:                  13 juni 1524 

 

- Tussen Peter van Ensz en Jacob Coertsz. 

Tymen Hesseltsz uit Vollenhoven getuigt dat hij in de afgelopen vasten in Steenwijk, toen Jacob 

Coertsz daar een huis metselde als opperman, een wambuis heeft gekocht van Peter van Ensz en bij 

hem een biertje had gedronken, waarvan de kosten samen opliepen tot 34 stuiver Brabants; Jacob is 

toen borg voor hem geworden t.b.v. Peter voor dat bedrag, dat ingehouden zal worden op zijn loon. 

Tymen getuigt dat hij goed weet dat Jacob met zijn hulpen bij Peter verteerd heeft voor 40 stuiver 

Brabants.  

 

Nr. 834 FOLIO:          233v                  DATUM:                  17 juni 1524 

 

- Tussen Gerryt Joncker en Schele Claes. 

Berent Jansz, Marten Fopsen en Wyllem Wyllemsz getuigen dat Gerryt Joncker en Schele Claes 

onenigheid hadden over een anker en touwen die Gerryt bij Hattem kwijt is geraakt. Zij kwamen 

omstreeks Vastenavond bij elkaar bij Wyllem Wyllemsz waar veel gepraat werd over het anker en het 

touw in aanwezigheid van de drie getuigen en deze zeiden dat Schele Claes terug moest gaan naar 

Hattem binnen twee of drie weken om te zoeken in het water naar het touw en het anker, want de 

waterstand was nu heel hoog. Als hij het anker en touw vond, dan zou Claes mee betalen en anders 

zou de zaak blijven zoals hij was; hiermee waren de partijen tevreden.  

Nr. 835 FOLIO:          234                     DATUM:                     17 juni 1524 

 

- Tussen Jacob Coertsz en Ambrosius Aertsz. 

Reyner Jansz, metselaar en Henrick Evertsz, metselaar, getuigen dat zij beiden in Steenwijk zijn 

geweest bij een werk waar ook Ambrosius Aertsz en Jacob Coertsz werkten, Jacob was daar meester; 

zij hebben toen gezien dat Jacob  Ambrosius na het werk zijn loon gaf en zij hoorden dat Ambrosius 

hem daarvoor bedankte. Reyner ging de dag erna terug naar Kampen en hij weet verder niets meer.  

Nr. 836 FOLIO:           234                     DATUM:                     17 juni 1524 

 

- Tussen Jacob Coertsz en Peter van Ensz. 

Henrick Evertsz, metselaar, getuigt dat hij afgelopen witte donderdag ’s morgens toen ze in Steenwijk 

aan het werk waren, gehoord heeft van Jacob Coertsz dat hij tegen Tymen Hesseltsz, zijn opperknecht,  

zei dat hij met Peter van Ensz niets te maken wilde hebben en gaf hem het geld dat hem toekwam. Kort 

daarna kwam Jacob Coertsz met getuige Henrick bij Tymen en die hem zijn geld gaf. Jacob zei tegen 

Tymen “heb je nu al je geld” en Tymen antwoordde bevestigend en bedankte voor de betaling. Over het 

wambuis dat Jacob voor hem zou betalen, werd niet gesproken. 

Reyner Jansz getuigt dat hij ook aanwezig was toen Henrick Tymen betaalde in aanwezigheid van 

Jacob Coertsz; verder weet hij niets meer.  

 

Nr. 837 FOLIO:           234v                    DATUM:                    17 jun 1524 
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- Van het karveel. 

Johan Rijnvisch, Henrick van Steenre, Hermen Kystemaecker en Jan Seynsynck getuigen dat zij tijdens 

de laatste oorlogshandelingen, toen men de karvelen zou kopen, hoorden dat wijlen Cornelys Joestsz 

die toen afgevaardigd was om de karvelen te kopen en op het Raadhuis was voor overleg, zei dat hij 

niet wilde reizen om de twee karvelen te kopen, dat het beter was om één groot karveel aan te schaffen 

voor degene die verbrand was, wat geaccepteerd werd. 

Hermen Spaerleer, onze burger, getuigt dat Wyllem Croech in de laatste oorlog bij Hermen in bewaring 

had gegeven 5 sarpentinen en 10 haken met bepaald scheepsgereedschap en dat Wyllem hem had 

bevolen dit aan niemand over te doen zonder zijn toestemming, wat Hermen ook heeft gedaan; een tijd 

later is Wyllem bij hem gekomen met Hansken Valckener en Hansken Dollebotter en heeft hen de 

buizen en gereedschappen weg laten halen; wat Wyllem ermee gedaan heeft, weet hij niet.  

 

Nr. 838 FOLIO:          235                     DATUM:                   22 juni 1524 

 

- Tussen Peter van Enss en Jacob Coertsz. 

Ambrosius Metselaar getuigt dat hij ook in Steenwijk geweest is bij het werk van Jacob Coertsz en in de 

kost is geweest bij Peter van Enss, waar Jacob hem geplaatst had, en toen Ambrosius daar weg ging, 

weet hij wel dat de kost nog niet betaald was. 

Verder meldt hij dat hij ook gezien en gehoord heeft in Steenwijk dat Peter van Enss aan Tymen, de 

opperknecht van Jacob Coertsz, een wambuis verkocht voor 22 stuiver Brabants en dat Jacob Peter 

beloofde de 22 stuiver te betalen voor Tymen met nog 2 stuiver Brabants voor de wijnkoop. 

 

Nr. 839 FOLIO:         235                       DATUM:                    22 juni 1524      

 

- Tussen Geertruydt Brouwers en Wobbe Schulte. 

Jutte Seyne en Alyt Wolters getuigen dat zij omstreeks afgelopen Pasen aanwezig zijn geweest bij 

Dirick Brouwer, waar Geertruydt, de vrouw van Dirick, het bier afrekende met een vreemde vrouw, 

Wobbe genaamd; zij hoorden dat bij de afrekening bleek dat Wobbe aan Geertruydt nog 13 gulden 

schuldig was; dit was Wobbe wel bekend. Ze zei tegen Geertruydt dat ze nog wel wat kreeg van het 

goede bier, waarop Geertruydt antwoordde dat zij haar 1 gulden kwijt schold en dat ze dus 12 gulden 

moest betalen. Hiermee was Wobbe tevreden en beloofde te betalen. Er was ook een vreemde man bij 

van wie men zegt dat het haar echtgenoot was.  

Nr. 840 FOLIO:          235v                     DATUM:                 22 juni 1524   

 

- Tussen Janneken Wynter en Henrick Kule van Kulenborch, zijn broer Thonys en Jan zijn zwager. 

Kapelaan Wolter van Voorst, Evert Joriensz en Albert Sasse getuigen dat zij aanwezig zijn geweest 

afgelopen vrijdag in het huis van wijlen priester Cornelys van den Kulenborch, toen de erfgenamen van 

priester Cornelys er waren om de nagelaten goederen te ontvangen; zij hebben daar gehoord dat de 

erfgenamen afrekenden met Janneken Wynters, de dienstmaagd van priester Cornelys die hem 18 jaar 

gediend had en dat toen bleek dat zij nog 54 ph.g. van 25 stuiver Brabants de gulden, tegoed had, wat 

priester Cornelys op zijn sterfbed ook had bekend. De erfgenamen betaalden haar met een rente van 

een vierendeel van een vat boter per jaar, gevestigd op het goed van Tymen Mouwertsz in Ens, waarde 

36 ph.g. en voor het overige ontving Janneken nog een tabbert, een pot en 4 kussens en diverse 

andere artikelen met een zeker geldbedrag; de boterrente zou erfelijk zijn voor de toner van de brief. De 

partijen bedankten elkaar en waren tevreden. De erfgenamen waren Henrick Kule van de Kulenborch, 

zij broer Thonys en zijn zwager Johan.   

 

Nr. 841 FOLIO:          236                       DATUM:                   27 juni 1524 
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- Van Geertruydt Brouwer. 

Eybe Jans getuigt dat zij afgelopen zomer bij Geertruydt Brouwer was en zag dat een vrouw met haar 

afrekende, waarna de vrouw zei dat ze Geertruydt zou betalen wat ze haar schuldig was en dat ze 

voortaan alleen nog van haar zou tappen en van niemand ander; meer weet zij niet.  

Nr. 842 FOLIO:          236v                      DATUM:                   29 april 1524  

 

- Van mr Heymen secretaris en Arent de Milde. 

Henrick van Steenre getuigt onder ede dat Arent de Milde veel van zijn goederen bij leven heeft 

weggegeven en dat hij bij Henrick zijn kost gekocht had. Arent heeft hem in het begin van de afgelopen 

Vasten gevraagd om naar mr Heymen secretaris te gaan en deze te vragen bij hem te komen in 

Henricksz huis. Arent zei hem dat de gardiaan hem gezegd had dat hij zijn zaakjes geregeld had en 

Arent wilde nu mr Heymen, zijn neef, ook iets geven ‘met de warme hand’, zoals aan de anderen: n.l. 

de 2 mud rogge op St. Janskamp, het vierde deel van het erfje in Vollenhoven, verder alles wat hij in 

Vollenhoven op het land had staan en tenslotte de 50 g.g. die hij nog van de stad Kampen tegoed had. 

Hij zei verder tegen Heymen dat alle reeds verschenen rente door hem geïnd konden worden en 

natuurlijk ook alles wat hierna zou komen. Mr Heymen bedankte zijn oom en Arent gaf hem nog zijn 

zilveren lepels en een of twee zilveren kroezen. 

Gheert Kystemaecker getuigt dat Arent de Milde tijdens hun gesprekken meer dan eens gezegd had dat 

hij zijn neef mr Heymen de 2 mud rogge van St. Janskamp en alles wat in Vollenhove op het land stond, 

met de warme hand had gegeven.   

Henrick van Steenre en Gheert Kystemaecker getuigen verder dat zij naderhand, ongeveer een week of 

twee voor Pasen, gehoord hebben van Arent zelf dat hij zijn neef mr Heymen met de warme hand had 

gegeven de helft van zijn huis in de Nieuwstraat. Als mr Heymen dat huis zelf wilde bewonen dan kon 

hij het hele huis gebruiken, anders zou men het huis verkopen en zou ieder de helft van de opbrengst 

ontvangen.  

 

Nr. 843 FOLIO:         237                      DATUM:                    juni 1524  -   ?? 

 

- Van Jan Dodensz over het wagenschot. 

Geert van Coesfelt getuigt dat ongeveer vier dagen nadat wijlen Gysbert Arentsz gestorven was in Riga 

en Geert weer schipper gemaakt werd op het schip van wijlen schipper Gysbert, dat hij toen ontvangen 

heeft van Johan Dodensz in Riga op naam van schipper Gysbert 200 stuks wagenschot die toen nog op 

het land lagen; aan de kade van Riga lagen nog 300 stuks wagenschot in een snik, die Geert samen 

met de 200 in het schip laadde en de bemanning zei dat wijlen schipper Gysbert alles van Johan 

Dodensz gekocht had ‘op het avontuur van de zee’. Hij weet niet wanneer de koop heeft plaats gehad, 

want hij is er niet bij geweest. Geert heeft deze 500 stuks wagenschot veilig naar Kampen gebracht en 

overgedragen aan Johan Slaeplaecken als gemachtigde van de reders.  

Geert kocht in diezelfde tijd in Riga ook een hoeveelheid hout op goed geluk: 100 stuks voor 8 mark, 

maar dat was niet zo goed als de 500 stuks.     

 

Nr. 844 FOLIO:           237                     DATUM:                     5 juli 1524 

 

- Tussen Johan Voss van Baerle en Marten Scroer uit Mastenbroek.  

Cleys van Baerle, Jan Schou van Baerle en Wolter Claesz, de waard, getuigen dat zij gisteren op St. 

Maarten aanwezig zijn geweest bij Wolter Claesz, waar zij gezien en gehoord hebben dat Johan Voss 

en Marten Scroer een weddenschap aangingen met elkaar; zij legden ieder 2 gulden van 25 stuiver  

Brabants op de tafel waar zij aan zaten te drinken en spraken af dat wie van hen beiden achter elkaar 

drie mengelen bier kon opdrinken, ieder mengele in één teug, die zou het geld krijgen. Johan Voss zou 

beginnen. Hij stopte na twee mengelen bier en liet de derde staan. Toen streek Marten het geld op en 
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zei dat hij gewonnen had. Hij had daar geen recht toe, want hij had niet gedronken en ieder zou zijn 

eigen geld weer terug moeten krijgen.   

Nr. 845 FOLIO:           237v                    DATUM:                  6 juli 1524 

 

- Tussen Jan ten Holte over de nagelaten goederen van Borgert Geertsz. 

Gheert Borchertsz, Mathys Henricksz en Goesen van den Dam getuigen tijdens hun eedaflegging dat 

zij de afrekening bekeken hebben van de maatschap die Johan ten Holte en wijlen Borchert Geertsz 

samen hadden; de getuigen hebben met toestemming van beide partijen de zaken gescheiden en 

gingen ermee akkoord dat Borchert alles overnam, kosten en baten in het oosten; hij zou hiervoor aan 

Johan ten Holte 350 gulden geven van 2 Hoornsgulden voor de gulden. Daarna gaf Borchert Johan ten 

Holte zijn papieren en tekenden de drie getuigen als moetsoens lieden. Deze melden verder dat e.e.a. 

heeft plaats gehad op 6 juni 1516 en dat tegelijkertijd het handschrift geschreven is. Zij melden verder 

dat de kopie ervan de datum van 1512 heeft, maar dat is een fout van de schrijvers, zij hebben 16 

aangezien voor 12. 

De inhoud van het verslag. 

Jan heeft onder ede verklaard dat hij van wijlen Borchert Geertsz en van diens goederen na deze 

afrekening van 350 gulden, 2 hoornsgulden voor de gulden, niet méér ontvangen heeft uit Riga dan 302 

gulden, 1 oord en 28 stuiver; hij heeft de boeken van wijlen Borchert niet ingezien noch ontvangen en 

de rest van Borcherts goederen heeft hij rechtens verwonnen.   

 

Nr. 846 FOLIO:           238                   DATUM:                    6 juli 1524 

 

- Tussen Henrick Martensz en Alyt, de vrouw van Johan Woltersz. 

Arent van den Elborch, Jan Brouwer en Jacob Pannebacker getuigen dat zij op het St. Catheryne 

kerkhof op afgelopen St. Petrus en Paulus gehoord hebben dat Alyt, de vrouw van Johan Woltersz en 

Henrick Martensz daar samen onenigheid hadden en tegen elkaar schreeuwden en dat Alyt Henrick 

uitschold voor blauwvinger en Henrick haar een hoer noemde. Verder meldt Arent dat Alyt tegen 

Henrick zei dat hij gezworen had voor 50 gulden.  

 

Nr. 847 FOLIO:         238                     DATUM:                   6 juli 1524 

 

Johan ten Holte machtigt Borchert Geye en Laurens Drucker om met macht van substitutie de goederen 

waar Willem Rotger en Philippus Colthoff beslag op hebben gelegd in Riga, te beschermen en de zaken 

daar namens hem te regelen.  

 

Nr. 848 FOLIO:         238v                   DATUM:                  7 juli 1524 

  

Alyt Dubbelts, onze burgeres, deelt ons mede dat afgelopen nacht ettelijke ruiters en soldaten onder 

ons bevel liggend, uit een schuit die uit Deventer kwam een zak met drie stukken linnendoek hebben 

genomen die toebehoort aan Alyt, haar moeder en haar zuster; Alyt zou het doek nergens anders 

gebruiken dan hier in de stad, dit hebben haar moeder Swane en zij onder ede aan ons verklaard. 

Omdat wij prijs stellen op een goede verstandhouding met de Heer van Gelre, willen wij dat de ruiters 

en soldaten het betreffende doek teruggeven aan onze burgeressen met de bode en zodoende de 

goede nabuurschap niet in gevaar brengen.  

 

Nr. 849 FOLIO:           239                     DATUM:                 11 juli 1524 

 

- Tussen Henrick Martensz en Alyt, de vrouw van Johan Woltersz. 

Dirick Jansz Kystemaecker en Evert Hermensz, 15 of 16 jaar oud, getuigen dat ongeveer 10 dagen 

geleden Alyt, de vrouw van Johan Woltersz, Bovenpoorte kwam op de dijk bij het kapelletje van het H. 
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Kruis waar Dirck op wacht stond en hem vroeg of er ook paarden op haar land met haver geweest 

waren. Dirick antwoordde dat er één paard was dat zijn partner weg had gejaagd en hij vroeg haar weer 

wie die dieven, die haar zaad namen, waren en ze zei dat het Henrick Martensz was, van wie zij kon 

bewijzen dat het een bekende dief was. Henrick en zijn vrouw waren mijnedig, want zij hadden haar 

gezworen voor 42 gulden.  

Nr. 850 FOLIO:         239                        DATUM:                12 juli 1524 

 

- Tussen Elmich ten Hoeve en Luytken Hebelen. 

Jonge Jan Evertsz en Douwe Claesz getuigen dat zij ongeveer zes dagen geleden zaten te drinken in 

de Marienborch waar Luytken Hebelen ook zat; zij spraken over de onenigheid tussen Elmich ten 

Hoeve en de vrouw van Luytken Hebelen inzake 7½ ph.g. verloren geld en omdat beide partijen in hun 

recht stonden vroegen zij aan getuigen om met een goed voorstel te komen. 

Er werd voorgesteld dat Elmich de 5 ph.g. die zij van Luytkens vrouw ontvangen had zou houden voor 

de 7½ ph.g. verdwenen geld. Maar als het verloren geld weer gevonden zou worden, zou de vrouw van 

Luytken daar haar 5 gulden van nemen; werd het geld niet gevonden en Elmich wraakte de 

toestemming op advies van haar biechtvader, die zei dat ze geen recht had het geld te houden, dan zou 

Elmich haar de 5 gulden vergoeden. De volgende dag, na dit voorstel, gingen de getuigen naar Elmich 

toe om te horen wat zij had besloten; zij  accepteerde de regeling om de vriendschap niet in gevaar te 

brengen en ruzie te vermijden. Beide partijen waren tevreden, temeer omdat Johan Evertsz aan 

Luytken beloofd had hem een ½ mud rogge te geven om de vrede te bewaren, mits het erf in 

Geldringen niet in brand gestoken zou worden. 

 

  Nr 851 FOLIO:           239v                  DATUM:                    16 juli 1524 

 

- Tussen Geert ten Acker en Albert de Vreese. 

Gerbert Reynertsz, Herbert Albertsz en Evert Luytken, voerlui, getuigen dat zij in de afgelopen vasten 

met bokking over de Veluwe reden, toebehorend aan Geert ten Acker en Albert de Vreese, die er bij 

aanwezig waren; toen zij bij Hoogsoeren kwamen, gingen Geert en Albert uit elkaar. Albert bleef bij de 

twee wagens en Geert bij de derde en getuigen hoorden bij het afscheid dat Geert tegen Albert zei dat 

hij het geld in Zutphen of Deventer moest laten, dat hij ofwel zelf zou komen of een brief zou sturen, wat 

Albert beloofde. 

Meer weten zij niet.  

 

Nr. 852 FOLIO:          240                     DATUM:                   18 juli 1524 

 

- Tussen Luytken de Wylde, brugmeester over het bruggengeld. 

Johan Kerckhoff getuigt dat hij 3 jaar geleden de brug had gepacht en dat hij, als er goederen aan deze 

zijde van de Stouwdijk vanwege slechte wegen of een kapotte dijk vervoerd werden, moest controleren 

of er wel bruggengeld betaald was, net zoals bij goederen die van de Welle via de IJssel naar de 

andere kant van de Stouwdijk en het veer van Zalk vervoerd werden, waarvan hij ook bruggengeld 

ontving. Verder getuigt Jan dat hij een deel van het jaar daarvoor zelf bruggengeld betaalde voor de 

goederen die hij aan deze zijde van het veer te Zalk in- en uitlaadde en waarmee hij de IJsel op- en 

afging. 

Hermen van Voerst is ook brugmeester geweest en getuigt dat hij dikwijls bruggengeld gebeurd en 

gegeven heeft over de goederen zoals hierboven omschreven, aan deze zijde van de Stouwdijk naar 

het veer van Zalk via de IJssel.  

Gyse Wageman getuigt dat hij ook 10 of 12 jaar het bruggengeld betaald heeft over de goederen die hij 

placht te vervoeren zoals beschreven via het water aan deze zijde van de Stouwdijk naar het veer van 

Zalk. 

Rycolt Voerman getuigt hetzelfde en zegt dat hij vaak bruggengeld betaald heeft.  



RAK inv.nr. 10 

 

186 

 

 

Nr. 853 FOLIO:          240v                    DATUM:                18 juli 1524 

 

- Tussen Wyllem Velicke en Schele Claes, potschuiver.  

Albert Sasse en Hermen Kystemaecker getuigen dat zij als zegslieden van Wyllem Velicke en Schele 

Claes de potschuiver een uitspraak gedaan hebben over de vracht van een potschip hout dat Claes 

namens Wyllem uit Deventer zou halen. Er werd afgesproken dat Claes zelf op zijn kosten naar 

Deventer zou varen en daar zou Wyllem in zijn schip het hout laden. Wyllem zou met zijn mannen vrij 

liggen tot voorbij Hattem. Als hij niet kwam of als er niet goed ingeladen werd, zouden wijzen mannen 

hierover moeten beslissen. Claes zou ontvangen 3½ ph.g. en dit vond plaats op St. Lebuinusdag bij de 

Hoevige Pater thuis. 

Albert Sasse getuigt verder dat hij in Deventer gezien heeft toen Claes daar kwam met zijn potschip om 

het hout in te laden, dat hij een partij latten uit het schip gooide die hij  wel had mogen vervoeren.  

 

Nr. 854 FOLIO:          241                     DATUM:                  18 juli 1524 

 

- Tussen Wyllem van Barnevelt en Reyner van Zutphen. 

Wyllem Jansz getuigt dat hij ongeveer een maand geleden ter hoogte van de Morrensteeg gehoord en 

gezien heeft dat Reyner van Zutphen daar kwam bij Thobe, de vrouw van Wyllem van Barnevelt en 

haar aanbood 10 of 12 stuiver te betalen op de schuld die hij nog bij haar had; zij wilde dat niet 

aannemen, omdat ze het hele bedrag wilde hebben. Reyner zei dat hij het geld niet had en dat hij dat 

ook niet kon verbeteren. Op de vraag van Thobe wat zij daar beter van werd, stak hij een kromme hand 

op en zei: ”ik ben uw knecht geweest en weet hoe u dit oplost.” 

Engbert Bartoltsz getuigt dat hij tezelfdertijd daar ook bij was en hoorde dat Reyner tegen Thobe zei dat 

zijn handen nu eenmaal zo stonden en dat hij zijn hand in de lucht stak. 

Hermen Reynertsz getuigt dat hij gehoord heeft dat Reyner tegen Thobe zei dat hij dit niet kon 

verbeteren zoals zij; toen Thobe vroeg wat zij daarbij won, stak Reyner zijn hand op en zei: zo, zo. 

 

Nr. 855 FOLIO:          241                    DATUM:                  18 juli 1524 

 

- Van Johan Petersz. 

Peter ten Holte en Albert Jacobsz getuigen dat zij gezien hebben op de brug in de Hagen dat Jan 

Petersz Alyt van den Damsdochter met zijn vuist sloeg en dat haar neus bloedde; Jan sloeg haar niet 

ongecontroleerd, hij gaf haar één of twee slagen met de hand. Dit gebeurde voor zonsondergang.  

Nr. 856 FOLIO:         241v                    DATUM:                  19 juli 1524 

 

- Van de ingenomen goederen van onze burgers in Hattem.  

Johan Keyser, verwer, en zijn vrouw Thobe hebben onder ede verklaard dat zij beiden en niemand 

anders de eigenaar zijn van de 14 zakken weet [ verfstof ] die verschillende soldaten afgelopen 

woensdag in de buurt van Olst buit hebben gemaakt en naar Hattem hebben gebracht. 

Johan ter Helle, de oude Reyner ter Helle, Jan Coster en Gese Trumpers, drapeniers, hebben ook 

onder ede verklaard dat Johan Keyser en zijn vrouw Thobe eigenaar zijn van de 14 zakken in kwestie, 

omdat zij het geld geleverd hebben om de weet te kopen die zij gebruiken om voor hen de lakens te 

verven, zoals zij al zo vaak gedaan hebben; zo waarlijk helpe hen God almachtig.  

 

Nr. 857 FOLIO:           241v                  DATUM:                 19 juli 1524 

  

- Van Jonge Bast en Johan Reynertsz, beiden soldaten.    
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Henrick ten Bosch, kistenzitter [ kastelein ], getuigt dat hij gisterenavond gezien heeft dat Jorien de 

wijnknecht en de genoemde soldaten tegen elkaar tekeer gingen, de soldaten hadden hun messen 

getrokken en Jorien had een knots in de hand, maar hij weet niet of ze elkaar geslagen hebben. 

Geert de Loper getuigt dat hij gisterenavond in de Kelder kwam omstreeks 10 uur en zag dat veel 

mensen op elkaar lagen en dat er een onbekende bij stond met een getrokken mes; hij zag ook dat 

Jorien de wijnknecht naar de toonbank liep en een knots pakte en naar de vechtenden liep en een van 

de mensen op het lijf sloeg; wie dat was, weet hij niet.  

 

Nr. 858 FOLIO:          242                    DATUM:                 20 juli 1524 

 

- Tussen Peter Kremer en Dirick Luysynck uit Hamburg. 

Schipper Swarte Jacob getuigt dat Peter Kremer beweert dat Dirick Luysynck uit Hamburg hem een 

brouwte Hamburger bier heeft verkocht, die Dirick beloofd had af te leveren in het schip van Jacob toen 

deze afgelopen herfst zijn laatste reis naar Hamburg maakte. Jacob is met zijn boeier afgelopen herfst 

in Hamburg geweest, tussen St. Michael en St. Maarten en lag daar ongeveer een maand stil en 

ongeveer veertien dagen voor St. Maarten en voordat hij zijn terugreis zou maken, was er nog niemand 

namens Dirick Luysynck geweest en was er geen bier geleverd.  

 

Nr.859 FOLIO:          242                    DATUM:                   20 juli 1524 

 

- Tussen Jacob Clapop en Greete int Manneken. 

Engele Cupers getuigt dat 6 of 7 dagen geleden, voordat Greete int Manneken in de kraam beviel, 

Greete bij haar kwam met een gouden kroon en wilde die gewisseld hebben, want zij wilde dat geld 

gebruiken voor de verteringen in haar kraamperiode; de kroon was te licht zodat Engele bij het wisselen  

haar daarvoor 36½ stuiver Brabants gaf; meer weet zij niet. 

Geertruydt Egberts, de schoonmoeder van Jacob Clapop die bij hem woonde, getuigt dat toen Greete 

de kroon gewisseld had zij bij haar kwam en haar het gewisselde geld bracht, waarvoor Geertruydt haar 

weer 21½ stuiver Brabants gaf tot de kraam, met al het geld en brood was het samen 42 stuiver 

Brabants. 

Bot Buededochter getuigt dat Greete int Manneken bij haar thuis in de kraam lag en zij weet wel dat 

Greete ontvangen heeft voor de kraam 42 stuiver Brabants aan geld en brood.  

 

Nr. 860 FOLIO:           242v                  DATUM:                    22 juli 1524 

 

- Tussen Johan Hodemaecker en de zusters van het Buitenconvent. 

Joachim Schomaecker getuigt onder ede dat Johan Hodemaecker gehuurd had van de zusters van het 

Buitenconvent het huis naast Peter Kremer en dat hij de huur van dat huis van Johan Hodemaecker 

overgenomen had gedurende twee jaar, afgelopen Pasen was er een jaar van om; toen hij een half jaar 

in het huis gewoond had, kwamen de twee zusters die het huis beheerden bij Joachim, deze zei dat hij 

de huur overgenomen had en vroeg hoeveel hij moest betalen. De zusters moesten eerst hun boeken 

nakijken en toen zij terugkwamen zeiden ze dat de huur per jaar 17 h.p. was. Joachim betaalde de huur 

en beide partijen waren tevreden. Daarna kwamen de zusters bij Joachim met joffer Beerte van 

Uterwijck die recht had op tins uit het huis en die haar rente wilde ontvangen. De vrouw van Joachim 

betaalde joffer Beerte 2 of 3 gulden; Joachim had 1 h.p. op het huis afgelost en dat zou hij in mindering 

brengen.  

Nr. 861 FOLIO:         243                      DATUM:                  28 juli 1524 

 

- Tussen Tymen Geye en Johan Wolffsz. 

Jacob Clinckenborch getuigt dat hij op verzoek van Tymen Geye ongeveer 8 of 14 dagen voor het 

overlijden van Wolter Wolffsz aan diens bed heeft gezeten, omdat Wolter iedereen die nog iets van hem 
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tegoed had van de Zalker mark wilde spreken; hij vroeg hem of hij het goed vond dat Tymen hem geen 

morgengeld schuldig was, waarop Wolter antwoordde dat hij daar niets van af wist, Tymen zei dat ze 

wel betaald had en dat zij Wolter en Claes Haservelt vaak gevraagd had daar een aantekening van te 

maken. Zij en haar dochter waren bereid dit onder ede te bevestigen. Getuige Jacob kwam tussenbeide 

mede omdat Johan Wolffsz terug kwam uit de stad en in diezelfde tijd overleed Wolter.  

Nr. 862 FOLIO:          243                    DATUM:                  3 augustus 1524 

 

- Tussen Albert Jansz en Oetse Schomaecker. 

Luytken Jansz getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden waakte en ’s nachts om ongeveer 12 uur op 

straat hoorde dat bij Otto Stegemans huis Albert Jansz aan Oetse Schomaecker een ½ last weit 

verkocht, de last van 35 gulden; zij sloten de koop af met een handslag en Luytken hoorde niet of dat 

goedschiks of kwaadschiks was.   

Peter Woltersz getuigt dat hij ongeveer een maand geleden ’s nacht om ongeveer 12 uur gehoord heeft 

dat Albert Jansz 1 last weit verkocht aan Oetse Schomaecker voor 35 gulden en elk van hen zou een 

take wijn voor de wijnkoop geven; Peter hoorde geen verdere details, zij deden ‘handjeklap’ en dit alles 

gebeurde voor de deur van Albert; beiden hadden wel gedronken.  

 

Nr. 863 FOLIO:          243v                   DATUM:                 4 augustus 1524    

 

Mr Johan Wolffsz, dokter en mr Wyllem Appoteeker hebben onder ede gezworen dat wijlen Albert van 

Hattem een tijd geleden ziek was en dat mr Johan en mr Wyllem daar bemoeienis mee hadden; priester 

Evert van Hattem stond voor hen beiden borg namens Albert om de kosten te betalen, die hij ook zou 

afrekenen: n.l. 5 g.g. voor mr Johan en 4 koopmansgulden voor mr Wyllem die nog niet betaald zijn.    

Nr. 864 FOLIO:            244                     DATUM:                    4 augustus 1524 

 

- Van Catheryne Hodemaeckers. 

Catheryne Hodemaeckers heeft onder ede gezworen dat haar toebehoren de 14 schollen en 300 pond 

kaas die haar ongeveer een maand geleden afgenomen zijn bij de Stouwdijk door verschillende 

soldaten die in Hattem gelegerd waren en waarvan Grote Brugge van Hattem de principaal was. Verder 

heeft zij bij God en alle heiligen gezworen dat de goederen nergens anders dan in Deventer geweest 

waren.  

Nr. 865 FOLIO:           244                      DATUM:                    5 augustus 1524 

 

- Tussen mr Jan van Swalmen en Johan Brouwer, scroer. 

Oedewijn Scroer getuigt dat hij afgelopen voorzomer geweest is bij Alyt Muller in de Hagen, waar hij 

gehoord heeft dat Johan Brouwer, scroer, afsprak met Johan van Swalmen om van hem te leren 

brieven te lezen, te dichten en mooie letters te maken, wat mr Johan graag wilde doen. Zij stelden 

samen de voorwaarden hiertoe op. Jan Brouwer zou op de heiligendagen bij hem komen en de eerste 

keer zou hij dan 7 stuiver Brabants betalen en als hij goed kon lezen en schrijven zou hij mr Johan nog 

7 stuiver Brabants betalen. Hierop betaalde Jan Scroer het gelag.  

Nr. 866 FOLIO:          244                      DATUM:                   8 augustus 1524 

 

- Tussen Roloff Alpherdynck en Jonge Johan Evertsz. 

Johan van Bommelen, Claes van Parijs en Jacob van Graesz getuigen dat zij afgelopen zaterdag 

gehoord hebben dat Johan Evertsz de Jonge Roloff Alpherdynck o.a. uitschold voor verrader, hem op 

de hand sloeg en zei dat hij het zou bewijzen. Dit gebeurde op straat voor de deur van Johan van 

Bommelen.  
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Nr. 867 FOLIO:          244v                     DATUM:                   13 augustus 1524 

 

- Tussen Johan Reynertsz uit Blankenham. 

Claes Jansz, onze burger getuigt dat er onenigheid bestaat tussen het Bergklooster en Johan 

Reynertsz over twee vaten boter, waarvoor Peter voor de drost van Vollenhoven terecht moet staan. 

Claes was afgelopen maandag in Vollenhoven met Volcker Sloet en Henrick Haege begon over de 

onenigheid, het bleek dat men liever gezien had dat de zaak vriendschappelijk geregeld werd; er werd 

o.a. gezegd dat Johan Reynertsz zich hard opstelde en niet wilde toegeven en Claes zei dat hij nu zijn 

ware gezicht liet zien; iets anders heeft hij niet gezegd.  

Nr. 868 FOLIO:           244v                   DATUM:                     17 augustus 1524   

 

- Tussen Peter Voss enerzijds en Jacob Schuman en Wyllem Roloffsz anderzijds. 

Brant Jacobsz, de stuurman van Peter Voss, getuigt dat hij met Peter onlangs naar Hamburg is gezeild, 

waar hij hoorde dat schipper Peter daar een partij laken verkocht had die mede aan Jacob Schuman en 

Wyllem Roloffsz toebehoorde en dat schipper Peter Jacob en Wyllem aanbood hen het geld te geven 

omdat hij het nu niet kon beleggen. Jacob en Wyllem wilden dat Peter het geld hield om het te beleggen 

en als zij terugkwamen kon hij hen het geld dat resteerde en hen toekwam, teruggeven.  

 

Nr. 869 FOLIO:          245                      DATUM:                   19 augustus 1524 

 

Johan van Bommelen getuigt dat hij, op dezelfde dag dat Johan Evertsz de Jonge Roloff Alpherdynck 

gehoord heeft voor een schuld, gehoord heeft dat kort daarvoor in de Broederstraat Jonge Johan Roloff 

nariep en uitschold voor roetbek e.d.; meer weet hij niet. 

Johan Gabbensz getuigt ook dat hij gehoord heeft dat Johan Everts de Jonge, toen hij ’s avonds uit de 

completen kwam, Roloff Alpherdynck nariep en uitschold voor appeldwaas; dit was in de Broederstraat 

en toen het gebeurde ging Roloff naar de Nieuwstraat.  

 

Nr. 870 FOLIO:           245                   DATUM:                    22 augustus 1524 

 

- Tussen Henrick Knijnenvanger en Lubbert Vorcken en zijn dochter. 

Jacob Hochenbochen, Loeve Luytkens, Alyt Gortemaker, Alyt Wyllems, Jutte Geerts en Hille van 

Geesteren, buren van bovenstaande partijen, getuigen dat zij afgelopen zaterdag gezien hebben op de 

Steendijk dat Henrick Knijnenvanger en de dochter van Lubbert Vorcken onenigheid met elkaar hadden 

en dat Henrick niets anders deed dan de dochter van Lubbert van zich afduwen. De buren zeggen dat 

de dochter van Lubbert Henrick en zijn vrouw dagelijks lastig valt door hen na te roepen en hen te 

bespotten, waar zij geen vrede mee hebben.  

Nr. 871 FOLIO:           245v                 DATUM:                   22 augustus 1524 

 

- Tussen Roloff Alpherdynck en olde Johan Evertsz. 

Heyn Joncker, Jan Schultynck en Jacob van Graess getuigen dat zij gezien en gehoord hebben dat 

Roloff Alpherdynck de olde Johan Evertsz aansprak voor de Raad vanwege ettelijke scheldwoorden die 

Jonge Jan tegen Roloff gebruikt had, wat olde Jan met documenten bewezen wilde hebben. Hij toonde 

in de rechtbank een brief met zegel, waarmee hij wilde aantonen dat men eerst kennis moest nemen 

van de documenten met de bewijzen, wat de secretaris ook ging doen.  

 

Nr. 872 FOLIO:           245v                 DATUM:                    22 augustus 1524  

 

- Tussen Henrick Martensz en Wyllem van Hengelen. 

Goesen van den Dam en Egbert Melysz getuigen dat zij beiden als moetsoenslui namens Henrick 

Martensz en diens echtgenote, geholpen hebben een uitspraak te doen in de twist tussen de vrouw van 
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Henrick en Wyllem van Hengelen, samen met de andere familie namens Wyllem van Hengelen. De 

uitspraak werd gedaan door priester Wennemer Kuynretorff, n.l. Wyllem zou de vrouw van Henrick een 

nieuwe hoyke geven van dubbele saai, een nieuwe hoofddoek, 1 g.g. voor de rozenkrans die Wyllem 

kapot gemaakt had en kwijt was geraakt, verder nog 2 g.g. voor het gelag; Wyllem zou Henrick de hand 

schudden en om vergeving vragen, wat ook gebeurde.  

Henrick Hoff en Tymen van den Vene wilden ook dat de twee echtgenotes elkaar de hand zouden 

schudden en elkaar om vergeving vragen voor hetgeen zij elkaar misdaan zouden hebben. 

Otto Stegeman getuigt dat hij daarbij is geweest toen de uitspraak gedaan werd en meldt dat alles 

gebeurd is zoal beschreven; hij was geen moetsoensman.   

 

Nr. 873 FOLIO:           246                   DATUM:                    23 augustus 1524 

 

- Tussen Johan Claesz uit Meppel en Roloff Stolte. 

Jacob Gerrytsz, Jan van Hardenberch en Seyne Jacobsz getuigen dat zij in Kampen gehoord hebben 

toen het schip van Roloff Stolte in beslag genomen werd en zijn knecht Johan Claesz graag ontslag had 

willen hebben, dat Roloff de schipper hem daarvoor geen toestemming gaf. Getuigen hebben 

geïntervenieerd en de schipper betaalde hem twee weken dienst en wilde dat de knecht bij het schip in 

Genemuiden zou blijven. Sweer beloofde hem, als hij zijn schip weer terug kreeg, te belonen volgens 

een uitspraak van ‘goede mannen’; kreeg hij het schip niet terug, dan zou de knecht helemaal niets 

gekregen hebben.   

Nr. 874 FOLIO:          246v                  DATUM:                        23 augustus 1524   

 

- Van Albert Starcke. 

Otto Stegeman en Albert Snoeck getuigen dat toen Jacob Heecht hier was voor de kwestie van de in 

beslag genomen ossen, dat zij toen gehoord hebben dat Jacob Albert Starcke alles kwijt schold tot 16 

ossen aan toe die uit Zwolle kwamen, zodat hij daarmee mocht doen wat hij wilde. Albert heeft daar zijn 

eed op gedaan.  

Nr. 875 FOLIO:          246v                   DATUM:                 23 augustus 1524 

  

- Van Heyntken van Delden. 

Evert van Hardenberch en Henrick Jansz, onze burgers, getuigen dat zij afgelopen donderdag acht 

dagen geleden, a.s. donderdag veertien dagen geleden, uit Hattem kwamen en ter hoogte van de 

Zalker sluis binnendijks zagen dat Heyntken van Delden in het land stond met iemand uit Deventer en 

een derde man die zij niet kenden; zij hadden acht veulens die de drie soldaten van diverse mensen in 

Groningen in beslag hadden genomen en ook de jongen van de kooplui was daarbij. Evert zei tegen 

Heyntken dat men achter hen aan zou komen, te paard en te voet, en dat hij kans liep gehangen te 

worden. Heyntken en de anderen gingen ervan door en de kooplui joegen de veulens naar de dijk en 

dreven hen naar Kampen en als er gezegd wordt dat vissers de veulens van de soldaten verdreven 

hebben, melden getuigen dat dit niet waar is.  

 

  Nr 876 FOLIO:             247                   DATUM:                 29 augustus 1524 

 

- Van Jonge Henrick van Dieffholt  de dag van St. Jans onthoofding. 

Johan Rijnvisch, Geert Craynck en Henrick Kuenretorff getuigen dat zij hedenmorgen gehoord hebben 

vóór de Schepenkamer toen priester Geert Petersz vanwege een geschrift voor de Raad stond, dat 

Henrick Kuenretorff priester Geert beklaagde dat hij door dit geschrift in moeilijkheden kwam en als het 

erop aankwam dan zou priester Geert met een klein bedrag zich vrijkopen, bij problemen zou Geert zijn 

man wel weten te vinden.  
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Johan van Urck en Jacob Hoff getuigen dat zij in diezelfde tijd gehoord hebben van Jonge Henrick van 

Dieffholt dat hij zei, met een rozenkrans in de hand, dat hij daarmee priester Geert wel vrij wilde 

houden, in het ergste geval zal hij zijn man wel vinden.  

 

Nr. 877 FOLIO:         247v                    DATUM:                  30 augustus 1524 

 

- Tussen Evert van Hardenberch en Catheryne Hoedemaeckers. 

Geertken Volckers getuigt dat zij in Hattem was in dezelfde tijd dat van Catheryne Hoedemaeckers de 

kaas en de schol waren afgenomen en zij weer naar Hattem kwam om hier achteraan te gaan. Ze zei 

tegen Geertken dat alles van haar was afgenomen en Geertken wilde weten wat het precies was: het 

ging om 14 stuks schol en een pond kaas. Zij vroeg weer wat dat haar kostte en Catheryne zei dat 

iedere schol 7 stuiver Brabants opbracht; zij wilde ermee naar Zwolle gaan.  

Symon Jansz, voerman, getuigt dat hij ongeveer een maand geleden met Catheryne Hoedemaeckers 

had afgesproken een partij kaas en schol naar Zwolle te brengen en toen hij met zijn wagen ongeveer 

bij de Stouwdijk was gekomen, hebben ettelijke soldaten de kaas en de schol van de wagen gehaald en 

naar Hattem gebracht en Symon zegt dat hij niet verder dan Zwolle wilde gaan. Hij weet niet of 

Catheryne met de goederen verder wilde gaan. Volgens hem zei ze altijd tegen de viskopers uit 

Deventer die op de wagen zaten, dat ze met haar goederen naar Deventer wilde gaan.  

 

Nr. 878 FOLIO:            248                    DATUM:                     30 augustus 1524  

 

- Van Hermen, de weduwe van Roloff Brant. 

Wyllem Brant, onze burger, getuigt dat hij ongeveer vier jaar geleden drie veulens verkocht heeft aan 

wijlen Roloff Brant voor 22 ph.g. en dat naderhand wijlen Roloff aan Wyllem Brant uit Hasselt een grijs 

paard gegeven heeft als betaling van de 22 gulden voor onze burger Wyllem Brant, maar dit paard is 

hem nooit geleverd, omdat Wyllem Brant uit Hassselt het paard in Zwolle voor 23 ph.g. verkocht heeft 

en het geld in zijn zak heeft gestoken, zoals onze Wyllem van diverse mensen gehoord heeft. Later is 

Wyllem Brant uit Hasselt bij hem gekomen met een bruin paard waarvan hij zei dat Roloff Brant hem die 

zond. Omdat het paard niet gezond was, heeft hij het op stal laten staan tot de volgende lente en het 

daarna in het weiland gebracht tot St. Laurens en toen heeft Henrick Martensz het gekocht voor 16 

ph.g. Daarna heeft Hermen, de weduwe van Roloff Brant, Wyllem onze getuige, een volmacht gegeven 

om namens hen beiden Wyllem Brant uit Hasselt te manen voor 22 ph.g. van de 23 die hij in Zwolle 

heeft ontvangen. Onze getuige heeft beslag laten leggen bij Wyllem Brant uit Hasselt voor dit bedrag en 

de onkosten van het bruine paard. Borgen zijn aangesteld, Jan Woltersz en Claes Wychertsz voor het 

geval Wyllem Brant uit Hasselt niet aan zijn verplichtingen wil voldoen. Onze getuige heeft de borgen 

aangesproken voor het geld en het onderhoud van het bruine paard. Door toedoen en de bemiddeling 

van ‘goede mensen’ is men tot een vergelijk gekomen: de kosten voor het bruine paard werden geschat 

op 10 ph.g. en met het restant van de verkoop, 6 ph.g. zou getuige Wyllem nog 16 ph.g. ontvangen. 

Hiermee zijn alle partijen tevreden; voor het grijze paard zouden geen kosten gerekend worden.  

Nr. 879 FOLIO:          248v                  DATUM:                 2 september 1524 

 

- Tussen Coert Backer en de zoon van Catheryne Hoedemaeckers. 

Swarte Jacob getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden geroepen werd bij Coert thuis over de 

afrekening die Coert Backer en Hillebrant, de zoon van Catheryne Hoedemaecker, gemaakt hadden; 

het betrof de afrekening van 5 Kamper lakens die Coert aan Hillebrant gegeven had in Hamburg. Deze 

bracht hiertegen in een rekening van 15 vaten zout en een kwart weit. Er werd gerekend en gerekend 

totdat partijen tevreden waren. Hillebrant zou de vracht betalen van de goederen om Geert Stachouwer 

tevreden te stellen. Zodoende bleef Coert hem ongeveer 9 g.g. schuldig, maar getuige weet niet of dit 

betaald is.  
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Nr. 880 FOLIO:           249                       DATUM:                  2 september 1524 

 

- Van Johan Twent. 

Reyner Martensz getuigt dat hij gezien heeft dat Johan Twent en Rijck Corvemaecker elkaar bij de 

Blynde Coenynck aan de haren trokken en hij zag ook dat Johan Twent naar het mes van de waard 

greep, maar de waard hield het mes in de schede; verder weet hij niet.   

Nr. 881 FOLIO:          249                        DATUM:               5 september 1524 

 

- Tussen Jacob Hermensz, schout van IJsselmuiden en Arent Gyse uit IJsselmuiden tegen de 

rentmeesters.  

Wycher Goesen en Henrick Jacobsz, onze burgers, getuigen dat zij in 1521 van Johan Kruse, 

rentmeester [ van Salland ] een bepaald stuk land gehuurd hadden gelegen achter de Kartuizers, het z.g. 

Wygel Biscopsland; toen het beleg van Hasselt kwam en Genemuiden versterkt werd, bleef het land 

onbeheerd liggen en daarna in 1522 werd het niet bevloeid en ging erg achteruit. Arent Gysen is toen 

bij hen, getuigen, gekomen om te vragen of hij het land mocht verbeteren en bevloeien, waarop 

getuigen antwoordden dat hij daarvoor naar wijlen Albert Kruse moesten gaan die in plaats van zijn 

broer Johan Kruse rentmeester was om toestemming te vragen. Deze gaf toestemming namens onze 

genadige Heer om het land te bevloeien zodat het in het volgende jaar verbeterd was. Arent Gyse met 

schout Jacob Hermensz zegden dit toe.  

Nr. 882 FOLIO:          249                         DATUM:                 5 september 1524 

 

- Tussen Geesken Dirix en Johan Schoemaecker. 

Arent Lambertsz getuigt dat hij ongeveer acht of veertien dagen voor O.L-Vrouwe bij mr Berent Barbier 

zat, waar ook Johan Geertsz Schoemaecker was; deze vroeg o.a. aan Arent of hij in zijn huis zou 

blijven, want anders wilde hij hem het huis in de Broederstraat, waar hij zelf in woonde, tegen Pasen 

wel verhuren. Arent zei dat hij het nog niet wist.   

Nr. 883 FOLIO:         249v                        DATUM:                  5 september 1524 

 

- Van Wyllem Albertsz en diens vrouw Foyse. 

Johan Egbertsz, droogscheerder, getuigt dat hij in 1521 gehuurd had van onze genadige Heer twee 

kampen land achter de Kartuizers en omdat toen de oorlog uitbrak en men het land niet mocht 

gebruiken en het dus balmondich [ onbeheerd ] bleef liggen, heeft hij de twee kampen land in 1522 met 

toestemming van rentmeester Albert Kruse gegund aan Wyllem Albertsz en zijn vrouw Foyse om het te 

bevloeien, zodat het in een volgend jaar verbeterd zou zijn. Johan gaf Wyllem en Foyse op eigen 

kosten ook een kwart bier.  

Nr. 884 FOLIO:         249v                        DATUM:                     5 september 1524  

 

- Tussen Symon Kannegieter en Otto Henricksz. 

Alyt Wybrants, de weduwe van Wybrant Jacobsz, getuigt dat zij ongeveer een kwart jaar geleden naar 

Groningen is geweest en dat zij daar een gerechtelijke volmacht heeft gegeven aan Otto Hendricksz om 

namens haar te vorderen, na de dood van Vreede Cannegieter, haar eerste man, die als lijftocht 

woonde in het huis van wijlen Otto Kannegieter, de oom van Alyt en volle broer van haar moeder, de 

erfenis van Otto Kannegieter rechtens te ontvangen en Alyt de afrekening daarvan te geven. Hiervan 

was een bezegeld document gemaakt zodat Otto Henricksz daarmee aan de slag kon. 

Nr. 885 FOLIO:           250                     DATUM:                   6 september 1524  

 

- Tussen de weduwe van Johan Droochscheer en Dirick Brouwer. 
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Johan Hoedemaecker, priester en Arent van Goer getuigen dat zij bij Johan Droochscheer geweest zijn 

toen hij ziek was en dat daar ook Dirick Brouwer was en zij hoorden dat Dirick Johan maande voor een 

hoeveelheid bier en dat hij daarvan een schriftelijk bewijs wilde hebben. Johan was dat niet van plan, 

maar als hij geld kreeg van de landheer of het land, dan zou hij iemand namens hem betalen; dit wilde 

hij wel op schrift stellen. Dirick was hiermee tevreden en kwam niet terug om het document te halen.    

Nr. 886 FOLIO:           250v                   DATUM:                    10 september 1524   

 

- Tussen Roloff Alpherdynck en Jonge Johan Evertsz. 

Egbert Melysz, Luytken Kruse en Dirick Tripmaecker getuigen dat zij ongeveer tien dagen geleden een 

ruzie hebben helpen oplossen tussen Roloff Alpherdynck en Jonge Jan Evertsz veroorzaakt door 

bepaalde scheldwoorden; er werd afgesproken dat Jonge Jan Roloff vergiffenis zou vragen. Daarna zei 

Jonge Jan Evertsz tegen Roloff dat hij hem vroeg of hij hem niet meer wilde lastig vallen met brieven en 

zegels, waarop Roloff zich omdraaide en het huis verliet.  

Nr. 887 FOLIO:          250v                   DATUM:                      13 september 1524 

  

- Tussen Berent op de Poorte en Geerloff Claesz. 

Mechtelt van Urck, Nyse van Wylsem, Anna van Wylsem en Geertruydt Tade getuigen dat zij allen goed 

weten en dat zij vaak gezien hebben dat Wychmoet, de vrouw van Berent op de Poorte, wijlen Alyt 

Hoyer twaalf jaar lang goede diensten heeft bewezen, bij haar ziekte dag en nacht aanwezig was en 

haar vaak op eigen kosten te eten gaf alsof Alyt haar moeder was. Getuigen hebben verder meer dan 

eens gehoord dat wijlen Alyt toen ze nog gezond was en ook tijdens haar ziekte, Heyle, de dochter van 

Wychmoet, het bed met toebehoren heeft gegeven, dat nu bij Wychmoet staat, als verdiend loon en 

voor alles wat Wychmoet voor haar gedaan had. Ze heeft uitdrukkelijk gezegd dat zodra zij dood was, 

het bed naar Heyle moest gaan. Alyt heeft tien jaar lang geen dienstmeid gehad, ze werd altijd door 

Wychmoet geholpen. Geertruydt heeft ook van wijlen Alyt gehoord dat Wychmoet haar zo lang 

geholpen had,  dat ze dat met 60 gulden niet goed kon maken.  

Nyse van Wylsem en Geertruydt Tade getuigen ook nog dat zij van wijlen Gese Hoyer, de moeder van 

Alyt, gehoord hebben dat ze het bed aan Heyle, de dochter van Wychmoet had gegeven. 

Verder meldt Nyse dat wijlen Alyt tegen haar gezegd heeft dat ze Wychmoet haar zilveren gordel 

verkocht had.  

Anna meldt dat zij gezien heeft dat Wychmoet wijlen Alyt daarvoor betaald heeft, de gordel ging de deur 

niet uit voordat alles was afgerekend.  

Nr. 888 FOLIO:       251v                     DATUM:                      19 september 1524 

 

- Tussen Johan Muller van Boeckholt en de erfgenamen van Gerryt Schultynck. 

Henrick Baers en Wyllem van Barnevelt getuigen dat zij in de week voor afgelopen Midvasten met Peter 

Kremer als derde man hier in Kampen verkocht hebben en in Elburg geleverd hebben aan Johan Muller 

van Boeckholt en wijlen Geert Schultynck samen een partij spiering voor een bedrag van 52½ ph.g. en 

zij hebben aan betaling ontvangen van Johan Muller en wijlen Geert Schultynck, toen hij nog leefde, 2 

partijen rijnwijn afkomstig van Pyper van Boeckholt en wat er nog resteerde dat is Pyper namens Johan 

Muller en Geert, toen overleden, in Kampen komen brengen; zij hebben met wijn de rest van de 

betaling gedaan.  

Nr. 889 FOLIO:           251v                   DATUM:                     19 september 1524 

 

- Van Jacob Leuwerick. 

Johan Dirixsz getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden gehoord heeft op de Zwartendijk dat 

Jacob Leuwerick Peter van Collen maande voor 1 gulden, waarvan Jacob zei dat hij die van Peter 
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verdiend had door een dief achterna te zitten. Peter antwoordde dat als hij wat kreeg, Jacob ook iets 

zou krijgen; meer weet Johan niet.  

Nr. 890 FOLIO:         252                      DATUM:                     26 september 1524  

 

- Tussen Jacob Leuwerick en Peter van Collen. 

Johan van Goch en Henrick Verwer getuigen dat een tijd geleden toen van Peter van Collen het geld 

gestolen werd, deze er achteraan gegaan is door het Broek; toen hij op de Zwartendijk bij de sluis 

kwam bij getuigen met hun maten, vroeg hij hen of zij een bepaalde man hadden gezien omdat die man 

van hem wel 40 gulden gestolen had; de gezellen zeiden dat ze hem wel kenden en dat hij naar 

Kamperveen gegaan was. Drie van de gezellen, Jacob Leuwerick, de oude knecht van Evert van den    

Vene en Arent Touwslager vroegen wat ze zouden krijgen als ze de man aanhielden, ze wilden 

minstens 1 gulden. Peter vond dat teveel, hij bood 20 stuiver Brabants en dat werd geaccepteerd. 

Helaas hebben ze hem niet gevonden.  

 

Nr. 891 FOLIO:           252                 DATUM:                    26 september 1524 

 

Johan ter Helle, Hermen Struver, Dirick Opreyder en Johan van Campen getuigen dat zij, toen wijlen 

Thonis Geertsz op sterven lag, bij hem geroepen werden; wijlen Thonis heeft zich toen beklaagd over 

het testament dat hij voor de Schepenen gemaakt had omdat het niet meer zijn laatste wil bevatte. Hij 

kreeg het terug en had een ander testament laten maken volgens twee chartes uit elkaar gesneden, 

waarvan Johan ter Helle de ene en Geertken Jan Gerryts, de grootmoeder van de echte kinderen, de 

andere helft van kreeg en Thonis zei dat die charters zijn uiterste bevatten en zei tegen Rycolt 

Wyllemsz dat het eerste Schepen testament bewaard moest worden, zeggende wat het gerecht 

daarvan bepaalde, daar moest hij tevreden mee zijn.   

 

Nr. 892 FOLIO:           252v                DATUM:                    26 september 1524 

 

- Van de moeder in de H. Geest en Engbert de Drager. 

Tymen Henrixsz en Coep Geertsz, dragers, getuigen dat zij acht dagen geleden in de H. Geest waren 

voor turfzakken; ze zaten daar de zakken op te knappen en toen kwam Engbert de Drager en wilde ook 

turfzakken hebben. De moeder van de H. Geest antwoordde dat ze nu geen zakken had, waarop 

Engbert zich onbehoorlijk gedroeg en haar een papenhoer noemde. 

Jan van Leyden, drager, getuigt dat hij erbij kwam toen het al gebeurd was; hij hoorde dat de moeder 

van de H. Geest zich beklaagde tegenover Roloff Alpherdynck, maar wat er gezegd is, heeft hij niet 

gehoord.  

  

Nr. 893 FOLIO:           252v               DATUM:                     26 september 1524 

 

- Van Henrick Jansz. 

Mr Wyllem Bouwensz, barbier, getuigt dat in de afgelopen meimaand Wolter Dircksz uit de Asschet bij 

hem thuis kwam en hij zag dat Wolter gewond was door ene Henrick Jansz uit de Asschet en wilde dat 

mr Wyllem hem zou verbinden. Toen hij de wond bekeek, merkte hij dat de wond niet zo diep was, 

maar een halve duimnagel. Roloff Fredericksz en Jan de stads bogenmaker getuigen dat tezelfdertijd bij 

mr Wyllem Barbier waren toen Wolter Dircksz kwam; zij lachten hem uit omdat hij voor een 

schrammetje naar de barbier ging.  

Nr. 894 FOLIO:            253                     DATUM:                   26 september 1524 

 

- Van de vrouw van de Hoevige Pater. 

De burgemeester verklaart als volle waarheid dat Mette Claes, de toonster van deze brief, hier in onze 

stad woont met haar broer Wolter Claesz, onze burger en dat Mette, ook toen de Geldersen in het begin 
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van de oorlog in Genemuiden kwamen, al lang hier woonde. Zij is voor ons verschenen en heeft onder 

ede verklaard dat hedenmiddag omstreeks vijf uur in de buurt van Grafhorst, zittend in het potschip uit 

Meppel, er vier soldaten zijn gekomen, gelegerd in Zwolle, geheten Maegen Arent, Geert Potken, Jacob 

Clapop en nog iemand en hebben haar de portemonnee afgenomen waar 21 schreckenberger en 3 

koopmansgulden in zaten die van haar broer waren, verder nog 3 engelotten toebehorend aan Hermen  

koopmansgulden van Alyt Potters, onze burgeres; deze gelden hebben onze burgers en burgeressen 

aan haar meegegeven om in Meppel voor hen rogge te kopen en naar Kampen te brengen, wat zij ook 

gedaan had en zij had de goederen laten inschepen. Verder heeft zij onder ede verklaard dat zij met het 

geld nergens anders heen wilde dan naar Meppel en dat de 2 vaten Hamburger bier die ook in het 

potschip lagen, van haar waren en uitsluitend bestemd waren voor Vollenhoven, waar zij een paspoort 

voor had: het bier moest van Zwartsluis naar Vollenhoven gebracht worden.  

Voor alle zekerheid zijn voor het gerecht verschenen de genoemde burgers en burgeressen en hebben 

allen onder ede verklaard wat hen toebehoorde, zoals vermeld; Mette zou bij haar thuis de goederen 

bewaren zodat ieder in de winter te eten had en de rest zou hier verkocht worden.  

 

Nr. 895 FOLIO:          253v                     DATUM:                   28 september 1524 

 

- Tussen Hermen Corvemaecker en Andries Tymmerman. 

Reyner ter Helle getuigt dat hij ook de wijnkoop heeft helpen drinken van wijlen Kunera Backers huis 

dat Hermen Jansz van den Elborch verkocht had; er was van tevoren een afspraak gemaakt met 

Hermen Corvemaecker, die in het huis woonde, over de ontruiming en Reyner hoorde o.a. dat Hermen 

Corvemaecker zei dat hij 1 h.p. zou krijgen voor heet opleveren en om een ander huis te kunnen huren. 

De andere aanwezigen hebben dit ook gehoord. 

Hermen Jansz en Cornelys Pottebacker getuigen dat wijlen Kunera het huis wilde verkopen en dat de 

afspraak voor oplevering ervan gemaakt is met Hermen Corvemaecker, n.l. dat het halve jaar dat hij 

daar gewoond had gratis zou zijn en dat hij daarna het huis van Geert Blauwe zou huren waarbij 

Kunera hem enigszins tegemoet zou komen. Zo geschiedde het, hoeveel men Hermen met de huur 

tegemoet is gekomen, weet hij niet; Cornelys Pottebacker zegt dat het 1 h.p. was.  

 

Nr. 896 FOLIO:           254                     DATUM:                 30 september 1524 

 

- Tussen de dochter van Mechtelt van Apelen en Geertken Monte Cornelys. 

Joest Heertkens, Nenne Stuveberch en Gysbert Hermensz getuigen dat zij ongeveer veertien dagen 

geleden gezien hebben in Deventer dat Geertken Cornelys de dochter van Mechtelt van Apelen met 

haar vuisten sloeg en aan haar haren trok en als men haar niet had weggetrokken zou ze haar alle 

haren uit het hoofd hebben getrokken. Geertken had een melkvat gepakt en wilde de dochter van 

Mechtelt daarmee slaan, maar men hield haar tegen.   

Getuigen melden dat er niet meer werd geslagen, maar zij hoorden wel dat Geertken met een 

dienstmeid in Hattem op het ‘huysken’ was geweest, hoewel de dochter van Mechtelt beweerde dat zij 

haar niet een hoer had genoemd.  

Nenne Stuveberch getuigt dat zij in Deventer ook gezien heeft dat Geertken Cornelys de dochter van 

Mechtelt van Apelen met haar hoycke tegen het hoofd sloeg, maar meer weet zij niet. 

 

Nr. 897 FOLIO:         254v                       DATUM:               30 september 1524 

 

- Van Hermen Corvemaecker. 

Joachim Geertsz getuigt dat hij ook de wijnkoop heeft helpen drinken van Kunera’s huis en dat hij 

hoorde bij het gelag dat Hermen Corvemaecker duidelijk zei dat hij het huis direct zou opleveren, 

waarvoor Kunera hem 1 h.p. zou geven om een ander huis te zoeken. Hier zaten de mombers van 

Kunera bij en zeiden hier niets van. 
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Nr. 898 FOLIO:          254v                   DATUM:                 30 september 1524 

 

- Van de brouwerij van Johan in de Swaen. 

Geert Brouwer getuigt dat hij in zijn brouwerij 3 kuipen gebruikt waarvan de kleinste houten kuip 

ongeveer 10 vaten water kan bevatten; verder gebruikt hij nog een stortvat van 2 of 3 vaten groot en 

Geert zegt dat een brouwer die op volle toeren draait veel kuipen nodig heeft; soms hebben zij wel 2 

stortvaten naast de kuipen. 

Johan van Urck getuigt hetzelfde, dat hij in zijn brouwerij 3 kuipen heeft, waarvan de kleinste voor 

ongeveer 10 vaten water is, verder gebruikt hij nog 2 stortvaten, elk van 3 vaten. 

Louwe Gysbertsz getuigt dat hij ook drie kuipen in zijn brouwerij heeft en dat de kleinste houten kuip 

ongeveer 10 vaten water kan bevatten; hij gebruikt verder 2 stortvaten, elk van 2 of 3 vaten groot en dit 

heeft iedere brouwer nodig die volledig draait.  

Tymen van Ensz getuigt hetzelfde; zijn kleinste kuip is ongeveer 9 vaten groot. 

 

Nr. 899 FOLIO:          255                     DATUM:                     30 september 1524  

 

- Tussen Gerbrich van Loeve en Lysbet, de weduwe van Symon Jansz. 

Jacob[je] Warnersz, de weduwe van Henrick Collener, getuigt dat zij ongeveer vijf jaar geleden in haar 

huis boven 2 Kamper lakens had liggen die toebehoorden aan Gerbrich van Loeve. Op een middag 

kwam wijlen Symon Jansz bij Jacobje en zei dat hij de twee lakens gekocht had van Gerbrich, haalde 

ze van boven en ging er mee weg. Jacobje ging naar Gerbrich om dit te vertellen en te vragen of zij de 

lakens verkocht had. Gerbrich beaamde dit en zei dat ze nog niet betaald waren en dat ze bang was dat 

ze haar geld niet kreeg. 

Greete Schoeneberch, de zuster van Gerbrich van Loeve, getuigt dat ongeveer vijf jaar geleden wijlen 

Symon Jansz bij haar kwam en haar geld gaf van een Kamper laken, n.l. 4½ gulden en zei dat het een 

kleine partij betrof. Dit geld heeft Greete naar haar zuster gebracht.  

Priester Warner Henrixsz getuigt hetzelfde als zijn moeder, Jacobje en wil daar een eed op doen. 

 

Nr. 900 FOLIO:          255v                   DATUM:                     30 september 1524  

 

- Van priester Jacob Reynertsz. 

Henrick Goytkensz en Jacob Hermensz getuigen dat zij in 1521 omstreeks St. Michael aanwezig zijn 

geweest bij Jacob Reynertsz thuis waar zij gehoord hebben dat priester Jacob  aan Warner Henrixsz en 

zijn zuster Henrick[je], de vrouw van Johan Schalck, een huis in de Waterstraat in de Hagen verhuurde, 

voor drie jaar voor 5 h.p. per jaar; de huur zou ingaan met Pasen 1522 en zij mochten van Jacob  een 

half jaar van tevoren daar al intrekken zonder te betalen. Voorwaarde was dat Warner zou repareren in 

het huis wat nodig was op kosten van Jacob, met name voorzieningen zou treffen om een raam te 

maken, waarvan de sponningen kapot waren. Wat hij in de hof zou planten, zou blijven staan als hij 

wegging. Hiermee waren beide partijen tevreden en werd de wijnkoop gedronken.  

 

  Nr.  901 FOLIO:              256                   DATUM:                    30 september 1524        

 

- Van Henrick[je], de vrouw van Berent Egbertsz.  

Johan Kerckhoff, Bartolt Jansz en Jan Tymensz getuigen dat ongeveer twee jaar geleden tijdens de 

oorlog 6 mensen uit Vierholt gevangen waren genomen en dat zij aanwezig zijn geweest in ‘de Wylde 

Man’ hier in de stad, toen zij vrijgekocht werden. Zij hebben gehoord dat zij vrijgekocht werden allemaal 

voor 1 penning en de veldheer en andere bevelhebbers zegden hen toe dat als ze thuis kwamen dat ze 

moesten betalen, afhankelijk van hun financiële omstandigheden; dit beviel de moeder van de kinderen 

van Egbert Frusman die ook aanwezig was en beloofde dat ze de arme gevangenen niet wilden 

overvallen.  
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Nr. 902 FOLIO:            256                     DATUM:                  11 oktober 1524 

 

- Van Johan Cock, de knecht van Rycolt Wyllemsz. 

Tymen Petersz, Thys Tymensz en Jan Petersz, onze burgers, getuigen dat zij gisterenmorgen bij mr 

Rycolt de scheepstimmerman waren als oorkondelui, waar zij gehoord hebben dat Johan Cock uit 

Harderwijk, die vanaf afgelopen Vastenavond bij mr Rycolt in dienst was geweest als 

timmermansknecht, weer door mr Rycolt werd ingehuurd voor een half jaar, waarvoor hij zou ontvangen 

9 ph.g. van 25 stuiver Brabants de gulden. Johan wilde toestemming van Rycolt hebben om veertien 

dagen naar Harderwijk te gaan naar zijn moeder, wat goedgekeurd werd. Johan beloofde als man van 

eer dat hij daarna weer terug zou komen om zijn diensttijd af te maken. Johan was nog in dienst van 

Rycolt, want knechten en maagden veranderen in onze stad niet van baan dan op maandag na St. 

Geronimus en St.Victor; hij had zich toch verhuurd aan iemand anders, maar omdat hij ziek was 

geweest zou hij van het laatste halfjaar nadienen tot St. Maarten; hij beloofde dit in tegenwoordigheid 

van getuigen. Daarna dronk men de wijnkoop.  

Nr. 903 FOLIO:          256v                     DATUM:                   11 oktober 1524 

 

- Van Johan Wolffsz. 

Mr Dirick ten Ziell getuigt dat hij ongeveer 20 jaar geleden met wijlen Evert ten Acker en Bartolt Jonge 

samen in de Wijnkelder verkocht heeft 6 akkers land aan Evert van den Vene, deel uitmakend van 9 

akkers land, geheten de Ronde Oert, waarvan de Kartuizers de andere 3 bezaten. Er werd afgesproken 

dat jaarlijks uit de zes akkers 1 oude Vlaamsche zou blijven gaan t.b.v. wijlen Wolter Wolff. Dirick weet 

goed dat uit de akkers van de Kartuizers ook jaarlijks 1 oude Vlaamsche gaat. 

Nr. 904 FOLIO:          257                      DATUM:                   14 oktober 1524   

 

- Van diegenen die het vuur in de Boedelstoren aangestoken hebben.  

Arent de zoon van Koen Ross heeft bij zijn eedaflegging gezegd dat hij afgelopen zondag ’s avonds om 

ongeveer 10 uur bij de Boedelstoren kwam en zag dat daarin hooi in brand stond, bovenin de toren, en 

dat het andere hooi ook vlam vatte; de omwonenden werden gewaarschuwd en Arent met andere 

goede lieden gingen het vuur blussen, anders zou alles afgebrand zijn. Arent zag dat de neef van 

Hermen Appoteeker in en uit de toren liep en iedereen zei dat hij alleen het vuur had aangestoken. 

Luytken Albertsz was hier ook bij en hielp met blussen, Arent heeft niet gezien of gehoord dat hij schuld 

had aan de brand.  

Hierbij waren aanwezig: Luytken Albertsz, Thonys Dirixsz, voller, Henrick van Romunde, Luytken, 

Alberts neef met vriend Jonge Luytken, Warner Tute en diverse anderen van wie hij de naam niet kent. 

 

Nr. 905 FOLIO:           257                     DATUM:                  14 oktober 1524 

 

- Tussen Berent Decker en Henrick Wynkesz. 

Tilman Backer, Jan Vrerick en Johan opter Leye getuigen dat zij tussen Pinksteren en Pasen bij Johan 

Rijnvisch thuis zijn geweest, waar ook nog andere broeders van het bakkersgilde waren samen met 

Henrick Wynkensz, om van hem rogge te kopen. Het woord werd gevoerd door Berent Decker namens 

de andere gildebroeders en er werd bij hem een bepaalde hoeveelheid rogge gekocht. Getuigen 

melden dat het een oude gewoonte was tussen de bakkers en de kooplui van het koren, dat één van de 

gildebroeders namens alle anderen het koren kocht en na de koop de anderen bakkers naar de 

koopman gingen om hun portie te halen. De koopman maant degene die hij het koren levert en niet 

degene die de afspraken gemaakt heeft. Getuigen hebben evenmin gehoord dat Berent Decker beloofd 

had voor de anderen in te staan en dat werd ook niet gevraagd. Verder melden zij dat ’s avonds toen de 

koop plaats vond, Thonys Leffertsz daar niet bij was.  

Nr. 906 FOLIO:         257v                    DATUM:                   14 oktober 1524 
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- Van de Boedelstoren. 

Thonys Dirixsz getuigt dat hij ook uit zijn bed gehaald werd toen de toren in brand stond en toen hij  

daar kwam, stonden er veel mensen. Wie de brand heeft aangestoken, weet hij niet. 

Warner Tute getuigt dat hij het vuur wel heeft zien branden en dat de mensen zeiden dat de neef van 

Wyllem Appoteeker dat had gedaan.  

 

Nr. 907 FOLIO:           258                    DATUM:                   20 oktober 1524 

 

- Van het gevecht op de waaktoren tegen Rorick de waker. 

Hermen Scepeler getuigt dat Joachim Sanders, alias Trip, op een maandagavond tussen acht en negen 

uur op het wachthuis kwam en een knots bij zich had, maar hij had geen dienst. Toen Hermen de 

namen van de wachters had opgelezen, miste hij een man en vroeg aan Joachim of hij wilde waken, hij 

zou dan ontvangen wat de burger altijd kreeg. Joachim reageerde hier smadelijk op en Hermen zei dat 

hij de dag nog hoopte mee te maken dat hij voor het wacht lopen 6 plakken zou krijgen. Hermen hoorde 

daarna dat Joachim tekeer ging tegen Rorick de waker en o.a. zei dat deze hem zijn geld onthield. 

Joachim werd weggestuurd en er ontstond een schermutseling tussen Rorick en Joachim waarbij deze 

Rorick met zijn knots sloeg en hem verwondde. Rorick liep hem na tot in de Wijnkelder en wilde 

Joachim weer slaan, maar ze werden daar uit elkaar gehaald.  

Nr. 908 FOLIO:          258v                   DATUM:                  20 oktober 1524    

   

- Van het houthakken in het St. Nicolaas bos.                 

Dirick Goesensz getuigt dat hij heeft horen zeggen, maar niet zeker weet, dat Dirick van Vesen in het 

St. Nicolaas broek hout zou hebben gehakt of laten hakken; hij meldt verder dat de vrouw van Reyner 

van Hardenberch thuis gezegd had dat haar man Reyner een stel latten uit het St. Nicolaas bos had 

gehakt die Dirick van Vesen zou krijgen. Hij weet niet of dit klopt.  

Nr. 909 FOLIO:           258v                 DATUM:                  20 oktober 1524 

 

- Van Johan Smit en Dirick Pannecoeck. 

Frans van Groningen die zelf gewond is geraakt, getuigt dat hij afgelopen zaterdagavond, toen de 

kaarsen waren aangestoken, bij Swarte Wynken twee verwondingen heeft opgelopen, één steekwond 

in de arm door Johan Smit en één aan het hoofd omdat Dirick Pannecoeck hem met een schrijfplank op 

zijn hoofd heeft geslagen. Hierbij waren aanwezig Symon Berentsz, de waard met Johan Ottensz en 

Peter Rymenmaecker van de Broederweg. 

Nr. 910 FOLIO:           258v                 DATUM:                20 oktober 1524 

 

- Van het gevecht op de wake. 

Arent Bildensnyder getuigt dat hij op de wake gehoord heeft dat Hermen Scepeler de stadswaker aan 

Joachim Trip, die op het wachthuis was, vroeg of hij ook wacht had en of hij misschien wilde invallen 

voor 1 woechey. Joachim weigerde want daar kon hij geen brood van kopen, waarop de wachtmeester 

zei dat er nog wel eens een dag kon komen dat hij het voor dat bedrag wel zou doen. Daarna werd hij 

weggestuurd; meer weet hij niet. 

Johan Albertsz getuigt hetzelfde en weet verder niets. Pater Arent getuigt ook hetzelfde.  

 

Nr. 911 FOLIO:          259                     DATUM:                20 oktober 1524 

 

- Van de Zwartendijkers.  

Victor Foppens en Wolfart Vertors getuigen dat enige weken geleden ettelijke soldaten uit Bockhorst 

enkele koeien van de Zwartendijk gehaald hadden, waarvan de soldaten dachten dat ze toebehoorden 
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aan Berent Dirixsz; nu zijn voor het gerecht verschenen Victor Foppens en Wolfart Vertors en hebben 

onder ede verklaard dat alle koeien die de soldaten toen van de Zwartendijk meenamen toebehoren 

aan hen, Victor en Wolfart, en aan niemand anders m.u.v. 2 merries en 1 veulen die van Berent Dirixsz 

zijn.   

Nr. 912 FOLIO:           259v                  DATUM:                  29 oktober 1524  

 

- Van Johan Wolffsz 

Henrick Hoff, Geert van Ingen en Geert Pyninck getuigen dat zij in 1523 op de avond van St. Maarten 

hier op het Tolhuis genodigd waren en dat zij daar gehoord en gezien hebben dat Goytken Pyninck zelf 

en ook zijn erfgenamen tevreden waren gesteld; hij had n.l. bekend dat hij getekend had dat Johan 

Wolffsz, namens hem als dijkgraaf van Salland, 400 g.g. betaald had aan Goert van Haerst voor de 

dijken en dat hij Johan Wolffs daarvoor jaarlijks met St. Maarten 20 g.g. zou betalen gevestigd op al zijn 

goederen. Zodra er weer vrede was, zou Goytken ieder jaar een deel aflossen, te weten met 50 g.g. per 

jaar plus verschenen rente zodat in een periode van acht jaar alles betaald zou zijn; de eerste termijn 

op St. Maarten 1525. Mochten de jaarlijkse aflossingen niet plaats vinden, dan zal Johan beslag laten 

leggen op de goederen van Goytken met het recht ze te verkopen. Tevens werd als voorwaarde gesteld 

dat als Goytken de weteringen, zijwegen, houtvoeten en verder onraad niet jaarlijks volgens Sallands 

dijkrecht onderhield of anderszins niet aan zijn verplichtingen voldeed, dat Johan ook de goederen van 

Goytken mag gebruiken en in bezit nemen zonder mogelijkheid van beroep.  

Nr. 913 FOLIO:            260                    DATUM:                   29 oktober 1524  

 

- Tussen Jan Woltersz en Henrick Martensz. 

Wyllem Brant en Johan Hermensz getuigen dat zij in 1520 weidemeesters waren en dat zij in dat jaar 

namens de stad aan Henrick Martensz die koopman was, 4 veulens verkochten in tegenwoordigheid 

van Johan Woltersz die met Henrick een maatschap had.  

Lubbert Tymensz, meier op Seveningen, getuigt hetzelfde; Lubbert en Wyllem Brant melden verder dat 

na de verkoop van de vier veulens Henrick en Johan ieder twee veulens meenamen naar hun huis; 

meer weten zij niet.   

 

Nr. 914 FOLIO:            260v                  DATUM:                   29 oktober 1524 

  

-Van het gevecht in het huis van Johan Henrixsz.                 

Berent Ulenbroeck getuigt dat hij bij Johan Henrixsz zat te drinken en hij heeft niemand gehoord noch 

gezien. 

Jan Messemaecker en Jacob Pannebacker getuigen hetzelfde.  

Henrick Messemaecker en Evert van Dulman getuigen dat Henrick Harnasmaeckerszoon en Joachim 

Schoemaecker degenen zijn die aangeklaagd moeten worden, dat Evert bij hen zat en hoorde dat zij 

een meningsverschil kregen tijdens het drinken; er werd vastgesteld dat ze elkaar niets misdaan 

hadden, niet met woorden noch met daden.      

 

Nr. 915 FOLIO:              260v                DATUM:                   14 november 1524 

 

- Tussen Lubbert Tymensz en Dirick Claesz. 

Jacob Jansz, Catheryne Peters, Albert Engbertsdochter en Jutte Velthuysen getuigen dat zij omstreeks 

afgelopen St. Jacob een jaar geleden, aanwezig waren  bij Lubbert Tymensz thuis, toen het huwelijk 

werd voorbereid tussen wijlen Johan Vleys en Jutte, de dochter van Lubbert. Getuigen hebben toen 

gehoord dat Mette, de moeder van de bruid, vroeg aan Alyt Geerts, de moeder van de bruidegom, of 

alles wat de bruidegom had ook echt van hem was, wat door Alyt werd erkend.  

 

Nr. 916 FOLIO:           261                      DATUM:                   14 november 1524 
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- Tussen Rotger van Calcker en Volcker Gysbertsz. 

Henrick Lubbertsz en Henrick van Bremen getuigen dat zij ongeveer drie jaar geleden bij Henrick van  

Bremen thuis waren waar de koop plaats vond tussen Rotger van Calcker en Volcker Gysbertsz van de 

tabbert; zij hebben daar gehoord dat Volcker Gysbertsz de tabbert kocht; Rotger zou hem die  

overdragen als hij terugkwam van zijn reis naar het oosten en Volcker zou hem dan 41 stuiver Brabants 

geven. Er werd niet afgesproken naar welke stad in het  oosten Rotger zou reizen en getuigen melden 

dat de tabbert op dat bedrag was getaxeerd.  

Claes Jansz Coejacker getuigt dat Rotger van Calcker dit jaar met een schipper van Bremen naar 

Danzig  is geweest en dat hij via Lübeck was gekomen; Claes heeft hem in Danzig zelf gezien. 

 

Nr. 917 FOLIO:          261v                     DATUM:                    14 november 1524 

 

- Van Hermen Appoteeker. 

Alyt  Mullers getuigt dat ongeveer vier of vijf dagen geleden Hermen Appoteeker bij haar thuis is 

gekomen en vroeg of er geen soldaat uit Genemuiden was. Alyt wees iemand aan die in Genemuiden 

gelegen had en Hermen ging naar hem toe, nam hem bij de arm en wilde dat hij meeging naar de 

voorkant van het huis, waar hij met hem praatte. Toen de soldaat weer terug kwam zei deze dat men 

met zulke mensen sloten en steden zou verraden. Had hij Hermen over de brug gezien, dan zou hij een 

goede prijs voor hem gehad hebben; meer weet zij niet.    

Nr. 918 FOLIO:           261v                   DATUM:                      14 november 1524 

 

- Van de Dronters. 

Geert van Coesvelt, schoenmaker, getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden op een middag buiten 

de Kalverhekkenpoort stond bij zijn schoenenkuip en zag dat Johan Hermensz aan de Zwartendijk met  

vier personen via de poort de stad inging en ‘s maandags om een uur of drie, vier kwam Johan 

Hermensz met dezelfde mensen weer uit de stad en ging via dezelfde route terug naar de Zwartendijk; 

omdat hij die mensen niet kende, zei hij tegen Jacob Geertsz, schoenmaker, die ook bij de 

schoenenkuip stond, dat het dezelfde mensen waren die de stad ingingen. Hij vroeg waarom hij ze dan 

niet binnen liet via de Venepoort, waarop Jan Hermensz antwoordde dat ze gewoon kwamen handelen 

en dat daar niets mis mee was. 

Henrick van Lochem, Jan Geertsz, Jacob Geertsz en Geert van Coesvelt getuigen dat zij deze woorden 

tussen Johan Hermensz en Jacob Geertsz gehoord hebben en Henrick en Geert zeggen dat ze de 

mensen bij Johan Hermensz niet kennen; volgens Jacob was er één van de Zomerdijk, n.l. Arent 

Scryver en nog één die Johan Baeck heet en ook aan de Zomerdijk woont.  

 

Nr. 919 FOLIO:          262                     DATUM:                   14 november 1524 

 

- Van Dirick Loessynck, koopman en schipper Claes Olfartsz.  

Henrick Vrije, onze burger, getuigt dat hij ongeveer acht dagen voor afgelopen St. Michael in 

Amsterdam in ‘de Sterre’ als zegsman was t.b.v. Dirick Loessynck inzake de vracht voor schipper Claes 

Olfartsz met bestemming het oosten; daar was ook Egbert Hoedemaecker uit Deventer voor dezelfde 

kwestie. Beide partijen hadden hierover woorden en beide zegslieden, Henrick en Egbert, zouden een 

uitspraak hierin doen. De koopman zou in Amsterdam zijn lading inschepen en de schipper zou geen 

andere goederen meenemen dan die van de koopman, behalve twee stuks wijn, de bemanning en de 

reders. Hiermee zou de schipper oostwaarts zeilen naar Gdansk. Daar zou hij voor de koopman rogge 

inladen en als dat niet lukte, zou hij naar Riga gaan, Reval of elders, waar hij naar toe mocht reizen. 

Vanaf Danzig zou de schipper per last 10 koopmansgulden krijgen en vanaf Riga of Reval 12 

koopmansgulden tot aan Amsterdam of Zeeland, waar de rogge gelost zou worden.  
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Er werd ook gezegd dat het van belang was dat als de schipper oostwaarts geldgebrek had, dat de 

koopman hem 4 of 5 pond groot Hollands zou lenen en hem bovendien 10 schilling Vlaams zou geven 

als drinkgeld, als hij niet lang in het oosten bleef. 

Hierna dronk men de wijnkoop en beide partijen waren tevreden. 

Een dag of twee later kwamen de partijen weer bij elkaar in ‘de Hollandse Tuin’ waar een cedule 

gelezen werd die van deze vracht gemaakt was en partijen waren hier ook tevreden mee zodat er een 

charter van gemaakt werd. Hubert Bunynck, burger uit Amsterdam, las de cedule voor in aanwezigheid 

van goede mensen.  

 

Nr. 920 FOLIO:           262v                   DATUM:                   14 november 1524 

 

- Van koopman Ulrick. 

Frerick Theuwesz getuigt dat hij naakt in bed lag, toen hij rumoer hoorde voor zijn deur, wat er 

gebeurde weet hij niet. ’s Anderen daags toen de man die gebeten zou zijn wilde eten, zag Frerick dat 

hij een lapje om zijn vinger had; meer weet hij niet.  

 

Nr. 921 FOLIO:          262v                     DATUM:                  28 november 1524 

 

Johan Thonysz, gekozen moetsoensman namens Albert Snoeck en Nenne Roede namens Dirick van 

Hattem, getuigen dat zij de koop voorbereid hebben tussen Albert en Dirick van het hooi, waar nu 

onenigheid over is en waar zij nu een uitspraak over gedaan hebben: n.l. dat Albert het hooi zou krijgen 

voor 6½ ph.g., van 25 stuiver voor de gulden, en daarna werd de wijnkoop gedronken.   

Dit vond plaats in de Gulden Arent, ongeveer veertien dagen geleden en de wijnkoop was een ½ 

gulden, die Albert zou voorschieten en bij Dirick in mindering zou brengen. 

Johannes Breda getuigt dat hij hier bij aanwezig was en meldt hetzelfde.  

 

Nr. 922 FOLIO:            263                     DATUM:                 28 november 1524 

 

- Van Ulrick Henrixsz. 

Wyllem Henrixsz, broer van Peter Henrixsz, getuigt dat koopman Ulrick Peter wegriep van het gelag en 

naar buiten ging en omdat ze lang wegbleven ging Wyllem ook naar buiten, op zoek naar zijn broer en 

vond hem, liggend op straat met een man en zij hadden elkaar bij de haren vast; de vrouw van Peter 

stond erbij, in haar hand het mes van de man, van wie hij de naam niet kent. ‘s Anderen daags wees 

men hem de man aan en het was Ulrick.    

Nr. 923 FOLIO:           263                       DATUM:                      2 december 1524   

 

- Van Hermen van Utrecht, drager. 

Johan Nyemeyer, Johan Schoemaecker, Hermen inde H. Geest en Gerryt Vreese getuigen dat Hermen 

van Utrecht, drager, nadat de dragers hun gildebier gedronken hadden, naar Johan Schoemaeckers 

huis voor de Waag is gegaan en nog wat bier wilde hebben. Johan Nyemeyer, gildemeester, weigerde 

hem dit en Hermen van Utrecht ging nogal tekeer en riep een paar maal in grote dronkenschap: “kom 

naar buiten gildemeester”.  Meer weet hij niet.  

Nr. 924 FOLIO:          263v                      DATUM:                     2 december 1524 

 

- Van Albert Seylmaecker. 

Thys Claesz en Jacob Petersz getuigen dat zij gisteren middag omstreeks vier uur naar de vreemde 

man zijn gegaan die met het schip met schelvis aangekomen was en vroegen hem of de vis verkocht 

was; deze zei dat de vis aan iemand beloofd was, hij noemde geen naam. Getuigen gingen toen naar 

Albert Seylmaecker en vroegen hem of hij de vis gekocht had en dat was ook zo. Ze hebben de 

vreemde man een gouden kroon in zijn hand gedrukt en wilden de vis naar Zwolle brengen.  
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Dit gebeurde terwijl de vreemde man aan zijn eerste maaltijd was.  

 

Nr. 925 FOLIO:          263v                   DATUM:                       2 december 1524 

 

- Van wijlen Arent Dirixsz. 

Geert Geertsz, priester, getuigt en is bereid dit onder ede te doen, dat wijlen Arent Dirixsz gewond was 

en vanwege de verwondingen een maand lang in bed had gelegen en dat priester Geert er tenslotte bij 

was gehaald om de wond te bekijken. Hij is er weken mee bezig geweest, er was vuil vlees zo groot als 

een walnoot en de wond stonk zo dat niemand erbij mocht komen. 

Symon Hermensz getuigt dat hij hier telkens bij is geweest als priester Geert de wond ging verbinden 

en dat alles gebeurd is zoals beschreven. Hij meldt verder dat wijlen Arent vijf weken min twee dagen 

wegens de wond in bed heeft gelegen en toen hij weer op de been was ging hij vanuit Frerick 

Theuwesz huis naar zijn nicht Alyt Starcke waar hij at en dronk. 

Engbert Dirixsz getuigt dat hij daar ook bij is geweest en heeft gezien dat grote stukken vlees uit de 

wond kwamen en dat het zo stonk dat niemand er bij wilde komen.  

Priester Geert getuigt dat naar zijn mening de heelmeester in gebreke is gebleven, want het ging om 

een vleeswond die bij juiste behandeling wel genezen zou zijn.  

 

  Nr. 926  FOLIO              264                     DATUM:             2 december 1524      

- Tussen Heyn Boel en Evert van Dulman. 

Wycher Swarte getuigt dat hij terzelfdertijd als Heyn, zoon van die van Bockhorst, op de IJssel was 

gekomen en zo dichtbij was dat hij de handel kon zien en zegt dat toen Heyn Zoon omstreeks Blauwe 

gekomen was met zijn schuit, aan de Zalker zijde niet ver van het land, dat daar verschillende soldaten 

over de dijk kwamen, een eind het water in gingen zodat zij Heyn Zoon met een hellebaard aan land 

konden trekken en hem gevangen namen en het leer uit de schuit haalden. Hij is dus niet op het land, 

maar op het water gevangen genomen.   

Lubbert Henrixsz en Geert Wyllemsz getuigen dat zij de schuit wel zagen liggen aan land, met het zeil 

klapperend in de wind en dat de soldaten met Heyn Zoon en het leer op een wagen naar Bockhorst 

reden; wat Heyn Zoon gekregen heeft, weten zij niet.  

 

Nr. 927 FOLIO:          264v                      DATUM:                  5 december 1524  

 

- Tussen Jan Thonysz en Bartolt, zijn broer. 

Sybert Melisz, Reyner ter Helle, Goesen Holtsager en Hermen ten Apell getuigen dat de twee broers 

onenigheid hadden die zij reeds hadden onderworpen aan de oordeel van Theeus Ghoertsz; naderhand 

is er weer tweedracht ontstaan, zodat zij vier moetsoenslieden te hulp hebben geroepen om op St. 

Crispinus en Crispianus hun oordeel uit te spreken tussen Bartolt van Neerden en Johan Thonysz.  Er 

werd besloten dat Bartolt van Neerden aan Reyner ter Helle 10 ph.g. zou geven, de gulden van 25 

stuiver Brabants; verder dat Jan Thonysz zijn broer Bartolt de documenten over de goederen in 

Neerden zou overdragen; maar Bartolt moet eerst zijn broer Johan het zegel en de documenten geven, 

of het geld, dat in de moetsoen vastgesteld is door Johan Wolfersz en Henrick Wynkener, te betalen 

met St. Jan. Ten derde, bij nieuwe onenigheid moet alles aan de moetsoenslieden worden voorgelegd; 

dit hebben zij geaccepteerd met een handdruk. 

Verder melden de vier moetsoenslieden dat Jan Thonysz niet toestond dat zijn zuster en zijn zwager 

Nenne tekort zouden schieten. Zij hoorden dat hij zei dat Nenne en zijn zuster ook erfgenamen zijn 

zoals hij en dat wijlen Theeus Geertsz tussen Nenne en Bartholt geregeld heeft dat Nenne zijn oude 

bezittingen behoudt.  

 

Nr. 928 FOLIO:          265                      DATUM:                    5 december 1524 
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Jansz van Campen en Jonge Wonder getuigen dat zij als soldaat in Zwolle hebben gelegen en dat zij 

ongeveer 5 of 6 weken geleden soldaten van Gelre mede gevangen hebben genomen, drie personen: 

Johan van Hattem, Johan van Arnhem en Henrick van Eep. Ongeveer acht dagen daarna zijn die drie 

gevangen soldaten in het Frankenhuis gekomen met twee ossen die zij in Zwolle wilden verkopen. De 

ossen zijn naar Zwolle gebracht, naar de markt, en de een of andere Hermen Dirixsz bood 9 ph.g. van 

25 stuiver de gulden, waarmee tevens de drie soldaten vrij gekocht werden; de ene os werd gekocht 

door de waardin inde Motte en de andere door de waardin inde Clocke te Zwolle.  

 

Nr. 929 FOLIO:          265                       DATUM:                    9 december 1524  

 

- Tussen Frerick Theuwensz en Johan Hermens in Dronten. 

Claes Wyllemsz en Jacob Schumer getuigen dat zij ongeveer een maand geleden bij Frerick 

Theuwensz geweest zijn, waar zij gezien en gehoord hebben dat Johan Hermensz uit Dronten verkocht 

aan Johan Henrixsz uit Deventer een deel van een mand schelvis voor een bepaald bedrag, hoeveel 

weten getuigen niet meer en het gelag dat bij de koop gedronken werd; hoeveel het gelag was, weten 

zij evenmin. 

Nr. 930 FOLIO:             265v                DATUM:                    9 december 1524 

 

- Tussen Lambert Schoemaecker en Gerryt de Kuer. 

Claes Symensz getuigt dat hij afgelopen zomer gezien heeft dat Lambert Schoemaecker Gerryt de Kuer 

een paar nieuwe dubbele-zool schoenen bracht op de OLV toren bij de Clocke en dat de Kuer wel 

tevreden was met de schoenen.   

Nr. 931 FOLIO:          265v                    DATUM:                    9 december 1524 

 

- Van Moy Mouwers. 

Johan opte Leye heeft gezworen dat hij omstreeks afgelopen St. Jan van Kampen naar Deventer ging 

en dat hem onderweg aan de Gelresche kant, ongeveer bij het kapelletje, Moyge Mouwers tegemoet 

kwam, die hem een hellebaard op het lijf zette en hem dwong mee te gaan naar de andere kant van de 

IJssel boven Wijhe; Mouwers zei hem daar dat Kampenaren het moesten bezuren en uit zijn buidel  

werd 1 g.g. en 1 oord genomen en volgens Johan was Mouwersz de hoofdschuldige, de anderen die bij 

hem waren kende hij niet. 

Herbert Reynertsz, onze burger, heeft gezworen dat Moye Mouwers met zijn kameraden hem afgelopen 

herfst bij de Zalker sluis met paard en wagen aangehouden heeft en naar Hattem gebracht, waar zij 

hem in een kamer zetten en twee linnen buidels meenamen waarin 8 Hoornsgulden zaten en het “kind 

van Kampen” en Arent Haecke namen de buidels mee en Mouwers het paard. 

Hermen Roede heeft gezworen dat in de afgelopen vasten een Fries hem in Kamperveen 2 

schreckenberger uit zijn buidel heeft genomen en bij deze Fries was Moye Mouwers, die mee hielp het 

geld te verdrinken. Mouwers dwong Hermen en andere mensen hun bagage open te maken om te laten 

zien wat erin zat. Herbert was hier ook bij en getuigt dat hij hetzelfde gezien heeft. 

Alyt, de weduwe van Johan Doerganx, heeft gezworen dat Moye Mouwers haar ongeveer een jaar 

geleden in de vrijheid van Kampen een schuit met goederen heeft afgenomen die naar Vollenhoven en 

elders zou gaan.  

 

Nr. 932 FOLIO:         266                       DATUM:                 12 december 1524 

 

- Tussen Johan Rotgarsz uit Wilsum en Engbert Robertsz. 

Henrick Cuper en Johan Berentsz uit de Drie Torens getuigen dat Johan Rotgars uit Wilsum en Engbert 

Robertsz in verband met een afrekening bij de burgemeester en bij goede mensen waren geweest voor 

een juridische uitspraak inzake de vis die Engbert van Johan Rotgars en Wyllem Petersz, vissers op het 

Sandeken, had ontvangen. Getuigen zijn afgelopen vrijdag aanwezig geweest in de Drie Torens en 
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hebben daar de afrekening gehoord, waarbij bleek dat de vissers Johan en Wyllem elk van Egbert 

ontvangen hadden 42 gulden, dus samen 84 gulden. Wyllem was hiermee wel tevreden maar Johan 

Rotgarsz beklaagde zich omdat hij Egbert nog meer vis geleverd zou hebben, waarvan nog 4½ gulden 

betaald moest worden. Engbert accepteerede dit niet. 

Wyllem Petersz getuigt dat dit zo gebeurd is en bedankt Engbert voor zijn deel, n.l. de 42 gulden. Van 

de 4½ gulden is hem niets méér bekend dan wat Johan hierover zegt.    

 

Nr. 933 FOLIO:        266v                     DATUM:                    12 december 1524 

 

- Tussen Nenne Roede en Bartolt van Neerden.       

Johan Thonysz getuigt dat er tussen hem en zijn broer Bartolt vaak meningsverschillen zijn geweest en 

dat er ook eens een moetsoen is gemaakt over de goederen in Neerden. Johan en Bartolt zijn 

afgelopen Laurentius bij wijlen Theus Verwar geweest en hebben alle meningsverschillen aan hem 

overgedragen, zodat wijlen Theus aan Johan nog een bepaald bedrag toekende van 10 ph.g., 25 

stuiver de gulden. Voordat men dit kon accepteren, zei Johan tegen Bartolt dat hun zwager Nenne 

hiermee zijn rechten zou behouden en Bartolt hem verantwoording zal moeten geven over de renten 

e.d. Verder zei Jan dat hij Nenne een lijfrente had toegekend uit de goederen in Neerden, waar hun 

zuster Nyse een lijfrente uit had. Bartolt moest hiervoor toestemming geven. Bartolt was het hiermee 

eens. 

Peter Muller getuigt dat hij terzelfdertijd als Henrick Wynkensz, Johan Wolffsz en de andere 

familieleden de uitspraak van de moetsoen had gedaan, waarbij Nenne Roede tegenwoordig was. 

Voordat de uitspraak plaats vond, zei deze tegen Bartolt dat hij hem alles kwijtschold en verder geheel 

vrij wilde zijn. 

Henrick Martensz getuigt dat hij ook bij de zaak betrokken was en samen met de anderen in de Zilveren 

Helm was, waar hij hoorde dat Nenne Roede tegen Bartolt van Neerden zei dat hij hem de koop 

kwijtschold, waarop Bartolt zei dat of hij of Nenne zou kopen. 

Dirick van Hattem getuigt hetzelfde, hij heeft ook gehoord dat Nenne Bartolt de koop kwijtschold; meer 

weet hij niet.  

 

Nr. 934 FOLIO:           267                    DATUM:                    13 december 1524 

 

- Tussen Goesen van den Dam en schipper Johan Berentsz. 

Thonys Jansz, Geert van Hengelen, Jan Seysinck, Peter Muller, Meyne van der Strate en Henrick van 

der Hoeve getuigen dat schipper Johan Berentsz in Danzig hun hulk verkocht heeft en dat zij schipper 

Johan daar nooit toestemming voor gegeven hebben, noch iemand anders namens hen. 

Henrick Croeser getuigt dat hij schipper Johan Berentsz het schip niet heeft laten verkopen, anders dan 

Henrick in zijn brief heeft geschreven. 

Henrick van Steenre, ook reder van het schip van Jan Berentsz, getuigt hetzelfde, dat hij schipper Jan 

nooit heeft bevolen het schip te verkopen. 

 

Nr. 935 FOLIO:          267                     DATUM:                   19 december 1524 

 

- Tussen Henrick van Delden en Johan van der Lip, de waard uit Zwolle. 

Jan Jansz getuigt dat Claes van den Vene en Claes Vreese ongeveer twee maanden geleden zaten te 

drinken in Zwolle bij Arent Schilt en daar was ook Heyntken van Delden, aan wie werd gezegd door zijn 

waardin dat zij hem niet meer wilde herbergen. Hij wist niet waar hij naar toe moest gaan. Claes van 

den Vene wist wel raad en zei dat als hij hem de helft van zijn buit gaf, dan zou hij hem wel herbergen 

en flink te drinken geven. Heyntken was daarmee tevreden. Geert ten Hoeve was ook in Zwolle en hij 

ging samen met Claes van den Vene en Heyntken naar de waardin in de Clocke en liet Heyntken daar 

inschrijven. Zij wilde dat eigenlijk niet maar Claes van den Vene stond borg voor hem en daarmee was 

de waardin tevreden.     
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Nr. 936 FOLIO:         267v                  DATUM:                  19 december 1524 

 

Roerick van Roerloe en Heymen Scepeler getuigen dat ongeveer vijf dagen geleden Tilman Baeck op 

het waakhuis kwam en klaagde omdat hij zelf niet mocht waken en zo geen geld kon verdienen. Hij zei 

o.a. tegen de getuigen dat zij hoerenzonen waren die hem zijn geld wilden afnemen en dit zei hij wel vijf 

of zes maal. Van het gevecht weten zij niets, want daar waren zij niet bij, wel mr Hans en Henrick van 

Steenre.  

Henrick van Steenre en mr Hans de stadsdienaar waakten de hele nacht t.b.v. de stad en hebben 

gehoord dat Tilman Baeck tekeer ging tegen de wachtmeester en hem uitschold. Henrick kreeg ook het 

e.e.a. te horen, toen hij zei dat de Raad had gezegd dat de burgers voor hun eigen veiligheid moesten  

zorgen. Tilman reageerde door te zeggen dat zij en de burgemeester wel de ‘droes’ zouden hebben en 

dat zij allemaal door de duivel bezeten waren, allemaal poppenneukers. 

Kort daarna kwam Tilman beneden in de Schepenkamer waar Henrick en mr Hans zaten en wacht 

hadden; daar ging hij ook tekeer en kwam het tot een handgemeen, waarbij Tilman zijn mes trok om 

Henrick te lijf te gaan, wat belet werd door mr Hans zodat er niemand gewond raakte.   

 

Nr. 937 FOLIO:         268                        DATUM:                     29 december 1524  

 

- Tussen Cornelys Geertsz en Jan Geertsz en hun beider moeder. 

Hermen Rave, Jacob Henricksz en Arent Smyt getuigen dat zij aanwezig waren, de komende vasten  

drie jaar geleden, toen Styne, de weduwe van Gheert Jacobsz, met haar twee zoons, Cornelys en Jan, 

de boedel wilde scheiden. Hermen Rave en Jacob Henricksz, mombers van de weduwe, getuigen dat 

de weduwe en haar zoons de zaak in handen van de mombers / getuigen hadden gegeven en deze 

wilden een unanieme uitspraak doen. Er werd besloten dat Cornelys zou houden alle goederen die er 

waren, roerende en onroerende, waar dan ook gelegen, met kosten en baten, maar Jan Gheertsz zou 

het zijne ontvangen voor zijn aandeel in de goederen: zeven schepel rogge per jaar uit Oosterwolde en 

een van de paarden. Verder zou Cornelys voor zijn moeder een plaats kopen in het H. Geest of St. 

Geertruyden Gasthuys, zoals zij zou kiezen en zij zou alle huisraad behouden m.u.v. de grote ketel; de 

grote pot zou naar Cornelys gaan. Hij zou voor zijn moeder jaarlijks, levenslang, de kleding verzorgen 

waarvoor hij als onderpand stelt twee gresen land gelegen bij de kerk in Oosterwolde, die verkocht 

kunnen worden in het geval zijn moeder niet goed verzorgd wordt. De moeder houdt de documenten. 

Nr. 938 FOLIO:          268v                    DATUM:                       1525  

  

- Van Henrick van Twyckel. 

Lubbert van Moersz, Johan Thorinck, Goesen Holtzager en Hermen Jansz getuigen dat Henrick van 

Twyckel, toner van de brief, de laatste zes weken altijd hier in de stad is geweest, omdat zijn vrouw in 

de kraam heeft gelegen. Getuigen hebben dagelijks omgang met hem gehad zodat zij goed weten dat 

Henrick al die tijd in de stad was en niet met de soldaten mee is gegaan. Goesen heeft Henrick met zijn 

vrouw zelf in de herberg gehad, waar hij in die periode ook altijd was.  

Nr. 939 FOLIO:          268v                   DATUM:                  10 januari 1525  

 

- Tussen Berent Somer en Otto Vleyshouwer. 

Dirick Wesseltsz en zijn vrouw Dirick[je] getuigen dat zij ongeveer vier jaar geleden op hun zolder een 

hoeveelheid weit hadden liggen toebehorend aan Berent Somer uit Doesburg die zij op last van Berent 

moesten verkopen. Bloxcken de schuiteman uit Vollenhoven is gekomen namens iemand uit 

Vollenhoven om een deel van de weit te kopen en was vergezeld door Otto Vleyshouwer, die zei dat 

men Bloxcken 6 of 7 mud weit moest geven en dat hij borg stond. Hij zou betalen zodra Bloxcken 

terugkwam; de prijs was 32 of 31½ stuiver Brabants per mud.  
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Kort daarna is de man uit Doesburg in Kampen gekomen bij Otto Vleyshouwer in het Vleeshuis en wilde 

zijn geld hebben. Otto zou iemand naar Vollenhoven sturen om te zorgen dat de Doesburger betaald 

werd.  

   

Nr. 940 FOLIO:           269                    DATUM:                 12 januari 1525 

 

- Tussen Gerryt Sluyter uit Doesburg en Johan Zuyre. 

Tilman Backer, Thonys Backer en Johan Dunneharne getuigen dat wijlen Marriken Thys ongeveer vier 

jaar geleden, voor de oorlog, op haar zolder een hoeveelheid weit had liggen die zij moest verkopen 

namens iemand uit Doesburg voor 34 stuiver Brabants het mud. Tilman heeft van haar ongeveer 10 

mud gekocht, Jan een kwart last en Thonys haalde twee maal weit, hoeveel weet hij niet precies. 

Tilman en Thonys hebben wijlen Marriken betaald en Johan heeft de man uit Doesburg het geld 

gegeven. Thonys heeft van Marriken ook haar eigen weit gekocht.  

Nr. 941 FOLIO:         269v                    DATUM:                 12 januari 1525 

 

- Tussen Truyde van Olst en Anna Peters. 

Florys Jansz en Jan Evertsz getuigen dat zij ongeveer vier weken voor afgelopen Kerstmis aanwezig 

zijn geweest bij Truyde van Olst thuis, waar zij gezien hebben dat Anna Peters aan Truyde bepaalde 

huisraad verkocht, zoals tinnen schotels, kannen, ketels, bedden en bedsteden en tenslotte haar 

koeien, alles in mindering van een bepaald bedrag dat Truyde van Anna verwonnen had, volgens twee 

charters. Er bleef nog staan een bedrag van 14 g.g., beide partijen waren het hiermee eens.  

Nr. 942 FOLIO:          269v                     DATUM:                   13 januari 1525 

 

- Tussen Johan Reynertsz Muller en Henrick Clotynck. 

Johan Petersz en Cornelys Martensz getuigen dat afgelopen vasten een jaar geleden Johan Muller met 

Henrick Clotynck voor het gerecht stond i.v.m. zeker riet, Johan zou Henrick schade hebben berokkend; 

Johan en Cornelys verdedigden Henrick voor het gerecht, waar Henrick bekende dat hij Albert 1 gulden  

schuldig was en beloofd hem daarvoor riet te leveren in twee termijnen. Getuigen weten niet hoeveel 

riet en wanneer er geleverd zou worden.  

Cornelys meldt dat 1 g.g. of de waarde ervan de schuld was van Henrick aan Albert; hij weet alleen niet 

precies welk soort gulden het betreft.  

Nr. 943 FOLIO:         270                        DATUM:                   14 januari 1525   

 

- Tussen Johan Zuyre en Geert Sluyter uit Doesburg. 

Johan Thonysz, Geerloff Claesz en Tilman Backer getuigen dat zij ongeveer drie jaar geleden een 

moetsoen hebben uitgesproken tussen Geert Sluyter en Johan Zuyre inzake zekere weit die Geert bij 

Johan op zolder had liggen en waarvan volgens Geert 7 mud ontbrak. Er was afgesproken dat Johan 

Geert daarvoor een zeker bedrag zou geven, getuigen weten niet meer precies hoeveel. Daarna was 

het van belang dat Johan Zuyre in het huishoudboekje van zijn vrouw kon zien hoeveel geld Geert nog 

tegoed had en dat zou hij hem ook moeten betalen.  

Geerloff Claesz getuigt dat Geert 8 of 9 dagen hierna bij hem kwam en zei dat Johan hem betaald had 

wat de moetsoen vermeldde en hij wilde dat Geerloff de cedule weer teruggaf aan Johan.  

 

Nr. 944 FOLIO:          270                       DATUM:                   15 januari 1525 

 

- Tussen Johan Deyn en Johan van Hardenberch. 

Jacob van Urck, Lubbert Henricksz en Geert Houwynck getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden 

in Amsterdam op de oude brug waren en daar gehoord hebben dat Johan van Hardenberch Johan 

Deyn uitschold voor dief; dit gebeurde twee of drie dagen achtereen telkens in aanwezigheid van goede 

mensen. Er was o.a. een drager bij en Johan zei tegen de drager, wijzend op Johan Deyn, dat hij de 
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man was die in Kampen diens zoon heeft laten ophangen; ik heb hem een paar ribben gebroken, doe 

dat ook bij hem, ik zal je daarvoor iets geven.  

Nr. 945 FOLIO:          270v                    DATUM:                  15 januari 1525 

 

- Tussen de vrouw van Claes Claver en Geert Rybelt. 

Alyt Backer getuigt dat zij vaak aan Mechtelt Claver brood verkocht heeft dat zij naar Genemuiden zond 

via Geert Rybelt, schuitenvoerder en ongeveer veertien dagen voor St. Michael heeft Alyt aan Mechtelt 

nog eens voor 20 gosseler brood verkocht, dat Mechtelt naar de steiger liet brengen; maar ze heeft niet 

gezien dat de schuitenvoerder het brood ontving. 

Nr. 946 FOLIO:          270v                    DATUM:                 15 januari 1525 

 

- Van Johan van Hardenberch. 

Albert van Hoeve en Wyllem Roloffsz getuigen dat zij ongeveer acht of tien dagen geleden in 

Amsterdam ook gehoord hebben dat Johan van Hardenberch Johan Deyne uitmaakte voor dief en dat 

hij 1 gulden zou hebben gestolen; verder dat hij de zoon van iemand had aangegeven, die daarna in 

Kampen opgehangen is.  

Nr. 947 FOLIO:          271                      DATUM:                  27 januari 1525 

 

- Tussen Mette Straetkens en Henrick van den Hoeve. 

Johan Rijnvisch en Johan Thonysz getuigen dat zij omstreeks afgelopen St. Michael bijeen waren bij de 

onenigheid tussen Mette Straetkens en Henrick van den Hoeve inzake de nagelaten kleding van wijlen 

Johan Straetkens die in Riga overleden was. Beide partijen hebben een uitspraak gevraagd aan de 

getuigen, die beslisten dat de kleding direct aan Mette moest worden overgedragen. Johan Dodensz, 

die daar ook aanwezig was en naar Riga zou reizen, beloofde dat doen. 

Nr. 948 FOLIO:          271                      DATUM:                    27 januari 1525  

 

- Tussen Hans Valckener en de erfgenamen van mr Hermen Hage. 

Jacob van Graess getuigt dat hij borg had gestaan voor Hans Valckener voor 200 g.g. aan laken voor 

de soldaten en dat Hans enige tijd laten naar Friesland wilde gaan. Jacob wilde hem niet laten gaan 

voordat hij hem de 200 g.g. betaald had. Terzelfdertijd ging Hans naar mr Hermen Hase die degene 

was die hem de opdracht voor de 200 g.g. had gegeven. Hans bracht Jacob naar mr Hermen die 

achterin de Broederkerk zat en deze verzocht Jacob om Hans te laten vertrekken; hij zou als een man 

van eer het geld binnen veertien dagen betalen.  

Nr. 949 FOLIO:          271v                    DATUM:                 27 januari 1525 

 

- Van Hans Valckener. 

Claes Kruse, de schout, getuigt dat Steven, de knecht van wijlen mr Hermen die verzocht was een 

getuigenis af te leggen, heeft gemeld, dat hij aanwezig is geweest in de Broederkerk toen Henske 

Valckener met Jacob van Graess bij mr Hermen kwam en hij zag dat wijlen mr Hermen Jacob van 

Graess op de schouder klopte en hem vroeg of hij Henske wilde helpen met zijn betalingen op korte 

termijn; hoe kort de termijn was, weet hij niet.  

Nr. 950 FOLIO:             271v                 DATUM:                  30 januari 1525  

 

- Tussen Geert Brouwers enerzijds en Goesen Schoenmaecker en echtgenote Geertken Vreese 

anderzijds. 

Jan van Ossenbrugge, Jan van Diepenheim en Jan van Goch getuigen dat zij ongeveer zeven jaar 

geleden aanwezig zijn geweest in Kampen bij Geert Brouwer, waar zij gezien en gehoord hebben dat 
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Geert het bier, dat zij ontvangen en gedronken hadden, afrekende met Goesen Schoenmaecker en zijn 

vrouw en bij de afrekening bleek dat Goesen en Geertken Geert Brouwer nog 11 ph.g. en 9 stuiver 

Brabants moesten betalen, wat zij beloofden snel te doen.  

 

.  951 FOLIO                 271v              DATUM:                  30 januari 1525    

 

- Van een andere zaak. 

Johan van Ossenbrugge, Jan van Diepenheim en Jan van Goch getuigen dat zij ongeveer vier jaar 

geleden toen de Stichtse soldaten in de Kuinre lagen, aanwezig zijn geweest in Kampen bij Geert  

Brouwer voor de pannenoven waar zij gehoord en gezien hebben dat Geert Brouwers en Marriken 

Lukener het bier afrekenden dat Geert haar verkocht had voor de soldaten. Het bleek dat zij hem 7 g.g. 

van 28 stuiver Brabants de gulden moest betalen; zij beloofde dit snel te doen.  

 

Nr. 952 FOLIO:            272                   DATUM:                30 januari 1525  

 

- Van Alyt Dirix, de weduwe van Claes Gysbertsz. 

Schipper Godtschalck Rappertsz en Sweer van Oostenwolde, onze burgers, getuigen dat Claes 

Gysbertsz op St. Barbara avond in Zeeland overleden is en dat Alyt Dirix, de toonster van de brief, de 

nagelaten weduwe is van Claes Gysbertsz; getuigen zijn ongeveer vijf jaar geleden in Kampen 

aanwezig geweest toen wijlen Claes en Alyt trouwden voor de priester. Alyt heeft een zoontje van Claes 

dat nog in leven is.  

Nr. 953 FOLIO:           272                   DATUM:                 1 februari 1525  

 

- Tussen Wyllem Smit en mr Dirick Hoefslaeger, zijn baas. 

Jacob  Scroer en Hermen Henrixsz getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden aanwezig zijn 

geweest bij mr Dirick Hoeffsmit, waar zij gehoord en gezien hebben dat Wyllem Smit, de knecht van mr 

Johan (?), met Dirick zijn loon wilde afrekenen omdat hij zijn dienst wilde verlaten. Mr Dirick wilde dit 

helemaal niet graag; er werd gepraat en gepraat en tenslotte werd er afgesproken dat de knecht zou 

blijven tot Pasen en zijn werk zou doen zoals altijd; Dirick wilde hem een eerlijk loon geven. 

Nr. 954 FOLIO:          272v                  DATUM:                 8 februari 1525 

 

- Van Henrick van Mullem. 

Mr Hans Bussenschutter getuigt dat er ongeveer twee jaar geleden in de herberg van Henrick van 

Mullem een hoofdman was, genoemd Hans Havynck, en toen deze wilde vertrekken vroeg hij aan mr 

Hans of hij naar de waard wilde gaan om namens hem de rekening te vragen, wat mr Hans ook gedaan 

heeft. Het bedrag was 22 g.g. en 8 stuiver Brabants en daarna vroeg de hoofdman aan de waard en 

waardin of ze met hem mee wilden gaan voor de betaling. Zij gingen naar het huis van wijlen mr 

Hermen Haege die de waard beloofde het verschuldigde bedrag te betalen binnen zes dagen alsof het 

zijn eigen schuld was. De waard en waardin lieten daarom de kleding van de hoofdman opsturen. Later 

hebben de waard en waardin bij mr Hans geklaagd omdat ze geen geld hadden ontvangen.  

Nr. 955 FOLIO:           272v                   DATUM:                   8 februari 1525 

 

- Tussen Tilman Backer over de wacht. 

Johan Schoemaecker, Warner Messemaecker en Arent Goltsmit getuigen dat zij wacht liepen in 

dezelfde tijd dat Tilman Backer onenigheid had bij de wacht; zij hoorden dat Tilman tekeer ging tegen 

de wachtmeester, omdat hij niet zoals zijn buren, zijn wacht mocht doen en zijn geld kon verdienen. 

Henrick van Steenre zei daarop dat hij beter naar de burgemeester kon gaan om te klagen en Tilman 

zei dat hij Henrick aansprak omdat deze waakte namens de burgemeester. Henrick antwoordde dat hij 

dan zijn zoon maar moest sturen, waarop Tilman zei dat die hem niet tot dienaar kon maken. Meer 
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hebben zij niet gehoord en volgens hen waren er niet meer dan twee of drie mensen in het wachthuis 

die daadwerkelijk wacht liepen. De getuigen Johan en Warner lieten zich, na het oplezen van de 

namen, vervangen door anderen die goedgekeurd waren, Johan door een volwassene en Warner door 

zijn knecht van 18 jaar, allen uit de stad. De zoon van priester Danyels was er ook, maar of hij wacht 

liep, weten zij niet.  

Nr. 956 FOLIO:          273                      DATUM:                     8 februari 1525   

 

- Tussen Luytken Kruse en Thys Hoelboem enerzijds en Swarte Jacob anderzijds namens Johan ten 

Hoeve. 

Wybrant Woltersz en Johan Berentsz getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden op verzoek van 

Thys Hoelboem en Luytken Kruse naar Swarte Jacob zijn gegaan om hem te vragen of hij de zaak die 

hij tegen Johan ten Hoeve had aangespannen, niet aan goede lui wilde voorleggen. Dat leek hem een 

goed idee maar dan wilde hij ook wel geld zien. Na veel gepraat, wilde hij zijn zaak voorleggen aan 

twee personen, hij koos Warner Robertsz en Dirick Tripmaecker die ’s avonds werden opgeroepen; in 

de plaats van Warner, die verhinderd was, koos hij Henrick Bargevaerer en Hermen Petersz als 

overman. Zij kwamen bijeen in de Marienborch met genoemde getuigen en Swarte Jacob eiste 200 

ph.g., zodat de zaak niet werd opgelost.  

Nr. 957 FOLIO:          273v                    DATUM:                   8 februari 1525 

  

- De onenigheid tussen Claes Kroese en Henrick Haege.  

Johan van der Vecht getuigt dat hij aanwezig is geweest toen mr Hermen Haege van Claes Kroese 7 

last mout kocht, 20 gulden de last; hij heeft toen gehoord dat Claes tegen mr Hermen zei dat hij niet op 

krediet wilde leveren; na veel gepraat beloofde mr Hermen Claes binnen een maand te betalen. Dit 

vond plaats in het huis van wijlen Bartolt van Wylsem in 1521 omtrent Symonsdag.  

Nr. 958 FOLIO:          273v                    DATUM:                   10 februari 1525 

 

- Tussen Jan Westvelinck en de weduwe van schipper Egbert.  

Dirick Tripmaecker en Swarte Jacob getuigen dat zij twee jaar geleden aanwezig zijn geweest bij Dirick 

thuis in diens herberg, waar zij hoorden dat wijlen schipper Egbert Johan Westvelinck inhuurde als 

stuurman; voor welke reis, waarheen en voor hoelang, weten zij niet. 

Nr. 959 FOLIO:           273v                   DATUM:                  10 februari 1525 

- Tussen Claes Bussenmeester en de erfgenamen van mr Hermensz. 

Johan Rijnvisch getuigt dat hij twee jaar geleden toen onze genadige Heer hiervandaan trok, gezien en 

gehoord heeft dat wijlen mr Hermen Haege van Claes Dagge, bussenschutter, hier in Kampen twee 

vaten buskruit kocht voor de geweren van de stad, die samen 484 pond wegen, voor 112 g.g. van 28 

stuiver Brabants de gulden, verder een vaatje kuipkruit van 31 pond voor 6 stuiver Brabants het pond. 

Mr Hermen belooft Claes dit kruit direct te betalen en Lubbert van Hattem ontvangt het kruit namens mr 

Hermen en stuurt het naar diens herberg.   

Nr. 960 FOLIO:         274                       DATUM:                 10 februari 1525  

 

- Tussen Anne, de dochter van Mette Tielman en Bele Cremer. 

Gese Goesens getuigt dat zij gisterenmiddag naar Mette Tielman is gegaan waar diens dochter Anne 

ook was en zat te spinnen en Gese zei tegen Anne dat Bele Cremer haar oorbellen kwijt was. Zij zei 

tegen haar: “als jij ze hebt, geef ze dan aan mij, dan neem ik ze mee voordat erover gepraat gaat 

worden”. Toen Mette, haar moeder, dit hoorde werd ze boos en ging naar Bele toe, in het huis van 

Greetken Denys, onder dat van Henrick Boyster, en zei haar: “hoer, wil je mijn dochter voor dievegge 



RAK inv.nr. 10 

 

210 

 

houden?” Bele zei dat ze het kon bewijzen en nog veel meer, ook dat ze haar ringen verborgen had. 

Het laatste was niet waar, want Bele vond de ringen terug in de waterton.  

Mechtelt Claes heeft gehoord dat Mette Tielmans Bele uitschold voor hoer en dat Bele haar dochter  

voor een dievegge hield omdat ze haar oorbellen had gestolen. 

Merriken Smit getuigt dat Mette Tielmans Bele Cremers hoyke en rok aftrok en haar sloeg met haar 

vuisten; de vreemde vrouw in haar huis sloeg zij ook met haar vuisten tegen het hoofd en Bele trok 

Mette de doek van het hoofd. Bele zei tegen Mette dat als zij niet gekomen was, ze haar oorbellen nog 

zou hebben gehad. Mette sloeg ook terug. 

Greete Henrixs heeft gezien dat Mette Bele in haar gezicht sloeg en dat Mette en Bele elkaar 

uitscholden voor hoer en dievegge. 

Greete Wyllems heeft gehoord dat Mette Bele hoer noemde en Bele Mette dievegge. 

 

Nr. 961 FOLIO:         275                      DATUM:                 10 februari 1525 

 

- Tussen Bele Cremers en Anna, de dochter van Mette Tielmans. 

Geze Goesens getuigt dat zij ongeveer een jaar geleden gevraagd is door Fije Coepslaeger en Bele 

Cremers om Anna Tielman te verhoren, omdat Fije en Bele een bepaalde lijnwaad kwijt waren, waar zij 

Anna van verdachten en haar te vragen of ze het niet terug wilde geven. Na veel gepraat over en weer,  

gaf Anna aan Gese 5 of 6 hoofddeksels, 3 of 4 mutsen en 1 hemd, verder een lijnwaad waar veel gaten 

in zaten; Gese zou dit overdragen aan Fije en Bele. 

Fije Kempens getuigt dat zij Gese Goesens gevraagd had om het lijnwaad weer terug te brengen en 

ondanks de gaten heeft Mette Foyse Jansz voor de schade 11 stuiver Brabants betaald en verder voor 

een muts aan Jan Cornelys een kwart garen. 

Foyse Coepslaeger getuigt dat haar 5 mutsen en zeven doeken gestolen zijn die zij allemaal, verknipt 

en kapotgemaakt, uit het huis van Anna Tielmans heeft teruggekregen; voor de schade kreeg Foyse 11 

stuiver Hollands van iemand die Mette als borg had aangesteld. 

Johan Cornelys getuigt dat Anna Tielmans voor een muts die zij kwijt was, een kwart garen nodig had 

om te spinnen.  

Merriken Smeets getuigt dat Mette Tielmans bij haar kwam en vroeg haar of zij a.u.b. wilde helpen de 

zaak op te lossen.   

 

Nr. 962 FOLIO:        275v                      DATUM:                    10 februari 1525 

 

- Tussen Willem mette Rode Haer en Lange Tymen. 

Dirick Roeloffsz en Jan Jansz getuigen dat Willem mette Rode Haere en Lange Tymen samen ettelijke 

vaten Hamburger bier hadden verzonden via een schuit met Henrick Coedieff naar Deventer en dat bier 

was deels betaald en een deel stond nog open; getuigen zijn aanwezig geweest afgelopen donderdag 

en hebben gehoord dat Willem Henrick Coedieff vroeg naar het geld van het bier dat Tymen en hem 

samen toekwam en dat Henrick zei dat ze het zouden krijgen want hij had alles uit de eerste hand 

verkocht.  

Nr. 963 FOLIO:         275v                     DATUM:                   10 februari1525 

 

- In dezelfde zaak. 

Evert van Dulman, Henrick van Lochem en Thomas Rijckenberch getuigen dat zij in de week na 

Kerstmis samen uit Danzig kwamen en bij hen was ook Henrick Coedieff met diens zoons en toen ze bij 

Wilsum waren, hoorden zij dat Henrick klaagde dat hij zijn buidel met geld miste; tenslotte ging hij terug 

om te zoeken, maar voor die tijd gaf hij zijn zoons 18 goudstukken en 1 hoornsgulden en hij zei hen dat 

ze het geld naar huis moesten brengen en als zij geld nodig hadden, dan moesten ze de hoornsgulden 

maar gebruiken, om turf of anders te kopen; de rest van het geld moesten ze laten liggen totdat hij terug 

kwam. Verder verzocht Henrick de getuigen tegen niemand te zeggen dat hij het geld naar huis had 
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gestuurd, want je weet maar nooit! Later zei hij dat ze wel tegen Lange Tymen mochten zeggen dat ze 

het geld gezien hadden waarmee hij zou worden betaald. 

Meer weten zij niet.  

  

Nr. 964 FOLIO:          276                      DATUM:                  15 februari 1525 

 

- Tussen Henrick Martensz en Jan Woltersz. 

Geert Sandersz getuigt dat hij ongeveer drie jaar geleden tijdens het beleg van Genemuiden in Utrecht 

bij Johan Scuppen in de herberg is geweest, waar Henrick Martensz en Johan Woltersz ook waren; zij 

hadden daar en elders veel paarden verkocht. Getuige Geert was hun beider knecht en ter plekke in 

een kamer maakten zij hun afrekening. Toen zij terugkwamen zei Henrick tegen getuige Geert in 

aanwezigheid van Johan Woltersz, dat ze samen hadden gerekend en dat het resultaat was dat er 270 

gulden was verdiend, waarvan er 111 voor hem waren en 159 voor hen samen. Johan was het hiermee 

eens.  

Nr. 965 FOLIO:           276                    DATUM:                  15 februari 1525 

 

- Tussen Jan Bolensz en Hermen ten Apell. 

Jan Rijnvisch en Jan Thonisz getuigen dat enige tijd geleden genoemde partijen onenigheid hadden 

over ossen en andere zaken en dat zij daarbij zijn geweest als moetsoenslieden. Zij hoorden dat 

Hermen genegen was het geld dat Jan toegezegd was te betalen en zolang het niet betaald was Jan 

dagelijks 1 schreckenberger te geven. Getuigen melden dat zij dit niet gehoord hebben en dat het ook 

niet is afgesproken.  

Nr. 966 FOLIO:           276v                  DATUM:                 15 februari 1525 

 

- Van Jan Gheertsz en de verwonding. 

Alyt Muller getuigt dat toen onze genadige Heer hier gehuldigd werd bij haar zaten te drinken Jan 

Gheertsz en Aelt Scryver, de broer van Jans. Aelt vroeg zijn broer waarom hij de koeien van de 

Zomerdijk gehaald had en daarna zag Alyt dat Jan Gerrytsz zijn broer Aelt over de tafel trok aan zijn 

haren. Jan van Ens en Thys van Ens, die er ook zaten te drinken, haalden de twee broers uit elkaar en 

daarna wilde de waardin hen niets meer schenken. Alyt getuigt onder ede dat zij niet gezien heeft dat 

een van beiden een mes had getrokken.  

Nr. 967 FOLIO:           276v                  DATUM:                   15 februari 1525 

 

Johan van Ens getuigt dat hij hier bij is geweest en dat hij gezien heeft dat Johan Gerrytsz en zijn broer 

elkaar in de haren vlogen en met hun vuisten sloegen. Bij het scheiden van de twee liep hij ook een 

vuistslag op; wie dat deed, weet hij niet; meer heeft hij niet gezien. Het gebeurde bij Alyt Muller, in 

aanwezigheid van Thys en Peter van Ens, onze burgers.  

  

Nr. 968 FOLIO:          277                     DATUM:                  18 februari 1525 

 

- Tussen Geert Brouwer en Golde Geerts. 

Johan van Goch, Geert Martensz en zijn vrouw Lambe getuigen dat zij omstreeks anderhalf jaar 

geleden in Kampen bij Geert Brouwers aanwezig zijn geweest, toen Geert en Golde Geerts samen het 

bier afrekenden dat Golde van Geert gedronken en gekocht had. Zij hoorden toen dat Golde na 

afrekening schuldig was aan Geert 4 g.g. en 8 stuiver Brabants, 28 stuiver voor de gulden, en dat zij 

beloofde dit te betalen.  

 

Nr. 969 FOLIO:            277                   DATUM:                 19 februari 1525 
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- Tussen Johan Hermensz uit Dronten. 

Tymen Lubbertsz, 70 jaar oud en Henrick Caye, 60 jaar oud getuigen dat zij geboren zijn in Dronten en 

daarna altijd aan de Zwartendijk gewoond hebben en de wegen daar altijd hebben gebruikt; zij weten 

dus goed dat de stadsmeiers op de sluis aan de Zwartendijk altijd jaarlijks de weg onderhielden tussen 

de sluis en de weg naar Dronten, maar de laatste 9 of 10 jaar is de weg niet onderhouden; getuigen 

hebben nooit geweten of wie dan ook verzocht is dit te doen.  

Nr. 970 FOLIO:         277v                    DATUM:                  19 februari 1525 

 

- Tussen Bartolt van Neerden en Johan Woltersz. 

Fije, de vrouw van Henrick Martensz, getuigt dat haar man haar een deel van het jaar in bewaring heeft 

gegeven de cedule van een moetsoen tussen Bartolt van Neerden en Johan Woltersz, betrekking 

hebbend op een bedrag van 41½ gulden en het document met de afrekening; zij bewaart de cedule nog 

steeds. Ongeveer drie jaar geleden, kwam Johan Woltersz bij haar en wilde de cedule hebben en Fije 

zei dat ze hem niet kon vinden en dat hij waarschijnlijk kwijt was. Johan Woltersz antwoordde dat het 

niet van belang was omdat hij alles betaald had en het document geen waarde meer had.  

Nr. 971 FOLIO:         277v                   DATUM:                   20 februari 1525 

 

- Tussen Gheryt Henricksz en Lysken, zuster van priester Roelof. 

Ariaen Huberts getuigt dat hij goed weet dat toen Pokkige Geertken gestorven was, Lysken, de zuster 

van priester Roelof, alle huisraad uit het huis haalde en meenam omdat zij Gheryt Henricksz, de zoon 

van Lysken(?), die toen 9 jaar oud was, zou opvoeden en naar school sturen, zo lang er goederen 

waren, zoals zij wijlen Geertken op haar sterfbed beloofd had, Twee of drie maanden later gebruikte 

Lysken de jongen als ‘loper’ en dat terwijl er nog een bed was met bedstede, een kastje, een kist, een 

rok, een tabbert, een mandvol linnengoed, drie of vier voer turf, een ½ vim rijshout en divers 

gereedschap. 

Hermen Luytges en zijn vrouw getuigen hetzelfde. 

Luytgen, de vrouw van Engbert Bierdrager, Alyt Gysberts en Greete Ariaens getuigen hetzelfde.  

Luytgen Engberts en Alyt, de vrouw van Hermen, melden nog dat zij als buren bij het sterfbed van 

Geertken waren en haar rok gekocht hebben voor 2 g.g. die zij de volgende dag aan Lysken betaald 

hebben.   

 

Nr. 972 FOLIO:          278                     DATUM:                    20 februari 1525 

 

Johan van der Vecht getuigt dat omstreeks St. Lambert 1521 Joest van Hoeck met de ruiters waarover  

hij het bevel voerde, gelegen in Vorden, in Kampen kwam en een dag later deelnam aan de slachtingen 

op de Veluwe. Daarna trok Joest van Hoeck met getuige Johan omstreeks St. Symon naar 

Vollenhoven, vandaar naar de Kuinre en omstreeks St. Catherina van de Kuinre met de heren van 

Roggendorf en getuige Johan naar Hasselt. Daar bleef Joest ongeveer vier weken en omstreeks 

St.Thomas reisde hij verder met de heren van Roggendorf en getuige naar Deventer; vandaar ging het 

naar Coevorden, zoals Joest heeft gezegd. 

Swarte Berent, stadsdienaar, getuigt dat hij met Johan van der Vecht in diezelfde tijd namens de stad 

als dienaar naar Vollenhoven is gereisd, naar de Kuinre, naar Hasselt en naar Deventer en dat Joest 

van Hoeck daar altijd bij was en van Deventer, toen getuige weg ging, naar Coevorden wilde reizen. 

Henrick ten Bossche, kastelein in de Wijnkelder, getuigt dat hij zeer goed weet dat Joest van Hoeck in 

1521 omstreeks St. Michael in Kampen kwam en bleef tot de Elfduizend Maagden; hij vertrok en kwam 

weer terug omstreeks St. Agatha en bleef tot na Midvasten, wat d.m.v. het wijnboek bewezen kan  

worden. Hij meldt verder dat hij niet anders weet dan dat Joest van Hoeck in dienst was van de drost 

van Twente, omdat hij ook wel wijn betaalde namens de drost.    
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Nr. 973 FOLIO:         279                      DATUM:                   20 februari 1525 

 

- Van Johan Twent. 

Claes Poertensluyter en Dirick Geertsz getuigen dat ongeveer veertien dagen geleden ’s avonds toen 

de Hooimijt bij St. Cathreyne gesloten was en de Venenpoort ook dicht zou gaan, er een begijn bij de 

poort kwam die zei dat er een wagen stond bij de Hooimijt met de pater van St. Janskamp, de pater van 

St. Agnete en nog een monnik die door Gyse binnengelaten wilden worden. Dat hoorde Johan Twent 

en toen Gyse de boom wilde ophalen zei Johan tegen hem dat God hem de pest mocht geven en als hij 

de monniken binnen liet zou hij hem de hals afsnijden; als ik voor de Hooimijt had gestaan, had je mij 

niet binnen gelaten.  

Dirick Geertsz en Gyse de Wachter getuigen verder dat Johan Twent Gyse van alles toewenste en dat 

hij een broodmes in de hand had, waar hij niet mee gestoken heeft. 

 

Nr. 974 FOLIO:           279                     DATUM:                     20 februari 1525  

 

Rorick van Roerloe en Hermen Scepeler melden dat de getuigen op bevel van Tilman Backer, zeggen 

van Jong en de anderen die wegtrokken, dat zij niemand toestemming hadden gegeven iemand  

namens hen te plaatsen en daar is ook geen bewijs voor. 

 

Nr. 975 FOLIO:           279                      DATUM:                  4 februari 1525 

 

- Tussen Tele Blox en Heyle Wychmans. 

Adriaen Cupers en Lambert Horenblaser getuigen dat zij buren zijn van Tele Blox en Heyle Wychmans 

en dat zij goed weten dat Thele en Heyle een tijd lang in hetzelfde huis in de Oudestraat woonden, 

Thele beneden en Heyle boven. Met Pasen 1523 heeft Tele het onderhuis ontruimd en Heyle bracht 

haar huisraad deels van boven naar beneden, maar bleef nog enige tijd boven wonen. Zij weten goed 

dat in die tijd Heyle het huis zowel boven als beneden gebruikte, maar hoe lang dat duurde, weten zij 

niet. Zij gebruikte vanaf Pasen 1523 tot nu wel het hele huis; sinds Pasen 1524 woont Greete Wilde in 

het bovenhuis. 

 

  Nr. 976  FOLIO:             279v                   DATUM:                      4 februari 1525         

 

- Tussen Alyt Mullers en Henrick Nyemeyer. 

Ghyse Posth getuigt dat Henrick Nyemeyer zegt dat Ghyse namens hem Alyt Muller nog ettelijke 

geldbedragen gegeven zou hebben. Ghyse meldt dat hij nooit gedaan heeft en dat zij dat ook nooit 

gevraagd heeft.  

Nr. 977 FOLIO:           279v                     DATUM:                   4 februari 1525 

 

- Van mr Gerit Klockengieter en Henrick(?) Hage. 

Jasper Jansz en Jan van den Vechte getuigen dat zij omstreeks St. Jan 1522 bij wijlen mr Herman 

Hage zijn geweest die hen toen een brief liet zien van onze genadige heer, waarin stond dat mr Herman 

uit liefde voor het vaderland voor 200 g.g. de kanonnen, in dienst van onze genadige heer 

kapotgeschoten, opnieuw moest laten gieten. Mr Herman wilde toen dat de getuigen naar mr Geert 

Clockengieter zouden gaan voor een betalingsregeling: de helft met St. Jacob over een jaar en een jaar 

later de andere helft, waarmee mr Gerit na rijp beraad instemde. Men heeft moeten beloven dat als de 

betalingen door mr Herman niet zouden plaats vinden, de stad Kampen dat zou doen. Getuigen melden 

verder dat mr Herman heeft toegezegd de termijnen te respecteren als een man van eer, maar de stad 

moet er voor zorgen dat zijn vaderlands liefde gered zal zijn.  

 

Nr. 978 FOLIO:          280                       DATUM:                 5 maart 1525 
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Tymen van Ensz getuigt dat hij omstreeks afgelopen Kerstmis bij de Louwenpoort is geweest waar 

Henrick Kuenretorff, kerkmeester en Boldewijn Kystemaecker ook waren en onenigheid hadden over 

het loon dat Boldewijn nog tegoed zou hebben van de kerkmeester. Deze zei dat hij Boldewijn niets 

schuldig was en niet van plan was hem iets te geven. Getuige Tymen kwam tussenbeide en zei tegen 

de kerkmeester dat hij hem 1 hoornsgulden moest geven. De kerkmeester en Boldewijn gingen weg en 

hoe het afliep, weet hij niet.  

 

Nr. 979 FOLIO:          280v                     DATUM:                   5 maart 1525 

 

- Tussen Bartolt van Neerden en Johan Woltersz. 

Geert Sandersz getuigt dat ongeveer 2½ jaar geleden toen de slag bij Genemuiden plaats vond, hij met 

Johan Woltersz en Henrick Martensz als hun knecht in Holland is geweest; hij weet heel goed dat 

Bartolt van Neerden aan Johan Woltersz hier in Kampen, toen zij zouden afreizen, 2 paarden meegaf, 

een bruine en een roodbles, en dat 1 zwart paard hem nog achterna werd gebracht; het ene paard werd 

in Voorschoten verkocht en met de andere reisde Jan verder naar Vlaanderen; meer weet hij niet.  

Henrick Martensz getuigt dat hij goed weet dat in het jaar van het beleg van Genemuiden, Bartolt van  

Neerden Johan Woltersz twee paarden liet verkopen namens hem, een hengst met een rode bles en 

een tweejarig veulen en getuige was er zelf bij toen de paarden werden  afgeleverd. Later zond Bartolt 

via Geert Sandersz nog een zwart paard naar Jan Woltersz, dat hij gekocht had van Else Blanckert. Hij 

meldt verder dat Jan Woltersz hem persoonlijk gezegd heeft dat hij de roodbles verkocht had aan 

Tjeerd Genbosch voor 14 of 15 koopmansgulden, dat weet hij niet meer precies. Van het tweejarige 

veulen zei Jan dat het 16 ph.g. waard was en het zwarte paard 8 gouden kronen. Meer dan wat Jan 

hem gezegd heeft, weet hij niet.  

 

Nr. 980 FOLIO:         281                        DATUM:                   5 maart 1525 

 

- Van het gevecht tussen Jan van Hardenberch en Jan Deyn. 

Thys van Heell, schipper, getuigt dat hij vorig jaar in de zomer aanwezig is geweest in Hoorn, buiten op 

het hoofd, waar Jan van Hardenberch en Jan Deyn ruzie met elkaar hadden; hij zag dat Jan van 

Hardenberch tenslotte in zijn schip sprong en een handspaak tevoorschijn haalde en in het schip van 

Jan Deyn sprong en sloeg hem ermee; deze kon nauwelijks ontsnappen en was bijna doodgeslagen. 

Daarna ging Jan terug naar zijn boot en wilde het schip van Jan Deyn midscheeps rammen, maar dat 

lukte niet.  

Nr. 981 FOLIO:          281                     DATUM:                    5 maart 1525 

 

- Tussen de weduwe van schipper Engberts en Jacob Coster. 

Jonge Johan ter Helle getuigt dat wijlen Greete Varwars hem in 1512 of 1513 een van haar zoons 

meegaf om naar Riga te brengen, waarvoor hij 5 hoornsgulden zou krijgen; omdat hij haar niet zag, 

heeft Henrick Vrije hem het geld toegezegd en betaald in Riga. Later wilde Henrick dat getuige Johan 

het geld terug zou vragen aan Greete Varwars, wat Johan, omdat hij al betaald was, niet wilde doen.  

Nr. 982 FOLIO:          281v                   DATUM:                    5 maart 1525 

 

- Getuigenis in de zaak van het verbrande schip van Stralsund t.b.v. Hans Neggeman, gevolmachtigde.   

Op het eerste artikel. 

Steven Pilgrim van Hardensteyn getuigt dat hij goed weet dat bij de inname van Genemuiden, acht of 

tien dagen voor St. Jacob nu drie jaar geleden, er bij de Zwollenaren en de Geldersen samen toen ze 

Genemuiden binnen kwamen, burgers uit Zwolle waren, de oversten Thomas Knoppert en Jan van 

Angeren en als overste van de Geldersen Michiel van Bombergen; zij gingen met het leger mee naar 
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Hasselt en vandaar werden ze op St. Jacobsdag weer teruggedreven naar Genemuiden waar zij 

bleven. Verder weet hij niets dan van horen zeggen. 

Engbert Albertsz uit Genemuiden getuigt over het algemeen over alle artikelen en ondervragingen van 

Hans Neggeman. Hij meldt dat, toen de Zwollenaren en Geldersen voor de eerste keer in Genemuiden 

kwamen en vandaar naar Hasselt gingen waar zij weer verdreven werden, de Zwollenaren en de 

Geldersen daarna met St. Jacob weer naar Genemuiden terugkeerden en daar bleven, nu drie jaar 

geleden, en dat de oversten van de Zwollenaren waren: Thomas Knoppert, Jan van Angeren en 

anderen. Of Michiel van Bombergen toen weer in Genemuiden kwam, weet hij niet, maar hij heeft later 

wel gehoord dat het schip van Mesonde bij de Zwollenaren en de Geldersen lag, geplunderd en in 

brand gestoken, maar dat heeft hij niet zelf gezien.  

Jacob Wernertsz, die schout was in Genemuiden, getuigt dat hij goed weet dat eerst in Genemuiden 

kwamen Thomas Knoppert en Johan van Angeren, burgemeesters van Zwolle, met een stel burgers uit 

Zwolle en dat zij meebrachten  Michiel van Bombergen en ettelijke Gelderse soldaten, waarmee zij naar 

Hasselt trokken; zij kwamen terug in Genemuiden op St. Jacob waar zij ook bleven. Wie het schip uit 

Stralsund geplunderd en in brand gestoken hebben, weet hij niet; er wordt gezegd dat de Zwollenaren 

en de Geldersen het gedaan hebben. Meer weet hij niet.  

 

Nr. 983 FOLIO:          282                       DATUM:                    17 maart 1525 

 

Ulrick Henricksz getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden geweest is bij het Raadhuis waar Johan 

Woltersz en Henrick Martensz ook waren en woorden hadden over hun beider handelingen en de 

afrekening van ossen; tijdens het praten over de afrekening zei Henrick Martensz dat hij niet wist waar 

hij alles gelaten had en dat alles misschien verbrand was. Meer weet hij niet. 

Engbert van Tweenhuysen getuigt dat hij hier ook bij geweest is en gehoord heeft dat er gepraat werd 

over afrekeningen en ander zaken. Henrick zei dat de papieren van twee of drie jaar geleden misschien 

verbrand waren en Johan Woltersz vond het belangrijk dat ze tevoorschijn kwamen.  

Johan Diricksz getuigt dat hij ongeveer een maand geleden toen Henrick Martensz en Johan Woltersz 

hun recht gingen halen, gehoord heeft op het Raadhuis dat Johan zei tegen Henrick dat als het boek 

tevoorschijn kwam waarin hun afrekeningen staan en zijn handschrift, ze de zaken konden scheiden, 

waarop Henrick zei dat die bladzijde waarschijnlijk er uit gescheurd is en al verbrand.  

 

Nr. 984 FOLIO:            282v                    DATUM:                   17 maart 1525 

- Tussen Hermen Jansz Backer en priester Geert Nucke uit Oosterwolde. 

Geert Backer getuigt dat omstreeks afgelopen Midwinter priester Geert Nucke uit Oosterwolde en 

Hermen Backer bij hem zijn geweest, die onenigheid hadden over een bepaalde mate land in 

Oosterwolde aan de Gelderse gracht, die priester Geert van Hermen wilde huren. Getuige Geert meldt 

dat hij toen heeft gehoord dat Hermen Backer de mate aan priester Geert Nucke verhuurde voor zes 

jaar, jaarlijks opzegbaar door beide partijen, voor een zeker bedrag, dat Geert zich niet herinnert. Toen 

Hermen met Henrick Aertsz uit Oosterwolde te vaak onenigheid had gehad over het land, wilde hij het 

land aan Henrick toewijzen, zodat de huurovereenkomst met priester Geert gemaakt, nietig zou zijn. 

Daarom wilde Hermen de vier kwarten Hamburger bier die priester Geert zou moeten geven, betalen en 

daarmee van de zaak verlost zijn en daar was  priester Geert wel mee tevreden.    

 

Nr. 985 FOLIO:         283                        DATUM:                  19 maart 1525 

 

- Tussen Roeloff Alpherdynck namens de huisarmen en Heyle Wychmans. 

Swarte Jacob en Jan Wachter getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen wijlen Goesen Block 

omkwam in de Spaanse zee en omdat ze geen priester hadden wilde Goesen dat Jan Wachter zijn 

biecht afnam. Getuigen melden dat wijlen Goesen terzelfdertijd vertelde dat zijn overleden moeder 

indertijd aan zijn twee zusters, de begijnen, 40 gulden had gegeven en dat hij met haar had 

afgesproken dat zij niet meer dan 20 gulden in handen zouden krijgen en dat de zoon van Heyle 



RAK inv.nr. 10 

 

216 

 

Wychmans daarvan10 gulden zou krijgen om missen te lezen en de andere 10 gulden zouden naar 

Goesen gaan; volgens hem waren zijn zusters daarmee akkoord. Hij meldt verder dat Goesen, toen hij 

overleed, hardop zei dat hij wilde dat die 10 gulden in Kampen toekwamen aan de huisarmen voor zijn 

ziel en zaligheid. Voor hij stierf sprak hij nog zijn spijt uit over sommige daden.  

Nr. 986 FOLIO:          283v                     DATUM:                    19 maart 1525   

 

- Tussen Henrick Martensz en Johan Woltersz. 

Evert van Hattem, Egbert Melysz, Johan Thonysz en Geerloff Claesz getuigen dat zij omstreeks 

afgelopen Maria Lichtmis namens Henrick Martensz bij Johan Rijnvisch hebben gezeten tegenover 

Johan Woltersz en zijn familie, om te horen welke ruzie en onenigheid er was tussen Henrick en Johan. 

Volgens Johan zou Henrick b.v. een handschrift hebben dat hem, Johan, aangaat en ook zijn 

afrekeningen zouden in Henricks kasboek staan. Henrick reageerde hierop door te zeggen dat hij geen 

documenten van hem, Johan, had want dat na het afrekenen de bladzijden altijd uitgescheurd werden 

en verbrand. Getuigen willen het kasboek van Henrick controleren en als er iets niet in 

overeenstemming is met wat hij nu zegt, dan zullen zij hem straffen. Johan was hiermee tevreden en bij 

het naar huis gaan zeiden priester Evert en Johan Thonysz hem dat hij nu niet verder moest zeggen dat 

hij het boek wilde zien, maar doen wat zij gezegd hebben, zijn mond houden.  

Nr. 987 FOLIO:          284                      DATUM:                    19 maart 1525 

 

- Tussen Anne Peters en Jacob Coertsz. 

Joachim Roloffsz, de broer van Anne Peters, getuigt dat hij ongeveer vier jaar geleden bij zijn zuster 

Anne was, toen wijlen Peter Frerixsz zijn voorwaarden stelde aan Jacob Coertsz over de 

werkzaamheden die Jacob aan het huis van wijlen Peter zou verrichten. Joachim meldt verder dat 

Jacob de cedule die Anne, de weduwe van Peter, daarvan heeft, zelf heeft getekend, zoals Joachim 

gezien heeft en de eventuele boete vastgesteld. Joachim had er graag twee uitgesneden charters van 

gemaakt, maar Jacob vond dat niet nodig, zijn handtekening was voldoende. Joachim heeft de cedule 

zelf gemaakt en voorgelezen, voordat Jacob tekende.  

Nr. 988 FOLIO:          284                      DATUM:                  27 maart 1525 

 

- Tussen Jan Woltersz en Henrick Martensz. 

Steven de stadsdienaar getuigt dat hij een tijd geleden toen Henrick Martensz en Johan Woltersz voor 

de eerste maal hun recht gingen halen, gehoord heeft dat Jan en Henrick bij terugkeer van het gerecht 

flink ruzie met elkaar hadden; hij hoorde verder dat Jan Woltersz tegen Henrick Martensz zei dat als hij 

hun beider afrekeningen en handschrift in de boeken had laten staan en ze niet had uitgescheurd, dat 

ze dan geen problemen meer hadden. Henrick antwoordde hierop dat hij niet van plan was de 

afrekeningen van vier jaar voor hem te bewaren en ze had verbrand. 

Meer heeft hij niet gehoord en hij weet ook niet precies waar het over ging.  

 

Nr. 989 FOLIO:          284v                   DATUM:                   27 maart 1525 

- Van Mathys Prenter. 

Johan van der Vecht getuigt dat in 1522 Mathys Prenter uit Deventer, de baljuw van West-Brabant en 

wijlen mr Hermen Haege  in de kamer van mr Evert van Ensz bijeen waren in Kampen en onenigheid 

hadden over ettelijke spietsen die van Mathys gekocht zouden worden. Mr Hermen, die de principaal 

was bij de aanschaf van de spietsen, had het hoogste woord. Voor zover Johan zich herinnert, werden 

ze gekocht voor 10 stuiver Brabants het stuk; over het aantal weet hij niets, want hij was niet bij de 

levering.  

Nr. 990 FOLIO:          284v                    DATUM:                 27 maart 1525 
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- Van het pak laken. 

Geert van Hengelen, onze burger, heeft onder ede verklaard dat Hans ter Nouw uit Stendal een tijd 

geleden van hem een pak Kamper laken gekocht heeft en dat hij het pak laken op verzoek van Hans in 

1524 op dinsdag voor Palmzondag overgedragen heeft aan Cornelys Henrixsz in Amsterdam; het pak 

had een speciaal merkteken. In het pak zaten 10 zwarte en 10 rode lakens, voor 6 g.g. van 29 stuiver 

Brabants per stuk, verder 10 blauwe, 10 bruine en nog 10 groene lakens, het stuk voor 5 g.g. van 29 

stuiver Brabants. Verder 10 kleine lakens met loodjes geschat op 1 oord minder per stuk; aan 

linnendoek en diversen nog 2 gulden van 29 stuiver Brabants, samen 261½ g.g. van 29 stuiver 

Brabants de gulden.    

Nr. 991 FOLIO:         285                     DATUM:              29 maart 1525 

 

- Tussen de huisarmen en Jacob Henricksz met zijn moeder. 

Wyllem Hermensz getuigt dat hij ongeveer acht jaar geleden gewoond heeft in een van de twee huisjes 

op de Steendijk die nu afgebroken zijn. Er is onenigheid tussen de huisarmen en Jacob Henricksz met 

zijn moeder, over de 4 hoornsgulden die wijlen Lamme Gruter er jaarlijks uit ontving en hij weet heel 

goed dat wijlen Lamme dat altijd zelf kwam halen, maar wat zij ontving, weet hij niet. Hij hoorde wel 

zeggen dat Lamme daar 4 hoornsgulden uit kreeg en gisterenavond heeft getuige Wyllem gehoord dat 

Jenneken, de moeder van Jacob Henricksz die eigenares is van die erfjes, zei dat de 4 hoornsgulden 

uit de twee huisjes gingen die afgebrand zijn en niet uit de grond van de erfjes. 

Johan Muller getuigt dat hij ongeveer 15 jaar gewoond heeft bij deze erfjes en meer dan eens heeft 

gehoord van de buren dat er jaarlijks 4 hoornsgulden uitgingen; meer weet hij niet. 

Mechtelt Cremer getuigt dat wijlen Lamme Gruter vaak tegen haar geklaagd heeft dat ze van de 4 

hoornsgulden niets kreeg; meer weet zij niet. 

 

Nr. 992 FOLIO:        285                        DATUM:                29 maart 1525 

 

- Tussen Johan Henricksz en Wyllem Appoteeker. 

Nyse Peters getuigt dat zij een jaar in de winter bij Wyllem Appoteeker gewoond heeft als dienstmeid en 

zij heeft bij Johan Henricksz 2 mengele en 6 pint bier gehaald, waarvoor zij Johan een ½ stuiver 

Brabants heeft gebracht; zo hield Wyllem nog 1 halve pint in; verder heeft zij bij Johan geen bier 

gehaald en is ze ook niet door hem gemaand.  

Greete Berents getuigt dat zij in de zomer daarna bij Wyllem Appoteeker heeft gewoond en dat toen mr 

Wyllem geen bier liet halen bij Johan Henricksz, want hij brouwde zelf. In de afgelopen winter woonde 

Greete bij Johan Henricksz en toen werd er bij hem bier gehaald voor Wyllem Appoteeker; hoeveel 

weet zij niet. 

 

Nr.993 FOLIO:            285v                 DATUM:                 29 maart 1525 

 

- Tussen Cornelys Geertsz. 

Henrick Martensz getuigt dat hij omstreeks afgelopen Vastenvond gehoord heeft bij het Brigitten huis 

dat Cornelys Geertsz aan een man uit Hattem, die getuige niet kent, twee vaten zout verkocht heeft 

voor 4 koopmansgulden het vat; de vaten lagen in Deventer en Cornelys zou de vaten van Deventer 

naar Hattem zenden en daar zou de man de vaten in bezit nemen als het hem beviel; zo niet, dan zou 

hij de vaten door sturen naar Kampen op kosten van Cornelys. De man uit Hattem ging hiermee 

akkoord.  

Nr. 994 FOLIO:           285v                  DATUM:                  3 april 1525 

 

- Tussen priester Bartolt van Bremen en Cornelys Geertsz. 



RAK inv.nr. 10 

 

218 

 

Styne Geerts, de moeder van Cornelys Geerts, getuigt dat zij met haar mombers afgelopen winter vier 

jaar geleden een overdracht gedaan heeft aan haar zoon Cornelys van al haar goederen, schulden en 

tegoeden en dat hij voor haar een kostkopersplaats zou regelen, zoals ook is gebeurd.  

Jacob Henricksz getuigt dat hij momber is van Styne Geerts en dat wijlen Jacob Geertsz, de zoon van 

Styne, Midwinter vier jaar geleden overleden is en dat ongeveer een jaar daarna Styne de overdracht 

aan haar zoon Cornelys gedaan heeft van al haar bezittingen, op voorwaarde dat hij voor haar een 

kostkopersplaats zou kopen.  

 

Nr. 995 FOLIO:           286                   DATUM:                    3 april 1525 

 

- Tussen Wyllem Appoteeker en Johan Henricksz. 

Swane Dirix getuigt dat dat zij een half jaar bij mr Wyllem Appoteeker heeft gewoond, n.l. in de zomer 

van 1524 en zij weet goed dat hij in dat halve jaar bij Johan Henricksz boven 10 of 11 kannen bier heeft 

laten halen, niets op de pof, deels dubbel en deels eenvoudig koyte bier.  

Nr. 996 FOLIO:           286                   DATUM:                    5 april 1525 

 

- Van Swarte Jacob. 

Henrick Jacobsz, Jan Schultynck en Jacob Coertsz getuigen dat zij afgelopen maandag voor de Lage 

Bank gehoord hebben dat Swarte Jacob o.a. zei tegen Johan ten Hoeve dat het zijn oude stukken 

waren en dat hij zich gedroeg als een bandiet.   

Nr. 997 FOLIO:          286                    DATUM:                   5 april 1525 

 

- Tussen Albert Jacobsz. 

Thys van Heell, Lubbert van Genemuyden en Marten Claesz getuigen dat zij gisteren van zee zijn 

gekomen en zagen dat Albert Jacobsz op het Diep aan de grond was gelopen; hij lag niet in het Rechter 

diep maar aan de zijkant ervan, aan de noordkant, zo ver als de brug lang was. Het Rechter diep was 

niet beschadigd.     

Nr. 998 FOLIO:         286v                   DATUM:                   7 april 1525 

 

- Tussen Jacob Dubbeltsz en Arent Arentsz opt Oert. 

Lubbert Vorcke getuigt dat hij het erf van Jacob op de Oert dat verbrand was, weer heeft opgebouwd en 

dat de kerkmeesters van St. Catheryne beweren dat Jacob een deel van hun erf ernaast, dat ook 

verbrand was, heeft laten opmetselen; Lubbert zegt dat van het erf van St. Catheryne slechts een deel 

van de schoorsteen beschadigd was en dat hij bij het opruimen de stenen duidelijk uit elkaar heeft 

gehouden en de stenen van het St. Catheryne erf apart heeft gelegd, zodat Jacob Dubbeltsz geen 

stenen heeft die niet van hem zijn.  

Nr.999 FOLIO:        286v                     DATUM:                   7 april 1525  

 

- Tussen de weduwe van Johan Droochscheer en Walys Reynertsz. 

Johan Valckener getuigt dat hij in de periode dat Johan Droochscheer op het oorlogsschip lag, met een 

pas naar het huis van Johan Wachter is gegaan, waar hij gehoord en gezien heeft dat wijlen Johan 

Droochscheer daar binnen kwam en tegen Johan Valckener en de andere aanwezigen zei dat hij nog 

nooit zo bedrogen was als nu door Walys Reynertsz: “nu hij het mout kwijt is wil hij mij geen bier meer 

geven. Ik dacht hem een dienst te bewijzen”.  

Thys van Heell getuigt dat hij terzelfdertijd namens Johan Droochscheer bij Walys was en bier wilde 

hebben en dat Walys zei dat Johan Droochscheer geen bier meer kreeg op de pof. Thys vroeg hem 

waarom dat zo was, nu het mout weg was kreeg hij geen bier meer. Walys antwoordde dat hij geen bier 
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meer gaf zonder geld; Johan Droochscheer moest dus via een ander bier halen waarvoor hij zijn 

kamelot als onderpand gaf.  

 

Nr. 1000 FOLIO:           287                  DATUM:                    11 april 1525  

 

- Van Hans Valckener. 

Dirick Roloffsz, de stuurman, Roloff Smit, Berent Walle, Henrick Schuyre, Geert Brass, Cleyn 

Cornelysken en Henrick Boyster getuigen dat in de periode dat Hans Valckener op de hulk lag met de 

soldaten, zij door hem naar Kampen werden gestuurd naar wijlen mr Hermen Haege om hem te vragen 

hoe het met de betalingen stond. Deze heeft de stuurman van het seynschip, Dirick Roloffsz, bevolen 

het geschut te bergen en, als zijn lijf hem lief was, de hulk direct te vernietigen, zodat de Stichtsen daar 

niets aan hadden. Hij zou Johan Droochscheer met zijn mannen meesturen om de hulk te verwoesten. 

Hij prees Hans als een eerlijk man en beloofde hem te vrijwaren van alle schuld zodra hij uit Kampen 

vertrok en hij zou hem betalen alsof het zijn eigen schuld betrof.   

 

  Nr. 1001  FOLIO           287v                  DATUM:                  24 april 1525 

 

- Tussen priester Bartolt van Bremen en Cornelys Geertsz. 

Hermen Rave getuigt dat hij een van de mombers is van Styne Gerryts en dat hij heeft geholpen de 

moetsoen te verdedigen tussen Styne en haar zoon Cornelys Geertsz. Er werd besloten dat Cornelys 

Geertsz alle goederen, roerende en onroerende, van zijn moeder zou overnemen en dat hij ervoor zou 

zorgen dat ze een plaats kreeg als kostkoopster. Het betrof de schulden en ook de baten, m.u.v. twee 

akkers land die in het stadsboek genoteerd stonden.  

Nr. 1002 FOLIO:          287v                  DATUM:                   24 april 1525 

 

Anne Jans wil zweren dat zij hoogzwanger is van een kind waarvan men denkt dat Lubbert Symonsz, 

een van de kerkmeesters van St. Catheryne, de vader is; maar zij zegt dat dit niet waar is en dat zij 

nooit enige onkuisheid met hem heeft bedreven. Als het moet, weet zij de vader wel te vinden.  

 

Nr. 1003 FOLIO:         287v                   DATUM:                  26 april 1525 

 

- Tussen Claes Jacobsz en Jacob Boet. 

Dirick Lubbertsz opte Cruyshoep getuigt dat hij afgelopen vasten bij de Hoevige Pater was en daar 

gehoord heeft dat Jacob Boet van Claes Jacobsz een halve last haver kocht voor 4½ gulden. Omdat zij 

daar samen zaten te drinken, werd er afgesproken tussen Jacob en Claes dat Claes hem een schepel 

meer zou geven dan de anderen, als Jacob het gelag zou betalen. Dirick meldt verder dat als Jacob de 

rekening niet wilde betalen, hij dat voor hem en Claes, die al weg was, moest doen, maar Jacob wilde 

alleen zijn eigen deel betalen. Toen Dirick dit aan Claes mededeelde, zei deze dat de koop niet 

doorging.  

Nr. 1004 FOLIO:          288                    DATUM:                    26 april 1525  

 

- Tussen Jan Woltersz en Henrick Martensz. 

Henrick Lukener getuigt dat hij eergisteren om 7 uur ’s avonds gezien heeft dat Henrick Martensz door 

de Oudestraat liep; Johan Woltersz en zijn vrouw zaten voor de deur. Toen Henrick langs hen liep zei 

hij het een en ander tegen Johan, maar dat kon de getuige niet verstaan. Daarna stond Johan op en 

ging naar Henrick Martensz toe, beiden trokken hun mes en staken naar elkaar; of ze elkaar raakten of 

verwondden, weet getuige Henrick niet.   

Johan Broek zag dat Henrick Martensz en Johan Woltersz hun messen trokken en naar elkaar staken; 

hoe het kwam en of ze elkaar raakten, weet hij niet. 

Jan Kystemaecker heeft niets gezien maar hoorde wel rumoer. 
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Anna Jans zag dat Henrick Martensz en Johan Woltersz tegenover elkaar stonden met getrokken 

messen, anders heeft zij niet gezien. 

Rembolt Cremer getuigt dat hij Henrick en Johan ook gezien heeft, tegenover elkaar met getrokken 

messen, maar hij zag ze niet steken. 

Johan van Olst heeft niet anders gezien dan dat Henrick en Johan tegenover elkaar stonden. 

Alle getuigen melden dat het nog licht was en dat een deel van hen nog zat te eten zonder kaarslicht.  

 

Nr. 1005 FOLIO:          288v                   DATUM:                    2 mei 1525 

 

Wybrant Woltersz en Egbert Albertsz getuigen dat zij in 1524 op de avond van St. Pancras bij Johan 

Rijnvisch waren als moetsoenslui t.b.v. Johan Bolys ter ene zijde en met Johan Thonys en Johan 

Rijnvisch namens Hermen ten Apell ter andere zijde om een uitspraak te doen tussen beide partijen op 

basis van een door Johan Rijnvisch met de hand geschreven cedule. Getuigen melden verder dat er 

nergens anders een uitspraak is gedaan over deze cedule.   

 

Nr. 1006 FOLIO:          288v                 DATUM:                     5 mei 1525 

 

- Tussen Seyne Cornelys en Henrick Cloetynck. 

Hermen Rave en Claes Wyllemsz getuigen dat zij ongeveer vier jaar geleden een deel in huur hebben 

gehad bij wijlen Maes Gysbertsz en Henrick Cloetynck van de wateren van de Pypersant en dat na het 

overlijden van Maes Gysbertsz Henrick Cloetynck zich bezighield met de zaken van de vissers, hen met 

recht aansprak en afspraken afdwong. Getuigen Hermen en Claes scheidden zich na het overlijden van 

Maes af van de groep en gaven Henrick een deel van het geld en het riet waar deze van de vissers 

recht op had.   

Nr. 1007 FOLIO:          289                  DATUM:                     5 mei 1525 

 

- Van Lubbert tot St. Catheryne. 

Catheryne Evertsz en Catheryne Cuper getuigen dat heden acht dagen geleden Catheryne Evertsz op 

de markt stond en schelvis te koop had; Anne Woltersz, die aan kanker leed, kwam erbij en kocht een 

partij schelvis. Catheryne Everts vroeg o.a. aan haar hoe zij het klaar gespeeld had haar toelage kwijt te 

raken. Anne zei dat ze slecht was behandeld en volgens Catheryne had hij daar geen voordeel bij. Het 

betreft Lubbert en Catheryne vroeg of ze zeker wist dat het zijn schuld was, waarop Anne antwoordde 

dat hij beweert dat ze wel 11 mannen gehad heeft en dat soort dingen. 

Greete Henrick, de vrouw van de marktmeester, heeft hetzelfde ook gehoord.  

 

Nr. 1008 FOLIO:         289                   DATUM:                  6 mei 1525 

 

- Van Johan Evertsz de Olde. 

Thys Rave, gedaagde, heeft getuigd dat er bij Styne Frerixs uit Oosterwolde in 1522 vanwege Johan 

Evertsz hier in Kampen beslag was gelegd voor 15½ g.g. en 1½ oord. Op verzoek van Styne en haar 

schoonzoon Henrick Cuper, is Thys Rave voor het gerecht borg geworden voor de belofte die Styne 

daar aflegde, n.l. dat zij beloofde binnen zes weken het bewijs te leveren dat zij in Elburg op de brug 

door het vonnis van de drost van de Veluwe vrij gesproken is van de onderhavige zaak van de 15½ g.g. 

en 1½ oord.  

Nr. 1009 FOLIO:         289v                   DATUM:                     8 mei 1525 

 

- Van Lubbert Bast. 

Johan Schultynck, Lange Jan, schipper en Jan van Dorsten getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden 

bij Dirick Brouwer geweest zijn, toen Lubbert Bast nog in de Moriaen woonde; Dirick Brouwer en zijn 

vrouw waren er ook en hadden woorden met Lubbert over het bier dat hij Dirick nog schuldig was, n.l. 
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een bedrag van 100 gulden en getuigen hebben terzelfdertijd gehoord dat Lubbert Dirick en diens 

vrouw deze schuld toegaf en met tranen in de ogen vroeg hij hen om clementie; Dirick en echtgenote 

beloofden geduld met hem te hebben en in mindering van zijn schulden gaf hij hen alle huisraad die hij 

toen bezat m.u.v. een jaar huishuur die hij moest betalen.                                                                     

Jan Schultynck en Jan Drost melden verder dat Dirick en diens echtgenote Lubbert van de huisraad 

weer drie bedden leenden, potten ketels en wat hij verder nodig had, zolang als hij of zijn vrouw leefde.   

Nr. 1010 FOLIO:        289v                     DATUM:                    9 mei 1525 

 

- Tussen Geertruydt Engberts en Jacob Koster. 

Gerbrant Kerskensz, priester, getuigt en is bereid zijn eed daarop te doen, dat hij ongeveer vier of vijf 

jaar geleden bij wijlen Greete Varwar thuis is geweest toen zij ziek in bed lag en dat hij daar uit haar 

eigen mond heeft vernomen dat haar zwager schipper Engbert en diens echtgenote haar zoon Herbert 

30½ eendere guldens voorgeschoten hebben en het is van belang dat als schipper Engbert ook 

erfgenaam wil zijn, hij van het geld in kwestie niets krijgt en als hij niet wil erven dan krijgt hij het geld 

weer terug; kort daarna is Greete gestorven. 

Evert van Hattem, priester, is terzelfdertijd hier ook bij geweest en getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 1011 FOLIO:        290                    DATUM:              11 mei 1525 

 

- Tussen Jan Zuyre en Hans Bruyns. 

Johan Thonysz en Geese Wolters getuigen dat zij afgelopen herfst in Kampen in de Gulden Arent 

aanwezig waren, toen Hans Bruyns uit Riga en Johan Zuyre samen hun afrekening maakten van hun 

handel en uitstaande schulden; zij hoorden o.a. dat Hans Bruyns niets meer tegoed had van Jan Zuyre 

en daarop gaf Jan nog een rondje en betaalde het gelag. De kwijtschelding was afkomstig van sabels  

die Jan van Hans gekocht had en die deze weer had doorverkocht, zodat hij Hans volgens de cedule 

nog iets schuldig was.  

Nr. 1012 FOLIO:         290                    DATUM:               11 mei 1525    

 

- Van Cleyn Wolterken en Gyse van Bloxiel. 

Henrick Jansz en Engbert Rabe getuigen dat zij op Vastenavond in Amsterdam gehoord hebben in 

Geertken Juttes ‘maechthuys’, waar Cleyn Wolterken en Engbert met anderen bij de haard zaten te 

drinken; in hetzelfde huis zaten Gyse van Bloxiel, Henrick en een stel onbekende mensen te drinken 

aan een tafel en een van hen wierp een kan naar Cleyn Wolterken en zei dat ze niet wilden drinken met 

dieven en verraders. Een van de volgende dagen, waren de getuigen met Gysbert Hoyer weer bij Gyse 

en toen het voorval ter sprake kwam, bleef Gyse beweren dat Cleyn Wolterken een dief en verrader 

was en dat hij dat kon bewijzen aan al zijn familieleden.  

Gysbert Hoyer getuigt dat hij dit laatste ook gehoord heeft.  

 

Nr. 1013 FOLIO:         290v                  DATUM:                 15 mei 1525 

 

Steven de Vos, dienaar van wijlen mr Hermen Haege, getuigt dat hij goed weet dat enige tijd geleden in 

de oorlog Henrick van Mullem, de waard in de Witte Arent, beslag had gelegd op onderpanden van zijn 

gast Hans Havynck. Henrick en Hans zijn naar mr Hermen Haege gegaan en Hans kreeg zijn 

onderpanden weer terug. Wat er gebeurd was, weet hij niet.  

 

Nr. 1014 FOLIO:         290v                   DATUM:                16 mei 1525 

 

- Van Johan Valckener. 

Jacob Gerrijtsz getuigt dat hij ook gelegerd is geweest op de hulk en dat hij, toen de slag bij 

Genemuiden plaats vond, hier aanwezig was op de welle, waar wijlen mr Hermen Haege wilde dat 
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Hans Valckener de hulk in brand zou steken en het geschut eraf zou halen, waar hij Hans goed voor 

wilde betalen. Hans heeft dit gedaan met zijn maten, de hulk verbrand en het geschut eraf gehaald. 

Getuige Jacob heeft ook meer dan eens gehoord dat mr Hermen Johan Valckener beloofde hem goed 

te betalen: hij had dus niets te winnen of te verliezen, want hij  werd goed betaald. 

Berent Walle, Henrick Boyster, Roloff Smit en Henrick inde Schuyre getuigen een dag later en hoewel 

men van mening kan zijn dat zij andere zaken te winnen of te verliezen hebben, zeggen zij zo nodig 

onder ede, dat zij niets te winnen of te verliezen hebben, want in de tijd dat zij met Hans op de hulk 

lagen zijn zij goed betaald met laken dat zij van Jacob van Graesz kregen. 

Oetze Schoemaecker getuigt dat hij, in de tijd dat Johan Valckener op de hulk lag, aan hem verkocht 

heeft 11/
8 vat boter voor 12 ph.g. waarvan hij weet dat het op de hulk is gekomen.  

 

Nr. 1015 FOLIO:        291                     DATUM:                    15 mei 1525 

 

- Tussen Berent Claesz opt Eylant tegen Lubbert Luytkensz uit Emmeloord over de 25 stuiver Brabants 

voor het uitbesteden van een vaars.   

Hessel Jansz, schipper, getuigt onder ede dat hij in de afgelopen herfst aanwezig is geweest in 

Emmeloord in het huis van de schout en hoorde dat Lubbert Luytgensz opdracht gaf een vaarsje bij 

Berent Claesz opt Eylant, de hele winter lang tot aan mei, te onderhouden, waarvoor Berent 1 ph.g. van 

25 stuiver Brabants  zou krijgen en hij meldt verder dat er afgesproken werd dat als de vaars vóór mei 

zou overlijden, hij volledig betaald zou worden  

Nr. 1016 FOLIO:         291                     DATUM:               26 mei 1525 

 

- Tussen Jan Claesz en Kersken Woltersz. 

Gese Wynters getuigt dat zij ongeveer een jaar geleden toen wijlen Wolbrich ten Holte ziek was, 

aanwezig is geweest en gehoord en gezien heeft dat wijlen Wolbrich een testament liet schrijven door 

Wolter de Cappelaen. Zij hoorde dat het voorgelezen werd en er stond o.a. in dat zij haar zuster Gese 

van Ingen haar saijen hoycke gaf, maar of Kersken Woltersz het daarmee eens was, weet zij niet.  

Greete Peters, de dochter van Gese, getuigt hetzelfde. 

Griete Ruwaerts, dochter van Gese, getuigt ook hetzelfde. 

De cedule werd voorgelezen in aanwezigheid van Wolbrich en deze zei dat het haar uiterste wil was. 

Toen het testament voorgelezen was, kwam Kersken haar man en was het er niet mee eens. Wat 

daarna gebeurd is, weet getuige niet. 

Lysbeth van den Veen heeft ook gehoord dat de cedule werd voorgelezen en dat er in stond dat de 

vrouw van Jan Claesz een saijen hoicke zou krijgen; Kersken was het in eerste instantie daar niet mee 

eens, maar gaf later toestemming. 

 

Nr. 1017 FOLIO:          291v                 DATUM:               26 mei 1525 

 

- Van mr Arent van Wijck. 

Johan van Aenholt, dienaar van wijlen mr Hermen Haege, getuigt dat wijlen mr Hermen voordat hij in 

Kampen kwam, ziek was geweest in Wijck en dat mr Arent van Wijck hem regelmatig bezocht heeft en 

behandeld zodat hij weer genezen is. Tijdens zijn ziekte heeft getuige Johan gezien en gehoord dat mr 

Hermen mr Arent 6 c.gl gaf van 22 stuiver Brabants per stuk en zei dat hij hem de 6 gulden schonk 

zodat hij hem kon bedanken. 

Johan Dop, ook dienaar van wijlen mr Hermen geweest, getuigt hetzelfde, maar hij was er niet bij toen 

mr Hermen mr Arent de 6 c.gl. gaf; kort daarna kwam Jan op zijn kamer en mr Hermen zei hem dat hij 

mr Arent de 6 gulden geschonken had.  

 

Nr. 1018 FOLIO:           291v                DATUM:               29 mei 1525 
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- Van Kersken Woltersz en Jan Claesz.  

Wolter Capellaen getuigt, zo nodig onder ede, dat hij aanwezig is geweest bij het sterfbed van de vrouw 

van Kersken Woltersz en dat hij toen haar testament beschreven heeft in een cedule die hij hardop 

heeft voorgelezen in aanwezigheid van Kersken Woltersz. Toen deze de inhoud van de cedule hoorde, 

werd hij heel kwaad en wilde dat de kapellaan de cedule verscheurde of verbrandde, waarop de 

kapellaan zei dat hij de cedule wel zou bewaren zodat Kersken er geen last van had. Dit gebeurde ’s 

morgens en ’s middags na het laatste sacrament werd alles opgelost. Hoe weet hij niet, want hij was er 

niet bij aanwezig.  

Nr. 1019 FOLIO:           292                DATUM:                    29 mei 1525  

 

- Tussen het convent van Brunnepe en Oetse Vreese. 

Albert Jansz getuigt dat hij in de afgelopen vasten aanwezig is geweest in het klooster te Hulsbergen, 

waar hij gehoord heeft dat Oetse Vreese van de procurator van Hulsbergen essenhout kocht tot 4000 

stuks, de honderd voor 16½ stuiver Brabants.   

Nr. 1020 FOLIO:          292                 DATUM:                    30 mei 1525 

 

- Van Roeloff Alferdynck. 

Jan van der Vecht getuigt dat hij goed weet en aanwezig is geweest dat Roeloff Alferdynck kwam en 

dat wijlen mr Hermen Haege hem maande voor de ongeveer 60 gulden waarvoor Roelof op verzoek 

van mr Hermen borg voor stond, zoals mr Hermen vertelde tegen getuige Jan en ook dat hij een manier 

wist om dit te betalen.  

Jan Rijnvis getuigt dat hij persoonlijk van Henrick Hagen gehoord heeft dat hij zei tegen Roeloff 

Alferdynck dat hij hem tevreden zou stellen, hij zou wel betaald worden.  

 

Nr. 1021 FOLIO:           292v                DATUM:                     30 mei 1525 

 

- Tussen Johan Stellynck, kastelein uit de Kuinre en de executeurs testamentair van mr Hermen Haege. 

Johan Dop, de oude dienaar van mr Hermen, getuigt dat hij met wijlen mr Hermen toen deze uit Wijck 

gekomen was, naar het huis  in Kuinre is geweest, waar hij gehoord en gezien heeft dat mr Hermen en 

Jan Stellynck, op de avond van de apostelen St. Symon en Judas met elkaar een afrekening maakten 

die getuige ook zelf schreef. Bij het afrekenen bleek dat wijlen mr Hermen Jan Stellynck zijn 

vertegenwoordiger van de landheer in de Kuinre nog schuldig was voor diens jaarlijkse toelage voor het  

onderhoud van het huis in Kuinre en de kosten van de soldaten aldaar een bedrag van 510 g.g. van 28 

stuiver Brabants de gulden, waarmee beide partijen tevreden waren. Mr. Hermen beloofde dit snel te 

betalen; hierbij was aanwezig Henrick Haege, de broer van wijlen mr Hermen.  

Nr. 1022 FOLIO:            292v               DATUM:                   30 mei 1525 

 

- Van Claes Dagge. 

Johan Scepeler getuigt dat hij tijdens de afgelopen oorlog namens wijlen mr Hermen Haege gevraagd is 

door Lubbert van Hattem en wijlen Thonys van den Grave om twee of drie vaten kruit te leveren in de 

Kuinre; getuige Johan verwees hen naar Claes Dagge omdat hij kruit te koop had. Daar heeft getuige 

Johan gezien dat Claes twee vaten kruit afleverde op de waag, waar het daarna heen ging, weet hij 

niet.  

Lubbert van Hattem getuigt dat hij weet dat mr Hermen Haege van Claes Dagge twee vaten buskruit 

gekocht had en een klein vaatje kleinkruit, samen ongeveer 30 pond aan gewicht, en deze twee vaten 

en 1 vat kleinkruit werden door Lubbert bij mr Hermen thuis gebracht; wat hij er meer gedaan heeft, 

weet Lubbert niet zeker, want Hermen beloofde Claes te betalen als zijn eigen schuld.  

 

Nr. 1023 FOLIO:          293                   DATUM:                     30 mei 1525   



RAK inv.nr. 10 

 

224 

 

 

Jan van Anholt getuigt onder ede dat hij aanwezig is geweest toen wijlen mr Hermen Haege laatst ziek 

werd en daarna stierf, en dat hij terzelfdertijd met Jan Dop, de andere knecht, van wijlen mr Hermen de 

gordel en tas losmaakte die zij weglegden op het bureau in zijn kamer, vlak bij het bed, waar alles twee 

of drie uur lang bleef liggen. Daarna zag hij dat Jutte, de dienstmeid, de tas en de gordel van het bureau 

nam en opsloot in een kast waar het linnengoed in lag; hij weet wel dat in de tas een sleutel zat van een 

van de kisten waar de andere sleutels van mr Hermen in zaten. In diezelfde tas zat ook zijn zegelring en 

wat geld, hoeveel en wat er nog meer in zat, weet hij niet. Van zijn zegel, ringen, kettingen, geld of 

anderszins weet hij niets; evenmin heeft hij gezien dat iemand anders ze droeg, hij heeft ook niet gezien 

dat iemand aan zijn kisten kwam, anders dan bij het gerecht. Hij meldt eveneens dat hij nooit gezien 

heeft dat mr Hermen enige gouden kettingen of ringen met stenen, anders dan zijn zegelring, gehad 

heeft. Wel heeft hij gehoord dat in de tijd dat mr Hermen op sterven lag en Jan Dop er ’s nacht waakte, 

er rumoer boven was, hij weet niet waarom.  

 

Nr. 1024 FOLIO:           293v               DATUM:                  30 mei 1525 

 

- Jan Dop. 

Jan Dop getuigt dat hij met wijlen mr Hermen laatst van Wijck hierheen was gereisd als zijn dienaar en 

dat toen zij uit Wijck weggingen mr Hermen hem twee kleine korfjes gaf, beide even groot, die zij op 

verzoek van mr Hermen in de kist met kleding borgen en de kist was zo zwaar geworden dat hij 

nauwelijks door één man getild kon worden. De twee korfjes waren met witte linten dichtgebonden en 

met zijn zegel gemerkt; ze werden ook naar Kampen gebracht en neergezet boven in de kamer. 

Getuige Jan werd weggestuurd voor een boodschap en toen hij terugkwam zag hij de korfjes niet. Na  

het overlijden van mr Hermen, toen ze weer uit de kist werden gehaald, zag hij dat er een open was 

geweest en dat het korfje niet verzegeld was. Wat er gebeurd is en wie dat gedaan heeft, weet hij niet. 

Hij meldt verder, toen hij met hulp van dienaar Jan de gordel en de tas van mr Hermen had afgedaan 

en op de tafel of bureau gelegd had, dat Jutte de dienstmeid, de tas en gordel meenam en in een kast 

borg; in de tas zaten de sleutel van de kist waar de andere sleutels in zaten en ook zijn zegelring en wat 

goud; ’s nachts toen hij met de andere dienaar boven was, hoorde hij dat men opende en sloot, maar ze 

wisten niet wat ze daaraan konden doen. Toen de dienstmeid beneden kwam zei ze in het algemeen 

dat ze niet wist wat er met de lakens was, terwijl de getuige wist dat het linnengoed beneden in de 

kamer was. Hij kon het niet controleren want de meid behield de sleutels. 

Verder meldt hij dat hij het boek waarin mr Hermen zijn rekeningen noteerde en waarin ook andere 

rekeningen en aantekeningen stonden, opborg in een leren map en deze bovenin een klein kastje borg. 

Waar alles is gebleven, weet hij niet en heeft hij niet gezien.   

 

Nr. 1025 FOLIO:         294                    DATUM:                     31 mei 1525 

 

- Tussen Henrick Jansz van de Zwartendijk en Jan van Olst. 

Jan van Wesell getuigt dat Henrick Jansz van de Zwartendijk hem het huis ‘in de Zwaen” verhuurd had, 

dat Henrick van Jan van Olst gehuurd had; hij begon in dat huis spiering te zouten in de zaal en meldt 

dat toen Jan van Olst bij hem kwam en niet wilde dat hij dat in de zaal deed; hij verplaatste alles naar 

de keuken, maar dat wilde Jan van Olst ook niet. Daarna heeft hij veertien dagen lang in de koestal 

gezouten. Zwarte Berent kwam bij hem langs namens Jan van Olst en bood hem 80 pond als hij niet 

meer zou zouten in het huis dat hij gehuurd had tot Midvasten en het vóór Vastenavond zou ontruimen. 

 

  Nr.  1026 FOLIO              294v                DATUM:                 31 mei 1525   

 

- Tussen Johan Mouwertsz en Peter van Venloe over de kalk. 

Arent Muysholt en Henrick Jansz, kalkdragers, getuigen dat Johan Mouwertsz en Peter van Venloe 

onenigheid hebben over een stapel kalk die Peter bij de stadsmuur had liggen en die Jan van hem 
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gekocht had. Getuigen melden dat zij de hoop kalk die Peter toebehoort, in de afgelopen vasten daar 

neergelegd hebben en dat het niet meer is dan 12 vaten.   

Nr. 1027 FOLIO:            294v                 DATUM:                   31 mei 1525 

 

- Van Peter Wenck. 

Jacob Schumer getuigt dat hij in de deuropening zat toen er rumoer ontstond en hij heeft niet anders 

gezien of gehoord dan dat Lubbert uit het huis kwam en dat het bloed van zijn hoofd afliep.  

Brigitte de waardin getuigt dat  zij Peter Wenck en Lubbert Smit zag liggen bij de anderen en dat zij 

elkaar bij de haren hadden; meer weet zij niet.  

 

Nr. 1028 FOLIO:          295                     DATUM:                  31 mei 1525 

 

- Van Peter Wenck gildemeester van de smeden. 

Henrick Wychertsz, slotenmaker, getuigt dat hij met de andere gildebroeders van de smeden afgelopen  

zondagavond in het Bregitten huis is geweest waar zij samen een vat bier dronken; Peter Wenck, de 

gildemeester, ging daar tekeer tegen getuige en beschuldigde hem ervan het gilde niet waard te zijn. 

Henrick wilde er met hem over spreken maar Peter greep een kan van de tafel en gooide hem naar 

Henrick, maar raakte zijn zoontje. Van de verdere onenigheid, heeft Henrick niets gezien. 

Warner Swaercop was achterin het huis bij de waardin en heeft van alles niets gezien. 

Werner Bolte heeft alleen maar gezien dat Peter Wenck en Lubbert Smit elkaar bij de haren grepen en 

elkaar aftuigden en dat smid Peter een kan in zijn hand had, maar of hij daarmee sloeg, heeft hij niet 

gezien.     

 

Nr. 1029 FOLIO:           295                 DATUM:                  31 mei 1525 

 

- Van wijlen mr Hermen Haeges goederen. 

Jutte de dienstmaagd getuigt dat het verhaal gaat dat een gouden ketting, een zakje met ringen, het 

zegel van wijlen mr Hermen en andere zaken verdwenen zouden zijn. Zij meldt eerst onder ede dat zij 

de ketting nooit gezien heeft, maar heeft horen zeggen dat mr Hermen een tijd geleden een ketting als 

onderpand gesteld had en dat het pand was ingelost. Verder wat betreft de ringen, meldt zij dat het wel 

vijf jaar geleden is dat zij zag dat mr Hermen een buideltje met enige ringen had waarvan zij dacht dat 

hij ze uitleende aan de dochter van Jerp Minius in Wijck om er mee te pronken en heeft ze sindsdien 

niet meer gezien. Mr Hermen heeft ongeveer een jaar voor zijn overlijden een testament gemaakt en 

misschien zijn ringen daarin weggegeven. Zij hoorde wel dat hij zei dat hij zijn testament maakte zodat 

zijn familieleden daar gebruik van konden maken. Zij weet dus niet of hij bij leven de zaken w.o. de 

band met ringen, heeft weggegeven of vermaakt. Verder weet zij niets over zijn zegel, geld en 

dergelijke. Zij verklaart dat na het overlijden van mr Hermen Jan, de oude knecht, aan Henrick Haege in 

handen heeft gegeven een klein leren zakje waarin het rekenboek, een gouden ‘hoube’ e.d. zaten en 

verder nog een ander boek, genoemd de kroniek. Zij heeft ook gezien dat het tinnen goed van wijlen mr 

Hermen Haege boven in de kamer in open kisten zat en dat Henrick Hage zijn oude tinnen goederen, 

die er twee of drie jaar stonden, verwisselde voor de goederen van mr Hermen, meer weet zij hier niet 

van. 

Zij meldt verder dat zij samen met de weduwe van Bartolt van Wilsem boven in de kamer was waar het 

testament lag, en zocht naar schonen hemden, lakens e.d. omdat mr Hermen veel vuil maakte maar 

omdat zij zo bedroefd was heeft ze niet altijd alles goed waar genomen.  

Zij houdt vol dat zij nooit kleine dingen, geld of goederen van hem heeft meegenomen of verhandeld. 

 

  Nr. 1030 FOLIO:           296                  DATUM:                         31 mei 1525  

 

- Tussen Johan Henrixsz en de executeurs en erfgenamen van mr Hermen Haege. 
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Swarte Berent, stadsdienaar, getuigt dat hij in de afgelopen oorlog in de Kuinre is geweest met 

Raadsvrienden die gestuurd waren door de stad, zoals Roloff Pael en Johan van der Vecht en hij heeft 

daar gehoord dat wijlen mr Hermen Haege van Johan Henrixsz een kastanjebruin paard kocht voor een 

bedrag van 15 ph.g.; mr Hermen nam het paard mee en zei tegen Johan dat hij het paard binnen acht 

dagen zou betalen; hoe het met de betaling is, weet hij niet.  

Nr. 1031 FOLIO:        296                    DATUM:                       31 mei 1525 

 

- Van het gevecht van de smeden.  

Johan Sloetemaecker getuigt dat Peter Wenck en Lubbert Smit elkaar in de haren vlogen en Johan zag 

dat Peter Lubbert met een kan op het hoofd sloeg; meer weet hij niet.  

Hermen Smit heeft gezien dat Peter en Lubbert elkaar aan de haren trokken en meer weet hij niet.  

Johan Sloetemaecker heeft nog gezien dat Warner Swaercaper in het gelag zijn mes trok voor priester 

Jan Dirixsz, de zoon van priester Bollekens, maar hij stak  er niet mee.  

 

Nr. 1032 FOLIO:         296                   DATUM:                    2 juni 1525 

 

- Tussen Jan Mouwertsz en Peter van Coelen. 

Dirick ten Gronde en Tymen van Vorst getuigen dat zij ongeveer vijf jaar geleden aanwezig zijn geweest 

toen mr Peter van Coelen en Jan Mouwertsz samen een huis hadden en dat mr Peter het aandeel van 

Jan Mouwertsz overnam en kocht voor 40 g.g. Zij melden dat ze niet weten of het g.g. waren, dat werd 

wel gezegd.  

Nr. 1033 FOLIO:         296v                  DATUM:                    2 juni 1525 

 

- Van het gevecht tussen Jan van Dalffsen en Peter Droochscheerder. 

Rutger Wyllemsz en Hermen Jansz getuigen dat zij samen zaten te drinken op de maandagavond in de 

Pinkstertijd en zij hebben gehoord dat Jan en Peter samen praten over het papegaaischieten en dat zij 

met elkaar wedden om geld. Zij hoorden verder dat Jan van Dalffsen zei dat hij in de strijd een  

hoornsgulden was kwijt geraakt, waarop hij woorden kreeg met Peter Droochscheerder en tenslotte 

samen op de deel belandden, waar getuigen tussen hen in gingen staan om ze uit elkaar te halen. 

Getuigen hebben niet gezien dat er een mes getrokken was, dat er gegooid, gestoken of geslagen 

werd; wat er op straat gebeurde, weten zij niet, dat hebben zij niet gezien.  

Nr. 1034 FOLIO:          296v                  DATUM:                  2 juni 1525 

 

- Van de smeden. 

Peter Ynkens heeft gezien dat Peter Wenck en Lubbert Smit elkaar bij de arm en aan de kleren vast 

pakten en dat Peter een kan in de hand had, maar zag hem daar niet mee slaan. Hoe het kwam dat 

Lubbert bloedde aan zijn hoofd, weet hij niet.    

Nr. 1035 FOLIO:         297                    DATUM:                   2 juni 1525 

 

- Van de Ensenaar. 

Thonys Backer en Henrick Cuper getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden aanwezig waren bij 

de Louwenpoort waar zij gezien hebben dat twee Ensenaars samen ruzie kregen en dat de ene een 

stuk hout in de hand had waarmee hij de ander op het lijf sloeg. Er kwam een andere Ensenaar langs 

die degene met het stuk hout beet pakte en op de grond wierp, verder deed hij niets. En degene die 

geslagen was deed niets terug maar bloedde wel. Hoe dat allemaal gekomen is weten getuigen niet en 

ook niet hoe zij heten. 
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Louwe Brouwer heeft het gevecht niet gezien maar er wordt gezegd dat degene die sloeg Claes Lubbe 

heette uit Emmeloord en degene die geslagen werd Dirick Beertensz uit Emmeloord; degene die de 

andere tegen de grond sloeg heette Jan Vranxsz uit Emmeloord.  

Nr. 1036 FOLIO:         297                  DATUM:                  14 juni 1525 

 

- Van Reyner Wertensz en Alyt Lambers. 

Arent Geerloffsz en zijn vrouw Griete getuigen dat wijlen Arent Roetsz in hun huis is overleden en zij 

hoorden van hem ongeveer twee dagen voor zijn dood, dat hij klaagde dat hij niet meer te verteren had; 

zij hoorden verder dat Reyner Wertensz hem nog iets schuldig was, een schepel rogge met name en 

dat het al uit het stadsboek was gehaald. Getuigen melden dat zij het goed hebben begrepen dat 

Reyner hem nog iets schuldig was.  

Nr. 1037 FOLIO:        297v                  DATUM:                   14 juni 1525 

 

- Tussen Thys Coelgreve en de vrouw van Goert de Loper. 

Andries[v] op de warmoesmarkt getuigt dat zij ongeveer vier of vijf dagen geleden gehoord heeft dat de 

vrouw van Goert de Loper en Thys Coelgreve ruzie met elkaar hadden en dat de vrouw van Goert o.a. 

tegen Thys zei dat zij noch hoer noch dief was en evenmin hemden had gestolen en dat hij geen knoop 

van kleren zou krijgen; meer weet zij niet.  

Nr. 1038 FOLIO:        297v                   DATUM:                  14 juni 1525   

 

- Van dove Hermen Smit. 

Johan van Aenholte, de dienaar van wijlen mr Hermen, getuigt dat hij in de laatste oorlog toen zijn 

meester er nog was, op diens bevel met een pas van hem bij dove Hermen Smit een dozijn schoppen 

gehaald heeft die mr Hermen daarna naar de Kuinre stuurde. Johan meldt verder dat dove Hermen 

wijlen mr Hermen dikwijls heeft gemaand en huilend achter hem aan liep om zijn geld te krijgen; zo nu 

en dan gaf mr Hermen hem een gulden of zo iets; verder weet getuige niets. 

Nr. 1039 FOLIO:         297v                 DATUM:                   14 juni 1525 

 

-Tussen Thonys Backer en de executeurs testamentair van mr Hermen Haege. 

Cornelys Vleishouwer getuigt dat hij voor de Louwenpoort op de steiger zat toen onze genadige Heer in 

de laatste oorlog uit Kampen wegtrok en hij heeft gehoord dat Thonys Backer tegen mr Hermen zei dat 

zijn heer daar wegging en zich afvroeg waar hij nu zijn geld moest verdienen, want hij wilde niet meer 

bakken. Mr Hermen zei hem dat hij garant stond voor al het brood dat hij nog zou bakken en het wel 

wilde betalen.  

De knecht van Pauwel Joestsz in de H. Geest zat ook hierbij en meldt dat hij hetzelfde gehoord heeft 

als Cornelys, n.l. dat mr Hermen beloofde aan Thonys Backer dat wat hij nog zou bakken door hem 

betaald zou worden als zijn eigen schuld.  

 

Nr. 1040  FOLIO:         298                     DATUM:                   14 juni 1525 

 

-Tussen Siert Reyntkensz van der Beits uit Friesland en Tjarck Zywart Bolensz uit Beetsterzwaag  

tegen  Lambert Ruyse uit Zwolle. 

Luytken de Wylde en Nyse de waardin ‘inde Sloetel’ getuigen dat zij kort na afgelopen Pasen in 

Kampen aanwezig waren ‘inde Sloetel’ toen de koop gesloten werd tussen Siert Reyntkensz van der 

Beits en Tjarck Zywart Bolensz uit Beesterzwaag enerzijds en Lambert Ruyse uit Zwolle anderzijds van 

zekere magere ossen die Siert en Tjarck aan Lambert verkochten. Getuigen melden tijdens hun 

eedaflegging dat Tjarck, de jonge koopman, altijd bij de koop aanwezig is geweest, zijn toestemming 

gaf en tevreden was met de deal. 
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Nr. 1041 FOLIO:          298                   DATUM:                 19 juni 1525 

 

- Van Claes van Enss. 

Gysbert van Leuwen, Jan ter Helle en Geert Derixsz, smid, getuigen onder ede dat zij goed gekend 

hebben wijlen Jan Bruynsz, kuiper, alias van Enss en zijn echtgenote wijlen Alyt, de dochter van Jan 

Holthuys; zij hebben drie kinderen nagelaten die nog in leven zijn, n.l. Zele Jansz, kuiper en onze 

burger, Claes Jansz alias van Enss, burger van Danzig en toner van deze brief en Geertruydt Jans, 

onze burgeres, allen kinderen van Jan Bruyns en Alyt van Holthuys. Getuigen kennen de kinderen van 

jongs af aan en bevestigen dat zij erfgenamen zijn van Jan en Alyt.  

Hierna zijn voor het gerecht verschenen Zele Jansz, kuiper, met zijn vrouw Geertruydt, Geertruydt Jans 

met haar broer Zele en haar momber Mathys Henrixsz, als nagelaten kinderen van wijlen Alyt Holthuys, 

en zij hebben een volmacht verstrekt aan hun broer Claes Jansz alias van Enss, toner van deze brief, 

om namens hen te ontvangen en te verkopen het huis en erf afkomstig van wijlen Geertruydt 

Brunswyxs, samen met Alyt van Holthuys broerskinderen, gelegen in Munster, waar van wijlen priester 

Geert Tripmaecker jarenlang zijn lijfrente van gehad heeft en dat nu vervalt aan de erfgenamen. Hij zal 

het geld ontvangen en er verantwoording over afleggen en verder alles doen wat noodzakelijk is. 

 

Nr. 1042 FOLIO:         298v                 DATUM:                 21 juni 1525 

 

- Tussen Geert Pauwe en Reyner Martensz. 

Jacob Schumer en Brigitte, waard en waardin en Jan Kerckhoff getuigen dat zij in de afgelopen oorlog 

aanwezig waren bij Jacob Schumer, waar Peter Vondelynck, als gevolmachtigde van Geert Pauwe, en 

Reyner Martensz woorden met elkaar hadden over een merrie die Geert bij Reyner thuis had staan; 

getuigen hebben gehoord dat Vondelynck en Reyner met elkaar overeen kwamen dat Reyner de merrie 

zou laten volgen t.b.v. Geert en dat Reyner daarom zou ontvangen van wijlen Johan Wegge 10 ph.g. 

Daarna liet Reyner Martensz de merrie brengen voor de deur van Jacob en de vrouw van Reyner kwam 

erbij en nam hem weer in bezit. Hoe het afgelopen is, weten getuigen niet.  

Nr. 1043 FOLIO:        299                     DATUM:                   21 juni 1525  

 

- Van Snoexken en Jan van Ommen. 

Henrick van Lochem getuigt dat hij afgelopen winter een keer gehoord heeft dat Jan van Ommen Albert 

Snoeck geslagen zou hebben met een ‘brantroer” op zijn hoofd, maar Henrick is daar niet bij geweest, 

hij heeft het van horen zeggen. Er zouden bij aanwezig geweest zijn: Claes Croese, Johan Rijnvis en 

anderen.  

Geert Sandersz weet niets van de zaak.  

 

Nr. 1044 FOLIO:        299                     DATUM:                   21 juni 1525 

 

- Van Jan Twent en Roloff Twent. 

Henric de Stadsmeier op de sluis getuigt dat ongeveer veertien dagen geleden bij hem zaten te drinken 

Jan en Roloff Twent, Jan Gerrytsz en diens zoons Bartolt en Jacob; er ontstond twist onderling en 

Henrick zag o.a. dat Jan Twent bij het kwaad worden een klein mes in de hand nam en dat Roloff Twent 

en de anderen ook hun mes trokken en dat Jan Gerrytsz of diens zonen zouden zijn gestoken als niet 

iemand Jans arm vast hield. Roloff bloedde aan zijn hand of zijn vinger, wie dat had gedaan weet 

Henrick niet. Henrick zag ook dat Jan Gerrytsz een mes in de hand had en hij zei tegen Johan Twent 

dat hij hem de hals wel wilde afsteken, maar hij deed het niet. Getuige zag dat Johan Twent de 

hoofdoorzaak was van al deze twist en als eerste begon.  

Dit gebeurde allemaal binnen in het huis en voor de deur schold Roloff Twent Jacob, de zoon van Jan 

Gerrytsz, uit voor nar en Jacob greep de pols van Roloff en sloeg hem daarmee op het lijf. 
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Jacob Henrixsz en Arent Lubbertsz getuigen dat zij daarbij aanwezig waren en gezien hebben dat 

Johan Twent en Jan Gerrytsz met elkaar slaags raakten en uit elkaar werden gehaald, zodat zij elkaar 

niet konden slaan of steken; maar zij hadden nog geen messen getrokken. Toen Jan Gerrytsz naar 

buiten was gegaan, zagen zij dat Johan Twent een klein mes in zijn hand had maar er niets mee deed. 

Ze gingen wel erg tegen elkaar tekeer, maar zij weten niet wat ze zeiden; wat er buiten gebeurde, 

weten zij evenmin.  

 

Nr. 1045 FOLIO:         299v                   DATUM:                  21 juni 1525 

 

Henrick Bargevarer en Wyllem van der Schere getuigen dat een jaar geleden toen het nog oorlog was, 

Peter van Wyringen hier een zak hop kocht van Wyllem van der Schere, toebehorend aan getuigen 

Henrick en Wyllem samen, die Peter ontving uit het huis van Wyllem en inscheepte naar Deventer. 

Getuigen melden dat het goede koopwaar betrof en ze verkochten nog wel 9 of 10 zakken hop aan 

andere mensen, die er tevreden over waren.  

 

Nr. 1046 FOLIO:         299v                  DATUM:                   23 juni 1525 

 

- Tussen Peter Evertsz en Dirick Tripmaecker. 

Geert de Stadssmid getuigt dat hij ongeveer vier of vijf jaar geleden aan Peter Evertsz een bepaald 

bedrag schuldig was, hij weet niet meer precies hoeveel, van ijzerwaren die hij van Peter gekocht had 

en omdat de stad hem ook iets schuldig was ging hij naar Dirick Tripmaecker, die toen rentmeester 

was, die dacht dat Peter Evertsz namens Geert betaald moest worden; toen kwamen Peter, Dirick, 

Geert en wijlen Albert Kruse bijeen voor de schepenkamer, waar Peter woorden had met Albert Kruse 

over land; Peter gaf Geert 5 stuiver Brabants zodat het precies 15 g.g. waren die Peter van Dirick zou 

ontvangen.  

Dirick Tripmaecker getuigt dat Peter Evertsz hem, toen hij nog rentmeester was, had gemeld, in 

aanwezigheid van wijlen Albert Kruse en Geert Smit, ongeveer 30 h.p. te ontvangen in de rentmeesters 

kamer en aan Albert Kruse te betalen namens Peter, afkomstig van hetgeen Geert de stadssmid voor 

de stad verdiend had, dus die Geert schuldig was aan Peter.   

Dirick antwoordde dat hij dat niet kon doen buiten de andere rentmeesters om; wat er verder gebeurde, 

weet Dirick niet.  

 

Nr. 1047 FOLIO:        300                      DATUM:                    23 juni 1525 

 

- De zaak van Frerick Theuwesz en de verwondingen die hij aan zijn been heeft gekregen. 

Aanwezig: Hermen Jansz, Claes van Parijs, Evert van Dulmen en Jacob Maeler. 

Otto, de zoon van Geert Smit, getuigt dat hij goed weet dat zijn vader aan Peter Evertsz een tijd 

geleden een bepaald bedrag schuldig was van ijzerwaren en dat deze schuld overgedragen werd aan 

de stad en dat Peter dat goed vond; meer weet hij niet. 

 

Nr. 1048 FOLIO:        300                      DATUM:                       23 juni 1525  

 

- Van het hout gehaald uit het St. Nicolaasbos. 

Alyt Claes, wonend in de Hagen met Laurens Vreese, erkent dat zij in het St. Nicolaasbos is geweest 

en dat zij daar uitsluitend gesprokkeld heeft wat voor de voet lag. Dat hebben ook gedaan Diricken en 

zijn moeder, wonend op den Oirt, Lubbe en een meisje genaamd Stynken, haar moeder is Gese en 

woont op de Kalverhekkenweg.   

Nr. 1049 FOLIO:         300                     DATUM:                     23 juni 1525 

 

- Van Peter van Antwerpen en Jan de brouwersknecht die gevochten zou hebben. 
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Gerryt Goessensz, knecht van Johan van der Vecht, getuigt dat hij op de stoep bij zijn baas zat en zag 

dat Peter van Antwerpen en Goesen de brouwersknecht uit het huis van Johan Wachter kwamen en 

elkaar bij de mouw vasthielden; Gerryt heeft niet gezien dat zij elkaar staken of sloegen of hun mes 

hadden getrokken.  

Nr. 1050 FOLIO:          300                  DATUM:                   23 juni 1525 

 

- Van Johan Nyemeyer. 

Claes van Parijs, Jacob de Maeler en Hermen Jansz getuigen dat zij opzichters waren toen de St. 

Joriens schutterij hun maatschap vierden op het huis en zij hebben toen gehoord dat Frerick 

Theuwensz een wond zou hebben aan zijn been en dat het gebeurd was door het mes van Neymeyer; 

anders weten zij niet, zij hebben het zelf niet gezien.   

 

  Nr.  1051 FOLIO:            300v                DATUM:               28 juni 1525 

 

- Van priester Jan Dirixsz, Bollekens zoon. 

Wyllem Tymensz getuigt dat hij ook op het Schepenhuis was toen de schutterij St. Sebastianus zijn 

maatschap vierde; hij zag daar dat priester Johan Dirixsz en Volcker Gysbertsz, de wever, onenigheid 

hadden en dat priester Johan de wever een ‘schele’ noemde en het mes uit de schede van de wever 

trok en hij zou hem daarmee gestoken hebben, als niet getuige Wyllem zijn arm vast pakte. Toen de 

wever dat zag pakte hij zijn mes terug, waarbij zijn hand gewond raakte.  

Nr. 1052 FOLIO:            300v                DATUM:                30 juni 1525   

 

- Tussen Meynart Louwensz en Johan Wever. 

Henrick Truyffel getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden aanwezig was in de Gulden Arent, toen 

Meynart Louwensz het potschip kocht van Johan Wever; in die tijd was het verboden voorbij de brug te 

varen en getuige Henrick hoorde dat Meynart beloofde de eerste termijn van het potschip te betalen en 

vroeg de andere termijnen te mogen uitstellen totdat het weer vrede was en de schepen weer mochten 

varen. Jan was hier tevreden mee. 

Nr. 1053 FOLIO:            301                  DATUM:                30 juni 1525  

 

- Tussen Truyde Wenemers en de kerkmeesters van St. Geertruyden. 

Henrick Caye en Lysbet zijn echtgenote getuigen dat het huis waar zij nu in wonen afkomstig is uit de 

erfenis van wijlen Mette Caye, de moeder van Henrick Caye en de andere delen van het huis hebben zij 

gekocht van de overige erfgenamen en dat alles is nu 20 jaar geleden. Uit het huis gingen 6 h.p. per 

jaar t.b.v. Alyt Walle, grootmoeder van Truyde Wenemers die een tijd lang in de kost was bij haar 

dochter, Geertruydt Wenemers, die de moeder was van Truyde. Omdat wijlen Alyt niet langer in de kost 

wilde blijven, heeft zij een plaats gekocht in St. Geertruyden Gasthuys, waar zij o.a. inbracht 3 h.p. van 

de genoemde 6 h.p., en de andere 3 h.p. liet zij haar dochter Geertruydt houden voor haar verteringen. 

Getuigen hebben dus 20 jaar lang betaald 3 h.p. aan het St. Geertruyden Gasthuys en 3 h.p. aan 

Geertruydt en later aan Truyde. De 6 h.p. zijn dus gelijk aan tins.  

Een tijd geleden hebben Henrick en Lysbet nog een lening genomen van 3 h.p. op het huis t.b.v. het St. 

Geertruyden Gasthuis waarvan Henrick van Diefholt en Jan Glauwe kerkmeesters zijn en de 

ontvangers; de eerste 3 h.p. zijn dus de oude regeling die voortduurt en de andere 3 h.p. zijn ook voor 

St. Geertruyden.  

 

Nr. 1054 FOLIO:           301                    DATUM:                3 juli 1525  

 

- Tussen de mombers van Geert Evertsz en Jan van Gelre. 
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Geert van Bysell en Barbara, waardin in de Stal, getuigen dat zij afgelopen herfst aanwezig zijn 

geweest en de wijnkoop hebben helpen drinken, toen Jan van Gelre het huis en erf kocht in de Hagen 

van de mombers van Geert Evertsz; getuigen hebben toen gehoord dat Jan van Gelre beloofde dat als 

de tins op het huis, die de pupil ten goede kwam, niet betaald zou worden dat daarvoor dan als 

onderpand gesteld zou worden het andere huis en erf van Jan van Gelre in de Hagen, zodat hij het 

gekochte huis niet kwijt zou raken.  

Nr. 1055 FOLIO:         301v                   DATUM:                    3 juli 1525 

 

- Van de kinderen van Tymen van den Veen. 

Jan Jansz, Berent Tymerman en Arent Segertsz getuigen dat zij buren zijn van Tymen van den Vene 

zodat zij goed weten ….. [ niet af – zie nr. 1056] 

Henrick Jansz, onze burger, heeft onder ede verklaard dat hij, op het handschrift van 15 ph.g. dat graaf 

ter Moerse hem in 1521 gegeven heeft i.v.m. een potschip, geen cent ontvangen heeft, dat hij het 

gehele bedrag dus nog mist.   

Nr. 1056 FOLIO:         302                      DATUM:                   3 juli 1525 

 

- Van Tymen van Veens kinderen. 

Jan van Oldenzeell, Johan Evertsz en Mechtelt Henrixdochter getuigen dat zij goed gekend hebben 

wijlen Femme Henrixs die onlangs in Utrecht is overleden en die van jongs af aan in onze stad 

gewoond heeft; getuigen weten zeer goed dat Femme twee kinderen had bij Tymen van der Veen, onze 

burger en toner van deze brief, van wie één kind is overleden en het andere nog in leven is, ongeveer 2 

jaar oud en bij de vader woon; getuigen hebben hem een dezer dagen nog gezien. Van dat kind heeft 

Femme bij Jan van Oldenzeell in de kraam gelegen; Mechtelt is de zuster van wijlen Femme en heeft 

altijd een oogje op die kinderen gehouden. Johan Evertsz is een buurman van Tymen en Femme 

geweest toen zij nog bij Tymen woonde. Getuigen weten dus heel zeker dat wijlen Femme de echte 

moeder is van dat kind.  

Nr. 1057 FOLIO:       302                       DATUM:                    5 juli 1525 

 

- Tussen Ulrick Henrixsz en Evert van Hardenberch. 

Egbert Hermensz getuigt dat hij met Peter Voss er bij was toen de schepen in het Vlie aangehouden 

werden door het galjoen van de koning uit Denemarken; hij zat zelf in het galjoen waar ook veel 

Bremers waren, die eveneens aangehouden waren en gevangen genomen en die koren vervoerden. 

Egbert hoorde dat de Bremer schippers o.a. gevraagd werd door de bemanning van het oorlogsschip of 

zij het koren weer wilden terugkopen zoals de Husenaars gedaan hadden, maar dit werd door de 

schippers ontkend, want het koren behoorde toe aan de koopman en zij verzorgden alleen de vracht 

ervan en de koopman zou zijn koren betaald krijgen. Of Evert van Hardenberch dit hoorde, weet Egbert 

niet en meldt verder dat de schippers niet gedwongen werden het goed te verkopen, ze konden het ook 

laten; hij zegt nog dat Evert weit aan boord had samen met een man uit Bremen die naar Amsterdam 

ging.  

Nr. 1058 FOLIO:         302v                 DATUM:                    5 juli 1525 

 

- Tussen Arent Jansz, verwer en Gese Trumpers. 

Henrick Gysbertsz en Henrick Lubbertsz getuigen dat zij door Arent Jansz gevraagd zijn als oorkondslui 

bij Jan Keyser thuis op de dag van Petrus en Paulus en dat zij daar gehoord en gezien hebben dat 

Thobe Keyser vroeg aan Arent Jansz of hij de verfketel die achterin het huis stond wilde accepteren als 

betaling voor zijn schuld; zij werden het eens dat het de betaling voor 10 ph.g. was en Arent liet de ketel 



RAK inv.nr. 10 

 

232 

 

naar zijn huis brengen. Een dag of twee later liet Gese beslag leggen op de ketel van Arent. Toen deze 

overeenkomst plaats vond, stond de ketel vrij in het achterhuis.    

Nr. 1059 FOLIO:          302v               DATUM:                    26 juli 1525 

 

- Van koopman Ulrick 

Henrick Jacobsz, Jacob Petersz en Olfart Jansz getuigen dat zij met schipper Evert van Hardenberch 

zeilden in dezelfde tijd dat hij het mout, de schoppen en de weit uit het Bremer schip dat voor het 

galjoen uitgeweken was, had ingeladen en getuigen zeggen dat de man uit Bremen zich vervelend 

gedroeg. Hij zei tegen Evert van Hardenberch op diens schip toen Evert alles al had ingeladen dat hij 

over de weit niets te zeggen had en er niets aan verdiende, omdat die toebehoorde aan de Raadsheer 

en andere rijke lui uit Bremen, die wel achter hun goederen aan zouden gaan. Evert wilde een 

geschreven bewijs van de Bremer man hebben, maar deze beweerde dat hij niet kon schrijven. Evert 

vroeg hoe het dan verder moest en volgens de Bremer man moest hij dat zelf maar uitzoeken.  

Even tevoren waren de schipper en de Bremer op het galjoen geweest, wat daar gebeurd is, weten 

getuigen niet.  

 

Nr. 1060 FOLIO:          303                    DATUM:                   26 juli 1525  

 

-Tussen Ulrick Henrixsz en Evert van Hardenberch. 

Jacob Petersz getuigt dat hij ook in het galjoen was toen schipper Evert van Hardenberch, Jan 

Vreesken en mr Reyner onderhandelden met de mensen van het galjoen over de Kamper lakens en 

getuige Jacob zegt dat hij op bevel van schipper Evert en Jan Vreesken met het galjoen naar hun 

boeier voer en daar de Kamper lakens uit de boeier van Evert en Jan haalde en naar het galjoen bracht. 

Jacob heeft niet gehoord noch gezien dat men gedwongen werd om te dragen of anderszins. Mr 

Reyner en Johan Hugensz brachten hun laken ook naar het galjoen en daarna deelden de vier 

schippers elk de lakens uit aan de kooplieden en zij rekenden met elkaar af. Meer weet Jacob niet.   

Henrick Jacobsz en Olfart Jansz getuigen dat zij in de boeier van schipper Evert waren toen Jacob 

Petersz daar kwam met het galjoen; zij hebben Jacob, hun vennoot, de lakens gegeven en getuigen 

zeggen dat er geen geweld is gebruikt om de lakens te krijgen; zij moesten nu voor het galjoen de 

zeilen strijken.  

 

Nr. 1061 FOLIO:           303                 DATUM:                    26 juli 1525 

  

- Van Jan Twent, Jan Gerrytsz en Jacob Jansz.   

Peter Baeck heeft gezien dat Roloff Twent zijn mes trok toen Johan Twent Jan Gerrytsz bij zijn haren 

had, maar stak er niet mee en was dat ook niet van plan, voor zover hij kon zien. Hij heeft ook gezien 

dat Jacob Jansz Roloff Twent met zijn pols op de schouder sloeg, maar het kwam niet hard aan; meer 

weet hij niet.   

Nr. 1062 FOLIO:           303v                DATUM:                     26 juli 1525 

 

- Van Hans Blijfferneyt en Warner van Collem, de wijnknecht. 

Roloff Alpherdynck en Johan Henrixsz getuigen dat zij beiden op Hans Blijfferneyts gerechtsdag 

geweest voor de Raadsvrienden, n.l. voor Jacob Hoppenbrouwer en Mathys Henrixsz, vanwege de 

onenigheid tussen Hans en Hermen Hamborch over een bepaalde schade; getuigen hebben gehoord 

dat de Raadsvrienden voorstelden schriftelijk te overleggen met Hermen Hamborch en de zaken zo 

lang aan te houden, waarop Hans antwoordde dat hij al genoeg had geschreven. Getuigen hebben niet 

gehoord dat Hans toestemde de zaken uit te stellen.  

Geerloff Claesz heeft in diezelfde tijd gehoord dat Warner de wijnknecht Hans Blijfferneyt voorhield de 

zaak te laten rusten totdat er aan Hermen Hamborch geschreven was en stelde voor dat de schuld van 
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Henrick Hoff en Jacob Clinckenborch zo lang in beraad zou blijven, maar Hans wilde dat niet, hij wilde 

zijn recht hebben; meer weet Geerloff niet en de Raadsvrienden stonden toen op. 

 

Nr. 1063 FOLIO:          304                   DATUM:                  26 juli 1525 

  

- Tussen Ulrick en Evert van Hardenberch. 

Goert de stadsloper getuigt dat hij onlangs, toen Evert van Hardenberch met zijn boeier hiervandaan 

voer, gehoord heeft voor het Raadhuis dat koopman Ulrick aan Evert van Hardenberch vroeg wat er 

met het schip moest gebeuren en dat Evert antwoordde dat hij het wilde teren en opleggen. Ulrick zei 

dat hij van zijn scheepsaandeel af wilde, dat hij ófwel het deel van Evert wilde kopen óf dat Evert zijn 

deel zou kopen. Hij ging nu naar Groningen en als hij terugkwam dan zouden zij dat uitpraten. Evert 

was hiermee tevreden en zij spraken af dat geen van beiden zich hieraan zou onttrekken.  

Nr. 1064 FOLIO:           304                  DATUM:                12 juli 1525 

 

- Tussen Berent Cappe en Arent Goesleyder. 

Joachim Geertsz getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden bij Johan Henrixsz zat te drinken, waar hij 

toen gehoord heeft dat Arent Goesleyder van Berent Cappe een paltrok kocht voor 4½ ph.g. van 28 

stuiver de gulden of 5 ph.g., dat weet hij niet goed meer, waarschijnlijk 4½ ph.g.  

Johan Henrixsz getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 1065 FOLIO:          304                   DATUM:                     12 juli 1525 

 

- Tussen Ulrick Henrixsz en Evert van Hardenberch. 

Schipper mr Reyner en Jan Hugensz getuigen dat zij door de hoofdlieden van het galjoen verwezen zijn 

naar een schip, dat zij moesten laden; waar Evert naar verwezen werd, hebben zij niet gehoord. Later 

hoorden zij dat Evert uit een Bremer schip geladen had en of hij ook Husener goederen heeft gekregen 

of niet, dat weten zij niet, er waren genoeg Husener goederen die nog niet uitgeladen waren. De lakens 

werden gegeven voor 6 gulden en 1 oord, de gulden van 28 stuiver Brabants. Schipper Reyner zegt dat 

schipper Evert aan de hoofdman twee porties paling gaf voor een hoeveelheid mout, voor hoeveel mout 

weten zij evenmin.   

Nr. 1066 FOLIO:          304v                  DATUM:                 12 juli 1525 

 

- Tussen Geerloff Claesz en de pater op het Oort. 

Jacob Clinckenborch, Nenne Rode en Wybrant Woltersz getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden 

een schikking hebben geregeld, Wybrant en Nenne namens Geerloff Claesz en Jacob met Henrick van 

Dieffholt namens de paters en het convent op den Oort, tussen genoemde partijen inzake de 

onenigheid over de goederen van wijlen Alyt Hoyer. Alles is beschreven in een cedule die beide partijen 

hebben. Getuigen melden dat, voordat Geerloff met het convent in overleg wilde treden, hij verlost wilde 

zijn van de kwestie met Luytken van Wilsem. De pater op den Oort en de zuster van wijlen Alyt Hoyer, 

joffer Hille, beloofden in aanwezigheid van de overste van het convent om Luytken van Wilsem bij hem 

weg te houden en hem te vrijwaren; daarom staat er in de moetsoens cedule van Luytken van Wilsem 

dat zijn zaak niet behandeld wordt. 

Verder was er onenigheid tussen Geerloff en het convent over een vat boter per jaar, waarvan besloten 

werd dat het convent het jaarlijkse vat boter zou krijgen, zo lang joffer Hille leeft; na haar overlijden, zou 

de boter vervallen aan Geerloff, waarvan de overste beloofde aan Geerloff een schriftelijk bewijs te 

geven met het zegel van het convent.  

Daarna dd 22-07-1525 heeft Henrick van Diefholt hetzelfde getuigt.   

 

Nr. 1067 FOLIO:         305                   DATUM:                 16 juli 1525   

 



RAK inv.nr. 10 

 

234 

 

Armgart, de weduwe van Peter van Sitter, heeft onder ede gezworen dat wijlen Peter aan Evert van 

Hardenberch twee ankers verkocht had die schipper Zele van Hardenberch later kreeg; Henrick 

Cannegieter heeft daar niets mee te maken. Wyllem van Sitter, broer van wijlen Peter, heeft hetzelfde 

verklaard onder ede, n.l. dat Henrick Cannegieter part noch deel had aan die ankers toen ze verkocht 

werden.  

 

Nr. 1068 FOLIO:         305                    DATUM:                16 juli 1525 

 

- Van de dochter van de schout uit Meppel. 

Evert van den Veen en Johan Zuyre getuigen dat zij in 1516 en 1521 op St. Lucasavond in Kampen 

aanwezig waren, waar zij toen gehoord en gezien hebben dat mr Johan ten Uutloe beloofde wijlen 

Wolter van Woltynck, schout te Meppel, te betalen voor zijn pacht, 5 h.p. per jaar, die mr Johan, zoals 

hij beweerde, hem nog niet had betaald; maar hij wilde de vriendschap met hem wel onderhouden, 

waarop zij elkaar de hand gaven. Mr Johan zei dat Seyne Mulart en diens vrouw er de oorzaak van 

waren dat Wolter de pacht in kwestie niet had ontvangen en na dit vriendschappelijke gebaar schonk mr 

Johan de schout 7 kannen wijn en wilde sterven als zijn vriend en beloofde hem te betalen. Hoe lang 

dat geleden is, weet getuige niet.    

 

Nr. 1069 FOLIO:         305                    DATUM:                19 juli 1525 

 

Johan Thonysz en Bartolt Thonysz, broers en onze burgers, getuigen dat in 1521 toen de ritmeester en 

ruiters in dienst van wijlen de bisschop Philips van Bourgondie, rijdend van Deventer over de Veluwe 

daar gevangen genomen werden en hier naar onze stad gebracht werden, er een gevangene bij was uit 

Neerden, genaamd Johan Camerlynck, die beschuldigd werd met de Geldersen of de Zwolsen, die toen 

onze vijand waren, te hebben gehandeld, wat door Jan Camerlynck werd ontkend. Hij  wilde dat Johan 

en Bartolt voor hem borg zouden staan omdat hij geen handel had gedreven met de vijand, wat hij ook 

kon bewijzen. Zij verstopten Jan Camerlynck op zolder en zeiden hem dat de ritmeester en ruiters 

bewijs van het tegendeel hadden gevonden en Jan verklaarde onder ede dat hij niet schuldig was.  

Lubbert van Hattem en Johan van der Vecht, onze Raadsvrienden, getuigen bij hun eedaflegging, dat 

zij gehoord hebben dat de broers Johan en Bartolt met recht eiste dat Jan Camerlynck uit 

gevangenschap werd ontslagen, omdat de beschuldiging van handel met de vijand, niet waar was en 

dat zij dit van Jan Camerlynck zelf gehoord hebben.     

 

Nr. 1070 FOLIO:          305v                   DATUM:               19 juli 1525 

 

- Van Ulrick Henrixsz. 

Johan Westvelynck getuigt dat hij ook in het galjoen was, waar hij gehoord heeft dat de schipper uit 

Bremen, van wie Evert van Hardenberch de weit had geladen, zei dat hij de Kamper schippers 

aanraadde geen geld te geven voor zijn koopwaar, omdat de lui van Denemarken, die in Bremen liggen, 

onze schade wel zullen repareren; Evert van Hardenberch was toen ook in het galjoen maar hoorde dit 

niet.  

Nr. 1071 FOLIO:        305v                  DATUM:               20 juli 1525 

 

- Tussen de vrouw van Jan Valckener en Dirick Brouwer. 

Roloff Smit, Cleyn Cornelys en Berent Walle getuigen dat zij met Hans Valckener op de hulk hebben 

gelegen en dat zij altijd het bier haalden dat men daar nodig had; zij zeggen dat zij vaak bier gehaald 

hebben bij Dirick Brouwer en dat Dirick of zijn vrouw hen altijd goed bediend hebben, mits de 

keukenschrijver van onze genadige heer meeging en met hen een afspraak maakte.  

Nr. 1072 FOLIO:         306                   DATUM:                 20 juli 1525 
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- Tussen Evert van Hardenberch en koopman Ulrick. 

Rotger Wyllemsz getuigt dat hij met Ulrick Henrixsz woorden gehad heeft hier in Kampen toen de boeier 

van het galjoen op zee aangehouden werd en de koopwaar naar Amsterdam gebracht zou worden. 

Rotger vroeg Ulrick o.a. of degenen die koopwaar in de boeier hadden ook de vracht moesten betalen, 

waarop Ulrick antwoordde dat hij hen het geld wel wilde vergoeden.  

Nr. 1073 FOLIO:         306                    DATUM:               26 juli 1525  

 

- Tussen Jan Symonsz en koopman Ulrick. 

Jan Jacobsz getuigt dat hij met schipper Johan Symonsz zeilde toen zij voor het galjoen moesten 

stoppen; schipper Jan ging naar het galjoen en getuige weet niet welke afspraken er gemaakt zijn met 

de hoofdlui, maar hij hoorde dat toen het galjoen waar Claes de Roede op zat, de lakens opeiste dat de 

schipper zei waar ze lagen en dat zij ze mee konden nemen op eigen risico, dat hij ze niet aan hen 

wilde overdragen. Daarop namen degenen die in de boot waren de lakens en brachten ze naar het 

galjoen.    

Albert van Meppel was ook in diezelfde tijd bij schipper Jan Symonsz en getuigt dat de mensen uit zijn 

boot zeiden dat zij weigerden de lakens te geven; als zij ze meenamen, moesten ze lijdzaam toezien. 

Daarop werden de lakens meegenomen en naar het galjoen gebracht.  

 

Nr. 1074 FOLIO:         306v                   DATUM:                    26 juli 1525 

 

Dirick Cornelysz Kystemaecker getuigt dat hij tijdens de laatste oorlog namens de stad de voorwacht 

had buiten de stad en dat Bartolt en Johan Thonysz een gevangene uit Neerden hadden die Johan 

Camerlynck heette en voor wie zij borg stonden; omdat ze bang waren dat hij zou ontsnappen, is Bartolt 

naar getuige Dirick gegaan om te vragen of hij een oogje op hem wilde houden. ’s Anderendaags is de 

gevangene buiten de poort gekomen, een flink eind van het gerecht vandaan, met een stuk peperkoek 

in zijn mouw verstopt voor onderweg. Getuige Dirick, die wacht had, trok hem zijn jas uit en dwong hem 

met een roede weer terug naar de stad.  

Geert Mouwertsz, onze burger, getuigt dat toen Jan Camerlynck, de gevangene, genoodzaakt werd 

weer naar de stad te gaan, hij hem ertoe heeft gebracht weer naar de Veluwe te gaan omdat hij daar 

een deel van zijn geld had verborgen toen hij gevangen werd genomen. Getuige Geert hoorde later dat 

de gevangene van mening was dat hij zijn gevangenschap kon ontlopen omdat hij een peperkoek in zijn 

mouw had en veel lidtekens.  

 

Nr. 1075 FOLIO:          306v                DATUM:                 5 augustus 1525 

 

Bartolt van Neerden getuigt dat Johan Camerlynck uit Neerden in de afgelopen oorlog tijdens de 

strooptochten van de bisschop Philips van Bourgondie gevangen was genomen en dat Bartolt borg voor 

hem stond en dat de gevangene hem beloofd had niet te ontsnappen. Bartolt gaf hem geld zodat hij wat 

kon drinken, gaf hem de sleutel van zijn huis en kost en inwoning; toch is hij ontsnapt. Hij had de sleutel 

van Bartolts huis op de kast gelegd en was al een goed stuk buiten de poorten, toen hij door de wachter 

werd ingehaald, zoals de wachter en Geert Mouwertsz getuigd hebben.  

 

  Nr.  1076 FOLIO:            307                    DATUM:                    4 augustus 1525        

 

Dirick Jansz Fuls heeft onder ede verklaard dat Claes van Worckem hier aan de muur bij het Tolhuis 

een partij leien had staan; Dirick is naar Claes in Deventer gegaan en heeft hem voorgesteld de leien te 

kopen; dit is gebeurd ongeveer vier jaar geleden, toen de oorlog begon. Dirick is het met Claes eens 

geworden over de koop van de leien, in aanwezigheid van Jacob Hamacker, en zou betalen 2 gulden 

van 26 stuiver Brabants per stapel. Claes zou er een bepaald merkteken opzetten dat Peter Evertsz 

aan Claes zou mededelen, wat ook gebeurde. Daarna liet Peter, die het merkteken kende, de leien 
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verzenden en leverde 16½ stapel, die Dirick weer verkocht heeft. Dus Claes en niet Peter is voor Dirick 

de leverancier geweest. Dit waren de laatste leien, hiervoor had Dirick nog andere leien van Claes 

gekocht en daar was Claes ook de leverancier van.   

 

Nr. 1077 FOLIO:         307                    DATUM:                  9 augustus 1525 

 

- Van Arent Muller. 

Dirick Muller en Alyt zijn dienstmaagd getuigen dat zij gezien hebben dat Arent Muller een zondagavond 

op de Horstweg Anna, de vrouw van Otto Muller, met zijn vuisten sloeg zodat zij behandeld moest 

worden. Kort daarna hebben zij ook gezien dat de vrouw van Arent Muller Anna in het huis van Dirick  

Muller sloeg, niettegenstaande de vrouw van Dirick het Arent en diens vrouw verboden had. Anna 

verweerde zich en Alyt zag ook dat Anna in het huis stond en Arent stond buiten en wierp een kannetje 

naar haar hoofd. Anna moest weer behandel worden. 

Nr. 1078 FOLIO:          307v                 DATUM:                   9 augustus 1525 

 

- Tussen Wolter Tymensz en Roloff Twent. 

Jacob Dodensz, schout op Kamperveen, getuigt dat er ongeveer twee jaar geleden op hem een 

rechtsvordering werd gedaan in Kamperveen door de erfgenamen van Greete Egberts uit Kamperveen; 

Roloff Twent voegde zich bij de erfgenamen uit Kampen. Jacob heeft gezien dat Roloff en zijn vrouw 

vaak aten en dronken met de andere erfgenamen bij Dirick Wesselsz.  

Heyn Joncker getuigt dat hij ook dikwijls gezien heeft dat Roloff Twent zich gedroeg als erfgenaam van 

Greete Egberts bij de rechtsvordering tegen de schout van Kamperveen. Hij heeft ook gezien dat Roloff 

met de andere erfgenamen dikwijls at en dronk bij Dirick Wesselsz en daar een rekening had. 

Dirick[je], de waardin en de vrouw van Dirick Wesselsz, getuigt dat de erfgenamen bij haar verteerd 

hebben voor 21 gulden, waarvan Wolter Tymensz haar 14 gulden betaald heeft en Johan Twent 7 

gulden. Roloff Twent was met de erfgenamen vaak bij de rechtsdagen om bij haar te eten. 

Johan Schultynck getuigt dat hij de voorspraak is geweest bij Dirkje de waardin om ervoor te zorgen dat 

Wolter Tymensz haar die 14 gulden zou betalen.  

 

Nr. 1079 FOLIO:         308                    DATUM:                 9 augustus 1525 

 

- Van Gerryt van Zutphen. 

Leene Wegge, waardin in de Clocke, Wyllem, haar zoon en Greete, haar dochter, getuigen dat  

ongeveer drie weken geleden twee jongens uit Zutphen bij hun een nacht in de herberg zijn geweest, 

waarvan de ene Gerryt van Zutphen is, toner van deze brief; naar getuigen hebben begrepen is er twist 

ontstaan tussen de jongens en werd er gescholden vanwege messen die Gerryt uit de herberg zou 

hebben meegenomen. Getuigen melden dat er volgens hen nooit messen uit het huis zijn verdwenen 

en ze hebben ook geen messen gemist. Zij kunnen over Gerryt alleen iets goeds zeggen zij houden 

hem voor een eerlijke jongen.  

Nr. 1080 FOLIO:         308                    DATUM:                   11 augustus 1525  

 

- Tussen de weduwe van schipper Engbert van der Berge en Jacob Coster. 

Roloff Alpherdynck, Engbert Melysz en Lambert Santvoerer getuigen dat de Raad had bepaald dat 

Geertruydt Engbert Jacob Coster zou betalen wat zij ontvangen had aan huishuur van wijlen Greete 

Varwar, waar Herbert de broeder ook een deel van toekwam. Getuigen zijn aanwezig geweest toen 

Geertruydt Engbert Jacob Coster het geld overdroeg en zij vroeg aan Jacob of hij zijn broer Herberts 

deel ook wilde ontvangen, waarop Jacob bevestigend antwoordde. Jacob ontving beide delen en ging 

daarna weg.  

Nr. 1081 FOLIO:         308v                  DATUM:                    11 augustus 1525 
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- Tussen Hermen Geertsdochter en Berent Schomaecker. 

Catheryne Messemaecker getuigt dat zij een zuster is van Berent Schoemaecker en zij weet heel goed 

dat haar moeder Alyt Schoemaecker en Hermen Geertsdochter zusters zijn van dezelfde moeder, maar 

niet van dezelfde vader. De onenigheid die tussen hen bestaat is afkomstig van wijlen Geertken 

Teemsmaecker, die een volle zuster is van Catherynes moeder en een halve zuster van Hermen, n.l. 

van dezelfde moeder maar van een andere vader.  

Jan[netje], de vrouw van Jan Bierdrager, meldt hetzelfde want zij heeft genoemde mensen jarenlang 

gekend en kent ze nog steeds. 

 

Nr. 1082 FOLIO:         308v                 DATUM:                   11 augustus 1525 

 

- Tussen Jacob Henrixsz de Jonge uit Dronten en Cornelys Geertsz. 

Johan Hermensz uit Dronten en Arent Smit, de waard, getuigen dat zij ongeveer drie jaar geleden 

aanwezig zijn geweest bij Arent thuis, waar zij gehoord hebben dat jonge Jacob Henrixsz en Cornelys 

Geertsz onderhandelden over een stuk land in Dronten dat Jacob van Cornelys wilde overnemen. 

Tenslotte werden zij het erover eens dat Cornelys het land zou overdragen voor dezelfde huur die hij 

betaalde en Jacob zou zolang het huurcontract duurde Cornelys jaarlijks 2 voer hooi erbij geven. 

Daarna werd de wijnkoop gedronken en getuigen waren de zegslui. 

Hille de waardin, de vrouw van Arent Smit, getuigt dat zij aanwezig is geweest en zegt hetzelfde.  

 

Nr. 1083 FOLIO:          309                  DATUM:                   11 augustus 1525 

 

- Tussen Claes Dodensz en Joachim van der Kiel uit Harderwijk.  

Johan Hermensz uit Dronten getuigt dat hij Joachim van der Kiel uit Harderwijk de laatste tien jaar goed 

gekend heeft en hij weet heel goed dat Joachim met zijn vrouw de laatste tien jaar in Harderwijk woont, 

waar hij vuur en rook mag maken, een knecht heeft en wijn tapt.  

Jacob Henrixsz getuigt hetzelfde. 

Arent Reynertsz meldt ook dat hij goed weet dat Joachim van der Kiel in Harderwijk met zijn vrouw 

woont, wijn en bier tapt en vuur en rook mag maken.   

 

Nr. 1084 FOLIO:          309                 DATUM:                     14 augustus 1525 

 

- Tussen Evert van den Vene en Thonys Muller. 

Otto Muller getuigt dat hij in de afgelopen winter aanwezig is geweest bij Johan Fijn thuis en daar heeft 

gezien en gehoord dat Thonys Muller van Evert van den Vene de Herckenmolen huurde voor drie jaar 

voor 25 g.g. per jaar en vier stel kippen, m.i.v. afgelopen mei. Er werd afgesproken dat Thonys zou 

betalen met 4 of 5 stuivers per keer, waarvan Evert aantekening zou maken. Mocht Thonys een 

betalingsachterstand krijgen, dan zou Arent Cremer borg voor hem staan. Deze beloofde ter plekke de 

eventuele achterstand als zijn eigen schuld te betalen.  

Johan Brouwer en Lysken Fijn getuigen hetzelfde maar voegen eraan toe dat Evert van den Vene 

beloofde Thonys het eerste jaar niet te manen.  

 

Nr. 1085 FOLIO:          309v                DATUM:                    14 augustus 1525  

 

- Van Evert van Hardenberch. 

Johan Vreesken getuigt dat hij niet anders weet dan dat schipper Evert van Hardenberch zijn geld ook 

heeft geïnvesteerd in de goederen die van het galjoen kwamen, zoals de anderen, maar hij  weet het 

niet zeker. Hij hoorde dat schipper Evert de hoofdman ettelijke g.g. schuldig was die hij in Amsterdam 

zou betalen. Meer weet hij niet.  
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Nr. 1086 FOLIO:        309v                    DATUM:                    16 augustus 1525   

 

- Van Geertruydt uit Zwolle. 

Johan Seysynck, Wolter Tymensz, Wyllem Rotgartsz en Gese Heymens, onze burgers en oude 

bedachtzame mensen, getuigen dat zij heel goed gekend hebben wijlen Wynken Wyllems en diens 

vrouw wijlen Gese, die indertijd woonden in Berkum, kerspel Zwolle; zij waren echtelieden en hadden 

samen zoons en dochters die getuigen ook gekend hebben, o.a. een zoon die nu gestorven is, 

genaamd Henrick van Zwolle, die nog twee zusters heeft, n.l. Geertruydt van Zwolle, onze burgeres en 

Greete van Zwolle die in Grafhorst woont. De andere kinderen zijn allemaal al overleden, zodat 

Geertruydt en Greete de enige erfgenamen zijn van genoemde Henrick van Zwolle, als kinderen van 

een vrije vader en moeder, zoals algemeen bekend is.  

Nr. 1087 FOLIO:          309v                  DATUM:                    17 augustus 1525 

 

Greete van Zwolle met Johan Fijn en Berent Cappe, haar mombers, heeft een volmacht verleend aan 

haar zuster Geertruydt van Zwolle om namens haar in der minne of gerechtelijk de erfenis te ontvangen 

van haar overleden broer Henrick van Zwolle, roerende en onroerende goederen, waar dan ook 

gelegen, rechtsvorderingen te voeren en verder alles te doen wat noodzakelijk is.  

[ deels folio 310 onderaan ]  

 

Nr. 1088 FOLIO:          310                    DATUM:                     17 augustus 1525 

 

- Tussen Wynken Messeler en wijlen Maes Maesz Luytken uit Wilsum. 

Johan Thonysz, Tilman Backer, Nenne Roede en Luytken Schoemaecker getuigen dat zij ongeveer 

twee jaar geleden aanwezig zijn geweest bij Swarte Wynken thuis toen hij het huis kocht van wijlen 

Maes Maesz, Henrick van Ysselmuyden en Luytken van Wylsem; zij werden het eens op 21½ h.p. per 

jaar en stelden als voorwaarde dat het huis vrij was en als er enige dijklast of anders op het huis bleek 

te zijn, dan zou wijlen Maes dit voor zijn rekening nemen.  

Nr. 1089 FOLIO:          310                   DATUM:                      17 augustus 1525 

 

- Van de tol. 

Johan Scepeler, onze Raadsvriend, getuigt dat hij ongeveer 20 jaar geleden tollenaar geworden is op 

ons tolhuis en daar 12 jaar gediend heeft; hij weet dus heel goed dat de ingezetenen van West-

Friesland, Leeuwarden, Sneek, Workum, Bolsward, Sloten enz. altijd hun boter en ander goed bij hem 

aanmeldden, zoals vermeld in de Registers, n.l. een vat boter 1 gosseler, 3 porties kaas 1 gosseler, en 

ander goed navenant. Een uitzondering werd gemaakt voor de mensen uit Stavoren, die zijn altijd vrij 

gehouden.    

 

Nr. 1090 FOLIO:         310v                  DATUM:                    17 augustus 1525 

 

- Tussen Fredrick Theuwen en de oude Nyemeyger. 

Jan Rijnvisch, Pilgrim Jansz, Jan Wachter, Hermen Jansz, Rotger Wyllemsz en Claes van Parys 

getuigen dat de jonge Nyemeyger, bij het papegaaischieten van de schutterij St. Jorien, Frerick 

Theuwens verwond had en dat men hem uit de stad wilde verwijderen. De vader, Henrick Nyemeyger, 

is de volgende dag bij de getuigen op het stadhuis gekomen om te bewerkstelligen dat de zaak tussen 

Frerick Theuwen en zijn zoon zou worden bijgelegd. Getuigen wilden wel interveniëren tussen beide 

partijen en vader Henrick en Frerick hebben afgesproken, in aanwezigheid van twee hoofdlieden, dat 

Henrick de medische kosten zou betalen en aan St. Jorien 2 pond was en 6 loot zilver zou geven, 

waarna Frerick zou afzien van enige vorm van wraak; hiermee waren beide partijen tevreden.  

Nr. 1091 FOLIO:         311                   DATUM:                       20 augustus 1525 
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- Tussen Henrick Nyemeyger en dijkmeester Evert van den Vene. 

Gerryt Engbertsz, de dienaar van Peter Woltersz, getuigt dat hij enige jaren geleden bij Henrick 

Nyemeyger gediend heeft en afgelopen Pasen bij hem weg is gegaan; hij meldt verder dat met Pasen 

Henricks varkens met pinnen en kuipdraden geringd werden en dat Gerryt zelf mee hielp met het ringen 

totdat ze allemaal geweest waren, uitgezonderd de kleine biggetjes die bij de moeder liepen. Omstreeks 

St. Jan heeft Gerryt de varkens ook wel gezien toen de zoons van Evert van den Vene ze wilden 

opsluiten en die waren toen ook geringd.    

Nr. 1092 FOLIO:         311                   DATUM:                    20 augustus 1525 

 

Claes van den Vene getuigt dat hij afgelopen, zomer eenmaal in mei en eenmaal met St. Jan, de 

varkens van Henrick Nyemeyger heeft geschut [ apart gezet ] en dat de varkens in kwestie geringd 

waren.  

Dirick Brouwer getuigt dat hij afgelopen zomer van Henrick Nyemeyger twee kleine varkens gekocht 

heeft die beide geringd waren; van de andere varkens weet hij niets.  

 

Nr. 1093 FOLIO:         311                   DATUM:                   20 augustus 1525 

  

- Van het gevecht dat plaats vond voor het huis van Tymen van der Veen. 

Hermen Heer, Henrick van Lochem en Greete Maelers getuigen dat zij wel rumoer gehoord hebben op 

straat maar geen gevecht hebben gezien; Henrick zag wel een getrokken mes, maar weet niet wie het 

vast had.  

Nr. 1094 FOLIO:          311                   DATUM:                  20 augustus 1525 

 

- Van het gevecht tussen Jacob Geertsz en Jan Aertsz. 

Albert Sticke getuigt dat hij afgelopen zaterdag aanwezig is geweest bij Johan Henrixsz thuis, toen het 

gevecht plaats vond tussen Jacob Geertsz en Jan Aertsz. Albert heeft gezien dat Jacob en Jan tegen 

elkaar tekeer gingen, Jan Aertsz stak Jacob in de borst en Jacob wierp een stoel naar Jan, maar weet 

niet of het raak was. Aanwezig waren de oude Jan Dirixsz, Wolter Lambertsz, Claes Henrixsz en zijn 

broer Berent.  

Nr. 1095 FOLIO:          311v                 DATUM:                  20 augustus 1525 

 

- Van Ulrick Henrixsz en Evert van Hardenberch. 

Jacob Petersz getuigt dat afgelopen voorzomer toen de schepen in het Vlie voor het galjoen de zeilen 

moesten strijken, hij met Evert van Hardenberch erbij was en op een avond toen het donker was 

geworden lagen zij bij een schip uit Husen dat ook tegengehouden was; schipper Evert liet zijn 

bemanning daar achter en de stuurman was erin geslaagd via een gat een hoeveelheid huiden die 

Jacob van hem ontving, te laden en wie ze eruit haalde, weet hij niet. Met deze huiden in Amsterdam 

gekomen, heeft schipper Evert ze ’s avonds in het donker in zakken gedaan en Jacob zette 3 à 4 

zakken in de boot; toen kwam er een vreemde man aan boord en moesten de huiden aan land gezet 

worden; waar ze bleven, weet hij niet.  

Verder meldt Jacob dat schipper Evert, toen men de weit in het lichtschip borg, tegen Ulfart, zijn 

bemanningslid, zei dat hij de zakken moest vullen met weit, want hij wilde een Paaswegge hebben. Zij 

vulden twee zakken met weit en schipper Evert stuurde ze naar Kampen.  

 

Nr. 1096 FOLIO:            311v              DATUM:                     21 augustus 1525 

 

Johan ter Helle en Brant Droochscheer, onze burgers, beiden ongeveer 63 jaar oud, goede 

betrouwbare mannen en nog goed bij hun verstand, getuigen dat zij goed gekend hebben wijlen Hoyer 
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Wennemarsch, onze burger, en zijn vrouw Mechtelt, die nog in leven is; getuigen weten heel goed dat 

wijlen Hoyer en Mechtelt vrije mensen waren, goed van naam en faam, zoals ook hun buren en 

kennissen weten en dit echtpaar heeft kinderen gehad, met name een zoon Wennemer Jansz, een vrij 

geborene die getuigen ook kennen, die nu in de abdij bij Leuven zal worden aangenomen; van hem 

weten ze ook alleen maar goeds en hebben nooit iets kwaads over hem gehoord.  

Nr. 1097 FOLIO:         312                   DATUM:                    23 augustus 1525 

 

- Van het gevecht tussen Jan Aertsz en Jacob Geertsz. 

Jan Dirixsz, Claes Henrixsz en Berent Henrixsz getuigen dat zij wel zagen dat Johan Aertsz en Jacob 

Geertsz het met elkaar aan de stok kregen en dat beiden vielen en tijdens het gevecht kreeg Jacob 

Geertsz een wond aan zijn borst; meer hebben zij niet gezien.  

Nr. 1098 FOLIO:         312                   DATUM:                    23 augustus 1525 

 

- Van Geertken ter Helle. 

Reyner Brouwer, Ulrick Henrixsz en Henrick van Dorsten, onze burgers, getuigen dat zij goed gekend 

hebben wijlen Arent Berentsz Brouwer en zijn vrouw Geertruydt ter Helle die nog in leven is; zij weten 

heel goed dat Arent en Geertruydt echtelieden waren die altijd in Kampen gekerkt hebben en hun 

bruiloft werd gehouden bij Reyner thuis. Zij hebben samen twee kinderen gehad, waarvan de ene nog 

leeft en iedereen weet dat zij echtelieden waren.  

En nu Geertruydt zich beklaagt dat wijlen haar man nog moet ontvangen van Evert Corvemaecker uit 

Sneek 4½ ph.g. afkomstig van een os, is zij met haar momber Luytken de Wylde en genoemde Reyner 

namens de nagelaten kinderen voor ons verschenen in het gerecht en heeft een volmacht verstrekt aan 

Anna ter Helle, de zuster van Geertruydt, toonster van deze brief, om namens haar het bedrag te 

ontvangen en al het noodzakelijke daarbij te doen. 

   

Nr. 1099 FOLIO:         312v                   DATUM:                23 augustus 1525 

 

 -Tussen Peter Tymensz en Johan van Broeckhuysen. 

Hermen Roede en Tymen Lubbertsz, vaders van Peter Tymen en diens vrouw, getuigen dat Peter 

Tymensz zeker land heeft van wijlen Maes Maesz, waarvan Peter Maesz met afgelopen St. Maarten 

zijn aandeel van 8 gulden schuldig was. Getuigen weten heel goed dat Peter wijlen Maes de 8 gulden 

van zijn land altijd geheel en al betaald heeft en hem daarvoor boter en andere zaken leverde. De 

dienstmaagd van wijlen Maes hielp zelfs met een pasje een half vat boter te halen uit het huis van 

Hermen en bracht dat naar het huis van wijlen Maes.   

Nr. 1100 FOLIO:         312v                   DATUM:                   23 augustus 1525 

 

Foppe Vechters getuigt dat hij afgelopen herfst gehoord heeft op de vismarkt dat wijlen de moeder van 

Maes Maesz van Peter Tymen nog 2 gulden kreeg, waarop Peter zei dat hij niet gemaand wilde worden 

maar dat ze beter de berekeningen konden controleren van alles wat hij ontvangen had. Een tijd later 

omstreeks Midwinter, kwam Peter thuis en zei dat zijn kwaadste landheer nog geld schuldig was aan 

wijlen Maes en Foppe weet ook wel dat Peter het afgelopen jaar in de herfst Maes twee vierendelen 

boter bracht.  

 

  Nr.  1101 FOLIO              313                  DATUM:               25 augustus 1525 

 

- Tussen Peter ten Holte en Kersken Woltersz. 

Gese Wynters, Lysbet van den Veen en Greete Ruwaers getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen 

wijlen Wolbrich ten Holte op sterven lag en heer Wolter [ de kapelaan ] haar testament schreef en de 
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cedule hardop voorlas waar o.a. in stond dat de vrouw van Peter ten Holte een dubbele hoycke zou 

krijgen.  

Lysbet en Greete melden dat Kersken de echtgenoot de cedule accepteerde en wijlen Wolbrich om 

vergiffenis vroeg. Alle drie getuigen zeggen verder dat wijlen Wolbrich op haar doodsbed bekende dat 

zij nog van een testament 30 g.g. in haar bezit had, die men zou aftrekken van het bedrag vermeld in de 

cedule.   

 

Nr. 1102 FOLIO:         313                   DATUM:                  30 augustus 1525   

 

- Van Gysbert de linnenweversknecht en Gerrit Bildensnyder. 

Albert van Beylen getuigt dat op afgelopen St. Bartholomeus dag bij hem thuis Gerrit Bildensnyder en 

Gysbert de linnenweversknecht zaten te drinken; omstreeks 9 uur ’s avonds toen de kaarsen 

aangestoken waren, kregen ze ruzie en Albert zag dat de linnenweversknecht naar de ander stak en hij 

haalde hen uit elkaar zo goed als mogelijk was. Tenslotte kreeg Gerrit een steek in zijn schouder, maar 

Albert heeft dat niet gezien. Hierbij waren aanwezig: Johan Noye, Evert de knecht van Johan 

Sloetemaecker en Henrick Slotemaecker. 

Geertruydt, de vrouw van Albert, heeft niet anders gezien dan dat Gerrit haar bloedend tegemoet kwam. 

Johan Noye hoorde wel dat er met kannen gegooid werd en zag dat de kaarsen werden uitgeblazen, 

maar hij heeft niemand zien steken of gooien.   

Evert Sloetemaecker getuigt dat hij zag dat Gerrit Bildesnyder en Jan van Zwolle, slotenmaker, 

tegenover elkaar stonden en dat Jan van Zwolle een kan in zijn opgeheven hand had, maar hij zag niet 

dat er mee gegooid werd; daarna gingen de kaarsen uit en hoorde hij wel dat er gegooid werd maar 

heeft niets gezien, ook de verwonding heeft hij niet gezien. 

Henrick Sloetemaecker zag dat Jan van Zwolle een kan in zijn hand had en ermee op de tafel sloeg; 

meer heeft hij niet gezien.  

 

Nr. 1103 FOLIO:         313v                  DATUM:                  4 september 1525 

 

- Tussen Jan Woltersz en Bartolt van Neerden. 

Joffer Adriaen Witte getuigt dat Bartolt van Neerden een deel van het vorige jaar een stuk land in 

Mastenbroek in huur had, waar zij jaarlijks 15 g.g. uit krijgt. Ongeveer zes jaar geleden, voor de oorlog, 

kwam Alyt, de vrouw van Jan Woltersz, bij haar en heeft haar namens Bartolt van Neerden een jaar 

rente betaald, n.l. 15 g.g. en enkel schreckenbergers. 

Nr. 1104 FOLIO:          313v                 DATUM:                    4 september 1525  

 

- Tussen Henrick Martensz en Bartolt van Neerden tegen Johan Woltersz. 

Johan Thonysz, Johan Bossch, smid, en Geerloff Backer getuigen dat Henrick Martensz, Bartolt van  

Neerden en Johan Woltersz vanwege hun onenigheid afgelopen zaterdag bij de vrienden geweest 

waren en toen zij weer uit de kamer kwamen, hebben getuigen o.a. gehoord dat Johan Woltersz zei 

tegen Bartolt en Henrick dat ze er wel uit zouden komen, want hij was niet gebonden en zij konden hun 

vette ossen wel naar de markt brengen, maar hij zou zijn geld wel krijgen.  

Nr. 1105 FOLIO:         313v                 DATUM:                   5 september 1525 

 

- Van Peter Evertsz. 

Johan Luytkensz en zijn vrouw Agathe getuigen dat wijlen priester Geert Voss ongeveer zes jaar lang in 

hun huis een kast had staan; ongeveer drie jaar geleden vroeg priester Geert hen of ze de kast wilden 

brengen of zenden naar zijn tante Alyt Voss alias Bosman in Deventer, aan wie hij de kast had 

gegeven, zoals hij zei. Johan en Agathe hebben Alyt vaak gevraagd om de kast te laten halen maar die 

staat nog steeds in hun huis, dat zij gehuurd hebben van Dirick Brouwer en zijn vrouw Geertruydt. En 
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ongeveer twee jaar geleden toen zij naar een ander huis vertrokken, heeft Geertruydt de kast in bezit 

genomen en naar het nieuwe huis gebracht waar hij nog staat.   

Nr. 1106 FOLIO:         314                   DATUM:                  9 september 1525 

 

- Van Arent Kremer. 

Berent Cappe, stadsdienaar, getuigt dat Arent Kremer een tijd geleden voor het huis van Tilman Backer 

stond en Evert van den Veen geld gaf; hij riep Berent erbij en zei dat hij Evert 4 gulden gaf. Daarna 

schudden zij elkaar de hand en volgens getuige ging het om een molen, maar meer weet hij niet.  

Nr. 1107 FOLIO:        314                     DATUM:                  11 september 1525 

 

- Tussen Wyllem van Barnevelt en [ niet ingevuld ]. 

Peter van Wyringen getuigt dat hij verleden jaar omstreeks deze tijd in Amsterdam, op verzoek van 

Johan Thonysz, gekocht heeft en geleverd in Kampen 7 vaten haring die hij eerst liet opslaan en 

waarvan hij de inhoud goed bekeek, zodat hij met recht kan zeggen dat het goed koopmansgoed betrof 

voor die tijd van het jaar. 

Johan Thonysz getuigt dat hij de genoemde 7 vaten haring heeft ontvangen en die verkocht aan Wyllem 

van Barnevelt; afgelopen zomer had hij al 2 vaten haring verkocht, die hij had gecontroleerd en goed 

bevonden voor de tijd van het jaar. 

Peter Cuper, onze burger, getuigt dat hij 2 vaten haring van de 5 die Johan aan Wyllem verkocht had, 

had opgeslagen en gecontroleerd en dat het ging om goede koopwaar. 

 

Nr. 1108 FOLIO:         314v                 DATUM:                   11 september 1525 

 

- Tussen Peter Aeltsz en [ niet vermeld ] 

Hermen Roede getuigt dat hij gisteren veertien dagen geleden, op zijn land op Kamperveen een paard 

zag lopen dat van Henrick Martensz was; hij ving het paard en bracht het over de sloot. Toen kwam 

Peter Aeltsz, de knecht van Henrick Martensz, erbij en deed het paard de halster af tegen de wil van 

Hermen en liet het paard weer los. Ongeveer acht dagen daarna, gaf Hermen dit door aan Jacob 

Dodensz, de schout van Kamperveen, en vroeg of hij dit als klacht wilde aannemen.  

Hermen en Jacob Gerritsz getuigen verder dat zij het paard er niet gebracht hadden, maar dat er een 

vlondertje lag waar het paard overheen was gelopen. Omdat de knecht van Henrick Martensz van 

mening was dat Hermen onrechtmatig had gehandeld, heeft hij het halster van het paard afgedaan.  

 

Nr. 1109 FOLIO:         314v                 DATUM:                   12 september 1525 

 

- Tussen Hermen Moeseeter Backer en Henrick Bargevarer. 

Claes Backer getuigt dat Hermen Moeseeter Backer afgelopen voorzomer gekocht had van Henrick 

Bargevarer een partij weit uit het schip van Gerrit Stachouwer; hij was erbij aanwezig toen Hermen de 

weit ontving. Claes meldt dat hij de weit in zakken deed, niet meer dan 3 schepel per zak omdat ze die 

zelf naar de kar moesten brengen en een hele volle zak konden ze niet dragen. Hoeveel  zakken 

Hermen ontving, weet hij niet. 

Arent Muller getuigt dat hij mee hielp de weit te dragen naar zijn kar en zegt ook dat in elke zak niet 

meer dan 3 schepel zat; het betreft 10 zakken die Arent droeg, hoeveel Hermen droeg, weet hij niet. 

Johan Backer getuigt dat hij in diezelfde tijd op de steiger zat en zag dat de weit op de molenaars kar 

werd gedragen, hij zag 3 of 4 zakken en in die zakken zat niet meer dan 3 schepel weit; hij weet niet 

over hoeveel zakken het ging. De 3 of 4 zakken werden door Hermen zelf gedragen. 

 

Nr. 1110 FOLIO:         315                  DATUM:                  12 september 1525 

 

- Van de hondenslager.  
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Mr Wessel de koster getuigt dat hij afgelopen vrijdag heeft gezien dat de hondenslager bij het hek van 

de OLV kerk stond en dat priester Henrick Hermensz uit de Nieuwstraat kwam, geheel dronken en hij 

zag dat de priester bij de hondenslager bleef staan, de varkensslager bij de hondenslager, de handen in 

de zij en dreef hem naar de kerkmuur; de hondenslager stak naar hem maar raakte hem niet. Daarna 

ging priester Henrick via het hek naar het kerkhof en bleef praten tegen de hondenslager, maar mr 

Wessel kon niet horen wat hij zei. Ze gingen van het kerkhof af en priester Henrick had een mesje in 

zijn hand maar hij stak er niet mee. Buiten het kerkhof nam de hondenslager zijn dolk en stak priester 

Henrick in de borst. 

Greete, de dienstmaagd van Gerbrich van Loeven, getuigt dat zij hoorde dat de hondenslager zei dat 

priester Henrick hem twee of driemaal uitdaagde op het kerkhof en kort daarna zag zij dat de 

hondenslager de priester op straat voor het kerkhof met een mes stak en zei, en dat kon Gerbrich 

horen, dat hij er één had gestoken en dat hij er nog wel een wilde steken.  

 

Nr. 1111 FOLIO:       315v                    DATUM:                 18 september 1525 

 

- Van Evert Berentsz. 

Wolter Tymensz en Reyner Martensz getuigen dat Evert Berentsz uit Kamperveen ‘broekachtig’ was 

geworden aan de drost van IJsselmuiden, zodat zij veertien dagen voor afgelopen St. Jan op verzoek 

van Evert, gevraagd werden met Jacob Dodensz en Jacob de schout van IJsselmuiden, namens de 

drost, met de pastoor van IJsselmuiden als overman de zaken te helpen scheiden. Er werd vastgesteld 

dat Evert de drost 16 gulden zou geven, waarvan op St. Jan 8 g.g. betaald moesten worden en op St. 

Michael 4 g.g. en de laatste 4 g.g. in twee termijnen, niet nader vermeld. Bovendien zou Evert de drost 

nog 10 mud haver geven met Midwinter. Hiermee zou alles gescheiden zijn.   

Nr. 1112 FOLIO:        315v                    DATUM:                  20 september 1525 

 

- Tussen Arent Kremer en Evert van den Veen.   

Tymen van den Vene, Jan Brouwer en Lysken Fijn getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen Thonys 

Muller de molen huurde van Evert van den Veen en zij zeggen dat er o.a. als voorwaarde gesteld werd 

dat de molenaar telkens iets zou betalen en dat Evert hem in het eerste jaar niet zou manen. 

Johan Brouwer getuigt dat Evert van den Veen de molenaar het eerste halve jaar niet gerechtelijk zou 

aanspreken en zij werden het met elkaar eens dat het recht niet toegepast zou worden. Van 

kwijtschelding weten zij niets. 

 

Nr. 1113 FOLIO:        316                     DATUM:                    20 september 1525 

 

- Tussen Peter Evertsz en Johan ten Hoeve. 

Hermen van Oldenzeell getuigt dat hij met enige andere reders in de afgelopen oorlog een barge [ soort 

oorlogsschip ]had laten maken waarvan de reders altijd zeiden dat Johan ten Hoeve en Egbert Robertsz 

er ook samen een achtste deel van hadden.   

Nr. 1114 FOLIO:        316                     DATUM:                     23 september 1525 

 

- Tussen Johan Sloetemaecker, de man van Alyt Petersdochter en Dirick Coepsz, wever. 

Coen Ross, Henrick Lubbertsz, Volcker Gysbertsz en Otto Jansz, wevers, getuigen dat zij Coen 

Holleken, wever, goed gekend hebben en wijlen Alyt zijn vrouw; deze echtlieden zijn de grootouders 

van Alyt Petersz, de vrouw van Johan Sloetemaecker, en haar zuster Elsken en getuigen weten goed 

dat wijlen Alyt de grootmoeder eerder stierf dan Coen de grootvader, die achterbleef met de bezittingen 

zonder hun twee zoons Johan en Peter hun erfdeel uit te keren. Korte tijd later nam de grootvader een 

andere vrouw, Elsken geheten, die Coen zover kreeg dat hij alle bezittingen aan hen beiden vermaakte. 

Een tijd later is Coen ook gestorven en bleef de tweede echtgenote met de bezittingen achter. Deze 

Elsken nam daarna weer een andere man, n.l. Dirick Coepsz en bracht bij hem alle bezittingen in. 
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Veertien dagen geleden is Elsken ook gestorven zodat haar man nu alle bezittingen heeft en alles in 

vreemde handen is gekomen. De kinderen hebben dus niets van hun grootouders wat volgens getuigen 

niet behoorlijk is, omdat met oude rechten niet mag onteren en de kinderen geen erfdeel ontvangen 

hebben.  

Nr. 1115 FOLIO:          316v                DATUM:                   22 september 1525  

 

- Van Henrick Nyemeyger. 

Lubbert Tymensz van het Kampereiland getuigt dat hij het erf op de Melmer, waar Henrick Nyemeyger 

nu woont, ongeveer 20 jaar in pacht gehad heeft en dat hij al die tijd, en voor hem zijn vader Tymen 

Lambertsz, de stadsweg, de Melmerweg, onderhouden heeft met hout van de stad en zand uit het St. 

Nicolaasbos en het meeste uit het Melmerbos en dat er nooit klachten over zijn geweest. Hij heeft wel 

eens uitstel gevraagd aan de weidemeesters. Lubbert meldt verder dat hij ook aanwezig was toen 

Henrick Nyemeyger het erf huurde en openlijk in aanwezigheid van Johan van der Vecht en andere 

Raadsleden verklaarde alle oude gebruiken te zullen handhaven, zoals het onderhoud van de wegen. 

Hij vond ze slecht en vroeg of hij dat op eigen kosten moest doen. Er werd hem tenslotte van 

Raadswege medegedeeld dat hij het erf kreeg op de oude voorwaarden.  

Nr. 1116 FOLIO:         316v                 DATUM:                    25 september 1525 

 

- Tussen Jacob van Genemuyden, priester en Warner Messemaecker. 

Broeder Peter Hermensz en broeder Jan Jansz van het St. Bregitten convent, getuigen, zo nodig onder 

ede, dat zij in de afgelopen vasten gehoord hebben voor de deur van Warner Messemaecker, dat deze 

beloofde te betalen aan priester Jacob van Genemuyden 5 h.p. namens Warners zuster, die priester 

Jacob 5 h.p. schuldig was van tins. Dit werd met een handdruk bevestigd.  

Nr. 1117 FOLIO:       317                     DATUM:                    25 september 1525 

 

- Van Walys en Arent Reynertsz over het gevecht. 

Mr Albert van der Lelien, Jacob Dodensz en Jan Evertsz getuigen dat zij ongeveer 5 of 6 dagen 

geleden gezien hebben op het Raadhuis dat Walys en Arent Reynertsz onenigheid met elkaar hadden 

en dat Walys zijn broer Arent tenslotte met zijn vuist op de kin sloeg; het was niet helemaal duidelijk wie 

er sloeg. Mr Albert zag na de klap dat Arent zijn mes wilde trekken, wat door mr Albert verhinderd werd.  

Nr. 1118 FOLIO:        317                    DATUM:                  25 september 1525 

 

- Van de beeldensnijder die gewond zou zijn vanwege een verdeling.  

Henrick Wychertsz en Jan Sloetemaecker getuigen dat zij van deze kwestie en van de verdeling niets 

gezien of gehoord hebben; over het gevecht heeft Henrick getuigd en meer weten zij niet. 

Nr. 1119 FOLIO:        317                    DATUM:                  25 september 1525 

 

- Tussen Peter Evertsz en Jan ten Hoeve. 

Dirick Diricksz, scheepstimmerman, getuigt dat in de afgelopen oorlog Johan ten Hoeve, die de 

principaal was, de barge kocht, waar nu onenigheid over is tussen Peter Evertsz en Jan ten Hoeve, en 

dat hij zei dat hij samen met Engbert Robertsz er een achtste deel van wilde hebben en tevens beloofde 

de barge zelf te varen.  

Engbert Robertsz getuigt dat Johan ten Hoeve er bij was toen er besloten werd de barge te maken en 

dat Johan er een zestiende aandeel van nam. 

 

Nr. 1120 FOLIO:       317v                   DATUM:                   25 september 1525   
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- Tussen Kersken Woltersz en Peter ten Holte. 

Lambert Santvoerer getuigt dat afgelopen winter wijlen Wolbrich ten Holte bij hem is gekomen en zei 

dat ze haar zuster Bele ten Holte een document had gegeven van 4 h.p. per jaar waar haar man 

Kersken niets vanaf wist. Zij had het document aan Bele in eigendom gegeven. Toen Kersken het 

document miste raakte hij geheel overstuur, maar Wolbrich zei dat ze het niet terug kon vragen van 

Bele. Ze vroeg getuige Lambert om naar haar rechtsdag te gaan om te proberen of hij het document 

terug kon krijgen, maar hij wilde niet tussen twee zusters komen, hij wilde wel een vriendendienst doen. 

Gese Wynters, de vrouw van Lambert, getuigt hetzelfde en heeft dit ook gehoord; naderhand heeft 

wijlen Wolbrich haar gevraagd of zij haar behulpzaam wilde zijn.  

 

Nr. 1121 FOLIO:         317v                  DATUM:                    27 september 1525 

 

Elbert, de weduwe van Gheert ten Hoven, getuigt bij haar eedaflegging dat een paar jaar geleden toen 

haar man nog leefde, haar moeder wijlen Styne Louwen, hier in Kampen was en Elberts dochter, 

Geertruydt, meenam naar de Kuinre om bij haar te wonen; zij gaf haar toen een nieuwe tabbert en 

Elbert wist niet dat haar dat was beloofd. Geertruydt reisde met haar grootmoeder naar de Kuinre waar 

ze ongeveer 1½ jaar bleef. Haar vader Gheert ten Hove haalde haar weer terug en toen hij was 

gestorven, kwam Eefze, de zuster van Elbert, bij haar in Kampen en Elbert zij haar dat ze Geertruydt 

wel bij hun moeder wilde laten, want zij had kinderen genoeg en hun moeder kon niet alleen blijven. 

Hoe lang zij bij haar grootmoeder gewoond heeft, weet zij niet, evenmin wat haar wel of niet is beloofd.   

[ akte lijkt doorgehaald te zijn ] 

 

Nr. 1122 FOLIO:         318                    DATUM:                    27 september 1525 

 

- Van de koe die Boncke heeft gehaald. 

Bette Bruyns, onze burgeres, getuigt onder ede dat zij omstreeks  St. Michael 1524 verkocht heeft aan 

Greete van Goor, ook onze burgeres, een zwartblaar koe voor 6 enkele ph.g. die Greete haar ook 

betaald heeft. Een man genaamd Johan Boncke heeft deze koe nu afgelopen St. Michael ’s nachts uit 

onze stadsvrijheid gehaald zoals Bette beweert en zij heeft gezworen dat de koe in het land stond 

tussen Kampen en Zwolle, voordat er oorlog was tussen Overijssel en Gelre en als Zwols goed gehaald 

en hier gebracht is door Roloff Stegeman, die de koe gekocht had en hem doorverkocht aan Bette. Jan 

Boncke had al eens eerder dezelfde koe uit onze stadslanderijen gehaald, 2½ jaar geleden en naar 

Zwolle gebracht, waar hij door het gerecht gedwongen werd de koe weer terug te geven aan Bette, 

zoals is gebeurd.  

Nr. 1123 FOLIO:          318v                  DATUM:                    27 september 1525  

 

- Van Bour Jan en Heyn Joncker. 

Henrick Albertsz getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden namens Bour Jans een van de zegslieden is 

geweest die de huur hebben helpen vaststellen van het deel van de Vossenwaard dat Bour Johan van 

Heyn Joncker gehuurd had. Getuige Henrick meldt dat er afgesproken is door familie van beide zijden 

dat Bour Jan het deel van de Vossenwaard zou huren zolang Heyn dat gedeelte van de stad huurde en 

hem 14 g.g. zou betalen; bovendien zou Bour Jan nog 1 gulden voor het gelag geven, die hij van het 

laatste pachtbedrag mocht inhouden.  

Wyllem Tymensz getuigt dat hij ook geholpen heeft de huur vast te stellen en dat er afgesproken is dat 

Bour Jan het deel van de weerd zou huren zolang Heyn Joncker het van de stad huurde, jaarlijks voor 

14½ g.g. en 1 g.g. van het gelag zou Bour in mindering brengen van het laatste huurbedrag.  

Hermen Roede was er ook bij en meldt dat hij dit ook gehoord heeft. 

Berent Prior, stadsdienaar, meldt dat hij er ook bij was toen Bour huurde van Heyn Joncker en hij 

hoorde dat Jan de weerd huurde voor 14½ gulden per jaar, maar 15 gulden  werd ook genoemd; wat 

het geworden is, weet hij niet. 
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Nr. 1124 FOLIO:         318v                  DATUM:                     6 oktober 1525 

 

- Tussen Jacob Pauweltsz en Jan van Genemuyden. 

Claes Jansz, Jacob Geertsz, Jan Wyllemsz, Ryck van Gent en Jan op Leye getuigen dat zij de os 

hebben gezien die Jacob Pauweltsz van Jan van Genemuyden gekocht had en Jacob Geertsz en Jan 

Wyllemsz hebben de os zelf geslacht en melden samen dat het geen koopmansgoed was, dat hij aan 

één zijde vol met zweren zat, zijn longen en ingewanden vol zaten met zweren zo groot als een plak 

roggenbrood en dat de os niet gegeten kon worden.  

Nr. 1125 FOLIO:          319                   DATUM:                    6 oktober 1525 

 

Peter van Venloe, onze burger, getuigt tijdens zijn eedaflegging dat hij een zuster heeft die in Venlo 

woont, Catheryne, echtgenote van Johan van Collen en dat zij is blijven wonen in de nagelaten 

bezittingen van hun ouders. Peter heeft nooit het erfdeel van zijn ouders ontvangen, er is nooit een 

erfscheiding gedaan. Hij behoort de helft te krijgen van de nagelaten goederen, o.a. de helft van het 

huis waar zij nu in Venlo in woont, de helft van de huisraad en andere nagelaten goederen van hun 

ouders.  

 

  Nr.  1126 FOLIO:              319                 DATUM:                     9 oktober 1525 

Voor ons zijn verschenen Peter van Elven, Roloff Moerlynck, Johan Pael en Henrick van Cleve, onze 

stadsburgers, en hebben onder ede verklaard dat alle koopmanschappen en goederen in handen van 

Hollanders of Friezen, in 1525 uit Riga gekomen of ontvangen en voorzien van één van de afgesproken 

merktekens, aan niemand anders dan aan onze medeburgers toebehoren. Elke genoemde burger heeft 

zijn eigen merkteken.  [ zie originele tekst ] 

Zij vragen daarom aan alle admiraals, bevelhebbers en hoofdlieden op de oorlogsschepen die in 

Denemarken liggen, om onze burgers ter wille te zijn zodat zij in het bezit van hun goederen kunnen 

blijven, dat willen wij onzerzijds ook in dergelijke zaken altijd doen.  

Nr. 1127 FOLIO:          319v                  DATUM:                    10 oktober 1525 

 

- Tussen Arent Jansz Varwar en Johan van Gelre. 

Henrick Varwar getuigt dat er onenigheid is over een witte stof toebehorend aan Oedewijn Scroer,  

waarvan Johan van Gelre beweert dat Thobe Keyser het geverfd zou hebben; Henrick meldt dat Arent 

Jansz Varwar ongeveer 3 weken geleden de witte stof bij hem had gebracht en dat Henrick het geel 

geverfd heeft en weer geleverd aan Arent. Getuige Henrick weet dus zeker dat Thobe de stof niet wit  

geverfd heeft. 

Henrick Gysbertsz getuigt dat hij ongeveer een maand geleden bij Arent Jansz was waar ook Oedewijn 

Scroer kwam, die wilde dat Arent de witte stof, die Thobe gedaan had voor Oedewijn, weer zou verven. 

Oedewijn noemde zijn voorwaarden en beloofde Arent te betalen.  

 

Nr. 1128 FOLIO:         319v                  DATUM:                    13 oktober 1525 

 

- Tussen Truyde Wenemers en de kerkmeesters van St. Geertruydt. 

Johan Glauwe en Henrick van Dieffholt getuigen dat zij in 1520 kerkmeester waren van het St. 

Geertruyden Gasthuys en dat zij beschikten over een document van 6 h.p. per jaar gevestigd op het 

huis van Henrick Caye en diens vrouw Lysken, in de Geertstraat van der Aa, waarvan St. Geertruydt 3 

h.p. per jaar had; zij hebben de andere 3 h.p. per jaar van hem gekocht zodat het document geheel van 

het Gasthuys was. Henrick en zijn vrouw hebben daar 30 g.g. voor ontvangen, deels in geld en deels 

aan korting op hun schuld.  
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Nr. 1129 FOLIO:        320                     DATUM:                   13 oktober 1525 

 

- Tussen Dirick Coepsz en Johan Sloetemaecker. 

Berent Decker, Jan Hermensz, Wyllem Egbertsz, Eertman Hermensz en Hermen Besseltsz getuigen 

dat zij ongeveer 5 of 6 weken geleden geweest zijn bij wijlen Else Coeps toen zij op sterven lag en zij 

hoorden daar dat de kapelaan aan haar vroeg waar haar spullen stonden en of zij wel een testament 

gemaakt had. Else antwoordde dat zij aan haar man Dierick Coepsz had gevraagd een bedrag aan de 

armen te geven, zij had hem dat duidelijk bevolen. Getuigen hebben verder meerdere keren gehoord 

dat wijlen Else zei dat zij geen familie had aan wie zij haar goederen moest nalaten.  

Nr. 1130 FOLIO:        320v                    DATUM:                  16 oktober 1525 

 

Greete Seysynxs, onze burgeres en volle zuster van onze burger Geert Ygermansz, heeft onder ede 

verklaard dat haar broer nu niet bij huis is en dat alle goederen die dit jaar per schip uit Riga gekomen 

zijn hun merkteken dragen en hun dus toebehoren. Het betreft 3 halve vaten vlas, 1 vat hennep, een 

partij droge huiden en nog 7 losse huiden. 

Roloff Moerlynck, onze burger, namens zich zelf en Lubbe Ygermans, onze burger, Mette Pael,  ook als 

zuster van Jan Pael, onze burgers, hebben een volmacht verleend aan Wybrant Woltersz, onze burger 

en toner van deze brief, om namens Roloff, Geert en Jan, de laatste twee omdat ze zelf niet aanwezig 

zijn, in der minne of gerechtelijk alle goederen en koopmanschappen te ontvangen waar Roloff, Geert 

en Jan recht op hebben en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met recht van substitutie.  

 

Nr. 1131 FOLIO:           321                 DATUM:                     16 oktober 1525 

 

- Tussen priester Nicolaes Beck, oud vice-cureit en Jan Paell. 

Wyllem Vaeltken getuigt dat hij mede in de kamer was toen wijlen Roloff Paell ziek in bed lag en hij 

hoorde dat er een cedule werd voorgelezen, maar hij herinnert zich niet wat er werd voorgelezen.  

Nr. 1132 FOLIO:         321                   DATUM:                      16 oktober 1525 

 

Geert Goesen en Roloff Alpherdynck, onze burgers, getuigen onder ede dat de 40 ossen die Geert 

tegenwoordig onderhoudt en bij zich heeft, …….. [ niets meer ]   

 

Nr. 1133 FOLIO:        321                    DATUM:                      16 oktober 1525 

 

- Tussen de koster in Mastenbroek en Thonys Holtzager. 

Bye Kremers getuigt dat zij Johannes de koster in Mastenbroek vorig jaar 2 g.g. schuldig was van 

huishuur en dat Thonys Holtzager Bye ook 2 g.g. schuldig was; Bye zei tegen de koster dat hij het geld 

moest vragen van Thonys Holtzager. Thonys zei dat wijlen Johan Droochscheer hem geld schuldig was 

en heeft de koster daar op gewezen. Bye heeft nooit gehoord dat Johannes dat goed vond en er 

tevreden mee was. Johannes heeft Bye meer dan eens gezegd en zich beklaagd dat Johan 

Droochscheer hem geen geld wilde beloven vanwege Thonys. Meer weet zij niet. 

Johanna, de weduwe van Johan Droochscheer, getuigt dat in de afgelopen oorlog enige soldaten twee 

gevangenen uit Mastenbroek bij hen brachten en dat de soldaten toen voor 2 g.g. verteerden, waarvoor 

Johannes de koster borg stond en haar ook betaald heeft. Janna heeft nooit gehoord dat Thonys 

Holtzager Johannes de koster zei dat wijlen Johan Droochscheer beloofd had dit geld namens Thonys 

te betalen.   

 

Nr. 1134 FOLIO:         321v                 DATUM:                     20 oktober 1525 

 

- Tussen Geertken Jan Voss en Dove Claesz. 
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Mechtelt Louwen, de vrouw van Dove Claes, getuigt dat ongeveer 7 of 8 jaar geleden Greete Louwen, 

de zuster van Mechtelt, uit Steenwijk kwam bij wijlen Styne Louwen, de moeder van Mechtelt en Greete 

die in de Kuinre woont, waar ook  Geertken Jan Voss, de nicht van Greete, woonde; Greete vroeg 

wijlen Styne of zij Geertken, die nu een groot meisje was geworden en in het klooster wilde gaan, 50 

g.g. wilde geven om haar daar te installeren. Styne wilde dat niet doen, haar dochter zou erven na 

Stynes dood en nu wilde zij Geertken ook niet langer in huis hebben. Geertken bleef tegen Stynes zin 

en wilde nergens meer heen.  

Nr. 1135 FOLIO:       321v                  DATUM:                       20 oktober 1525 

 

- Van Wycher, de knecht van Peter Schoenmaecker en Henrick Cuper, met elkaar slaags. 

Peter Schoemaecker getuigt dat hij ongeveer een half jaar geleden voor Henrick Cuper een paar 

schoenen gemaakt had en gisteren, op donderdagochtend, bracht hij ze weer terug want ze waren lek 

en moesten gerepareerd worden. De knecht van Peter naaide ze weer dicht, maar ze bleven lekken, 

wat Peter niet wist. Na de schoenen gehaald te hebben, kwam Henrick Cuper direct weer terug en 

sloeg de knecht met de schoenen op het hoofd.  

 Jan van Noerthorn en zijn vrouw hebben het lawaai wel gehoord maar hebben niets gezien. 

Alyt Sasse zag dat Henrick Cuper met een oude schoen uit Peter Schoemaeckers huis kwam en tekeer 

ging, maar heeft hem niet zien slaan. 

Lubbert Jacobsz hoorde het rumoer wel maar heeft zelf niet anders gezien dan wat Henrick Cuper 

vertelde.  

 

Nr. 1136 FOLIO:          322                   DATUM:                   21 oktober 1525  

 

Elborch ten Hoeve, onze burgeres, getuigt dat zij in de zomer voor OLV dag bij haar moeder Geertruydt 

ten Hoeve geweest is in Slijkenburg in Friesland, waar haar zuster Eefse Louwers bij haar kwam en zei 

dat haar zuster in Steenwijk erge ruzie gehad heeft met haar zuster Mechtelt over de belofte van de 50 

gulden, waar ze lak aan heeft. Daarna kwam Mechtelt ook bij Elborch en zei ook dat haar zuster in 

Steenwijk zo’n ruzie met haar gemaakt had over de belofte van de 50 gulden. Greete Mathys, de zuster 

uit Steenwijk, ook tegenwoordig zei tegen Mechtelt dat zij loog; meer weet Elborch niet.  

 

Nr. 1137 FOLIO:          322                  DATUM:                   22 oktober 1525 

 

- Tussen Geert Brouwer en Greete Boegenmaeckers. 

Jan van Goch en Jorien van Zoest getuigen dat zij veertien dagen na afgelopen Pasen aanwezig waren 

bij Geert Brouwer, waar zij gezien en gehoord hebben dat Geert Brouwer en Greete Bogemaecker 

samen het bier afrekenden dat zij van hem gekocht had. Toen ze klaar waren met rekenen, bleek dat 

Greete Geert nog schuldig was 8 g.g. van 28 stuiver Brabants de gulden en zij beloofde in 

aanwezigheid van de getuigen dat zij dat wel zou betalen en de stad niet eerder zou verlaten.  

Henrick Hermensz getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 1138 FOLIO:          322v                DATUM:                      22 oktober 1525 

 

- Tussen Geert Brouwer en Albert Hugen. 

Johan van Goch en Jorien van Zoest getuigen dat zij op de avond van afgelopen St. Jacob aanwezig 

waren bij Geert Brouwer, waar zij gezien en gehoord hebben dat Geert Brouwer en Albert Hugen 

samen het bier afrekenden dat hij van Geert gekocht had. Het bleek na het rekenen dat Albert schuldig 

was aan Geert 36 vaten koyte bier van 18 stuiver Brabants het vat, die hij beloofde te betalen. 

Henrick Hermensz getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 1139 FOLIO:          322v                DATUM:                    27 oktober 1525 
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- Tussen Jan Bogemaecker en Meynart ter Helle. 

Reyner Brouwer en Jan de Vrije getuigen dat zij ongeveer drie weken geleden aanwezig zijn geweest in 

de Marienborch, waar zij gehoord en gezien hebben dat Meynart ter Helle verhuurde aan Johan 

Bogemaecker m.i.v. aanstaande Pasen voor een jaar het huis waar Else Blanckers in woont voor 9 h.p.    

Meynart zou afspreken met Else of ze wel of niet in het huis zou blijven en beloofde Jan dit binnen acht 

dagen te melden. Jan gaf 1 oord voor het gelag en als de huur niet doorging, dan zou Else de wijnkoop 

teruggeven. 

Johan Reynertsz getuigt hetzelfde.            

          

Nr. 1140 FOLIO:          323                   DATUM:                   27 oktober 1525 

 

- Tussen Engbert van Tweenhuysen en een vrouw over de hof. 

Wygher Goesensz en Goesen Geertsz getuigen dat zij in het begin van de herfst aanwezig zijn geweest 

onder de Clocke, waar een touwslagerse bij hen kwam en zei dat ze Engbert van Tweenhuysen een hof 

had verkocht en dat zij iemand nodig had voor de eigendomsoverdracht. Getuigen zeiden dat ze niet op 

de hoogte waren, maar alles was al voorbereid en dus gingen zij met de vrouw naar de schrijfkamer 

waar de overdracht werd genoteerd en voorgelezen. Getuigen fungeerden als mombers en hoorden dat 

er jaarlijks 2 h.p. uit de hof gingen, of het ging om erfrente of aflossing,  weten zij niet, dat zal wel in het 

stadsboek vermeld worden, want ze waren niet aanwezig bij de koop.  

Nr. 1141 FOLIO:          323                  DATUM:                    27 oktober 1525 

 

- Gevecht van korvenmakers. 

Jan Hermensz, gildemeester van de korvenmakers, getuigt onder ede dat het heeft plaats gevonden op 

de laatste dag in mei terwijl zijn mede-gezellen korvenmakers samen zaten te drinken; Henrick 

Cloetynck was daar toen niet bij, hij kwam pas ’s avonds en wilde wat drinken. Hoewel er een vol vat 

bier klaar stond had de gildemeester de broeders verboden ervan te drinken. Henrick wilde er wel iets 

uit hebben, maar de gildemeester zei dat het hem bevolen was dit te weigeren. Henrick werd kwaad en 

men wilde hem weg hebben; het liep uit op een vechtpartij.  

Nr. 1142 FOLIO:        323v                   DATUM:                     27 oktober 1525  

 

- Van Peter ten Holte. 

Staes van Asperen uit Dordrecht getuigt dat Gheert ten Holte schuld had aan Hermen Cornelisz in 

Dordrecht en dat hij, getuige, erbij is geweest toen er een betalingsregeling afgesproken werd; Staes 

had van wijlen Gheert ten Holte een deel van het geld ontvangen, ook de laatste 4 pond groot die nog 

ontbraken. Hij mocht dit geld houden met toestemming van wijlen Gheert, omdat Kersken Woltersz 

hem, getuige, nog geld schuldig was.  

Nr. 1143 FOLIO:        323v                    DATUM:                     27 oktober 1525 

  

- Van Jacob Doedensz, geslagen in de Moriaen.        

Jacob Doedensz heeft onder ede verklaard dat hij ongeveer acht dagen geleden met de drost van 

IJsselmuiden zat te drinken in de Moriaen, waar ook Berent Brouwer bij was en meldt dat zij samen 

aardig wat gedronken hadden en dat hij tenslotte onenigheid kreeg met Berent Brouwer over Zweer van 

Delden; hij zegt dat hij zoveel gedronken had dat hij niet meer weet wat er gezegd is. Hij meldt verder 

dat hij er uiteindelijk een schrammetje en een blauw oog aan overhield; hoe het gekomen is, weet hij 

niet maar wel dat het door Berent Brouwer veroorzaakt was. Een mes heeft hij niet gezien.  

Nr. 1144 FOLIO:         324                    DATUM:                     30 oktober 1525 
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- Tussen de weduwe van Goesen Boem en de schout van Zalk. 

Erenst van IJsselmuyden en Wyllem Schulte getuigen dat zij ongeveer een maand of drie weken 

geleden zaten te drinken in het huis van de schout in Zalk, waar zij gehoord en gezien hebben dat de 

weduwe van Goesen Boem binnenkwam en aan de schout vroeg waar het paard vandaan kwam waar 

hij beslag op had laten leggen. De schout antwoordde dat het uit een stoppelkampje kwam naast de 

omheining. De weduwe vroeg de getuigen van dit antwoord goed nota te nemen.   

Berent Backer meldt dat hij ook aanwezig was en hoorde dat de schout zei dat het paard uit het huis 

kwam naast de afscheiding; meer weet hij niet. 

 

Nr. 1145 FOLIO:        324                    DATUM:                   30 oktober 1525 

 

- Tussen de kinderen van Gheese Dircks en de broers van Luytken Gheesen. 

Roelof Wachter, priester, verklaart en is bereid hierop de eed af te leggen, dat hij goed weet dat Griete 

Roelofs bij wijlen priester Tymen in de Kuinre een dochter had die Gheese Dircks heette en nu nog in 

leven is en dat priester Tymen aan Griete bepaalde goederen, waar onder huisraad, in bewaring had 

gegeven die bestemd waren voor de kinderen van zijn dochter Gheese. Na het overlijden van priester 

Tymen voerde Griete zijn wil uit, maakte haar testament waarin zij al die goederen door getuige Roelof 

en Jacob Nollensz liet bewaren voor Gheeses kinderen, want haar eerste man had schulden en 

getuigen wilden niet dat de goederen daaraan besteed werden. De heren van de Raad wilden het 

testament niet bekrachtigen. Getuige heeft menigmaal gehoord van wijlen Griete dat de goederen in 

kwestie afkomstig waren van priester Tymen en dat het haar uiterste wil was dat deze goederen 

uitsluitend aan de kinderen van Gheese zouden toekomen. Wat betreft de goederen die zij zelf van 

priester Tymen gekregen had, zou de verdeling gelijk opgaan tussen Gheese en haar andere kind, n.l. 

haar broer Luytken, de zoon van priester Albert.  

Gertruydt van de Kuinre getuigt dat zij goed weet dat Griete Roelofs een tijd lang bij wijlen priester 

Tymen geweest is en een dochter van hem heeft die Gheese heet; zij kwam mettertijd naar Kampen en 

getuige weet heel goed dat priester Tymen Griete Roelofs een deel van de huisraad gaf, die zij zou 

bewaren voor haar dochter of diens kinderen; dit heeft getuige van Griete zelf gehoord.  

Gheese Hermens getuigt dat zij wel weet dat Griete Roelofs een deel huisraad van wijlen priester 

Tymen had ontvangen bestemd voor haar dochter; meer weet zij niet.  

 

Nr. 1146 FOLIO:           325                DATUM:                   4 november 1525 

 

Claes Albertsz, knecht in het St. Geertruyden Gasthuys, heeft onder ede verklaard dat hij noch aan  

Else, de vrouw van wijlen Aelte Bene, noch aan Aelt Bene ooit iets schuldig is geweest en dat hij Jacob 

Dubbeltsz nooit iets betaald of gegeven heeft namens Aelt of diens vrouw.  Getuige heeft evenmin iets 

van doen gehad met wijlen Aelt, diens vrouw of Jacob.   

 

Nr. 1147 FOLIO:            325               DATUM:                      6 november 1525  

 

- Tussen zuster Catheryne van Ingen en Kersken Woltersz. 

Lysbet van den Vene en Greete Ruwaert getuigen dat zij beiden aanwezig zijn geweest bij het bed van 

Wolbrich ten Holte toen Wolter de kapelaan haar testament schreef en zij hebben daar gehoord dat 

wijlen Wolbrich in haar testament legateerde aan zuster Catheryne van Ingen een zilveren lepel en 1 

g.g.; dit stond ook in de cedule die Wolter voor haar schreef en hardop voorlas. Kersken Woltersz, de 

echtgenoot van wijlen Wolbrich, hoorde de cedule ook en beloofde alles te doen wat er in stond; hij 

vroeg Wolbrich om vergiffenis omdat hij er eerst tegen was geweest.  

Nr. 1148 FOLIO:            325v               DATUM:                      8 november 1525 

 

- Tussen Wybrant Woltersz en Kersken Woltersz. 
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Johan ten Hoeve, Geerloff Claesz en Hille van Nymwegen getuigen dat zij op de avond van 

Allerheiligen bij Hille zijn geweest, waar zij gehoord en gezien hebben dat schipper Wybrant Woltersz 

met zijn oom Kersken Woltersz alle huisraad afrekende die Kersken hem bevolen had te verkopen, hij 

melde wat het had opgebracht en waar het gebleven was. Wybrant overlegde alle bewijzen, maar er 

ontbraken 15 stuiver Brabants. In de buidel zaten 2 goudstukken en een deel zilvergeld, alles ging weer 

in de [ geld ]kist en Kersken was met de afrekening tevreden en had verder niets meer te zeggen.  

Nr. 1149 FOLIO:          325v                 DATUM:                      8 november 1525 

 

- Tussen de vrouw van schipper Peter en de vaars. 

Styne Lubberts, Bye Stevens en Bele Hilbrants getuigen dat de zwart-blaar vaars met vier witte voeten 

toebehoort aan de vrouw van schipper mr Peters, dat ze hem zelf grootgebracht heeft en zij weten goed 

dat de vaars afkomstig is van haar koe. 

Gheese Gerritsdochter getuigt dat zij vorig jaar bij mr Peter gewoond heeft en dat zij het kalf in kwestie 

altijd voerde en goed weet dat het om hetzelfde kalf gaat.  

 

Nr. 1150 FOLIO:         326                   DATUM:                     8 november 1525 

 

- Van de genoemde vaars. 

Jan Aerntsz van het Eiland getuigt dat Albert Claesz uit Emmeloord hem afgelopen mei opgedragen 

heeft een zwart-blaar vaars met vier witte voeten die hij de hele zomer op zijn weiland gehad heeft, 

vanwege Bye de kreemster, de vrouw van mr Peter, uit het weiland te halen en hij zegt dat de vaars die 

Bye heeft laten halen, dezelfde is die Albert Claesz hem opgedragen had te weiden.   

Claes Velthuys en Peter Claesz, zijn zoon, getuigen dat zij buren zijn van Jan Aertsz en dat zij goed 

weten dat de zwart-blaar vaars die Bye de kreemster acht dagen geleden uit de weerd heeft laten halen 

de hele zomer op de weerd heeft gestaan en dat het dezelfde vaars is die Albert Claesz uit Emmeloord 

uitbesteed heeft aan Jan Aertsz. 

 

  Nr.  1151 FOLIO            326                    DATUM:                15 november 1525 

 

- Tussen Jan mette Balien, drager en Peter Dircksz, slager.  

Gheert Scroer getuigt dat Jan Drager en Peter Diricksz een partij Hamburger bier van hem gekocht 

hadden, waarvan elk de helft zou betalen; hij meldt dat Peter Diricksz hem drie of vier maal beloofd 

heeft om boven zijn aandeel nog namens Jan Drager 1 ph.g. te geven, maar nu blijkt dat Peter dat niet 

wil betalen. 

Mr Hans Bussenschut getuigt tijdens zijn gicht dat Peter Diricksz, de vleeshouwer, hem officieel beloofd 

heeft aan Geert Scroer 1 ph.g. te betalen namens Jan Drager, die hij Jan schuldig was.  

 

Nr. 1152 FOLIO:         326v                    DATUM:                 15 november 1525  

 

- Van Dirick Jansz, brouwer en Hedde Jansz uit Hoorn. 

Mr Jan Glasmaker getuigt dat hij zich borg had gesteld voor de burger uit Hoorn die hier bij Dirick was 

aangehouden; dat hij daarna naar Hoorn reisde en dat daar de burgemeester en Raad zeiden dat ze 

Hedde Jansz bij voorbaat hadden bevolen het mout niet te kopen en dat indien iemand in Hoorn 

daardoor schade zou lijden, zij die zouden verhalen op Hedde Jansz.   

Lange Tymen en Claes van Ensz getuigen dat zij dit meerdere keren van mr Jan Glasmaker gehoord 

hebben en melden tevens dat zij van de poorters van Hoorn die hier aangehouden waren, ook gehoord 

hebben dat het Hedde Jansz verboden was en dat de schade op hem verhaald zou worden.  

 

Nr. 1153 FOLIO:          326v                   DATUM:                 20 november 1525 
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- Van Lazarus vicarie. 

Tymen Olislager getuigt dat het ongeveer 22 of 23 jaar geleden is dat priester Hertwich van den Veen 

bij Tymens vader kwam, waar Tymen ook bij was en klaagde dat hij een stuk land van ongeveer twee 

morgen groot had in Stuvensandt bij Wilsum, waarvan de pachters slecht betaalden en dat hij het wilde 

overdragen aan Tymen; ze werden het eens dat hij het land voor de helft zou inzaaien en hij meldt dat 

zijn vader gedurende 7 of 8 jaar de helft van het land gebruikte en wijlen heer Hertwich, en niemand 

anders, altijd de helft van het koren leverde en betaalde . Tymen meldt verder dat hij wel gehoord heeft 

dat priester Hertwich het aan zijn vicarie heeft gegeven.   

Nr. 1154 FOLIO:        327                    DATUM:                     20 november 1525 

 

Lubbert Wolt getuigt dat hij ongeveer 30 jaar geleden van wijlen priester Johan ten Waeter, vicaris van 

St. Lazarus vicarie in Kampen, een stuk land gehuurd had gelegen op het erf van Stuvensandt, 

buitendijks langs de IJsseldijk, dat toebehoorde aan de vicarie, tien jaar lang voor 4 h.p. per jaar. 

Lubbert heeft dit stuk land tien jaar lang gebruikt en wijlen priester Johan de pacht betaald. Ongeveer 

20 jaar geleden kwam Lubbert te wonen op het stadsland van Kampen zodat hij de huur van dat land 

opzei.    

 

Nr. 1155 FOLIO:        327v                 DATUM:                      20 november 1525 

 

Diverse losse aantekeningen. 

 

- Burgemeester Tymen van Voorst 

Geert Baeck, borg voor de brug 

Jan Henricksz en Henrick Marions 

Bartholomeus Jacobsz van Genne heeft gehuurd van Wyllem Brant een huis tot Pasen voor 3 pond. 

 

- De waard in de Drie Torens heeft 2 pond gepand van Claes Wyllemsz. 

Henrick van Voorst heeft 2 pond gepand van joffer Vorens. 

 

- Tot de zaak van de koopman. 

Henrick Hoff, Jasper Jansz, Jan Hermensz, Dirick ten Gronde, Warner Robertsz, Reyner ter Helle, 

Laurens Vreese en Henrick van Wije. 

 

- Nota 

Tryne Molle en Trude haar dienstmaagd, Jan Aeltsz en de weduwe van Hermen van Apell. 

- Omtrent  Midwinter. 

Philips Brouwer en alle Alyts onkosten van de 3½ last mout, 23 gulden de last, waarvan 1 ontvangen, 

de rest krijgt hij op afroep. Rycolt zou het halen, maar heeft dat tot haar schade niet gedaan. Zij wil de 

rest verkopen en de schade verhalen op Philips, wat ze niet graag doet.  

Philips antwoordt … ..  [ onleesbaar ] 

28 april 1525 

 

- Joost Jansz, Jan Hermensz van Utrechtszoon kiest als getuigen Reyner ter Helle en Cornelys 

Pottebacker. 
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