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GETUIGENISSEN VAN CIVIELE ZAKEN  1558 – 1564 

 

 

 

 

 

Nr.1 FOLIO:            1                       DATUM:                   6 mei 1558 

 

Grete Roericks, gedaagd op verzoek van Joachim van Ingen, verklaart onder ede dat zij de kleding 

van wijlen Mette Vaechts die voor haar bruiloft gemaakt waren, in bezit had en na Mettes dood, als 

werd gevraagd wat het voor kleren waren die zij liet maken van stukken tabbert, mouwen enz., 

antwoordde zij altijd dat het drie nieuwe tabberts waren: de ene van taankleurige zijden camelot met 

een taankleurige fluwelen voering, de andere van  zwarte camelot met een laken voering met twee 

randen van fluweel en de derde van grijs laken met een grove scharlakenrode voering en twee 

fluwelen randen, een set paars fluwelen mouwen en een set zwart fluwelen mouwen en een zwart 

fluwelen lap stof. Zij meldt ook nog dat Evert Ulenbroeck zijn a.s. vrouw Mette Vaecht de kleren in die 

staat had gegeven voordat ze getrouwd waren. Zij is zich ook bewust dat Evert Ulenbroeck noch zijn 

a.s. vrouw zoveel gouden passementen voor een fluwelen stuk stof hadden willen hebben. Hierop zei 

de vrouw van Joachim van Ingen tegen Ulebroeck en haar dochter dat ze het al te bont wilden maken, 

waarop Evert weer vroeg of de moeder het niet kon hebben dat hij haar dochter dat alles gaf, want het 

kostte haar niets en ze mag het met ere dragen.  

Toen haar gevraagd werd wie de persoon was die haar beloonde, of het iemand ander was dan Mette 

Vaecht en of Joachim van Ingen en zijn vrouw aan de moeder de kosten betaalden, antwoordde 

getuige dat Mette haar beloonde en dat Joachim van Ingen en diens vrouw de kosten betaalden. Ook 

werd haar gevraagd of het haar mede meesteres was die haar hielp de kleren te krijgen, waarop haar 

nicht Gertrudt Cornelisz Roericxensdochter antwoordde. Getuige meldt verder dat zij goed weet dat 

wijlen Mette Vaecht de grote ketting met de kleinodiën en ringen al had voor de bruiloft en voordat ze 

beslapen was, dat ze alles voordien al van Evert Ulenbroec gekregen had. Toen haar gevraagd werd 

of ze ook drinkgeld boven haar loon kreeg omdat ze de bruid mooi gemaakt had, antwoordde zij dat 

de bruidegom haar niets had gegeven.  

 

Nr. 2 FOLIO:              1v                    DATUM:                   7 mei 1558 

 

Egbert Geerloffzen alias Backer gedagvaard op verzoek van Willem van Campen, getuigt onder ede 

dat hij een tijdje geleden erbij stond voor het Raadhuis waar Evert Baers was omdat hij Armgart 

Eckelboem geslagen had. Toen twee vrouwen daar getuigenis over aflegden, zei Evert Baers tegen 

Wyllem van Campen dat de getuigen gewraakt moesten worden, dat de ene haar dienstmaagd was 

en dat de andere een kind bij een paap had. Wyllem zei hierop dat Evert hem had gezegd dat de ene 

een kind van een paap had; Evert hield zijn mond en het feit werd niet bestraft.  

 

Nr. 3 FOLIO:              2                     DATUM:                    25 mei 1558  

 

Arent van Cleve, gedagvaard op verzoek van Alyt ther Haer, getuigt dat een tijd geleden Dirck  

Cloppenburch uit IJsselmuiden bij hem kwam en hem vroeg of Alyt ther Haer niet ook kon komen, 

waarop getuige vroeg of zij daar iets mee opschoot. Cloppenburch antwoordde dat ze een “moeye 

penning” tegoed had, dat ze dus gehaald moest worden. Getuige heeft zijn knecht gestuurd om haar 

te halen; wat zij met de anderen van Dietmer Tigelmeister bespraken, heeft getuige niet onthouden 

want hij was bezig zijn ding te doen.  

 

Nr. 4 FOLIO:             2                      DATUM:                  13 juni 1558 
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Lambert Tonisz gedagvaard op verzoek van Dirrick Brouwer, getuigt onder ede dat hij onlangs 

aanwezig was geweest bij Stine Brouwer waar namens haar een afrekening werd gehouden met 

Jacop Loeszen. Jacob kende Stine Brouwer 17½ g.g. toe van Anna Kupers; daarna zou Jacob van 

haar weer 10½ stuiver Brabants krijgen, maar Anna was toen niet aanwezig en getuige heeft niet 

gezien dat Anna het geld in kwestie aan Stine of Dirrick Louwe betaalde.  

 

Nr. 5 FOLIO:           2v                      DATUM:                    15 juni 1558  

 

Engbert Geertsen gedagvaard op verzoek van Dirrick Louwe, getuigt in aansluiting op zijn getuigenis 

van 1 februari dat hij aanwezig is geweest bij Stine Brouwer waar Jacob Loysten besliste dat Stine 

Brouwer aan Anna  Cupers 17½ g.g. zou betalen en dat Jacop van Stine weer 10½ stuiver Brabants 

zou krijgen. Getuige heeft niet gezien dat Anna Kupers toen aanwezig was, evenmin heeft hij gezien 

dat Anna dat geld betaalde aan Stine of Dirick Louwe.  

 

Nr. 6 FOLIO:          2v                       DATUM:                    17 juni 1558 

 

Jonge Dirck Ballemaeker en Lubbert Jansz gedagvaard op verzoek van Dirrick Budde, verklaren 

onder ede dat ongeveer zes of zeven jaar geleden Dirrick inde Budde achter Johan Venes plaatsje 

zijn brouwhuis timmerde, waar beiden aan werkten. Hij hoorde dat Dirrick tegen Johan Vene sr zei dat 

hij wel wist dat hij de vensters en ramen niet maakte volgens de regels van de stad en als hij van plan 

was daar later over te beginnen, dan wilde hij liever dat hij het nu deed, nu kon hij de kosten nog 

verhogen. 

Johan Vene antwoordde zijn buurman Dirck dat hij moest timmeren in de naam van god, dat hij het 

hem gunde nu en in de eeuwigheid; schade leed hij er niet van en aangezien het licht van boven komt 

en beneden in- en uitgaat zoals hij wil.  

 

Nr. 7 FOLIO:                3                   DATUM:                    15 juni 1558 

 

Wyllem Reynartzen gedagvaard op verzoek van Derrick Budde, heeft onder ede verklaard dat 

Gerberich, de vrouw van Jan Veenen de brouwer, tegen de vrouw van Derrick, staande voor haar 

deur, heeft gezegd dat de vader van Derrick niet zien mocht dat het niet van haar was.  

En toen dit gebeurd was hebben zij nog meer woorden met elkaar gehad die getuige niet kon verstaan 

omdat hij naar huis ging.  

 

Nr. 8 FOLIO:                 3v                 DATUM:                    23 juni 1558 

 

Jan Laurens gedagvaard op verzoek van Dirrick inde Budde, verklaart onder ede dat hij afgelopen 

zondag de 19e Nele, de weduwe van Johan Vene, heeft horen zeggen dat zij haar man en Dirck inde 

Budde, toen deze bij hen timmerde, hoorde praten en dat haar man tegen Dirck zei dat hij een goede 

buur was en dat het licht van boven kwam.  

 

Nr. 9 FOLIO:                 3v                 DATUM:                     28 juni 1558 

 

Engbert Wesselsen, Anna zijn vrouw en Anna van Warden gedagvaard op verzoek van Cornelis 

Roericxsen, getuigen samen, na apart verhoord te zijn, dat zij afgelopen zondag de 26e gehoord 

hebben dat Peter Woltersen tegen Geertruidt, de dochter van Cornelis Roericxsen, zei dat haar vader 

een dief was.  

 

Nr. 10 FOLIO:                  4                 DATUM:                     6 juli 1558 
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Evert Valckenar, oud ongeveer 49 jaar, Albert Bitter, oud 32 of 33 jaar, Wylhem Claessen, 33 jaar, 

gedagvaard t.b.v. Gerryt Harnasmaker, getuigen onder ede dat, voor zover zij zich herinneren, vier of 

vijf dagen geleden, priester Derrick Jacobszen in aanwezigheid van genoemde getuigen voor het 

Raadhuis, boos tegen Gerryt de producent gezegd heeft dat hij een booswicht was en een dief.  

 

Nr. 11 FOLIO:              4                     DATUM:                      6 juli 1558 

 

Arent Goltsmyt, oud ongeveer 80 jaar, Jan Messemacker zijn ouders 72 jaar en Peter Woltersen, 

kremer, oud ongeveer 50 jaar, gedagvaard op verzoek van Dirrick van den Berge getuigen samen, na 

apart verhoord te zijn, dat zij zich herinneren dat Dirrick van den Berge een echt kind van zijn vader  

Coert Scheidemaeker is en van zijn moeder Wychmoet, burgers uit Kampen; zij kwamen vaak bij zijn 

ouders en stonden bekend als goede mensen. Genoemde Dirrick hebben zij van jongs af aan gekend, 

zijn handel en wandel waren eerlijk en fatsoenlijk zoal een vrome gezel betaamt.  

  

Nr. 12 FOLIO:                4v                 DATUM:                      12 juli 1558 

 

Anna Heymens, Geertken van Wyringen en Janneken Goers, gedagvaard door Albert Smyt, 

erfgenaam van Marrigje van Ens, getuigen samen, na apart verhoord te zijn, dat zij in het St. 

Geertruiden Gasthuis bij wijlen Marrigje geweest zijn waar zij ziek te bed lag; zij hebben haar horen 

zeggen dat zij aan niemand iets schuldig was, behalve aan de kerkmeesters van het Geertruiden 

Gasthuis en aan Berte Droochscheer, Janneken Goers en Irlande, de vrouw van Jan Gerritsz. Zij 

hebben niet gehoord dat zij iets schuldig was aan Jacob van Graesz. 

Fye Kempe getuigt zoals hierboven, maar zij heeft niet gehoord dat zij iets schuldig was aan Irlant, de 

vrouw van Jan Gerritsz.  

 

Nr. 13 FOLIO:              5                     DATUM:                      12 juli 1558 

 

Irlanth, de vrouw van Jan Gerritsz alias Collers, gedagvaard t.b.v. Jacob van Graesz, getuigt onder 

ede dat zij op verzoek van Jacob naar het St. Geertruyden Gasthuis is gegaan om Marrigen van Ens, 

die daar ziek te bed lag, te manen namens Jacob  van Graesz voor 5 c.g. Toen zij bij Marrigen kwam 

om haar te manen, antwoordde deze haar lieve nicht dat zij eerst weer op de been moest zijn om haar 

goederen te verkopen zodat zij hem kon betalen.  

Trude, de dochter van Derck Potter, getuigt onder ede dat zij onlangs op verzoek van Jacob Graesz 

naar Marrigen van Ens, wonend achter jfr Wolff in de Bredesteeg, is gegaan om haar aan te zeggen 

dat zij haar oom Jacob het geld moest sturen, waarop Marrigen antwoordde dat zij tegen haar oom 

moest zeggen dat ze wel langs zou komen.  

 

Nr. 14 FOLIO:              5                      DATUM:                      16 juli 1558 

 

Arent Jansz Coster, oud ongeveer 68 jaar, gedagvaard op verzoek van Henrick Hudde, kerkmeester 

van het H. Geest Gasthuis, heeft verklaard onder ede dat Alyt Evers, provenierse in het H. Geest 

Gasthuis, een dochter heeft gehad die Aeltgen Everts heette, die kinderloos is gestorven in Lissabon 

terwijl haar moeder Alyt nog in leven was.  

 

Nr. 15 FOLIO:             5                      DATUM:                       16 juli 1558 

 

Peter Janszen gedagvaard t.b.v. priester Derrick Neve, verklaart onder ede dat hij in de afgelopen 

winter in de stal van wijlen Deuwe van Hoorne gezien heeft drie eiken balken met houten nagels 

vastgemaakt aan een ijzeren haak in de muur, zoals men houten balken placht vast te maken. Deze 

balken waren zo zwaar dat men er wel zes of zeven voer hooi op kon leggen.  
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Verder meldt Peter dat hij tevens gezien heeft in die stal een oude pomp liggend boven in de put en hij 

heeft ook gehoord dat Gerryt Harnasmaker heeft toegestaan dat de pomp uit de put werd gehaald.  

 

Nr. 16 FOLIO:            6                       DATUM:                         18 juli 1558 

 

Mr Goest, timmerman en Evert Jelysz gedagvaard namens Evert Harnasmaeker, getuigen samen, na 

apart verhoord te zijn, dat de balken die Gerrith de producent uit de stal van wijlen Deuwe van Hoerne 

heeft gehaald, waar het hooi op placht te liggen, niet nagelvast waren, want Gerrith zei tegen hen, de 

getuigen, dat ze moesten toezien of de voorwerpen nagelvast waren, want anders mocht hij ze niet 

meenemen. Getuigen hebben toen geantwoord dat ze niet nagelvast waren en Evert Jelysz zei nog 

dat ze los lagen en dat hij ze met de hand kon optillen.  

 

Nr. 17 FOLIO:               6v                  DATUM:                     19 juli 1558 

 

Peter Broeck en Dirick Touslager gedagvaard t.b.v. Herman Brouwer getuigen samen en ieder apart 

dat Luitgen Kempe onlangs de helft van een viswater heeft gehad op Nateers van wijlen Berent 

Dircksz; Luitgen heeft voor zijn aandeel 15 g.g. betaald, zoals de andere die ook meededen. 

 

Nr. 18 FOLIO:                6v                 DATUM:                     19 juli 1558 

      

Thoenis Schoemaeker en Luitgen Jansz, gedagvaard door Jacob Vleishouwer uit Mechelen, getuigen 

onder ede dat zij onlangs aanwezig geweest zijn bij genoemde Jacob, waar joffer Alyt, de rechters 

dochter uit Oldebroek, regelmatig ettelijke vaten bier haalde die men optilde en op de wagen zette, 

waarvoor jfr Alyt hen goed betaalde; een maal is namens haar ook haar nicht Gese van den Dam 

geweest.  

 

Nr. 19 FOLIO:               7                    DATUM:                      20 juli 1558  

 

Jan Jansz, gedagvaard t.b.v. Herman Brouwer, getuigt onder ede dat hij samen met Luitgen Kempe 

een heel viswater gekregen heeft van wijlen Berent Dirricksz op Nateers, waarvan Luitgen hem van 

zijn helft de touwen en het visrecht overdroeg. Hij heeft getuige daarvoor behoorlijk betaald; samen 

waren ze 30 g.g. kwijt, waarvan getuige zijn deel, n.l. 15 g.g., betaald heeft aan Herman Brouwer. 

 

Nr. 20 FOLIO:               7                    DATUM:                      23 juli 1558 

 

Roloff Henrickszen, gedagvaard namens Luitgen Kempe, verklaart onder ede dat hij ongeveer vijf of 

zes weken geleden bij Wolff Schoemaeker was, toen Luitgen tegen Jan Kaerman, die er ook was, zei 

dat Herman Brouwer hem maande voor een half viswater, waarop Jan antwoordde dat Berent hem 

een vrij viswater had gegeven. Deze zei dat hij dat gedaan had opdat de ander hem zou helpen het 

goed te maken.  

 

Nr. 21 FOLIO:               7v                 DATUM:                        31 juli 1558 

 

Henrick Sasse gedagvaard t.b.v. Arendt Schroer en Henrick Corvemaker, getuigt onder ede dat hij in 

de week voor Pinksteren enkele vaten tien-plakken bier van zijn schip ontvangen heeft die Arendt 

Schroer en Henrick Corvemaker van brouwer Claes van Heerde gekocht hadden. Arendt en Henrick 

hadden van te voren tegen Claes gezegd hadden dat ze er van uit gingen dat het bier even goed was 

als de vorige bestelling, waarop de zoon van Claes antwoordde dat ze binnen acht of veertien dagen 

de zending zouden ontvangen. Verder meldt Henrick Sasse dat hij gezien heeft dat bij Cornelys 

Vaene de brouwer terzelfdertijd tien-plakken bier in vaten gedaan werd, dat Arendt en Henrick van 
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Cornelys gekocht hadden. Zij zeiden tegen Cornelys dat ze hoopten dat het bier even goed gemaakt 

was als het vorige, waarop deze zei dat ze het binnen acht of veertien dagen zouden zien. 

Jan Hermanszen uit Blokzijl, alias Vrome Jan, getuigt onder ede dat hij in de week voor Pinksteren ’s 

middags omstreeks drie of vier uur bij Claes van Heerde de brouwer kwam, waar hij mede aantrof 

Henrick Sasse; Arendt en Henrick Corvemaker hadden enige woorden over het bier die getuige 

wegens dronkenschap niet onthouden heeft. De zoon van Claes antwoordde dat dat het wel veertien 

dagen zou duren voor het bier kwam.  

 

Nr. 22 FOLIO:              8v                    DATUM:                    27 juli 1558 

 

Andreas Evertszen gedaagd t.b.v. priester Derrick Neve getuigt onder ede dat hij afgelopen winter in 

de stal van Deuwe van Hoorne drie zware eiken balken heeft zien liggen die nagelvast geweest waren 

en die nu met een eiken plaat een halve voet in de gevel van klei gemaakt waren, waarvan de ene 

balk een zware ijzeren haak heeft gehad aan de buitenkant in de gevel, houdende een lange ijzeren 

spijker(?), genageld aan de haak door de gevel. Bij die balken kon men zien dat er wel zeven voer 

hooi op konden liggen. Gerryt Harnasmaker heeft genoemde stal geheel ontruimd en ook de stukken 

hout met Gerryt Wolterszen uit de stal naar zijn plaatsje gebracht, ’s middags omstreeks 12 uur en hij 

nam die plank uit de koeiengrup mee. 

Getuige heeft daar in de put een waterpomp gezien die daarna ook op het plaatsje lag en die pomp 

heeft Gerryt Harnasmaker omtrent St Jan op een morgen heel vroeg daarvandaan gehaald. Verder 

meldt hij dat hij met priester Derrick de producent en met Geert Hoyer in die stal is geweest en daar 

de ijzeren haak gezien heeft die nog in het gat in de muur zat van de eiken balk die Gerryt 

Harnasmaeker had weggehaald. De ijzeren haak zat zo vast in het hout dat men hem met geweld 

moest verwijderen. Nu wilde genoemde Gerryt dat getuige de plank weghaalde om te zien wat wel of 

niet nagelvast was, wat deze niet wilde doen en hij zei tegen Gerryt dat als hij het ene weghaalde, hij 

het andere ook kon weghalen met priester Derrick Neve en twee goede mannen erbij.  

Grete Derricks getuigt onder ede dat zij afgelopen winter in de stal van Deuwe van Hoorne heeft 

gewoond en dat zij daar gezien heeft drie eiken balken, die alle drie vastgenageld waren met een 

eiken plaat, samen een halve voet in de gevel bevestigd; op die balken kon men wel zes of zeven 

voer hooi leggen. Genoemde Gerryt heeft die balken na Pasen ( toen zij nog in de stal woonde ) op 

een morgen tussen zes en zeven uur los gemaakt en ook de plank in de koeiengrup. Getuige heeft 

ook een waterpomp gezien in de put op het plaatsje, die Gerryt met behulp van een windas in 

tegenwoordigheid van getuige eruit heeft getrokken. Naderhand zijn priester Derrick en Gerrit Hoyer  

in de stal gekomen en zagen dat genoemde balken van Gerryt los gemaakt waren; zij vonden ook een 

ijzeren haak in het gat in de muur bij de balken die Gerryt daar had laten zitten. Zij meldt ook dat het 

beschot van de gang van de stal nagelvast was en dat zij daarin woonde.  

 

Nr. 23 FOLIO:                 10                DATUM:                      27 juli 1558 

 

Kerstgen Wachter gedagvaard t.b.v. Jan Janszen, getuigt onder ede dat hij onlangs, n.l. de zaterdag 

dat de papegaai geïnstalleerd werd, op het stadhuis is geweest en toen hij daar kwam zag hij dat 

Goert van Reede openlijk Jan Janszen, de producent, uitschold en zei dat hij hem, Goert, als een 

schelm had behandeld en dat Jan een brief aan zijn vrouw geschreven had waarin hij hem een 

schelm en een booswicht noemde. Getuige hoorde ook dat Jan Janszen tegen Goert zei dat hij in 

alles zou berusten en zijn gescheld op de koop toe zou nemen.  

Willem van Swolle getuigt onder ede als boven, maar hij weet niet wat Jan de producent geantwoord 

heeft, maar hij weet wel dat Jan geduldig was en niet schold.  

 

Nr. 24 FOLIO:                  11               DATUM:                      27 juli 1558 
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Roloff Wylhemsen gedagvaard namens Jan Janszen, getuigt onder ede dat hij laatst, op de zaterdag 

dat de papegaai opgericht werd, op het stadhuis was, waar hij gezien en gehoord heeft dat Goert van 

Reede daar openlijk Jan Janszen uitschold; hij zei hem dat hij, Goert, gehandeld had als een schelm 

en dat hij, Jan, een brief had geschreven aan zijn vrouw waarin stond dat hij een schelm en een 

booswicht was. Getuige hoorde verder dat Jan Janszen zei tegen Goert dat hij in alles zou berusten 

en zijn gescheld voor lief nemen. Hij heef evenmin gehoord dat Jan de producent enige kwade 

woorden sprak of aanleiding gaf om te schelden.  

Peter Albartszen Freese getuigt onder ede zoals Roloff  Wylhemszen behalve dat hij terzelfdertijd met 

iemand anders zat te praten en Goert niet heeft horen zeggen dat Jan Janszen een brief aan zijn 

vrouw had geschreven waarin stond dat hij een schelm en een booswicht was.  

 

Nr. 25 FOLIO:                11v                DATUM:                    28 juli 1558 

 

Peter van Elven en Arendt tho Bocop gedagvaard t.b.v. Geert van Enthoven, getuigen samen en ieder 

apart dat op Driekoningenavond bij Thonys van Neerden thuis alles wat in een papieren cedule stond, 

op de rug gemerkt met een U, door getuigen eigenhandig ondertekend is. Deze cedule is hen bij deze 

ondervraging voorgelezen. Verder meldt genoemde Peter dat er toen veel gepraat werd over de 

kleren en kleinodiën die Cathrijne van Bolten van haar ouders gekregen had, maar in aanwezigheid 

van Thonys en zijn vrouw werd geaccordeerd wat er in de cedule stond. Arendt meldt verder nog 

inzake de kleren en kleinodiën die Cathrijne bij de huwelijkse voorwaarden kreeg, dat als zij ze niet 

opnieuw zou inbrengen, de vrouw van Thonys ze in zijn aanwezigheid zou laten zien, waarop 

genoemde Thonys zweeg en er niets tegenin bracht. Dit werd toen besloten.  

 

Nr. 26 FOLIO:                12v                DATUM:                    30 juli 1558 

 

Egbert Backer gedagvaard op verzoek van Jonge Reyner getuigt dat hij laatst Tele van Gelemunden  

gerechtelijk heeft aangesproken namens jonge Reyner vanwege vier vaten Hamburger bier, het vat 

voor 5 gulden min 1 oort, waarover Tele, die erbij aanwezig was, niet heeft geprotesteerd. Zij wilde 

uitstel om Reyner eerlijk te betalen en verder meldt getuige dat, toen de kwestie voor het gerecht zou 

komen, Tele bij hem kwam en wilde dat hij aan Jonge Reyner zou vragen om meer tijd, omdat ze hem 

eerlijk wilde betalen.  

Nr. 27 FOLIO:               12v                DATUM:                     30 juli 1558 

 

Wylhem van Campen gedagvaard op verzoek van Jonge Reyner, getuigt dat hij bij Reyner thuis 

aanwezig is geweest en daar gehoord heeft dat Tele van Gelemunden aan Reyner vroeg of ze uitstel 

kon krijgen voor de vier vaten Hamburger bier tot aan de Paasdagen; in de tussentijd wilde zij een 

oplossing vinden om Reyner eerlijk te betalen. Verder weet getuige dat de twee eerste vaten bier die 

door Albert van Wiringen geregeld waren, door haar besteld waren.  

 

Nr. 28 FOLIO:               13                  DATUM:                      2 augustus 1558  

 

Femme Alferssen gedagvaard t.b.v. Anna van Gramsbergen, verklaart onder ede dat zij onlangs Jan 

Schudde, de zoon van Femminghen, heeft horen zeggen toen hij de mantel gekocht had van de neef 

van Anna van Gramsbergen, dat hij hem nog twee maanden wilde houden en als hij terug kwam, zou 

hij hem weer retourneren.  

 

Nr. 29 FOLIO:                13                 DATUM:                      3 augustus 1558 

 

Wolff Schoemaker gedagvaard namens Luytgen Kempe, verklaart onder ede dat ongeveer acht of 

negen weken geleden bij hem thuis zaten te drinken Roloff Henrickszen, Luytgen Kempe en Jan 
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Kaerman; Luytgen zei tegen Jan dat Herman Brouwer hem maande voor een half [vis ]water. Jan 

antwoordde dat Berent Loor hem een vrij viswater had gegeven en dat hij hem dat voor de helft had 

overgedaan omdat hij hem zou helpen met de touwen. Hij zou er niets aan verliezen en bij winst zou 

hij iets hebben voor zijn netten en geen verlies lijden.  

 

Nr. 30 FOLIO:                13v               DATUM:                       30 juli 1558 

 

Albert Bitter, gezworen roedendrager, getuigt onder ede dat in 1553 Pauwel Aerentszen verhoord 

werd over ettelijke percelen die hij gemijnd had, waarvoor hij volgens het verslag 24 stuiver Brabants 

schuldig was. Toen Hermen Wychertszen hem, getuige, gestuurd had naar Pauwel om daarvoor bij 

hem beslag te leggen, antwoordde Pauwel dat Berndt van Delden een werk van hem had gekocht en 

nog niet betaald had, zodat hij het geld nu niet kon geven. Samen zijn ze naar Berndt van Delden 

gegaan. Deze ging met hen naar Hermen en beloofde hem de 24 stuiver Brabants van de aankoop 

van het werk te betalen. Dit alles vond plaats bij Swarte Wynolt.   

 

Nr. 31 FOLIO:                 14                DATUM:                      3 augustus 1558 

 

Effze Roeloffs gedagvaard t.b.v. Anna van Gramsbergen, getuigt onder ede dat zij Scudde 

Femmingen heeft horen zeggen tegen Anna van Gramsbergen dat zij de mantel die haar zoon Jan 

gekocht had, nog wilde bewaren voor haar neven tot O.L.Vrouw; intussen kon Anna haar vast iets 

geven, totdat alles betaald was.  

 

Nr. 32 FOLIO:                 14                DATUM:                        6 augustus 1558  

 

Berent van Schuttrop en Lambert Stuyrman, gildemeesters van het metselaar gilde, gedagvaard door 

Henrick Maler, getuigen samen, en ieder apart, dat zij de muur bezichtigd hebben naast het huis van 

Maler met de kruisvensters waar Ghijse Albertszen aan gewerkt heeft, waar vóór hen nooit aan 

getimmerd was. Er was een gang vanaf de kamer met de kruisvensters. Zij hebben gezien en weten 

zeker dat er op het plaatsje van Ghyse een vierkant huisje stond, vier voet van de muur waar de 

kruisvensters in zitten, zodat de vensters niet belemmerd waren.  

 

Nr. 33 FOLIO:               14v                DATUM:                       12 augustus1558 

 

Meynart Cloppenburrick, gedagvaard op verzoek van Wesselt Berentsz, getuigt dat hij onlangs bij 

wijlen Zwane Wynolt was, waar hij hoorde dat Luytgen Kempe beloofde Jan Post 28 stuiver Brabants  

te betalen namens Wesselt Berentsz.  

 

Nr. 34 FOLIO:               15                  DATUM:                       17 augustus 1558 

 

Jan Tymensz, kuiper en Arent Jansz, drager, gedagvaard namens Cornelis Vene en Claes van 

Heerde, getuigen samen, maar ook ieder apart, dat zij onlangs bij Cornelis Vene en Claes van Heerde 

erbij waren toen Arent Schroer en Henrick Corvemaeker zekere vaten bier kochten van eisers, waar 

ze geen aanmerkingen over hadden. Ook aanwezig waren de bierproevers die het bier in kwestie 

evenmin wraakten. Verder zijn getuigen zich er niet van bewust hoeveel vaten bier Arent en Henrick 

ontvingen van Cornelis en Claes, omdat zij daar niet op gelet hadden.  

   

Nr. 35 FOLIO:               15                  DATUM:                       18 augustus 1558  

 

Herman Stamp, volgens zijn ouders ongeveer 47 jaar, Henrick van Raelthe, volgens zjn ouders 

ongeveer 50 jaar, gedagvaard t.b.v. Johan Smitt uit Kampen getuigen onder ede dat zij zeker weten 

dat Johan Smitt sedert de tijd dat hij uit het leger van zijne majesteit de koning van Spanje en 
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Engeland is gekomen (met toestemming van de stadhouder van Duinkerken), hier in Kampen altijd 

met de genade gods, ziekelijk is geweest, zodat hij wegens ziekte niet opnieuw kon afreizen.  

 

Nr. 36 FOLIO:               15v                DATUM:                        19 augustus 1558   

 

Joest Backer, gedaagd t.b.v. Wesselt Berentzen, getuigt dat Wesselt een zwart kalf met een blaar  

heeft gehad dat stond op de mate van St. Geertruyden; het kalf was gemerkt met een merkteken in 

het oor voordat hij op de mate kwam. Getuige heeft gezien dat Anna Cupers dit beest bij een touw 

vast had en er mee wegging.  

Gheertgen van Wiringen getuigt zoals hierboven, maar zij heeft niet gezien dat Anna het kalf bij een 

touw had en er mee wegliep.  

 

Nr. 37 FOLIO:                15v               DATUM:                         20 augustus 1558     

 

Jan van Deventer, gedaagd t.b.v. Cornelis Vene en Claes van Heerde, getuigt dat hij omstreeks 

Pinksteren bij Cornelis Vene en Claes van Heerde was, toen Arent Schroer en Henrick Corvemaeker 

een aantal vaten bier van hen gekocht hadden; ze hadden geen commentaar over de kwaliteit van het 

bier. Zij vulden zelf en lieten Jan Tymensz op hun kosten proeven. Getuige heeft ook terzelfdertijd bij 

Cornelis Vene de bierproevers gezien die het bier in kwestie evenmin afkeurden. Verder weet getuige 

niet hoeveel vaten bier Arendt en Henrick van gedaagden hebben ontvangen omdat hij  daar niet op 

gelet heeft.  

 

Nr. 38 FOLIO:                16                 DATUM:                        22 augustus 1558 

 

Jan Post gedagvaard t.b.v. Wesselt Berentsz, getuigt dat onlangs Luytgen Kempe bij hem zat te 

drinken in de Eenhoorn en hem beloofde namens eiser de 28 stuiver Brabants te betalen die Wesselt 

Berentsz hem schuldig was van een varken. Hij zei ook dat Luytken korte tijd later bij hem kwam 

onder de Clocke en hem vroeg om uitstel van 8 of 14 dagen om hem te kunnen betalen.  

 

Nr. 39 FOLIO:                  16               DATUM:                       31 augustus 1558 

 

Schipper Wylhem Berentsz, oud 40 jaar, Rijck Gerrytsz, oud 36 jaar, Jacob Gerrytsz, oud 33 jaar, 

gedagvaard door Arent then Raede uit Deventer, getuigen samen, na apart verhoord te zijn, dat Arent 

then Raede op 20 juni j.l. bij hen gekomen is in Portugal, in de stad St. Vuys; zij zijn tegelijkertijd 

verder gereisd en zijn in Zeeland ongeveer vijf weken daarna aangekomen.  

 

Nr. 40 FOLIO:                  16v             DATUM:                    1 september 1558 

 

Engbert Croeser gedagvaard t.b.v. de weduwe van Henrick van Campen, getuigt dat hij laatst bij de 

weduwe zat te drinken met andere mensen en dat hij gezien heeft dat Godtvrendt met de weduwe 

afrekende; terzelfdertijd was Johan Hebels blij Godtvrendt te zien vanwege de schuld die de weduwe 

Johan Hebels nog moest betalen van accijns en bier, waarop Johan de  belofte van de weduwe wilde 

hebben.  

 

Nr. 41 FOLIO:                  17               DATUM:                   2 september 1558    

 

Thonys van Neerden, gedagvaard t.b.v. de weduwe van Henrick van Campen, getuigt onder ede dat 

hij onlangs met andere mensen zat te drinken bij wijlen Henrick van Campen, waar hij hoorde dat Jan 

Hebels met Godtfrunt ten Indick woorden had over de schulden die de weduwe nog aan Godtfrund 

moest betalen: een bedrag van 18 of 19 gulden courant, voor zover hij zich herinnert.  
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Nr. 42 FOLIO:                   17              DATUM:                    3 september 1558     

 

Mense Jacobs, gedagvaard namens Wesselt Berentsz, getuigt dat vanaf het begin van de zomer tot 

aan OLVrouw, voordat hij ziek werd, hij gezien heeft dat een zwart kalf met een blaar naar de mate 

van St. Geertruydt is gegaan bij het St. Catrijne Gasthuis. Hij heeft dat kalf vaak weg willen jagen, 

maar Wesselt Berentsz heeft hem gezegd dat het toegestaan was door Jan Casso de kerkmeester. 

Getuige weet ook goed dat het kalf niet zomaar omstreeks St. Jan is komen aanlopen en er ongeveer 

acht dagen heeft gestaan; daarna is het gestorven. Er wordt gezegd dat het toebehoorde aan Anna 

Cupers, maar hij weet wel dat het kalf, toen getuige ziek was, uit de mate gehaald is en dat Wesselt 

altijd gezegd heeft dat het zijn kalf was.  

 

Nr. 43 FOLIO:              17v                  DATUM:                     5 september 1558 

 

Henrick Jacobszen, oud ongeveer 71 jaar, gedagvaard t.b.v. Berent Ottynck, getuigt dat hij in de 

Hagen gewoond heeft van kindsbeen af en dat hij zich goed herinnert dat de doorgang tussen Jaspar 

van Wouws hof ( nu toebehorend aan Berent Ottinck ) en van Graess erf ( nu toebehorend aan 

Henrick Wyllemsz ) die nu gebruikt wordt als openbare weg of steeg waar iedereen doorgaat vanaf de 

Waterstraat tot aan de IJssel, van oudsher geen openbare weg is geweest of als zodanig gebruikt is. 

Er placht een schuitenmaker te wonen uit de Kuinre, genoemd Coert Claesz, daar recht tegenover 

aan de ander kant van de straat waar nu deze weg is, die er indertijd niet was. De schuitenmaker ( die 

vanuit zijn werkplaats daartegenover zijn schuiten naar de IJssel mocht brengen ), had toestemming 

van de man tegenover hem door zijn erf en hof te gaan en via deze doorgang kon hij zijn schuiten te 

water laten. Deze weg of doorgang (alleen bestemd voor deze schuitenmaker ) werd steeds 

afgesloten met een hek, zodat niet iedereen er gebruik van kon maken; het was geen openbare weg.  

Nr. 44 FOLIO:                 18                DATUM:                   5 september 1558 

 

Henrick Sasse, gedagvaard t.b.v. Arendt  Schoer en Henrick Korffemaker, getuigt dat nadat hij de 

genoemde vaten bier van eisers Cornelis Vene en Claes van Heerde gekocht had in de week voor 

Pinksteren en in zijn schip geladen had, is hij op dezelfde dag zonder meer uitgevaren. Op de vijfde of 

zesde dag daarna is hij in Zeeland aan land gegaan waar hij de bierstekers bij hem aan boord kreeg 

om het bier te “steken” en te proeven en die potentiële kopers bij zich hadden. Genoemde bierstekers 

hebben dezelfde dag het bier van Cornelis Vene dat nog in het schip lag, uitgeladen en hebben 

vernomen dat het aan het gisten was terwijl het bier van Claes van Heerde terzelfdertijd dit gebrek niet 

had. Hij had het bier wel degelijk geproefd toen het in een kelder lag, wel vier of vijf dagen nadat het 

erin was geplaatst. Hij meldt verder nog dat Henrick Korvemaker altijd op het schip bij het bier was 

geweest om het te verkopen.  

Jan Hylbrantszen, knecht van Henrick Sasse, gedagvaard als hierboven, getuigt zoals Henrick Sasse, 

zijn schipper, en hij meldt dat hij het bier van Claes van Heerde, toen  het ongeveer vier of vijf dagen 

lang in een kelder had gelegen, in aanwezigheid van Henrick had geproefd en dat het nog goed was 

om gedronken te worden. Daarom heeft getuige tegen Henrick gezegd dat hij beter dit bier had 

moeten laten proeven.  

 

Nr. 45 FOLIO:                 19                DATUM:                      6 september 1558 

 

Peter Albertszen Vriese, gedagvaard t.b.v. Ghysebert Backer, getuigt dat hij ongeveer vier of vijf 

weken geleden bij Harmen Bodde thuis aan Egbert Backer heeft betaald en overgedragen 29 ph.g., 

de gulden van 25 stuiver Brabants. Dit bedrag was afkomstig van Styne Kocks, die ook aanwezig was. 

Egbert schreef op het handschrift 30 ph.g., want Ghysebert beloofde die ene gulden te geven. Styne 

beloofde in aanwezigheid van getuige en Egbert Backer, dat zij Ghysebert over een week of drie, vier, 
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zou terugbetalen, zoals gespecificeerd was in het handschrift. Getuige heeft tot nu toe niet gehoord 

dat er sprake is geweest van Symen Peterszen, die getuige niet kent.  

 

Nr. 46 FOLIO:                  19v             DATUM:                      9 september 1558  

 

Jan Berentszen van Meppelen en Jan Tymensz, kuiper, gedagvaard op verzoek van Herman Budde, 

getuigen samen, na apart verhoord te zijn, dat zij onlangs aanwezig waren bij de gedekte dieren in het 

klooster, waar Herman Budde ettelijke ossen kocht van de abt van het klooster in aanwezigheid van 

de priesters Frerick en de jonge priester Jan van Dwyngelen. Getuige weet niet meer wie van de twee 

priesters het was, die hen op bevel van de abt zei dat deze de ossen wilde verkopen. In feite zou Heer 

abt met de ossen doen wat hem beliefde.  

 

Nr. 47 FOLIO:                  20               DATUM:                     10 september 1558    

 

Louwe Francken en Jan Tymanszen, gedagvaard t.b.v. de vrouw van Jan Gerritsz Collartsz, getuigen 

dat zij ten huize van Cathrijne Lauwartsz in de Hagen geholpen hebben de onenigheid op te lossen 

tussen Albart van Ens en Jan Gerrytsz Collart over de verwondingen die Jan aan Albart had 

toegebracht en wel op de volgende voorwaarden: Jan Collart zal het meesterloon betalen dat Albart 

bij Cathrijne verschuldigd is, Albart zal hier niet weggaan voordat hij weer gezond is. Mocht Albart 

klachten overhouden van de verwondingen, dan valt dat hier buiten. Zij melden verder dat Albart 

verder geen eisen stelde en beide partijen waren hiermee tevreden.  

 

Nr. 48 FOLIO:                21                 DATUM:                    12 september 1558 

 

Geert Kempe gedagvaard door Jenne Cloetynck, getuigt dat Steven Reynerszen uit Deventer bij hem 

geweest is toen Alyt Baers door de achterdeur was vertrokken. Hij zocht Alyt bij hem en vroeg hem of 

hij iets over haar en haar goederen wist; getuige antwoordde hierop dat hij van niets wist.  

 

Nr. 49 FOLIO:                21                 DATUM:                      15 september 1558 

 

Gerryt Derrickszen, gedagvaard door Jenne Clotynck, getuigt dat hij in de zomer van 1557 toen 

Aeltgen Baers achter uit gegaan was, op een avond in Deventer gehuisvest was bij ene Steven 

Reynartsz die hij de volgende morgen met zijn schuit naar Kampen zou brengen, wat ook zo gebeurd 

is. Hij is diezelfde avond weggevaren en Steven heeft hem daarvoor een halve daalder als vracht 

betaald, voor zover hij zich herinnert.  

 

Nr. 50 FOLIO:                21v               DATUM:                      26 september 1558  

 

Cornelys Koepsen en Jan Eckelboem, gedagvaard door Jan Claeszen, getuigen samen, na apart 

verhoord te zijn, dat zij aanwezig zijn geweest toen schipper Jan Bruenszen en Jan Claeszen met 

elkaar afrekenden wat Jan de eiser bij Jan Bruenszen als bootsman verdiend had. Jan Claeszen had 

nog tegoed een bedrag van 8 keizers gulden en 3½ stuiver Brabants. Er zouden direct 2 k.g. betaald 

worden, behalve als Jan Bruenszen kon bewijzen dat Jan Claeszen zoveel weken niet met hem 

gevaren had, dan zou Jan Bruenszen dat geld krijgen.  

 

Nr. 51 FOLIO:             22                    DATUM:                     26 september 1558 

 

Geerloff Gerritsz, Wolter Petersz en Helmich Gerritsz, gedagvaard door de weduwe van Cornelis 

Henricksz, getuigen samen, maar ook ieder apart, dat wijlen Cornelis Henricksz op Nateers een 

perceel viswater gehuurd had, waarvan hij aan ieder van getuigen een deel had overgedaan. 

Getuigen moesten Cornelis een borg stellen, zodat de pacht altijd betaald kon worden. Verder melden 
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zij dat het waar is dat wijlen Jonge Jan Berentsz ook een deel van het viswater had, waarvoor diens 

broer Johan Berentsz borg stond bij Cornelis.  

 

Nr. 52 FOLIO:             22                    DATUM:                     20 september 1558  

 

Barbara Jans, oud ongeveer 57 jaar, Gerbrich Aeltsz, oud ongeveer 70 jaar en Evert Straetemaker, 

oud ongeveer 53 jaar gedaagd door de vrouw van Peter Jansz van de Zwartendijk, genoemd Grietje 

Henricks, getuigen samen, na apart verhoord te zijn, dat wijlen Griethe Jansdochter onlangs in Utrecht 

is overleden, dat haar neven en nichten legitieme kinderen zijn en dat de eiseres van de overleden 

vrouw een nadere bloedverwant is dan Cornelis Jacobsz, die de erfenis naar zich toe heeft getrokken. 

Wijlen Griethe heeft evenmin andere erfgenamen nagelaten dan eiseres. De moeder van Griete, 

overleden in Utrecht, heette Mette Schulte en de vader van Griethe Henricksz was Henrick Janszen,  

een broer waaruit deze dochter Griethe is geboren. Getuigen hebben haar ouders van jongs af aan 

gekend en hier in Kampen allen bij elkaar gewoond.  

 

Nr. 53 FOLIO:              22v                 DATUM:                     27 september 1558 

 

Jan van Holtzende gedagvaard door Geert Zweertsz, getuigt dat hij onlangs in aanwezigheid van 

Hans Wycherlynck voor het huis van Peter Albertsz Friese in Kampen staande, gehoord heeft dat 

Geert Sweertsz klaagde tegen Peter en vroeg waarom Peter de obligatie en handschriften die Herman 

van Assendorp aan Geert gegeven had, gescheurd en beschadigd had. Peter antwoordde dat hij dat  

handschrift van Geert niet onbruikbaar gemaakt had; het zou gebeurd zijn met de bedoeling dat 

Herman van Assendorp Geert weer een andere obligatie en handschrift zou geven zoals hij wilde.  

 

Nr. 54 FOLIO:              23                   DATUM:                   6 oktober 1558 

 

Claes Igerman, oud ongeveer 55 jaar, mr Herman van der Vecht, oud ongeveer 31 jaar en mr Henrick 

van Vyenden, oud ongeveer 35 jaar, gedagvaard t.b.v. Peter Woltersz, getuigen samen, na apart 

verhoord te zijn, dat toen wijlen Luitgen Woltersz zijn testament maakte, zijn vrouw Dirck[je] daarbij 

aanwezig was. Getuigen waren van rechtswegen verzocht om het testament te halen en Dirck[je] 

hoorde dat het testament werd voorgelezen. Daarna, nadat gecontroleerd was of de zieke het 

testament wilde accepteren, antwoordde deze bevestigend. Zijn vrouw, die dit ook hoorde, zweeg en 

sprak geen woord.  

 

Nr. 55 FOLIO:              23v                 DATUM:                    6 oktober 1558 

 

Peter Jansz Cock, roedendrager, oud ongeveer 53 jaar, gedagvaard t.b.v. Peter Woltersz, getuigt dat 

Dirck[je], de vrouw van wijlen Luitgen, gehoord heeft dat het testament van haar man werd 

voorgelezen en dat zij daar niets over heeft gezegd en wel tevreden was. Zij heeft getuige gevraagd 

na lezing van het testament, wat zij de Schepen en secretaris verschuldigd was en getuige heeft haar 

geantwoord dat het een kwart wijn was voor elk. Voor hem, getuige, als dienaar een mengele wijn. Zij 

heeft dit toen zelf aan getuige betaald.  

 

Nr. 56 FOLIO:               23v                DATUM:                      11 oktober 1558 

 

Johan Berentzen, gedagvaard op verzoek van Jacob Jansz, getuigt dat hij met Gysbert Backer 

momber is geweest over Stine Jansdr en dat Gysbert ongeveer 60 ph.g. beheerde, waarbij 

inbegrepen was een handschrift van 20 g. en bovendien de g.g. die getuige zelf bij hem had gebracht. 

Getuige is er ook bij geweest toen Gysbert met Jacob Jansz, namens diens zuster, alles doorrekende 

en controleerde wat hij in beheer had. Hij had voor en na in mindering gebracht het kostgeld, een pels, 

een Hoorns gulden, waarmee zij ter bruiloft ging, jopenbier en verteringen die hij gebruikt had; verder 
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was hem 1 g.g. beloofd voor zijn momberschap. Hij was Styne dus schuldig 51 ph.g. die Gysbert zou 

moeten beleggen t.b.v. Stine Jans, maar Gysbert wilde het geld zelf beheren, waarvoor hij een 

behoorlijke rente zou betalen, met borgstelling zodat Stine niet tekort gedaan zou worden. De 51 

gulden bleven bij Gysbert die er een getekend bewijs van gaf waarmee voor Stine het geld 

opgevraagd kon worden.  

 

Nr. 57 FOLIO:                24                 DATUM:                    12 oktober 1558 

 

Rijck Jansz, gedagvaard t.b.v. Peter Schaap, getuigt dat wijlen Berendt Cappe, dienaar van deze 

stad, eertijds een koe verkocht had, niet meer wetende aan wie, waarvan de vrouw van getuige, 

Elsgen, die toen de weduwe van Johan Coster was, het geld heeft ontvangen, waarbij was 

afgesproken dat zij per jaar daarvoor een achtste deel boter zou betalen aan wijlen Berendt Cappe zo 

lang hij leefde en daarna aan zijn dienstmaagd Swane; dit staat vermeld in het handschrift dat in 

beheer is bij wijlen Willem van Campen.  

 

Nr. 58 FOLIO:               24v                DATUM:                     13 oktober 1558 

 

Jan Hermensz uit Blokzijl, gedagvaard door Henrick Goikensz, getuigt dat hij aanwezig is geweest in 

de Hagen in zijn eigen huis toen Henrick, de eiser, Gerrith Vranckens vroeg of hij beschuldigd zou 

worden van het aanhouden van een schip, zoals hem wel bekend was, terwijl hij hem altijd sterk had 

aangeraden te zorgen dat hij opdracht had om dat te mogen doen. Hij vroeg hem om nu in 

aanwezigheid van deze mensen te zeggen dat de drost van Vollenhove hem en Derck Dronther niet in 

de problemen zou brengen. Hij had nooit anders geweten dan dat Gerrith opdracht van de Drost had 

om hem en Jan Berentsz het schip te laten aanhouden. Hij heeft er niets aan verdiend dan alleen het 

loon om voor hem naar de Kuinre te varen om beslag op het schip te leggen dat hij van de drost 

gekocht hebt. Gerrith antwoordde dat het inderdaad zo was en dat hij altijd toestemming had om zo te 

handelen, dat hij geen voordeel genoten heeft buiten hetgeen zij met elkaar hadden afgesproken, om 

hem te helpen zijn gekochte schip uit de Kuinre te halen.  

 

Nr. 59 FOLIO:                25                 DATUM:                       13 oktober 1558 

 

Derck Dronther, gedagvaard zoals hierboven, getuigt zoals Jan Hermenszen uit Blokzijl want hij  was 

er ook bij en heeft alles gezien en gehoord.  

 

Nr. 60 FOLIO:                25                 DATUM:                        13 oktober 1558 

 

Peter Vrese en Thoenys Schryver, gedagvaard door Ghysbert Backer, getuigen samen, na apart 

verhoord te zijn, dat zij laatst aanwezig waren bij de eiser, waar zij gezien hebben dat Cathrina, de 

vrouw van Gysbert, zittend aan haar bureau, Jacob Kock, timmerman, contant 21 ph.g. betaalde, de 

gulden van 25 stuiver Brabants. Daarna zei Gysbert tegen Jacob dat hij hem nu betaald had volgens 

de uitspraak van de Raad en dat Jacob hem nu ook de 12 ph.g. moest betalen die hij hem 

voorgeschoten had. Jacob antwoordde hierop dat het om 9 gulden ging. Gysbert merkte op dat hij 

hem nog eens 3 gulden had geleend, dus samen 12 gulden, waarop Jacob weer zei dat het klopte. 

Toen gingen zij uit elkaar.  

 

Nr. 61 FOLIO:                  25v             DATUM:                      19 oktober 1558 

 

Claes ter Hellen, gedagvaard door Geertruydt Verwers, weduwe van Arent Lubbertszen, getuigt dat hij 

weet dat ongeveer 21 jaar geleden wijlen Thonis Kerstkenszen en Derck Upreider die toen samen de 

[droog]ramen hadden, de omwonenden op hun verzoek en als gunst hebben toegestaan, dus niet 

rechtens, dat het water dat door de ramen werd geleid, wegliep naar de stadsmuur en zei dat het 
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kwam doordat Andries Evertzen, zijn mede getuige, toen een gat in de muur gemaakt heeft bij de 

ramen waar het water doorheen liep en zijn weg zocht; getuige heeft dit gezien, hij is ongeveer 30 jaar 

knecht geweest van de waardin. Naderhand toen wijlen Arent Lubbertszen de ramen kocht van wijlen 

Thonis Kerstkenszen, maakte Arent het gat weer dicht want hij wilde het eigendom van de watergang 

via de ramen en zijn land niet accepteren.  

Andries Evertzen, gedaagd zoals hierboven, getuigt zoals Claes ter Hellen, hij was een buurman zoals 

de andere genoemden en op verzoek van Thonis Kerstkenszen en diens gezellen werd hen dit 

gegund, anders hadden zij, de buren, daar niet droog kunnen wonen en evenmin de weg kunnen 

gebruiken naar hun woning. Getuige heeft een gat in de muur gemaakt waar het water doorheen ging, 

ook was er een geul in de aarde bij de ramen waar het water doorliep naar de stadsmuur, wat de 

begijnen van het St. Agnietenklooster goed vonden. Toen wijlen Arent Lubbertzen de ramen kreeg 

van Thonis Kerstkens wilde hij het eigendom van de watergang niet accepteren.    

 

Nr. 62 FOLIO:                 26                DATUM:                      26 oktober 1558 

 

Berendt Ottynck, Jonge Reyner en Albert van Wiringen, gedagvaard door schipper Gyse Albertsz, 

getuigen samen, na apart verhoord te zijn, dat zij onlangs aanwezig waren toen broeder Herman 

Roloffzen, pater in het St. Bregitten klooster, op bevel van de eerwaarde vrouwen van het convent, 

aan Gyse Albertsz een huis in de Oudestraat verkocht tegenover de Waag, strekkend voor van de 

Oudestraat tot de achterkant van het erf en de hof van de huisarmen, op voorwaarde dat Gyse en zijn 

vrouw op hun kosten een vredemuur lieten maken van 17 voet hoog en de deur in de muur pas 

zouden gebruiken als Geertruydt Sybrantsz uit de kamer vertrokken was, zoals vermeld staat in de 

koopbrief, waar getuigen aan refereren.  

 

Nr. 63 FOLIO:                 26v              DATUM:                      26 oktober 1558 

 

Reyner Steenhouwer, gedagvaard door Wesselt Berentsz, getuigt onder ede dat hij ongeveer twee 

jaar geleden aanwezig is geweest onder de Clocke toen Luitgen Kempe van Wesselt Berentsz een 

varken kocht, niet wetend voor hoeveel; terzelfdertijd kocht getuige ook een varken van hem.  

 

Nr. 64 FOLIO:                 26v              DATUM:                       2 november 1558  

 

Geertruydt Sybrantz, oud tussen 60 en 70 jaar, gedagvaard door Henrick Maeler, getuigt onder ede 

dat zij goed weet dat wijlen haar vader de kamer met de open vensters aan de zijkant en aan de 

achterkant, waar nu de problemen over gaan tussen Henrick Maeler en Ghyse Albertszen, gebouwd 

heeft en dat die kamer vanaf het begin altijd op hun vrije muur gebouwd is, wel zestig jaar lang, zo als 

men nu nog kan zien. De zijmuur met de kruisvensters heeft er vanaf het begin gestaan, geheel naar 

wens, maar wijlen haar vader heeft toen vanaf het begin de deur en de uitgang aan de zijkant niet 

gehad; naderhand kocht haar vader van wijlen Roerick van Endoven het huis ernaast, dat nu 

eigendom van Ghyse is, die ook de deur en de uitgang aan de zijkant gemaakt heeft, met recht van 

overpad naar de Nieuwstraat. Het staat vast dat in al die tijden er nooit iets aangebouwd is aan deze 

kamer, die is altijd vrij geweest: een vierkant kamertje, gebouwd op de plaatsje van wijlen Griethe 

Vrijdach, die vóór hen eigenares van het pand was; dit was ongeveer vier voet van de kamer die haar 

vader bouwde en er was ook een doorgang tussen.  

 

Nr. 65 FOLIO:                  27               DATUM:                     3 november 1558 

 

Jan Aertsz, Henrick Stevensz en Hermen Wernersz gedaagd namens Dirck Dronther, getuigen samen 

en ieder apart dat zij gehoord hebben van Harmen Bartoltsz dat hij zijn oom Dirck aan het water 

achter de lange hoofden niet zo goed kende, maar als de pacht geïnd werd zal zijn oom daar ook van 

profiteren, waarvoor hij het water zal bewaken en onderhouden.  
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Nr. 66 FOLIO:              27                   DATUM:                    10 november 1558 

 

Willem Janszen gedaagd t.b.v. Henrick Hoppenbrouwer. eiser, getuigt onder ede dat hij van wijlen 

Tymen van den Vene en joffer Henrica van Erp het erf Coelvoet twaalf jaar als meier gehuurd heeft en 

er heeft gewoond; de eerste zes jaar betaalde hij als pacht 60 g.g. per jaar, 6 ganzen, 12 kippen en 2 

koppen boter en hij moest ook jaarlijks hout vervoeren dat zij op de hoofden hadden staan. De ander 

zes jaar betaalde hij jaarlijks aan pacht 72 g.g., 6 ganzen, verder hoenderen, boter en het vervoer van 

hout, zoals beschreven. Hij meldt ook dat hij de eerste zes jaren 4 mud gerst gaf als voormede en de 

andere zes jaar 12 g.g. Hij heeft verder geen land van Tymen van der Vene en joffer van Erp in huur 

gehad dan Coelvoet, hij heeft wel meer landen gehuurd maar dan van andere mensen.  

 

Nr. 67 FOLIO:                 27v               DATUM:                    17 november 1558 

 

Luitgen Kempe, gedagvaard t.b.v. Jan Caerle, brouwer, getuigt onder ede dat wijlen Willem van 

Campen, als gevolmachtigde van Mechtelt van Eeck uit Zwolle, omstreeks St. Jan en Midzomer, Jan 

Caerle gerechtelijk aansprak voor 3 herenponden die op  Martini 1557 betaald moesten worden. 

Naderhand, in aanwezigheid van getuige, voor de poort van wijlen Berndt Cappen op de steiger, heeft 

Jan Caerle Willem van Campen als gevolmachtigde, de 3 h.p. in 1557 eerlijk betaald, waar Willem 

toen heel tevreden mee was.  Waar Willem het geld gelaten heeft, weet getuige niet.  

 

Nr. 68 FOLIO:                 27v              DATUM:                      18 november 1558 

 

Jan Lubbertszen, volgens zijn ouders ongeveer 28 jaar oud, gedaagd door Henrick Jacobsz uit 

Alkmaar, getuigt onder ede dat Henrick de eiser met zijn vrouw omstreeks St. Michael hier in Kampen 

zijn gekomen en getuige herinnert zich dat hij tegen Henrick of zijn vrouw gezegd heeft dat zij naar zijn 

vaders huis moesten gaan om te zien wat voor man zijn oude vader geweest was, dat er een ketel 

staat waar wel een vat bier in kan. Getuige zou iets gezegd hebben over geld of zes huizen die hij 

nagelaten zou hebben, maar daar weten zij niets van af.  

 

Nr. 69 FOLIO:                 28                DATUM:                       14 november 1558 

 

Gerryt van Delden gedaagd namens Anne Ravens, getuigt onder ede dat hij vijf of zes jaar geleden, 

voor zover hij zich herinnert, met Anne Ravens naar de molen op de Steendijk is gegaan om ettelijke 

reizigers in Annes wagen te verbieden uit te varen vóórdat Anne precies wist hoe de situatie op het 

water was. Een reiziger, Arent Wylhemszen, zei tegen Anne dat ze weer terug moest gaan en dat hij 

het zo zou regelen dat zij geen schade opliep. Getuige hoopt het goed onthouden te  hebben, want 

het is al lang geleden. Hij is weer naar huis gegaan zonder de reizigers iets te verbieden.  

  

Nr. 70 FOLIO:                 28                DATUM:                       14 november 1558 

 

Jan Wylhemszen, oud 25 jaar en Jan Hermanszen, oud 23 jaar, gedaagd namens Wynolt 

Wyllemszen, getuigen samen onder ede, na apart verhoord te zijn, dat zij laatst op een zaterdag met 

Wynolt en Jan Henrickszen uit Kampen naar Elburg zijn gegaan; onderweg hoorden zij dat Wynolt en 

Jan zeiden dat Wynolt aan Jan Henrickszen voor een daalder aan realen en ander geld in bewaring 

had gegeven, totdat zij beiden in goede gezondheid weer terug in Kampen zouden zijn gekomen.  

 

Nr. 71 FOLIO:                 28v              DATUM:                     14 november 1558 

 

Jelys Kuyper, oud 32 jaar en Laurens Geertszen, oud ongeveer 32 jaar, gedaagd namens Goessen 

van Collen, getuigen onder ede dat zij in de afgelopen zomer bij Goessen thuis zijn geweest waar zij 



RAK inv. nr. 17 

 

15 

 

gezien en gehoord hebben dat Goessen, de eiser, van twee boeren, n .l. Gerryt Francke en zijn broer 

Thonys, zonen van Evert Tyman wonend in Heerde, zes schepel goede winter rogge per jaar kocht, 

Hattemer maat, voor een bedrag van 18 g.g., zoals getuige gehoord heeft evenals Laurens.  

 

Nr. 72 FOLIO:                 29                DATUM:                      21 november 1558  

 

Lodowych Geertszen gedaagd namens Tymen van Claever, getuigt onder ede dat hij afgelopen 

zaterdag in het schip van Tymen hier van de Welle is weggevaren; in het schip waren ook Wylhem 

Janszen en Warner Janszen, beiden als loods om het schip buiten het Diep te brengen. Het schip is 

op het Diep aan de grond gelopen, niet ver van de weg waar het ook met bomen was afgezet. De 

kooplui die aan boord waren, wilden het zeil optrekken tegen de wil van de schipper; zij duwden de 

schipper en de loodsen, gingen om hen heen staan en wilden terugvaren naar Kampen. Wylhem en 

Warner Janszen, de loodsen, zeiden tegen de kooplui dat zij het schip wel uit het Diep konden 

brengen en dat zij daar geen last van zouden hebben. De kooplui tierden en gingen tekeer alsof zij de 

schipper en de loodsen dood wilden slaan. Tyman moest weer terug naar Kampen zeilen. Lodowych 

meldt nog dat schipper Tyman, nadat het zeil gestreken was, tegen de kooplui zei dat hij zijn 

vrachtgeld wilde hebben, waarop zij antwoordden dat zij hem wilden betalen, waar hij ook naar toe 

ging.  

Wylhem Janszen en Warner Janszen getuigen onder ede, na apart verhoord te zijn, zoals Lodowych 

Geertszen, dat sommige kooplui zeiden dat ze hem tevreden wilden stellen, maar er was er één die 

zei dat hij de pokken kon krijgen.  

 

Nr. 73 FOLIO:              30                   DATUM:                   28 november 1558 

 

Peter Vrese gedaagd door Luitgen Kempe, getuigt onder ede dat hij laatst bij Herman Brouwer kwam 

op de brug en hem vroeg hoe het met zijn zaken met Luitgen Kempe ging. Herman antwoordde dat 

Luitgen wel 15 g.g. verlies had geleden met het Nateers viswater, maar dat hij het niet wil toegeven. Ik 

heb een gordel van hem in onderpand gehad voor de schuld van een vat bier en de gesp van de 

gordel is getaxeerd op 15½ g.g. in het boek. Getuige zei weer tegen Herman dat hij volgens Luitgen 

achterbaks had gehandeld tijdens zijn afwezigheid, toen hij in dienst van de majesteit was. Herman zei 

dat het waar was, dat hij het als betaling van de 15 g.g. had laten aftekenen en van de waterpacht van 

Nateers. 

 

Nr. 74 FOLIO:             30                    DATUM:                   29 november 1558  

 

Henrick van Vendeloe, gedagvaard door Johan Mattyszen, getuigt dat hij goed weet dat Johan 

Mattyszen ettelijke jaren geleden aan zijn schoonzuster heeft afgelost de halve g.g. die zij van wijlen 

Jan ter Hellen, haar grootvader, in zijn testament had gekregen en waarvan de andere helft voor zijn 

eigen vrouw bestemd was.  

 

Nr. 75 FOLIO:               30v                DATUM:                    2 december 1558 

 

Henrick Hoerneblaser, gedaagd door Henrick Borgertsz, getuigt onder ede dat hij onlangs bij Geert 

Ligger thuis is geweest om een trap te veranderen. Hij zei toen tegen Geert dat hij hier nu een huis 

had, waarop Geert zei dat hij eigenlijk niet langer in de poort wilde wonen, omdat hij daar op moest 

letten. Getuige zei dat hij het begreep en dat Henrick dacht dat hij daar wel wilde wonen. Geert zei dat 

hij hem de poort wel over wilde doen. Als hij bij mij komt kunnen wij het misschien wel eens worden, 

anders hou ik alles zelf.  

Arent Vysscher getuigt onder ede dat hij laatst voor het huis van Geert Ligger stond op de Vloeddijk 

en korte tijd later met Henrick Borgertsz bij hem naar binnen is gegaan. Daar kregen Geert en Henrick 

woorden met elkaar over de poort, ze wilden eerst een uitspraak van de Raad alvorens met elkaar 
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overeenstemming te regelen. Getuige heeft toen gehoord dat Henrick eerst aanbood jaarlijks 4 h.p. te 

betalen, maar Geert wilde dat de heren van Raad daarmee akkoord gingen. Maar getuige heeft ook 

gehoord, niet wetende wie van beiden het zei, dat Geert 8 h.p. eiste, waarop getuige zei dat het dus 6 

ponden waren. Ze besloten zich tot de Raad te wenden, waarbij Geert bij voorbaat opmerkte dat als 

de Raad het er niet mee eens was, hij de poort niet zou verlaten.  

 

Nr. 76 FOLIO:              31                  DATUM:                       3 november 1558 

   

Jan van Veene en Jacob Janssen, gedaagd door Gheert Leeuwen, getuigen samen en ieder apart dat 

zij bij Herman Wychersen thuis zijn geweest en dat eiser Gheert daar mr Jan Wychersen, apotheker, 

een bepaald geldbedrag heeft aangeboden, dat Gheert mr Jan schuldig was van een stuk land dat hij 

van mr Jan gekocht had, maar dat mr Jan niet wilde accepteren.  

 

Nr. 77 FOLIO:               31v                DATUM:                      3 november 1558 

 

Jan van Almeloe, Wylhem Claessen en Arent van Warden, gedagvaard t.b.v. Jan van Dulman en 

Jorgen Schoemaker, getuigen onder ede, na apart verhoord te zijn, dat zij in de herfst bij Anne 

Kryssers zaten te drinken, waar zij gehoord hebben dat Wylhem Albertzen tegen Jan van Dulman en 

Jorgen Schoemaker, de eisers, zei dat als zij met zijn zwager Wynolt Schutte handel wilden drijven en 

er te weinig geld was, dat hij garant wilde staan voor een bedrag van 50 gulden.  

 

Nr. 78 FOLIO:               32                  DATUM:                      3 december 1558  

 

Herman Budde, Thys Hermensz, Pouwel Arentzen, Jan Voss, Henrick Wyllemsz, Jan Wyllemsz, 

Zweer van der Borch en Cornelis van Mechelen , gedagvaard t.b.v. jonker Peter van Gelre, getuigen 

samen onder ede, na apart verhoord te zijn, dat zij afgelopen november de 26e aanwezig waren toen 

mr Jan Huff verkocht aan jonker Peter van Gelre zijn huis en erf, genaamd de Barse, gelegen onder 

de Clocke naast Berent Ottink enerzijds en Valentyn Munter aan de andere kant, strekkend aan de 

voorzijde van de Oudestraat tot in de Hofstraat. Jonker Peter zou hiervoor geven en investeren 24 g.g. 

per jaar, betaalbaar met Pasen, aflosbaar met 100 g.g., de gulden van 28 stuiver Brabants, vrij van 

alle overige renten. Jonker Peter heeft van mr Johan Huff, voor het geval het huis niet goed was, als 

onderpand gevraagd zijn huis en erf op de Burgwal zoals hij het van Gerryken Franken gekocht heeft 

en daarbij zijn eer als edelman.  

Henrick Momme, gedaagd zoals hierboven, getuigt zoals de andere getuigen, maar op de dag van de 

koop is hij niet aanwezig geweest, wel de dagen erna waarop hij alle gezien en gehoord heeft.  

 

Nr. 79 FOLIO:               32v                DATUM:                        5 december 1558 

 

Egbert Geerloffszen en Frans Goerkensz, gedagvaard namens Henrick Janssen, getuigen samen, na 

apart verhoord te zijn, dat zij ongeveer een maand of vijf weken geleden op verzoek van Henrick naar 

het huis van Lubbert Smyt zijn gegaan en hebben hem gevraagd of hij ook t.b.v. zijn neef Henrick in 

goede harmonie afstand wilde doen van de goederen die bij hem stonden en die toebehoorden aan 

de ouders van Henrick. Lubbert antwoordde getuige dat hij hem, de eiser, niets verschuldigd was en 

dat het geld dat hij hem gegeven had, een lening was, die hij weer terug wilde hebben voordat hij 

Kampen zou verlaten. Getuigen werden ook door Lubbert en zijn dochter met schampere woorden 

toegesproken.  

 

Nr. 80 FOLIO:               33                  DATUM:                          7 december 1558 
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Frans Leyendecker en Henrick Tymmerman, gedaagd door Jan Henrickszen, getuigen samen, en ook 

ieder apart, dat zij onlangs met Jan, de eiser, naar het huis van Wessel Berentsz gegaan zijn om daar 

naar het varken te kijken dat Jan van Wessel gekocht had voor 4 k.g., de gulden van 20 stuiver  

Brabants. Toen zij het varken bekeken, vroeg Wessel aan Jan of hij de koop door wilde laten gaan of 

niet; Jan wilde dat wel maar had op dat ogenblik geen geld. Wessel zei hem dat hij het varken maar 

mee moest nemen en dat hij het geld aan mr Frans moest geven als hij wat verdiend had.  

 

Nr. 81 FOLIO:              33                  DATUM:                            7 december 1558 

 

Lubbert Jacobsz en Henrick Lubbertsz, gedaagd door Gyse Albertszen, getuigen onder ede dat 

ongeveer drie maanden geleden Jan Hebel bij Gyse Albertszen langs kwam en dat Ghyse, de eiser, 

woorden kreeg met Jan over het geld dat zijn oom Luytgen Hebel schuldig was aan Gyse. Jan zei dat 

hij met zijn oom geduld moest hebben tot St. Maarten, omdat hij dan geld ontvangt, waarop Gyse 

antwoordde dat hij dat nog moest zien. Jan Hebel antwoordde dat hij garant zou staan voor het geld in 

de week na St. Maarten. Als dat niet goed genoeg is, dan zal mijn zwager Reyner ook borg staan. 

Gyse zei dat hij tevreden was met Jan als borg.  

 

Nr. 82 FOLIO:              33v                  DATUM:                      7 december 1558 

 

Geertgen, de vrouw van Berent van Lochum, gedaagd door Jan Luytgentzen uit Hasselt, getuigt onder 

ede dat tijdens het leven van Cornelis van Wyringen, wijlen haar moeder, volgens haar zes jaar 

geleden, met Jan Luytgentzen, de eiser, bij haar kwam om haar honing te brengen. Wijlen Grete 

Hans, onlangs bij Jan thuis overleden en haar moeder waren ook gekomen en Grete wilde dat Jan 

met haar zou trouwen, maar hij weigerde dit te doen. Hij wilde Grete Hans wel onderdak verlenen, 

maar niet met haar trouwen. Getuige is omstreeks Pasen Grete hier achter het wijnhuis weer tegen 

gekomen en heeft haar toen gevraagd of ze nog bij genoemde Jan Luytgentzen woonde, waarop 

Grete bevestigend antwoordde, maar zei dat hij nooit met haar “kerkgang” wilde doen, zoals hij 

gezegd heeft. 

Mr Claese uit Urk, secretaris, ook gedagvaard, getuigt onder ede dat hij zich goed herinnert dat hij op 

20 april een ontwerp van een opdracht op de normale manier had geschreven, omdat Jan 

Luytgentzen en Geert zijn vrouw voor de rechtbank zouden komen; dat Jan [ toen Jacob Sasse met 

zijn vrouw Engele en genoemde Griethe  uit de kamer van de secretaris waren gegaan om twee 

Schepenen te halen om de geconcipieerde opdracht te passeren] tegen hem zei dat hij niet 

‘echtgenote’ moest schrijven, maar ‘echte’ bij huisvrouw weg moest laten, wat getuige ook gedaan 

heeft, voordat de opdracht door de Schepenen is voorgelezen, zich refererende aan de bezegelde 

brief die opgesteld was.  

 

Nr. 83 FOLIO:               34v                DATUM:                            15 december 1558  

 

Henrick Suyr en Luytgen Schroer , gedaagd door Engbert Backer, getuigen onder ede dat Tyman  

Engbertzen bij Luytgen Schroer thuis verkocht had aan eiser Engbert 25 duizend noten. Getuigen 

weten niet voor welke prijs hij ze kocht, alleen dat de koop plaats vond. Zij hebben evenmin gehoord 

dat Tyman enige voorwaarden stelde bij de koop anders dan samen afgesproken.  

 

Nr. 84 FOLIO:               34v                DATUM:                           2 januari 1559 

 

Claes Dirricksz, oud ongeveer 50 jaar en Kersgen Gyse, oud ongeveer 58 jaar, gedagvaard t.b.v. 

Henrick Joestsz en van Claes Berentzen en Aelt Woltersz, getuigen samen, na apart verhoord te zijn, 

dat Olffert Claesz en Marten Claesz echte broers zijn geweest met dezelfde vader en moeder, dat hun 

vader Claes Martensz heette; verder melden zij dat Alyt Hendricks, de vrouw van eiser, een echte 

dochter is van wijlen Olffert Claesz, die volgens getuigens vrouw Flore nog in leven is. 
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Nr. 85 FOLIO:                35                 DATUM:                         2 januari 1559 

 

Peter Janszen Cock en Jan Arentzen, gedagvaard door Gerrith van der Lippe, getuigen als volgt 

onder ede: zij stonden laatst voor het nieuwe huis van Gerrith van der Lippe en hoorden dat Berent 

Roerinxen tegen Gerrith, de eiser, daadwerkelijk zei dat er goede charters voor zijn werkzaamheden 

waren, dat zij het bepalen. Daarop Gerrith antwoordde: wie het meest timmert, die mag het meest 

gelden, hetzelfde verwacht ik ook over de kennis van goede manieren.  

 

Nr. 86 FOLIO:                35                 DATUM:                         2 januari 1559 

 

Tyman Claever en Jacob Claessen, gedagvaard door Claes  Egbertzen, getuigen samen, na apart 

verhoord te zijn, dat zij bij Jacob Janssen thuis in de Hagen op zaterdag voor Kerstmis 1557 een 

huwelijk tussen Claes Egbertzen, de eiser, en Styne Jans hebben voorbereid, waarbij wijlen Joachym 

Derricksz alias Trijp geheten, terzelfdertijd persoonlijk beloofde aan genoemde Claes te geven om aan 

Styne te brengen een bedrag van 200 carels gulden in de vorm van Lubbert Seylmakers schip, 

waarbij inbegrepen het geld dat Claes Egbertzen met zeilen en goederen had verdiend en dat nog niet 

uitbetaald was. En mocht het schip in kwestie het bedrag van 200 gulden niet waard zijn, dan zou 

genoemde Joachym dat binnen een jaar oplossen. Bovendien heeft Joachym in aanwezigheid van 

getuigen Claes en Styne elk een mooie tabbert van het beste laken beloofd en een jaar lang vrije kost, 

en een gouden gordel. Omdat zij goed overweg konden met Joachym, zouden zij nog een jaar lang bij 

hem blijven wonen zonder hem daarvoor te betalen. Hij wilde zich als een vader voor hen gedragen.  

Verder melden Tyman en Jacob dat Joachym in hun aanwezigheid Styne Jans in het Agnieten 

convent kort daarna de gouden gordel heeft gegeven.  

 

Nr. 87 FOLIO:               36                  DATUM:                        2 januari 1559 

 

Jonge Reynar gedagvaard als boven, getuigt onder ede zoals Tyman en Jacob, maar hij is er niet bij 

geweest toen Styne de gouden gordel van wijlen Joachym kreeg.  

 

Nr. 88 FOLIO:               36                  DATUM:                        3 januari 1559 

 

Albert Jacobsz, oud 42 jaar, Wylhem Berentz, oud ongeveer 40 jaar, Henrick van Breen, oud 

ongeveer 30 jaar, gedagvaard t.b.v. Alyt Jellen, getuigen samen en ieder apart dat Jelle Jellessen, 

zoon van de eiser, onlangs bij Monnikendam overleden, diverse keren met getuigen gezeild heeft en 

dat zij nooit van Jelle iets gehoord hebben over wederdoperij, onbehoorlijke zaken of ketterijen 

waarmee hij besmet zou zijn geweest. Zij hebben niet anders van hem gezien, tot aan zijn sterfdag 

toe, dan hetgeen een goede vrome gezel betaamt, waarvoor zij hem nog steeds houden.  

 

Nr. 89 FOLIO:              36v                 DATUM:                       3 januari 1559 

 

Hans van Westrenen, oud ongeveer 33 jaar, gedagvaard door Claes Bouwersen in opdracht van Hans 

van Elssen, getuigt onder ede dat hij, voor zover hij zich herinnert, in 1554 in het voorjaar ook in de 

lichter is geweest die toen het schip van Kersten Sulssen lichtte, dat in de Zuiderzee ‘onderstaand’  

[vol water ] was geworden. Er werd toen ook gezegd door de lichter dat de onderstalligheid van 

Kerstens schip, in verband met het onstuimige weer, was ontstaan door een bult in het ijzer, maar dat 

heeft getuige zelf niet gezien.  

 

Nr. 90 FOLIO:              36v                 DATUM:                       12 januari 1559 
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Geert Leuwe, gedagvaard door Dirck Toenisz, getuigt onder ede dat lang geleden zijn vrouw in zijn 

aanwezigheid namens Dirck Toenisz, de eiser, aan wijlen Jan Brandt [zonder iemand anders er bij 

zijnde] het bedrag van 25 g.g. heeft betaald, dat getuige schuldig was aan Dirck.  

Dirck zei tegen Jan Brandt dat ze de volgende dag of de dag erna bij elkaar moesten komen vanwege 

het geld, waarop Jan zei dat hij alles maar bij hem moest laten, hij was er de juiste persoon voor. 

Getuige heeft Jan ook een buidel geleend om het geld in te doen en dat deed deze ook.  

Wijbrant Janssen, gedaagd zoals boven, getuigt onder ede dat hij bij Dirick Thoenisz, de eiser, thuis is 

geweest en daar gezien en gehoord heeft dat Jan Brandt van Dirck en diens vrouw een bepaald 

geldbedrag betaald kreeg, dat samen met de huur 81 halve g.g. bedroeg. Toen Dirck een bewijs wilde 

hebben, zei Jan dat hij het zelf wilde beheren, hij was daar de juiste persoon voor. Dirck mocht ook 

niemand anders manen, dit herhaalde hij wel drie of vier maal. Getuige meldt nog dat Jan Brandt het 

geld bij zich gestoken heeft en weg is gegaan.  

 

Nr. 91 FOLIO:              37v                 DATUM:                       17 januari 1559 

 

Marrigen Jans, gedaagd door Thoenis Rotgersz, getuigt onder ede dat Alyt, de weduwe van Henrick 

Sticker, die a.s. Petri in de zomer zes jaar geleden is overleden op St. Petrus, de schuld die wijlen 

Bussch als kameraar [ geldbeheerder ] aan de stad schuldig is, niet erkent en er niets van af weet 

omdat die schuld dateert van vóór haar huwelijk.  

Wobbeken Raevens, gedaagd zoals hierboven, getuigt dat de weduwe van Henrick Sticker nog 

gezond en wel was, toen Henrick aan de Raad borg stelde voor zijn pacht.  

 

Nr. 92 FOLIO:               38                  DATUM:                        23 januari 1559     

 

Lambert Oistendorp, oud ongeveer 40 jaar, gedagvaard t.b.v. schipper Willem Berentz, getuigt dat hij 

heden van Coert Henricksz geen hennep of geld ontvangen heeft, de hennep die Willem aan Coert in 

Revel geleverd heeft, behalve 1½ stuiver Brabants, die Coert hem in de herberg heeft gegeven.  

 

Nr. 93 FOLIO:               38                  DATUM:                        23 januari 1559  

 

Herman Wyllems en Arent Peters, gedagvaard t.b.v. Gerbrant Arentsz, getuigen onder ede dat zij 

aanwezig zijn geweest toen het huwelijk tussen Gerbrant, de eiser, en Haesse Maesdochter werd 

voorbereid; Haesse beloofde Gerbrant toen dat zij tijdens haar leven en na haar dood geen van haar 

kinderen wilde voortrekken, zij zijn allemaal even dierbaar. 

 

Nr. 94 FOLIO:               38v                DATUM:                        27 januari 1559 

 

Luytgen Kempe, gedagvaard door Wylhem Peterszen, getuigt dat hij afgelopen maandag ( voor zover 

hij zich herinnert ) bij de trap voor het Raadhuis was en dat Jan Dronter aan Wylhem, de eiser, 

beloofde met Vastenavond de huur te betalen die hij hem schuldig was. Mocht dit niet het geval zijn, 

dan mocht Wylhem de huisraad van Jan verkopen alsof hij alles verwonnen had, zoals Jan indertijd 

aan burgemeester Elars Igerman beloofd had.  

 

Nr. 95 FOLIO:               38v                DATUM:                          30 januari 1559 

 

Jorgen Schoemaker en Arandt van Warden, gedaagd door Albert van Hardenberch, getuigen samen 

onder ede, na apart verhoord te zijn, dat zij voor Kerstmis aanwezig waren toen Elars van Olst het 

schoenmakers gilde liet weten dat hij de schoenkuipen van wijlen Herman van Lotthum wilde 

verkopen, die hij rechtens verwonnen had. Albert zei tegen de broeders van het gilde dat hij nog pacht 

tegoed had van de afrastering ( die hij had laten maken voor de hof waar de kuipen staan ), een 

bedrag van 45½ stuiver Brabants. Ook Claes van Olst heeft o.a. tegen eiser gezegd dat hij de kuipen 
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moest verkopen. Albert gaf ook rekenschap van de onkosten en nog te ontvangen pacht aan Claes, 

ad 45½ stuiver Brabants. Claes accepteerde deze berekening. Getuigen melden verder dat eiser 

genegen was de kuipen te betalen, behalve dat hij Claes de genoemde 45½ stuiver in mindering wilde 

brengen, waarmee deze akkoord ging.   

 

Nr. 96 FOLIO:               39                   DATUM:                    1 februari 1559     

 

Arent Jacobszen en zijn vrouw Else, gedaagd door Frans Leyendecker, getuigen dat zij laatst met St. 

Maarten Schuddekorf met hun potschip geleverd hebben aan mr Goessen de timmerman, boven de 

OLV-poort namens Frans Leyendecker, acht duizend stenen en dat zij toen van het opstapelen van de 

steen geen geld hebben ontvangen en dat ook niet willen.   

 

Nr. 97 FOLIO:                   39v            DATUM:                         3 februari  1559 

 

Floer Backer en Hermen, gedaagd door Jacop Cuiper, getuigen dat zij op verzoek van eiser een os 

geslacht hebben, die eiser gekocht had van Herman van Assendurp. De os was aangetast aan zijn 

korte ribben en zijn lever deugde niet.  

 

Nr. 98 FOLIO:                 40                DATUM:                        4 februari 1559 

 

Geert Schylt, oud ongeveer 70 jaar en Jan Brandthorst, oud ongeveer 50 jaar, gedagvaard t.b.v. 

Jonge Geert Schylt, getuigen samen, na apart verhoord te zijn, dat zij goed weten dat Geert Schylt de 

eiser een echt kind van zijn moeder Swaene is, die nu nog leeft, en dat zijn vader Geert Schilt heette, 

beiden burgers van Kampen; eiser heeft zich altijd eerlijk en fatsoenlijk gedragen, zoals een vrome 

gezel betaamt. Er wordt nu gezegd dat hij met de een of andere ketterij besmet zou zijn, maar in 

zaken van religie en geloof, gedroeg hij zich als ieder andere christen en getuigen hebben hem van 

jongs af aan gekend.  

 

Nr. 99 FOLIO:                  40               DATUM:                          4 februari 1559 

 

Peter Isebrantzen en Crijn Berentzen, gedagvaard t.b.v. mr Henrick Leyendecker, getuigen dat zij 

omstreeks Midzomer bij de Koornmarktpoort hebben helpen tellen en aan land brengen acht duizend 

tichel stenen, waarvan drie duizend op één hoop en duizend op een andere stapel geplaatst werden, 

bestemd voor de Zwartendijk zoals Reynar Steenhouwer zei. Reynar heeft toen ook gezegd tegen de 

vrouw van mr Henrick Leyendecker dat zij het potschip met stenen wat hoger moest leggen, en alles 

verdelen in duizend stenen apart, nog eens drie duizend stenen en een stapel van vier duizend 

stenen. Zij melden nog dat de knecht van Jan van Uyterwijck diezelfde dag vier of vijf wagens vol 

stenen daarvandaan gehaald heeft.  

 

Nr. 100 FOLIO:                  40v             DATUM:                           4 februari 1559 

 

Jan Schemynck, volgens zijn ouders ongeveer 21 jaar oud, gedaagd door Jacob van Ens, getuigt dat 

hij afgelopen zomer in Revel op de markt bij het geschut gehoord heeft dat Jacob Egbertzen borg 

stond voor Arent Meyer, dienaar van Monninckhuysen, n.l. als garantie dat op St. Michael Jacob van 

Ens voor een 16e scheepsaandeel Jacob Egbertzen betaald wou worden.  

 

Nr. 101 FOLIO:                41                 DATUM:                        4 februari 1559 

 

Arendt Brandzen, volgens zijn ouders ongeveer 39 jaar oud, gedagvaard t.b.v. Frederick Geerdtzen, 

(als gevolmachtigde van Wolter van Holten, burger in Dantzig, waarvan de bezegelde volmacht in het 

gerecht is voorgelezen, gedateerd 12 januari 1559, ondertekend door Georgen Gijsen) getuigt dat 
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wijlen zijn broer Henrick van Campen hem bevolen heeft toen hij, getuige, de laatste keer in Dantzig 

was, dat hij namens zijn broer Wolter van Holten de brief zou geven die zijn broer Henrick aan Wolter 

(kort voor de reis van getuige naar Dantzig) geschreven had (over zeker erf en land). De inhoud van 

die brief was geheel volgens de waarheid, daar wilde getuige wel een eed op doen, dat hij heeft hij 

ook zelf tegen Wolter gezegd toen hij in Dantzig was.  

Getuige weet ook over oude Johan Moller niets te zeggen, voor zover hij weet, is hij evenmin hier in 

Kampen bij zijn broer geweest. 

 

Nr. 102 FOLIO:                41v                DATUM:                       4 februari 1559    

 

Catharina Henrix, weduwe van Henrick van Campen, volgens haar ouders ongeveer 40 jaar, gedaagd 

zoals hierboven, getuigt dat zij ook aanwezig is geweest en gehoord en gezien heeft dat wijlen haar 

man zijn broer Arendt opdroeg naar Dantzig te reizen om Wolter van Holten de boodschap van de 

brief te brengen. Haar man zei verder dat de brief en de inhoud volgens de waarheid geschreven was, 

wat hij wilde bewijzen als dat nodig was. Getuige wilde niet over oude Johan Moller getuigen, omdat 

deze hier in Kampen niet bij haar overleden echtgenoot was geweest.  

 

Nr. 103 FOLIO:                 41v              DATUM:                        13 februari 1559 

 

Meynert Cloppenburch, volgens zijn ouders ongeveer 60 jaar oud, Berent Draeck, volgens zijn ouders 

ongeveer 30 jaar oud, gedaagd door Jacop Schroer uit Deventer getuigen samen, na apart verhoord 

te zijn, dat zij onlangs bij Luitgert over de brug hebben zitten drinken, waar zij gehoord hebben dat 

Jacob Schroer uit Deventer zich beklaagde dat hij bekocht was met de aalt die hij van Thys Pouwelsz 

gekocht had. Thys, die bij hetzelfde gezelschap zat, antwoordde toen dat hij de koop ongedaan wilde 

maken, maar dan moest hij ter compensatie 1 schreckenberger geven voor iedere ton, waarmee 

Jacob tevreden was en beiden gaven elkaar hierop een hand. 

 

Nr. 104 FOLIO:                42               DATUM:                        13 februari 1559 

 

Peter Albertzen Vrese, gedaagd door schipper Gyse Albertzen, getuigt dat hij onlangs op verzoek van 

Albert Schroer naar Herman Budde is gegaan om hem te vragen of hij Albert met rust wilde laten over 

de borgtocht van de brug, namens wijlen Wylhem van Campen. Herman antwoordde hierop dat hij 

hem niets wilde aandoen. Getuige meldt verder dat hij op de dag dat Andries then Indyck en Geert 

Vaeck elkaar aan de andere kant van de IJssel te paard staken, dat hij toen op de brug waar Gyse en 

Herman zaten op de bank voor de valbrug, tegen hen zei dat Albert Schroer twee obligaties heeft 

waarvan hij hen ieder één wilde geven als korting op het [ te betalen ] bedrag, waarop Gyse zei tegen 

Albert dat hij Hermen de zijne maar moest geven. Hermen antwoordde dat hij dat niet wilde, dat hij 

hem niets kon vragen omdat hij niets bezat. Hij wilde wel zijn deel betalen. 

Getuige heeft ook gehoord dat Albert aanbood met zijn arbeid te betalen als korting op de schuld, mits 

hij het drie of vier dagen van te voren hoorde, zo kon hij het voorgeschoten geld van de borgtocht 

terug betalen. Hiermee waren Gyse en Hermen tevreden en gingen uit elkaar; Albert bedankte hen.  

 

Nr. 105 FOLIO:                 42v              DATUM:                     14 februari 1559 

 

Peter Albertsz Vrese, Wyllem Janssen en Warner Claessen, gedagvaard t.b.v. Frans Alferssen, 

getuigen samen, na apart verhoord te zijn, dat zij ongeveer drie weken geleden aanwezig zijn geweest 

bij Hendryck Claesen, waar Frans Alferssen en Jan Snoeck de ossen en andere zaken met elkaar 

afrekenden en zij tot de conclusie kwamen dat Jan Snoeck van Frans Alferssen 12 koopmans gulden 

tegoed had, de gulden van 20 stuiver Brabants. Bij deze afrekening bleek Jan ook tegoed te hebben 5 

c.g. van een ring, maar daarbij werd afgesproken dat Frans die 5 c.g. zou aftrekken van de 25 gulden 

die hij Jacob Snoeck nog schuldig was volgens een handschrift. Als Frans die 5 gulden niet zou 
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korten, dan moest Jan de 5 gulden terug betalen. Hiermee moest iedereen tevreden zijn en ging men 

uit elkaar.  

 

Nr. 106 FOLIO:                43                  DATUM:                    14  februari 1559 

 

Hermen Vetthe, zijn vrouw Beerthe en Joirgen Schoemaeker, gedagvaard door Anna, de weduwe van 

Tewijss Baers, getuigen samen, en ieder apart, dat er onlangs een bijeenkomst was gehouden bij 

Hermen Vetthe, waarbij werd afgesproken dat wijlen Tewijs Baers en Anna, de eiseres, in het huwelijk 

zouden treden. Aanwezig waren ook Evert Baers en diens vrouw Anke; getuigen hebben daar 

gehoord dat Evert in aanwezigheid van zijn vrouw, tegen wijlen Tewijs, zijn broer, zei dat ze veel 

verdriet om hem hadden gehad, dat hij zich nu verstandig gedroeg en dat zij hem het huis van hun 

vader en de hof met de mate gaven met daarbij het baantje [ strook grond ], maar dat zij soms in de hof 

wilden komen om een appel of peer te eten.  

 

Nr. 107 FOLIO:               43v                 DATUM:                      17 februari 1559  

 

Geert van Meppel, oud ongeveer 34 jaar en Herman Jansz, oud ongeveer 36 jaar, gedagvaard door 

Jan Riecxmansz, getuigen samen en ieder apart dat zij afgelopen jaar toen Goessen Hermansz ziek 

was, van hem gehoord hebben dat hij Jan Rycxmansz zijn neef een veulen gaf dat toen stond op  

Mandemaker were, vanwege verdiend loon en gemaakte kosten, want hij was een jaar bij hem in de 

kost geweest.  

 

Nr. 108 FOLIO:              43v                 DATUM:                          17 februari 1559 

 

Claes Bouwensz, volgens zijn ouders 31 jaar oud, gedaagd door Abel Swarte uit Groningen, getuigt 

onder ede dat hij zich goed herinnert dat hij vaak in Lissabon in 1558 gehoord heeft, toen Abel de 

eiser door de Fransen vast genomen was met schipper Herman Backer uit Emden, dat schipper Claes 

Ticheler uit Emden, die van Abel 11 last rogge had ingeladen, 3 last weit, 7 last mout en 1 vat, aan 

Derck Peterszen, als afgezant van de burgers van Emden, bevolen had deze goederen te verkopen, 

namens Abel Swarte en niet namens de burgers van Emden; deze goederen waren echter van Abel 

en van niemand anders. Getuige meldt verder dat hij vaak gehoord heeft en zeker weet dat schipper 

Claes Ticheler Derck Peterszen had bevolen het geld dat hij van die goederen zou krijgen, af te 

leveren in Emden aan Claes en te betalen aan de rechthebbenden, want Abel was toen al vrij gelaten 

door de Fransen. Hij getuigt ook dat hij weet dat eiser Abel Swarte aan Derck Peterszen gevraagd 

heeft, samen met twee ‘goede mannen’, Bartholomeus, priester van de Bussenschieters kapel in 

Lissabon en de jonge Tylman inwoner van Lissabon, om rekenschap af te leggen van hetgeen er 

verkocht was en hem het geld ervan te geven. Derck beloofde dat te doen. 

Getuige is ook verzocht door eiser om Derck Peterszen te manen rekenschap en geld aan Abel te 

geven. Abel beklaagde zich tegen getuige omdat hij de schade niet wilde dragen, maar was van 

mening dat Derck verantwoordelijk was.  

Getuige heeft ook gezien dat Derck Abel ettelijke dukaten en realen ( de dukaat van 11 realen ) 

betaalde en als onderpand gaf totdat hij de afrekening klaar had, maar hij weet niet om welk bedrag 

het ging. De afrekening zou duidelijk uitwijzen welk bedrag ieder zou krijgen.  

Getuige meldt verder dat hij weet dat er in genoemd jaar in januari en februari betaald is, dat in maart 

het deel rogge voor 70 en 60 ‘reis’ in Lissabon verkocht is en de weit werd verkocht voor 120 en 100 

reis, 90 of 80 reis, maar ook voor 45 reis, want de markt was niet stabiel.  

Het is ook waar dat Abel Swarte op 20 maart 1558, voordat hij de afrekening ontvangen had, Derck 

Peterszen, toen deze vrijgelaten was door de Fransen, gerechtelijk aansprak en vroeg of zijn 

goederen verkocht waren; er werd niet gezegd voor hoeveel.  

 

Nr. 109 FOLIO:               45                  DATUM:                      20 februari 1559 
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Derrick Lambertsz, Joachym Jansz en Arent Goessensz, gedagvaard op verzoek van Bruyninck 

Peterszen, getuigen dat zij afgelopen zaterdag bij de Louwenpoort waren en dat eiser Bruyninck vroeg 

aan Jan van Ense of hij niet wilde varen, waarop Jan Francken Bruyninck antwoordde wat hem dat 

aanging, of ze wilden varen om 12 uur of om 1 uur, als hen dat zo uitkwam.  

 

Nr. 110 FOLIO:               45                  DATUM:                       20 februari 1559 

 

Ghese Stellinx, gedagvaard t.b.v. de erfgenamen van wijlen Albert Snoick, getuigt onder ede dat zij 

goed weet dat Albert Snoick indertijd bij haar echtgenoot kwam en zei dat de 12 morgen land aan de 

Hasselterdijk, toebehoorden aan Henrick Koickman en joffer Fije Mulers uit Hasselt, en dat Henrick 

Claessen en Frans Alfertzen haar, getuige, de helft van de 12 morgen land na de dood van Albert, 

hebben toegewezen, want het land in kwestie werd toen al door haar gehuurd, zoals vermeld in de 

charters. Ook heeft zij toen aan Jacob Claessen haar deel verhuurd. Getuige meldt verder dat zij als 

weduwe van Albert dikwijls tevreden was met hetgeen haar van Alberts goederen toekwam, voordat 

Henrick Claessen en Frans Alfertzen, de kinderen van Albert, hun eigen land verkochten. Zij zei toen 

tegen Henrick en Frans dat zij het land moesten houden, want er was geen schuld en geen dringende 

noodzaak. De goederen van de kinderen moesten op rente gezet worden, want ze zijn nog onmondig 

en jong en getuige gunde het land niemand meer dan deze vijf kinderen. Henrick en Frans lieten ook 

de goederen van Albert door mr Gheert Hermansz inventariseren; de 200 g.g. die haar bij de 

huwelijkse voorwaarden beloofd waren, zijn haar in aanwezigheid van haar mombers en mr Gheert uit 

het bureau van wijlen Albert gegeven en ook het niet van te voren verkochte land.  

 

Nr. 111 FOLIO:               46                  DATUM:                        23 februari 1559 

 

Jan Rycksen, gedagvaard door Fije Kempe, getuigt onder ede dat Grethe Persoers hem tijdens haar 

leven al haar kleding in bewaring heeft gegeven, waaronder een zwarte vrouwenrok; zij wilde dat hij, 

getuige, de rok aan Fije Kempe zou geven als deze erom vroeg; ze zei ook dat zij het verdiend had, 

want Fije gedroeg zich niet als een vreemde vrouw maar als een moeder t.o.v. haar kind. Grethe  

herhaalde nogmaals dat de rok naar Fije moest gaan, zodra zij erom vroeg.  

 

Nr. 112 FOLIO:              46                   DATUM:                        25 februari 1559 

 

Hans Wendelynck, gedaagd door jfr Berent van Ingen, de weduwe van Joachym van Ingen, getuigt 

onder ede dat toen de familie van Evert van Ulenbroick enerzijds en wijlen Metthe Waecht anderzijds 

het huwelijk tussen Evert en Metthe afspraken en de besluiten vermeld werden in de huwelijksakte, 

getuige ’s avonds door Evert de bruidegom naar de bruid gestuurd werd om de ‘koolstronk’ te 

brengen; getuige weet niet meer precies of hij de koolstronk in een buidel of in papier had 

overgedragen, evenmin hoeveel geld er in zat. Hij zei tegen de bruid toen hij het bracht dat de 

koolstronk afkomstig was van de bruidegom en dat deze hoopte dat het ter ere Gods was. Dat was 

niet wat de bruidegom hem had gevraagd, maar hij zei het vanuit zich zelf. De bruid gaf hem 1 gouden 

kroon en 1 oord van 1 daalder.  

 

Nr. 113 FOLIO:                46v                DATUM:                        27 februari 1559 

 

Elsgen Luytkens, gedaagd door de weduwe van Jochym van Ingen, getuigt dat zij goed weet dat jfr 

Metthe Waecht, gewezen echtgenote van Evert van Ulenbroeck, wel veertien dagen voor de bruiloft  

( voor zover zij zich herinnert ) in het huis van wijlen Joachym van Ingen bij haar in de keuken kwam 

met een gouden ketting in haar hand die zij getuige om de hals hing en zei dat hij haar goed zou 

staan. De bruidskleren van jfr Metthe werden op haar moeders kosten in haar huis door Griete Rorix 

gemaakt. Het speet de moeder van de bruid ook dat Evert, de bruidegom, zijn bruid zoveel dure kleren 
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en kleinodiën gaf en zo’n chique bruiloft wilde hebben, wat ze ook tegen jfr Metthe, haar dochter, zei. 

Deze reageerde door te vragen wat het haar kon schelen, omdat hij toch alles betaalde.  

Getuige Elsgen meldt nog dat Joachym van Ingen en zijn vrouw voor de bruiloft grote onkosten 

hadden aan de wol en linnen naaisters en aan de gasten, die Evert zo nu en dan meebracht; Joachym 

en zijn vrouw deden erg aan kostverspilling, zij verkwisten door de vasten en op de bruiloft wel een 

half vat boter, voor zover zij zich herinnert.  

Getuige heeft ook meer dan eens gezien dat Joachym en zijn vrouw drinkgeld gaven en geld 

bespaarden van hazen, hoenderen en ander wild, dat hen geschonken werd i.v.m. de bruiloft vanuit 

Arnhem en elders. Zij liet het passeren, omdat zij toen dienstmaagd bij Joachym was.  

 

Nr. 114 FOLIO:               47v                DATUM:                        27 februari 1559 

 

Wobbeken Businger, gedaagd door de weduwe van Joachym van Ingen, getuigt onder ede dat wijlen 

jfr Metthe Vagetz, tijdens haar leven ettelijke dagen voor de bruiloft, getuige bij Hans Wendelinck thuis 

naar Evert van Ulenbroeck, haar bruidegom, heeft gestuurd met een kostbaar bruidegoms hemd en 

zei dat het een geschenk van jfr Metthe was. Ulenbroeck antwoordde dat hij haar zilver en goud  

[ geld ] stuurde, waar getuige haar deel van kreeg, n.l. 12 stuiver Brabants.  

 

Nr. 115 FOLIO:               48                  DATUM:                          1 maart 1559 

 

Wylhem Reynarssen, gedaagd door Albert Wylhemsz Schroer, getuigt dat hij op dezelfde dag dat 

Geert Vaget en Andries ten Indyck met de anderen elkaar staken, met Peter Friese en Gyse Albartsz 

is gaan wandelen op de wedeme aan de overkant van de IJssel, waar getuige hoorde dat Gyse tegen 

Peter zei dat hij Albert Schroer, de eiser, ontheven had van de borgtocht voor de brug van wijlen 

Wylhem van Campen, onder het voorbehoud dat Albert gehouden was te alle tijde bij Gyse thuis te 

komen naaien in mindering van het bedrag, als Gyse hem dat een dag of twee van te voren zou 

vragen. Mocht Albert vermogend worden door versterf o.i.d. , dan zou hij in dat geval verplicht zijn te 

betalen. Gyse heeft Albert op deze voorwaarden van de borgstelling ontheven in aanwezigheid van 

getuige en meldde dit daarna aan Peter. 

Getuige zegt nog dat hij terzelfdertijd heeft gehoord dat Gyse tegen Peter Albertsz Friese zei, dat ook 

Herman Budde Albert Schroer van de borgstelling ontheven had, laten we naar Herman Budde gaan 

voor toestemming. Peter antwoordde daarop dat Herman daar te vroom voor was om het te 

ontkennen. 

Gyse was daar toen tevreden mee en allen gingen uit elkaar zonder Herman daarover te spreken.  

 

Nr. 116 FOLIO:                48v               DATUM:                      1 maart 1559 

 

Clara Derrix, gedaagd door de weduwe van Joachym van Ingen, getuigt onder ede dat zij bij Johan 

van Ingen, ettelijke dagen voor de bruiloft van Evert van Ulenbroeck en jr Metthe Vagets, een heel 

mooi, kostbaar mannen [over] hemd gemaakt heeft met haar nicht Metthe Joseph; Ulenbroeck was in 

de veronderstelling dat het betreffende hemd na Pasen door jfr Metthe aan haar  bruidegom zou 

worden gebracht door Wobbeken, de dienstmaagd van Joachym. Getuige heeft wel drie weken lang in 

de vasten aan het hemd gewerkt voordat het teruggegeven kon worden. Zij heeft eveneens namens jfr 

Metthe van Herman Krusens vrouw stof gekocht waarvan zij in haar eigen huis hemden maakte, die jfr 

Metthe aan de broers van Ulenbroeck in Riga stuurde. Het arbeidsloon heeft zij ontvangen van de 

dienstmaagd van Ulenbroeck en jfr Metthe. Zij is op kosten van Joachym van de eerste donderdag in 

de vasten tot aan de donderdag in de Paasweek in het huis van Metthe geweest, waar zij gewerkt 

heeft. Zulke kostbare hemden zou zij op haar eigen kosten willen maken, voor een arbeidsloon van 3 

g.g., zonder de stof en de bijkomende zaken.  

 

Nr. 117 FOLIO:                49                 DATUM:                        2 maart 1559 
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Gerryt Raedemaeker en Claes Cuper, gedagvaard t.b.v. Goessen Tymmerman, getuigen samen, na 

apart verhoord te zijn, dat zij als gildemeesters van de timmerlieden een werk onderzocht hebben dat 

Claes Gerrytsz had aanbesteed bij Evert Tymmerman, waarvan de goot met de plank goed geteerd 

was, maar de plank op de brandmuur niet. Dit werd alsnog goedgekeurd omdat gewoonlijk zulke 

planken wel een spleetje hebben; daarom werd het niet afgekeurd.  

 

Nr. 118 FOLIO:              49v                 DATUM:                         3 maart 1559    

 

Metthe Joseph, gedagvaard door de weduwe van Joachym van Ingen, getuigt dat zij in de vasten, 

toen Evert van Ulenbroeck en wijlen jfr Metthe Vagets bruiloft na Pasen gehouden zou worden, met 

haar tante Clara Derrix door wijlen Joachym van Ingen gehaald werden om bij hem het bruidegoms 

hemd voor Evert van Ulenbroeck te maken, waarvoor wijlen jfr Metthe de stof gekocht had met de 

goudversiering en alle toebehoren. Getuige heeft met haar tante vanaf de eerste donderdag van de 

vasten tot aan donderdag in de Paasweek steeds bij jfr Metthe thuis op zijn kosten gewerkt. Getuige 

en Clara Derrix hebben lang aan het hemd van de bruidegom en een paar mouwen gewerkt, op 

verzoek van jfr Metthe. Zij hebben ook drie of vier oude halsdoeken en twee vrouwen mutsen 

vermaakt. Het maken van zulke kostbare bruidegoms hemden kost wel 3 g.g., zonder de stof en alle 

benodigdheden.  

Getuige heeft terzelfdertijd en plaats, door jfr Metthe wel horen zeggen dat zij het kostbare hemd aan 

Ulenbroeck zou schenken en getuige heeft gezien dat hij het hemd droeg toen hij trouwde.  

 

Nr. 119 FOLIO:                  50               DATUM:                     2 maart 1559 

 

Schipper Lambert van Packbergen, oud ongeveer 45 jaar, gedaagd door Gysebert Hoyer, getuigt dat 

Gysebert de eiser voor hem ingescheept heeft, in 1557 ongeveer veertien dag na St. Jan, 50 stuks 

wagenschot en ettelijke wrakken, hoeveel weet hij niet meer precies, bestemd voor Zutphen voor een 

kistenmaker geheten Arent Obbekynt. Dit is zo gebeurd en Arent heeft hem betaald voor de vracht.  

 

Nr. 120 FOLIO:                  50               DATUM:                       6 maart 1559 

 

Geert Pannebacker en Frans Leyendecker, gedagvaard t.b.v. mr Henrick Leyendecker, getuigen 

onder ede dat zij laatst zaten te drinken bij Hieronymus Geerts en daar gehoord hebben dat Joirchym 

Jansz tegen mr Henrick Leyendecker zei dat hij een dief was en dat hij met Peter van Coesfelt wel 

100 pond lood gestolen had in Vollenhove en Joachym zei erbij dat als Henrick niet zulke goede 

familieleden had gehad in Kampen, dan had de rentmeester hem al lang laten ophangen.  

 

Nr. 121 FOLIO:                 50v              DATUM:                       7 maart 1559 

 

Anna Hoyer en Else Wychers, gedaagd door Anna Trypmaeker, getuigen onder ede, na apart 

verhoord te zijn, dat zij goed weten dat Geert Brouwer, de zoon van eiseres, onlangs veel geld heeft 

uitgegeven om in Hamburg een broute Hamburger bier te kopen en deze te vervoeren met het schip 

van Tyman Jansz, dat vergaan is op zee. Zijn moeder heeft hem niet betaald voor de goederen van 

wijlen zijn vader, n.l. 800 c.g. waarvoor zij een schip heeft laten komen uit Edam en bij het verkopen 

niet verder is gekomen is dan een bedrag van 400 c.g.  Alles wat Geert met dat schip verdiende, stak 

hij zelf in zijn zak zonder zijn moeder enige rekenschap daarvan te geven. Eiseres heeft ook alle wijn, 

broekbanden en verzilverde schilden enz. betaald voor haar zoon toen hij de papegaai afschoot bij de 

schutterij St. Anne, wel meer dan 25 c.g. en niet de 40 g.g. die hij eerst geëist had van Betthe 

Stellings, waarvoor Anna Hoyer eiseres geleend had 16 enkele daalders. Getuigen weten ook heel 

zeker dat eiseres Anna haar zoon altijd tot aan zijn 34e jaar kost en kleding heeft gegeven in de hoop 

dat hij nog een keer zou trouwen.  
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Nr. 122 FOLIO:                51                 DATUM:                         9 maart 1559   

 

Alyt Nybers, oud ongeveer 40 jaar en Gese Asse, oud ongeveer 35 jaar, getuigen, op verzoek van de 

erfgenamen en kinderen van Lambert Louwensen. Alyt  meldt onder ede dat zij haar moeder, Stine 

Coertszen, vaak heeft horen zeggen dat wijlen Ave Cornelis die tijdens haar leven woonde in Wyck, 

een bloedverwant was van wijlen Lambert Louwensen en dat wijlen Ave, de moeder van getuige, ook 

een bloedverwante was. De andere getuige, Gese, meldt dat zij wijlen haar nicht, Geertruydt van der 

Straeten, menigmaal heeft horen zeggen dat wijlen Lambert een bloedverwant was van Ave Cornelis, 

die in Wijck gestorven is.  

 

Nr. 123 FOLIO:                 51                DATUM:                        9 maart 1559 

 

Lucas Kistemaker, oud  39 jaar, Claes Janssens, potgieter, oud 30 jaar, Jacob Hodemaeker, oud 

ongeveer 33 of 34 jaar en Jan Henrickszen, 26 jaar oud, gedagvaard door Hilleken Francke, getuigen 

onder ede dat zij goed weten dat Jan Francke, hoedemaker, thans wonend in Rotterdam, een echte 

zoon van zijn ouders is: zijn vader heet Francke Hoedemaker en zijn moeder wordt genoemd Hilleken 

Vrancke. Het is nu ongeveer drie jaar geleden dat hij hier vandaan gegaan is om de schamele kost 

voor zijn vrouw en kinderen te verdienen. Genoemde Jan Franckenszoon is een eerlijk en vroom man, 

die niets van doen heeft met heresie, wederdopers of andere valse leerstellingen, voor zover getuigen 

weten. Hij heeft zich hier altijd gedragen volgens de gewoonten en eisen van de heilige kerk; getuigen 

zijn hiervan overtuigd omdat zij dagelijks met hem omgingen.  

 

Nr. 124 FOLIO:                 51v              DATUM:                        13 maart 1559   

 

Johan Henricksz en Goesen Claeszen, gedagvaard t.b.v. mr Frans Leyendecker, getuigen onder ede. 

Jan Henricksz meldt dat hij in 1551 en 1552 in dienst van mr Frans is geweest en namens hem aan de  

Broederkerk gewerkt heeft waarvoor hij een eerlijk loon ontvangen heeft. Hij weet niet meer precies in 

welk jaar dat geweest is en verlaat zich op het kerkenboek waarin dat vermeld staat. Goesen getuigt 

dat hij een tijd geleden, de juiste datum weet hij niet meer, een dag gewerkt heeft in het 

Broederklooster, hij weet evenmin namens welke meester hij dat deed.  

 

Nr. 125 FOLIO:                 52                DATUM:                         14 maart 1559  

 

Jan van Ense gedagvaard door mr Henrick Leyendecker, getuigt dat hij een tijdje geleden gezien 

heeft dat Joachym Henricksz en diens broer Jan achter mr Henrick, de eiser, aanliepen vanuit de 

Oudestraat onder de Clocke tot aan de Schapensteeg; daar sloegen zij hem met de leihamer van 

Joachym op zijn schouder. Jan Henricksz heeft de leihamer van Joachym mee naar huis genomen. 

Joachym zei tegen mr Henricksz dat hij een dief en een booswicht was; terzelfdertijd werd Jan 

Henrickszen door iemand vastgehouden, wie het was weet getuige niet.  

Arendt Coster getuigt onder ede dat hij laatst in de Schapensteeg gezien heeft dat Joachym  

Henricksz en diens broer Jan mr Henrick Leyendecker neersloegen en dat Jan terzelfdertijd hem 

nariep dat hij een dief en een booswicht was; dit zei hij wel twee of drie keer.  

Johan Henricksz heeft de leihamer van mr Henrick mee naar huis genomen.  

 

Nr. 126 FOLIO:              52v                 DATUM:                         14 maart 1559 

 

Rotger Wylhemsz, gemeensman, gedaagd door Henrick Jacobsz, getuigt dat hij aanwezig geweest is, 

drie jaar geleden, toen Henrick Jacobsz, de eiser, een stuk land in de Venemate, gehuurd van Geert 

Beertzen, overdeed aan Berent Smyt. Berent beloofde toen met handtasting de plaats van Henrick in 

te nemen en hem schadeloos te houden voor alles wat hij beloofd had aan Geert Beertzen.  
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Nr. 127 FOLIO:              53                   DATUM:                          15 maart 1559 

 

Jaspar Jansz gedaagd door Heymen Elegast, getuigt dat hij aanwezig is geweest toen Engbert Vrese 

het huis bezichtigde dat hij van Heymen Elegast gekocht had. Toen zij de koop bespraken en de 

jaarlijkse kosten, zei Heymen tegen Engbert dat hij de overwaarde ook wel wilde verkopen, jaarlijks 6 

pond en 4 stuiver Brabants. Bij de definitieve koop beloofde Engbert Heymen voor de overwaarde 13 

g.g. en 4 stuiver Brabants te geven.  

 

Nr. 128 FOLIO:              53                   DATUM:                           14 maart 1559 

 

Jacob van Graess en zijn vrouw Anna, gedagvaard t.b.v. Wyllem van Packbergen, getuigen, na apart 

verhoord te zijn, dat eiser Wyllem getrouwd is geweest met de dochter van Claes Jonge Jansz, 

Catrina geheten, bij wie hij een dochter heeft, Catrina, die nog in leven is en getrouwd is met Peter 

Henricksz. Getuigen zijn aanwezig geweest toen Wyllem zijn dochter Catrina, in aanwezigheid van 

haar echtgenoot, haar moeders erfdeel overdroeg, n.l. 25 c.g. Voor dit kindsdeel droeg Wyllem aan 

zijn dochter over een winkel vol muur benodigdheden, die zij met genoegen accepteerde. Hiermee 

was de overdracht van het erfdeel een feit.  

 

Nr. 129 FOLIO:                 54                DATUM:                      1 april 1559    

 

Mr Godtschalck then Indick, oud 65 jaar en Thonys Janssen, oud ongeveer 30 jaar, gedaagd door Jan 

Hermansz, getuigen, na apart verhoord te zijn, dat zij goed gekend hebben wijlen Albert Napp en 

diens vrouw Grete die samen twee kinderen hadden, een zoon en een dochter, waarvan de zoon 

genoemd werd Albert Albertsz en de dochter Aeltgen, beiden woonachtig in Hunsen in het land van 

Holstein (zoals er tegen getuigen gezegd was).  

Getuigen weten ook goed dat Albert Nap en Grete geen andere kinderen hebben gekregen dan Albert 

en Aeltgen. Thonys meldt nog dat hij een vrouw gekend heeft, Hilleken, die in genoemde stad Hunsen 

gewoond heeft, een dochter van Grete uit haar eerste huwelijk, dus een halfzuster van Albert en 

Aeltgen. Mr Godtschalck meldt dat het genoemde echtpaar in zijn huis gewoond heeft en daar is 

gestorven en dat hij de twee kinderen na het overlijden van hun ouders heeft helpen groot brengen.  

Thonys Jansz kent het echtpaar omdat hij Albert Albertsz zijn vak heeft geleerd en zij buren van zijn 

ouders waren.  

 

Nr. 130 FOLIO:               54v                 DATUM:                       1 april 1559 

 

Henrick van Cleve, oud 63 jaar, Peter Claessen, oud ongeveer 43 jaar en Claes Crijnssen, oud 39 

jaar, gedagvaard t.b.v. Grete Musschen, getuigen samen onder ede, na apart verhoord te zijn, dat zij 

Symon Mussche, alias Kell van Campen, heel goed gekend hebben; hij woonde hier in de stad met 

een vrouw Grete, de eiseres, en vijf kleine vaderloze kinderen tijdens het huwelijk geboren. Symon 

was een snijder van beroep. Getuigen zijn op de hoogte want zij zijn buren van Symon geweest.  

 

Nr. 131 FOLIO:                 55                DATUM:                       3 april 1559 

 

Henrick Luiter, gedagvaard door Tymen Dirricksz, getuigt dat hij vanwege Hermen Jansz, zijn oude 

knecht, onlangs betaald heeft aan mr Johan Schroer twee enkele daalders en dat mr Johan toen 

tegen hem zei dat wijlen Herman Dirricksz hem nog een halve ryder gulden schuldig was en dat zijn 

familie niet van plan was te betalen; het zou belangrijk zijn dat ik getuigde dat het inderdaad waar 

was.  

 

Nr. 132 FOLIO:                55                  DATUM:                         4 april 1559   
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Wyllem Gerritsz, Hillebrandt Luytkens, Roloff Smyt en Johan van Ens, gedagvaard t.b.v. Geert 

Woltersz, getuigen samen na apart verhoord te zijn. Wyllem meldt dat hij erbij gestaan heeft hier op de 

Welle, toen Geert Woltersz, de eiser, op het punt stond naar Amsterdam af te varen; getuige heeft 

gehoord dat Jonge Jan Geert Woltersz opdroeg een schip zand te kopen en te brengen. Jonge Jan 

zou de vracht van 3 keizers gulden betalen en Geert beloofde het te doen. 

Hillebrandt Luytkens getuigt dat hij ( op dezelfde vrijdag dat Geert vanuit de Reve weg zeilde met het 

zand naar Jonge Jans schip) ook de Reve uitzeilde, bij mooi weer, via het Diep naar Kampen met zijn 

schip. Die hele vrijdag en ook ’s nachts erna was het mooi weer met mooi maanlicht; men kon genoeg 

tijd hebben om een schip met zand te lossen.  

De derde getuige, Roloff Smyt, meldt dat hij goed weet dat het op zaterdag, dus nadat Geert met het 

zand uit de Reve was gezeild naar het schip van Jonge Jan dat bij Ens lag, tamelijk goed weer was, 

zodat men een schip met zand wel had kunnen lossen. Op diezelfde zaterdag laadde Geert Vene, 

zwager van getuige, een potschip vol met wijn en de waterstand in de Reve is daar hoger dan bij Ens.  

De vierde getuige. Jan van Ens, meldt dat op zondag, dat was zondag na Midvasten (nadat Geert 

Woltersz met zijn schip vol zand naar Jonge Jans schip was gezeild) het nog steeds goed weer was  

en zo rustig dat getuige wel koren had willen laden en lossen in de Zuiderzee; getuige laadde 

terzelfdertijd nog een potschip vol met twijgen.  

      

Nr. 133 FOLIO:                  55v             DATUM:                      4 april 1559    

 

Rotger Wyllemszen, gedaagd door Gysebert van Bronckhorst, gemeensman, getuigt dat Gysebert van 

Bronckhorst, de eiser, een tijd geleden voor de deur van getuige stond, toen Thomas Bremer uit 

Zutphen langs kwam lopen. Gysebert zei tegen hem dat hij het hout duur van hem gekocht had en dat 

hij het tot planken wilde laten snijden. Maar als hij het niet voor kuipen kon gebruiken, moest Thomas 

de kosten van het snijden betalen. Thomas antwoordde hierop, terwijl hij Gysebert in de hand sloeg, 

dat hij dat wilde doen, hoewel het niet afgesproken was. Getuige zei toen dat Berent en hij dit wel 

zouden onthouden. 

Berendt Leeferinck, eveneens gedagvaard, getuigt dat Gysebert van Bronckhorst, vóór afgelopen 

kerstmis, voor de deur van Rotger Wyllemszen stond en dat terzelfdertijd Thomas Bremer uit Zutphen 

langs kwam lopen, van wie Gysebert een antwoord eiste. Hij zei dat het hout, dat hem goed beviel, 

duur van hem gekocht had, maar als hij de planken ervan niet kon gebruiken voor een brouwkuip, dan 

moest hij, Thomas, de onkosten betalen. Bremer antwoordde dat hoewel het niet was afgesproken, hij 

daartoe bereid was. Gysebert zei toen tegen Rotger Wyllemsz en getuige dat ze dat goed moesten 

onthouden. 

 

Nr. 134 FOLIO:                  56v             DATUM:                      5 april 1559 

 

Karle Brouwer, gedaagd door Gysebert van Bronckhorst, getuigt dat Thomas Bremer uit Zutphen 

omstreeks St. Lambert anno 1558 door tussenkomst van hem en Valentijn Munter, aan Gysebert van 

Broinckhorst een balk verkocht heeft voor 20 jochums daalders en een vat tien-plakken bier, waarbij 

Gysebert geen schade zou lijden. Thomas verkocht de balk als goed hout, mocht dat niet zo zijn dan 

zou de balk van Thomas blijven, die over de balk niets dan goeds wist te vertellen. Gysebert zei toen 

dat als het hout goed was, hij niet op een gulden keek. Karle zei nog, vóór Petrus ad Cathedram bij 

Wylhem van Packbergen gehoord te hebben, dat Gysebert tegen Bremer klaagde over de planken die 

uit zo’n balk waren gezaagd, waarop Bremer zei dat er een meester timmerman bij moest komen. 

Gysebert wierp hem voor de voeten dat hij eerst gezegd had dat Henrick Gortemaker daarvan de 

juistheid kende. Tenslotte zei Bremer tegen Gysebert dat hij alsnog naar Henrick Gortemaker moest 

gaan om te vragen of het hout goed was, hij zelf zou met veertien dagen terugkomen. Gysebert en 

Bremer waren nog niet uitgepraat met elkaar over planken, maar getuige heeft dat niet onthouden.  
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Nr. 135 FOLIO:                  57v             DATUM:                         5 april 1559 

 

Geert van Endoven, oud ongeveer 33 jaar en Heronymus Geertzen, oud ongeveer 34 jaar, 

gedagvaard t.b.v. de priesters Jacob van Wylsum en Symon Kuynreturff als executeurs van het 

testament van priester Jacob Kuynreturff, getuigen, na apart verhoord te zijn, dat zij naar waarheid 

gehoord hebben van mensen die aanwezig waren geweest, toen Jacob Kuynreturff, pastoor te 

IJsselmuiden, stierf ’s morgens op de laatste dag van februari 1558. Heronymus voegt er nog aan toe 

dat ook zijn vrouw in IJsselmuiden bij hem aanwezig was toen hij stierf.  

 

Nr. 136 FOLIO:                  57v             DATUM:                        10 april 1559 

 

Catrijna Wolters, oud 43 of 44 jaar, gedaagd door Herman Janssen, getuigt dat (voor zover zij zich 

herinnert) op Vastenavond een klein mannetje bij haar thuis kwam, niet wetend waar hij woonde, die 

haar vroeg of zij de koster in Oldebroek voor 1½ ryder gulden Deventer koeken wilde sturen. Zij wilde 

dat wel doen. Zij heeft het mannetje toen 13½ stuiver Brabants gegeven voor 13 koeken. Naderhand 

kwam Herman, de eiser, bij haar om de koeken voor zijn vader, de koster in Oldebroek, te kopen. Zij 

vroeg hem of zijn vader de koeken die zij laatst gestuurd had, alweer verkocht had; zij stuurde er 

dertien, maar zij hoorde dat er één van opgegeten was, zij wist niet dat iemand aan wie zij haar 

goederen zond, benadeeld zou worden.  

 

Nr. 137 FOLIO:                  58               DATUM:                         10 april 1559 

 

Leffer Sticker en Jacob Coenynck, gedaagd door Jan Gerritzen alias Collert, getuigen dat op 9 

november 1556 in hun aanwezigheid Jacop Meynenssen en Anna Gerbrant meldden dat hun zwager 

Jan Gerritzen hen het erfdeel had betaald van de nagelaten goederen, roerende en onroerende, van 

hun overleden moeder Geertruidt Gerbrantz, wonende in de Hagen. Zij bedanken hun zwager 

daarvoor en beloven op geen enkele manier enige aanspraak op hem te maken.   

 

Nr. 138 FOLIO:                  58v             DATUM:                         11 april 1559 

 

Jan Berentzen, oud ongeveer 34 jaar en Claes Frerixen, oud ongeveer 29 jaar, gedagvaard door 

Gysbert Louwe, getuigen na apart verhoord te zijn, dat zij erbij waren toen er bij Gerrith van Ditthem 

op 28 december 1558 in goed overleg compensatie geregeld werd voor de verwonding, pijn en leed 

van Gysbert veroorzaakt door Gerrith Ocx en alle zorgen die daaruit voortkwamen: n.l. 15 gulden 

courant, de gulden van 20 stuiver Brabants. Dit bedrag zou door Gerrith in drie termijnen betaald 

worden, de eerste termijn acht dagen na deze bijeenkomst, de tweede op Vastenavond en de laatste 

termijn met Pasen. Verder werd afgesproken dat Gerrith alle medische onkosten en schade aan 

Gysbert zou betalen.  

 

Nr. 139 FOLIO:                  59               DATUM:                          17 april 1559  

 

Jasper Jansz en Jan Symensz, gedaagd door Engbert Vrese, getuigen samen en ieder apart, dat zij 

op de avond voor Pasen aanwezig waren bij Heyman Elegast, evenals Wyllem op Coelvoeth, toen 

Heyman Engbert ontsloeg van de koop van het huis en hem dat kwijtschold, waarmee Wyllem en hij 

tevreden waren. Getuigen zijn toen met Wyllem naar Peter Cock gegaan op bevel van Heymen en 

Peter zei tegen getuigen dat hij achter Wyllem stond en Engbert van zijn verplichting ontsloeg.  

 

Nr. 140 FOLIO:                  59               DATUM:                            19 april 1559 

 

Roloff Jansz, gedaagd door Anna Hermans, kuipster, getuigt dat Jacob Cuiper hem in het begin van 

de vasten gevraagd had hem te assisteren bij het kuipen, maar getuige had een verkoudheid die maar 
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niet over ging. Zijn baas zei hem dat hij bij hem moest blijven tot na Pasen en dat verandering van 

kost hem wel zou helpen. Maar dit mocht niet baten. Hij heeft dit met Anna besproken, want hij wilde 

naar Amsterdam vertrekken. Anna zei hem dat hij ziek was en hier moest blijven dat, als hij iets  

mocht, kon hij “slicken” met haar zoon, zij zou brood en boter voor beiden kopen dat ze konden eten 

als ze klaar waren. ’s Anderendaags, toen het slecht weer was, kon hij met haar zoon geen “slicken”  

snijden. Anna heeft hem toen te werk gesteld, ze gaf hem een blauw schort en beval hem een 

melkstaander te maken van nieuw hout. Toen hij daarmee bezig was, kwamen de gildemeesters en 

die bevolen hem het werk te laten staan, op straffe van 10 pond. Hij moest terug naar zijn baas en dat 

heeft hij gedaan.  

 

Nr. 141 FOLIO:               59v                DATUM:                        20 april 1559                   

 

Engbert Wyllemszen, oud ongeveer 30 jaar, gedaagd door schipper Louwe Swanckensen, getuigt dat 

hij vorig jaar omstreeks Pinksteren met Mouwerse Jonge Jan en Hans, de waard van de Gulden Booth 

in Amsterdam, zoals beloofd, als bemiddelaars zijn opgetreden in de onenigheid tussen schipper 

Louwe, de eiser en Henrick Rommelsen over een verwonding die Louwe Henrick had bezorgd en wel 

op de volgende voorwaarden: Louwe zou een halve daalder betalen als vergoeding voor de medische 

kosten. Daarmee moest het probleem zijn opgelost; beiden partijen gingen hiermee akkoord. 

 

Nr. 142 FOLIO:               60                 DATUM:                         20 april 1559  

 

Wylhem van Packbergen, gedagvaard door Henrick Kystemaker, getuigt dat in 1558 bij hem hebben 

zitten drinken wijlen Egbert ten Bussche, Henrick Kystemaker en Thomas Bremer; hij wist niets af van 

de verkoping die in zijn huis had plaats gevonden.  

Henrick Kystemaker is naderhand bij hem gekomen en heeft gezegd dat hij weg wilde gaan en niet 

wist wanneer hij terug zou komen en dat de timmerlui tijdens zijn afwezigheid een krom stuk hout 

liggend bij de Houtzagerspoort zouden nemen om het in zijn huis bij de Engell te gebruiken. Er zijn 

voorzieningen getroffen onder de plank en twee gootjes, elk van 20 voet lengte, gemaakt van hout; 

het zijn de eindgoten die nu nog bij de Houtzagerspoort liggen.  

Wylhem getuigt nog dat Thomas Bremer tegen hem gezegd heeft, toen hij hier voor de laatste keer 

was, dat hij nu al zijn zaken in orde had. Getuige zei weer dat Henrick Kystemaker dus ging wandelen 

onder de Clocke. Hij vroeg ook aan Thomas, die bij Kystemaker was geweest, of hij nu klaar was met 

zijn zaken met Kystemaker; dit werd bevestigd, want anders zou er alleen maar het merk van Thomas 

op dat stuk staan. 

Michell Tymmerman, gedagvaard als boven, getuigt dat Henrick Kystemaker hem afgelopen herfst 

gebracht heeft naar een krom stuk hout, liggend bij de Houtzagerspoort en hij zei hem dat het 

gezaagd moest worden tot spanten of waarvoor hij dacht dat het goed zou zijn. Een dag of twee later 

is getuige weer naar Hernick gegaan en zei hem dat er wel 20 voet aan zat en dat het goed was voor 

een goot. Hij heeft het kromste ervan af gesneden en er lange stukken van gemaakt, twee goten lang 

elk van 20 voet. Getuige heeft niet gezien of er een stadsmerk op het hout stond.  

Gerryt Gysebertsz, gedaagd als boven, getuigt zoals zijn meester Michell gedaan heeft, maar hij is er 

niet bij geweest toen Michiel met Henrick overlegde over de hoeveelheid voet die aan het hout zat. De 

twee goten die van het hout gemaakt zijn, liggen nog steeds bij de Houtzagerspoort.  

 

Nr. 143 FOLIO:                61                  DATUM:                      20 april 1559 

 

Mr Goessen timmerman, gedaagd door Henrick Kystemaker, getuigt dat hij één van de balken, die 

aan de stad waren toegevallen bij de verkoping die Bremer had gehouden, laatst korter gemaakt heeft 

en de ene helft van de balk gebruikt heeft op verzoek van Gerrith Carman als een goot en de andere 

helft van de balk voor een goot in het Craelhuis, de overloop van de andere helft van de goot is bij 

Henrick van Heerden gebleven. Hij meldt nog dat er van de balken niets bij de Houtzagerspoort is 
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blijven liggen en dat de overloop van de balken, behalve de goot, is verbeterd tot ribben en ook in het 

Craelhuis is komen te liggen.  

 

Nr. 144 FOLIO:                 61v              DATUM:                    22 april 1559 

 

Florijs Eickenholt, gedaagd door Henrick Kystemaker, getuigt dat hij ’s morgens toen Otto Tengnagel 

en Henrick Kystemaker bij elkaar waren geweest, door Otto gebracht is naar twee stukken hout 

liggend voor de Houtzagerspoort, waar hij hem vroeg of hij meer hout had ingekort dan deze twee 

stukken; getuige antwoordde ontkennend. Tengnagel zei toen weer dat het hout waar de goten van 

gemaakt waren, hout van de stad was, dat het drie stukken zouden zijn geweest en dat ze hem dat 

niet wijs konden maken.  

 

Nr. 145 FOLIO:                 62                DATUM:                   28 april 1559   

 

Berent Brouwer, oud ongeveer 45 jaar, gezworen stadsmeter, Jan van Deventer, oud ongeveer 43 

jaar, Geerloff Draeger, oud ongeveer 40 jaar, gedagvaard door Pauwel Henricksz, getuigen samen, 

nadat zij apart verhoord zijn. Berent meldt dat hij als stadsmeter in maart, de juiste dag weet hij niet 

meer, in het huis van Pauwel Henricksz 8 last en 1½ mud mout heeft gemeten die gedragen werden 

naar het schip van Symon die Giest om alles naar Deventer te brengen.   

Jan van Deventer en Geerloff Draeger melden dat zij de 8 last en 1½ mud mout van Pauwels huis 

naar het schip van Symon die Giest gedragen hebben om naar Deventer te vervoeren; het was in 

maart, de datum weten zij niet meer precies.  

 

Nr. 146 FOLIO:                  62                DATUM:                   29 april 1559   

 

Mouwerse Jonge Jan, gedagvaard door schipper Louwe Vranckensz, getuigt dat hij met Engbert 

Wyllemsen en de waard int Gulden Booth te Amsterdam afgelopen Pinksteren in die stad zoals 

beloofd als scheidsrechters zijn opgetreden in de onenigheid tussen schipper Louwe en Henrick 

Rommeltsz, over een verwonding die schipper Louwe zou hebben toegebracht aan Henrick buiten de 

stad Amsterdam; alles op voorwaarde dat schipper Louwe verplicht zou zijn aan Henrick de medische 

kosten te vergoeden, een halve daalder, en 5 stuivers voor het gelag. Hiermee zou het probleem zijn 

opgelost.  

 

Nr. 147 FOLIO:                   62v            DATUM:                      5 mei 1559 

 

Henrick Luigensz van Schuttruppe, Hermen Jansz en Reyner Steenhouwer, gedaagd namens 

Lambert Stuerman, getuigen dat onlangs Berent Roericxen en Lambert Stuerman ruzie met elkaar 

hadden over het opbouwen van de zijmuur naar de Broederstraat naast het huis van Berent; na veel 

heen en weer gepraat, heeft Berent tenslotte tegen Lambert gezegd dat de zijmuur twee steen breed 

moest worden en hem beloofd het loon en het geld van de halve steen extra te vergoeden. Lambert 

heeft de muur twee steen breed gemaakt zoals Berent wilde en voorgeschreven was, in plaats van 1½ 

steen zoals was afgesproken.  

 

Nr. 148 FOLIO:                   63              DATUM:                      6 mei 1559 

 

Herman Stamp, oud ongeveer 48 jaar, Goesen Clinckenburch, oud ongeveer 49 jaar en mr Willem 

van Deventer, oud ongeveer 39 jaar, gedaagd door Isebrant Claessen, getuigen, nadat Herman en 

Goesen apart zijn verhoord, dat zij laatst erbij aanwezig zijn geweest toen Gerrith Woltersz in hun 

aanwezigheid tegen Isebrant zei dat hij hem niet meer zou manen voor de schulden met betrekking tot 

het schip dat Isebrant van Gerrith gekocht had, hij kon er mee varen wanneer hij wilde. Gerrith zei ook 

nog dat hij met zijn ryders wel tevreden was. Isebrant gaf Gerrith een eigenhandig geschreven 
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kwitantie en bedankte hem voor de levering; getuigen hebben de kwitantie mede ondertekend. Mr 

Wyllem van Deventer meldt ook dat hij bij het tekenen van de kwitantie aanwezig was en dat hij 

hoorde dat Gerrith tegen Isebrant zei dat hij hem niet meer zou manen.  

 

Nr. 149 FOLIO:                 63v              DATUM:                     8 mei 1559  

 

Hermen Dirricksz, oud ongeveer 70 jaar, gedaagd door Dirck Gerrytsz uit Oldebroek, getuigt dat hij de 

gracht van het Biesen land, dat hij verkocht heeft aan Lambert Aeltsz, ligt bij het huis van Rotger, waar 

Gerrith Biese nu in woont en strekt tot aan de hof aan de zuidzijde; die gracht, die jaren geleden is 

gemaakt, heeft hij nu verkocht met het bijbehorende land.  

 

Nr. 150 FOLIO:                 63v              DATUM:                    10 mei  1559 

 

Wygbolt Lukensz, oud ongeveer 20 jaar en Elsken Lukens, oud ongeveer 27 jaar, gedaagd door 

Goessen Mulner, getuigen na apart verhoord te zijn, dat zij aan Goessen Mulner het huis en de hof 

van hun overleden vader verhuurd hebben afgelopen Midwinter, op voorwaarde dat Goessen het huis 

en de hof een jaar lang kon gebruiken, waarvan de naast wonende buren op de hoogte zijn gesteld; er 

is nog niet afgesproken wat Goessen daarvoor zal betalen. 

 

Nr. 151 FOLIO:                64                 DATUM:                      17 mei 1559 

 

Johan Aerentzen, volgens zijn ouders ongeveer 50 jaar, gedaagd door Isebrant Claessen, getuigt dat 

hij aanwezig is geweest bij Herman Stamp in Kampen, waar ook bij waren Gerrith Woltersz en 

Isebrant Claessen en nog anderen; hij heeft daar gehoord dat Gerrith Woltersz van Isebrant Claessen 

een kwitantie wilde hebben van een schip zoals hij beloofd had en hij heeft ook gezien dat Isebrant die 

kwitantie aan Gerrith gaf, die Herman Stamp en Goessen Klinckenborch mede ondertekend hebben. 

Toen dit gebeurd was, zei Gerrith dat hij nu vrijelijk met het schip kon varen en dat hij hem niet meer 

zou aangespreken. Hij zou de ryders in Groningen ophalen. Toen Isebrant klaagde dat er geen 

watervat was, antwoordde Gerrith dat hij er thuis een ging halen en dat hij er beter twee zou kunnen 

nemen, of meer als hij dat wilde.  

 

Nr. 152 FOLIO:                 64                DATUM:                     17 mei 1559     

 

Johan Petersz, volgens zijn ouders ongeveer 65 jaar, Johan Arentszen, volgens zijn ouders ongeveer 

50 jaar en Johan Karle, ongeveer 38 jaar, gedagvaard door Lambert van Bommelen, getuigen samen, 

na apart verhoord te zijn, dat zij aanwezig zijn geweest bij Johan Arentszen in Kampen, waar Lambert 

van Bommelen schipper Werner uit Deventer inhuurde om met zijn schip direct daar naar Dieren toe 

te varen om het hout van Lambert op te halen. Lambert leende hem zijn eigen lijn [ met trek-paard ] en 

er was ook afgesproken dat de schipper op die reis uitsluitend voor Lambert zou varen. De schipper 

zou daarvoor ontvangen 23 courante gulden en anders niet. Lambert betaalde de wijnkoop waarvan 

hij 5 stuivers Brabants bij Werner in mindering bracht. Dit heeft plaats gevonden in 1557 omstreeks 

Midwinter.  

 

Nr. 153 FOLIO:                 64v              DATUM:                       31 mei 1559     

  

Mr Coert Egbertsz en Jan Petersz, gedagvaard door Marrie Pels, getuigen dat zij aanwezig zijn 

geweest bij Marrie thuis, waar Jan Kistemaker aan Marrie een zitmeubel verkocht dat toen bij hem 

thuis stond. Getuigen waren door beide partijen gekozen tot bemiddelaars en deden hierover een 

uitspraak, op straffe van een vaan tien-plakken bier als de koop niet door ging. Marryken zou Jan 5 

c.g. betalen voor het zitmeubel, de gulden van 20 stuiver Brabants, te betalen met Jacobi. Toen dat 
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was afgesproken, ging Jan eerder weg en wilde de vaan niet betalen. Marriken liet een vaan tappen 

en zei dat ze zich aan de koop hield.  

 

Nr. 154 FOLIO:                  65               DATUM:                        27 mei 1559 

 

Herman Claessen, volgens zijn ouders ongeveer 50 jaar oud, gedaagd door Johan Woltersz getuigt 

dat hij aanwezig is geweest, gezien en gehoord heeft dat in 1558 omstreeks St. Jan Midzomer, Jacob 

Barniers een paard aan Johan Woltersz verkocht [voor een bepaald bedrag dat zij toen overeen 

gekomen waren]. En toen het paard op het Eiland een veulen had gekregen en opgegroeid was, zei 

getuige tegen Jacob dat de paarden die wierpen op het Eiland over het algemeen wel last van moert  

[ paardenziekte ] hadden en als dat zo is, dan zullen zij een jonge boer wel duperen omdat ze dood 

gaan. Jacob antwoordde hierop dat hij er voor in stond en beloofde dat de moert binnen het jaar niet 

zou steken. Op deze voorwaarde heeft Jan Woltersz het paard gekocht.  

 

Nr. 155 FOLIO:                65v               DATUM:                        2 juni 1559 

 

Geertken Pelser, gedaagd door Herman van Oldenzeel, getuigt dat zij met wijlen Mechtelt van 

Oldenzeel in de zomer omstreeks St. Jan in Zwolle als dienstmaagd werkte, toen Johan van 

Oldenzeel daarvoor met Pasen overleden was. Mechtelt had toen veel mooie grote ossen in de wei 

lopen, hoeveel wist zij niet, die getuige ’s nachts moest bewaken van de oppers wacht; zij weet 

eveneens dat het huis voorzien was van allerlei huisraad, n.l. met drie bekkens tegen de muur en 

daaronder aan de zijkanten kandelaars en tinwerk, wel drie rijen hoog; verder in de vestibule, van de 

kelder tot aan de keuken stonden er veel tinnen voorwerpen, ketels en potten, groot en klein, tegen de 

schoorsteen een bekken. Er stonden ook veel bedden met dekens en lakens en alle verdere 

benodigdheden, hoeveel weet zij niet meer; er was ook brouw-gereedschap en in de kamer een 

bureau en een bedstee, verder zitmeubels voor het huis en twee kastjes, waarvan op het ene een drie 

take- kan stond met twee grote tinnen schalen en op het andere kastje een één take- kan met twee 

tinnen schotels; verder waren er nog mooie zilveren bekers en zilveren lepels, hoeveel weet zij niet.  

 

Nr. 156 FOLIO:                 66                DATUM:                       6 juni 1559  

 

Kunne Messeler, oud ongeveer 66 jaar, Geertken Berentz, oud ongeveer 59 jaar, Janneken Jans, oud 

ongeveer 26 jaar, gedaagd door de broers Gysbert en Reynar Wyllemsz, getuigen samen, na apart 

verhoord te zijn, dat Femme Gisberts, de vrouw van Jan Eissen uit Groningen, overleden is en dat zij 

de tante van eiser was; diens moeder heette Lubbe, een  volle zuster van Femme en Gysbert, 

genoemd naar de vader van wijlen Femme. Volgens hen is het ook waar dat wijlen Femme met haar 

man, Jan Sweertsz, ongeveer 13 of 14 jaar geleden in Kampen geweest zijn en wel veertien dagen bij 

Gysbert gelogeerd hebben. Geertken Berentsz heeft terzelfdertijd gezien dat Femme, de tante van 

eiser, de vrouw van Gysbert, Griethe geheten, de zilveren knopen gaf die zij van haar mouwen af 

haalde en tevens een herinnerings penning, waarvan getuige de waarde niet weet.  

 

Nr. 157 FOLIO:                66                 DATUM:                     8 juni 1559 

 

Jan Blomme, oud 29 jaar, gedaagd door Wolter Luykenssen, getuigt dat hij als zegsman in Deventer, 

in de herberg in den Bisscop, met een burger uit Huissen aanwezig is geweest, toen Wolter de eiser 

Henrick Pouwelssen uit Arnhem 18 stuks stof verkocht. Getuige heeft terzelfdertijd niet gehoord dat 

Wolter de genoemde Henrick beloofde hem de stoffen te leveren in de maten van de vier steden: 

Arnhem, Nijmegen, ’s Hertogenbosch en Amsterdam. Hij heeft wel gehoord dat Henrick Pouwelsz 

genoemde Wolter vroeg of de stof zijn maat had, wat deze bevestigde. Beiden waren toen met de 

koop wel tevreden.  
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Nr. 158 FOLIO:                66v               DATUM:                      13 juni 1559 

 

Peter Janssen, Peter Foppen, Gerryt Baack en Jacop Foppen, gedagvaard t.b.v. Anna Bartols, 

getuigen samen, na apart verhoord te zijn, dat Anna vorig jaar, 1558, de rood bonte bles vaars 

verloren heeft, waarover nu kwestie is tussen Anna en Engbert van Hardenberch. De betreffende koe 

is geheel gemerkt door Anna, getuigen weten dit omdat zij de koe op Odulphusdag bekeken hebben 

en het merk van Anna wel kennen.  

 

Nr. 159 FOLIO:                67                 DATUM:                      14 juni 1559   

 

Jacop van Graes, gedaagd door Jan Tade, getuigt dat hij Geertruidt Tade wel gekend heeft, die, zo 

lang hij haar gekend heeft, altijd op het Trapken in den Engell gewoond heeft, onder de Clocke. Hij 

noemde haar altijd ‘bestemoeder’ als hij haar aansprak. Getuige heeft ook gezien dat Jan Tade bij 

haar in- en uitliep, haar boodschappen deed en andere zaken voor haar verrichtte. Henrick 

Kenijnevanger was een tijd lang haar knecht. Geertruidt was een oude bedaagde vrouw, die vanwege 

ouderdom nagenoeg blind was. Peter opt Trapken, haar echtgenoot, was overleden, voor zover 

getuige zich herinnert; getuige heeft ook de dochter van Geertruidt gekend, Alyt, maar hij weet niet 

zeker of zij de moeder van Jan Tade was.  

Henrick Kenijnevanger, gedaagd zoals hierboven, getuigt dat hij de grootmoeder van Jan Tade, de 

eiser, wel gekend heeft, n.l. Geertruidt Tade, die tijdens haar leven onder de Clocke, op het Trapken in 

de Engell woonde en de vrouw was van wijlen Peter opt Trapken. Na het overlijden van zijn moeder 

Alyt Tade, liep Jan Tade het huis van zijn grootmoeder Geertruidt in- en uit waar getuige een half jaar 

als knecht geweest is. Getuige heeft ook dikwijls gehoord dat Jan Tade wijlen Geertruidt 

‘bestemoeder’ noemde als hij met haar sprak. Geertruidt, de grootmoeder van eiser, is gestorven vóór 

haar man Peter, zij was een oude bedaagde vrouw en bijna blind door ouderdom. Getuige meldt nog 

dat hij Alyt Tade gekend heeft, dochter van Geertruidt en de moeder van eiser Jan; deze Alyt is 

gestorven vóór haar moeder Geertruidt, de grootmoeder van Jan Tade.  

Jan van Dulman, gedaagd zoals hier boven, getuigt zoals Henrick Kenijnevanger, maar hij weet niet 

dat Jan Tade bij Geertruidt gewoond heeft en hij is ook niet haar knecht geweest. Hij heeft Alyt Tade 

evenmin gekend.  

 

Nr. 160 FOLIO:                  68               DATUM:                     17 juni 1559 

 

Geert Baack, gemeensman, gedagvaard door Engbert van Hardenberch, getuigt dat Peter Jansz van 

de Zwartendijk en wijlen Bartolt Jansz [die de echtgenoot van Anne Bartolts was] neven van elkaar  

zijn, want Jan Hermansz, de vader van Peter en Jan Gerrytssen, en de vader van wijlen Bartolt 

Janssen, waren volle broers.  

Gerryt Baeck, de zoon van Peter Baeck van de Zwartendijk, is een bloedverwant van genoemde 

Bartolt Janssen en Anna Bartols, daaraan heeft het huwelijk niets veranderd. 

Peter Baeck, de vader van Gerrijt, Jan Hermanssen en wijlen Jan Gerrijtszen zijn drie broers.  

Verder meldt Geert Baeck dat ook de broers Peter Foppen en Jacob Foppen, en Bartolt Jansz met 

diens kinderen bij Anna Bartolt, bloedverwanten zijn, want de grootmoeder van Peter en Jacob 

Foppen, Alyt Lubbers, en de grootvader van wijlen Bartolt Janszen, Geert Baeck, zijn broer en zuster 

van elkaar.  

Femme van Swol, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Geert Baeck, maar zij weet niet zeker hoe het 

zit met de verwantschap tussen Peter en Jacob Foppen en Bartolt Janszen en diens kinderen verwekt 

bij Anna Bartolt. Zij heeft door Geert en andere mensen wel horen zeggen dat de grootmoeder van 

Peter en Jacob Foppen, Alyt Lubbers, en de grootvader van wijlen Bartolt Janszen, Geert Baeck, 

broer en zuster waren.  

 

Nr. 161 FOLIO:                 69               DATUM:                     19 juni 1559   
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Jan Berentsz en Thoenis Syemensz, gedaagd t.b.v. Franck en Anna Geerts, getuigen nadat zij apart 

verhoord zijn, dat zij aanwezig zijn geweest bij wijlen Theus Baers, waar Golde, de weduwe van Geert 

Beerszen met diens kinderen afspraken maakte over de nagelaten goederen van hun vader. Er werd 

besloten in aanwezigheid van Golde, die hiermee instemde, dat zij als stiefmoeder 20 g.g. aan de 

kinderen zou geven, de gulden van 28 stuiver Brabants, waarmee de kinderen geen aanspraken meer 

zouden hebben op hun stiefmoeder.  

 

Nr. 162 FOLIO:                 69               DATUM:                   20 juni 1559 

 

Berent Berentz, Rotger Smyt en Claes Berentz, gedaagd door Berent Hermanszen, getuigen dat 

Berent Hermanszen, de eiser, geboren is in Ottenstein, het sticht van Munster, uit vrome en eerlijke 

ouders; hij heeft het snijders vak hier in Kampen geleerd, heeft hier ongeveer negen of tien jaar 

gewoond en heeft zich altijd gehouden aan de gebruiken van de Kerk, geheel onbesmet. Hij heeft 

altijd gewoond bij Berent Berentszen.  

 

Nr. 163 FOLIO:                 69v              DATUM:                  21 juni 1559  

 

Oloff Vernarssen, Hillebrant Peterssen en Henrick Janssen, gedaagd door Tyman Peterssen, getuigen 

samen en ieder apart, dat zij erbij aanwezig zijn geweest toen Walter Peterssen aan zijn broer Geert 

Peterssen beloofde te betalen alles wat deze nog schuldig was aan zijn waterpacht voor het 

Pipersandt, waarbij hij opmerkte dat hij niet in het stadsboek wilde staan.  

 

Nr. 164 FOLIO:                70                 DATUM:                   22 juni 1559   

 

Jan Claessen, gedaagd door Engbert van Hardenberch, getuigt dat Dirck Thonisz tegen hem gezegd 

heeft dat de vaars die Engbert in bezit wil nemen, afgelopen jaar tussen St. Jan en St. Jacob op 

Sevelingen geweid werd en naderhand met de koeien van het Eiland mee door het hek gelopen is; 

niemand op het Eiland heeft zich haar willen toe eigenen. Dirck Thoenissen, de hoeder van het vee, 

die zelf op de weert gejaagd heeft, is, zoals getuige gehoord heeft van Dyrck, zelf naar de vrouw van 

Engbert van Hardenberch gegaan om haar te zeggen dat er een koe weg was; hij vroeg haar ook hoe 

de koe er uit zag. Zij antwoordde dat het een rood bonte was, meer rood dan wit, met meerdere 

merktekens. Jan Claessen zei toen dat zo’n koe bij het huis van Kathrine Brantz stond op de weert. 

De vrouw van Engbert heeft gewacht totdat Kathrine Brantz bij haar kwam voordat ze de koe 

ophaalde. Getuige heeft Kathrina horen zeggen dat de vrouw van Engbert haar de koe heeft 

beschreven en dat het duidelijk was dat het beest van hen was en van niemand anders.  

Jan Thoenisz, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij gezien heeft dat Kathrina Brantz omstreeks 

Midwinter naar het huis van Engbert van Hardenberch ging en hij heeft gehoord dat zij de vrouw van 

Engbert te kennen gaf dat er een koe bij haar huis stond. Zij had de kentekens van de koe ontdekt en 

realiseerde zich dat het beest van hen was. Getuige heeft de koe in kwestie ook al twee jaar gekend 

en zeker twee maal uit de schuit helpen halen. Hij weet zeker dat de koe van Engbert is.  

Willem Willemsz, bakker, gedaagd zoals boven, getuigt dat de vrouw van Engbert de vaars, waar nu 

onenigheid over is tussen haar en Anna Bartolt, gekregen heeft tussen Midwinter en Maria Lichtmis 

vanuit de Mandemakers weert naar haar stal. Hij is toen naar de stal gegaan om het beest te zien en 

constateerde aan de merktekens en kenmerken dat het de koe van Engbert was, die hij daarvoor al 

dikwijls had gezien.  

Engele Henrycks, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij de koe die Engbert kwijt is geraakt, al wel twee 

jaar gekend heeft, want zij heeft hem dikwijls gevoed en geholpen met mesten. Getuige heeft gezien 

aan de manier van eten, drinken, hoesten e.d. van de koe die Engbert heeft teruggekregen, dat het 

wel degelijk Engberts eigen koe was die hij kwijt was geraakt.  
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Nr. 165 FOLIO:               71                  DATUM:                    23 juni 1559  

 

Geertgen Wollefsz, gedagvaard door Anna Kuypers, getuigt dat zij onlangs gehoord en gezien heeft 

dat Griete, de vrouw van Jelys Kuypers, kwam kijven bij Anna Kuypers en dat ze erg tegen elkaar 

tekeer gingen. De volgende dag, toen getuige op het stoepje zat voor haar deur, kwam Griete bij haar 

zitten en begon te schelden op Anna. Deze, zittend voor haar deur, vroeg Griete of ze het over haar 

had. Griete antwoordde hierop bevestigend en noemde haar een diefachtige hoer. Toen Anna dit 

hoorde, greep ze haar stoel  en liep naar Griete toe. Getuige ging naar binnen en toen ze weer buiten 

kwam zag zij dat Anna en Griete samen op de grond lagen en dat Jelys Kuyper hen beiden uit elkaar 

haalde en Anna met zijn vuisten op het hoofd sloeg.  

 

Nr. 166 FOLIO:               71v                DATUM:                      23 juni 1559 

 

Take Hittinge, gedaagd zoals hierboven, getuigt dat hij gehoord heeft dat Anna Kuypers en Griete, de 

vrouw van Jelys Kuypers, problemen met elkaar hadden en dat Jelys Kuypers Anna met zijn vuisten 

op haar hoofd heeft geslagen.  

Jan Backer uit de Venestraat, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij gezien heeft dat Jelys Kuyper 

Anna Kuyper voor zijn huis met zijn vuisten op het hoofd sloeg. Getuige wist niet waarom.  

 

Nr. 167 FOLIO:                71v               DATUM:                      27 juni 1559 

 

Peter Albertzen Frese, gedagvaard door Frans Alfertz, meldt dat hij drie of vier maanden geleden bij 

Henrick Claessen is geweest, toen Herman Francke bekende dat hij van Frans, de eiser, als momber 

over Jan Snoeck ontvangen had een bedrag van 100 c.g., waarvan Herman genoemde Frans 6 c.g. 

zou geven. Terzelfdertijd zou er afgesproken worden dat Herman Francke aan Frans een bedrag van 

66 c.g. schuldig was t.b.v. Jan Snoeck.  

Warner Claesen, gedaagd zoals hier boven, getuigt zoals Peter Albertsz Vriese, maar hij weet niet 

zeker of Herman Francke Frans vijf of zes c.g. moest geven.  

 

Nr. 168 FOLIO:                72                 DATUM:                        3 juli 1559  

 

Peter Claessen, schoenmaker, gedagvaard door Geerdt Evertsz, getuigt dat hij op de avond voor 

Odulphus, voor zover hij zich herinnert, gezien heeft bij Geerdt Evertsz, die de dag ervoor naar 

Amsterdam was gegaan, de vrouw van Hans Wendelinx en de vrouw van Bartolt van Wylsum. Hij 

heeft toen gehoord dat er rumoer in dat huis was en dat de dienstmaagd van Geerdt daarna naar 

buiten kwam en naar het huis van Jacob Backer ging, met loshangend haar, haar schort en haar muts 

in haar handen; ze zei toen ze het huis van Geerdt Evertsz verliet: ‘dat is een heks!’ Getuige wist niet 

wat zij bedoelde. Hij heeft wel gezien en gehoord dat de dienstmaagd, toen ze haar haren weer 

opgebonden had, weer het huis van Geerdt inging en zei dat ze elkaar nu op een andere manier 

kenden. 

Jacob Claessen, bakker, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij een tijd geleden gezien heeft dat de 

vrouw van Hans Wendelinx en de vrouw van Bartolt van Wylsum bij Geerdt thuis [ toen hij naar 

Amsterdam was ] kwamen en dat de vrouw van Hans terzelfdertijd de dienstmaagd van Geerdt op de 

bank duwde en naar haar lichaam tastte. De dienstmaagd kwam later naar het huis van getuige met 

loshangend haar, in de hand haar schort dat genoemde vrouwen van haar wilden hebben, zoals zij 

vertelde. De dienstmaagd had de sleutels van Geerdt laten liggen bij getuige, want de vrouwen wilden 

die van haar afpakken. Getuige heeft ook gehoord dat er lawaai in het huis van Geerdt was en dat de 

dienstmaagd, nadat ze haar haren had opgebonden, weer het huis van Geerdt is binnen gegaan. 

Marreken Jansdr, dienstmaagd van Jacob, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij een tijd geleden erbij 

was, toen Geerdt in Amsterdam was, en de vrouwen van Hans Wendelinx en van Bartolt van Wylsum 

in zijn huis kwamen. De vrouw van Hans stond te kijven tegen de dienstmaagd van Geerdt die haar 
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zei dat als zij iets van haar baas wilde, zij dat zelf tegen hem moest zeggen. Genoemde vrouwen 

gingen naar de kamer en de dienstmaagd ging achter hen aan. Wat daar gebeurde weet getuige niet, 

want zij ging naar Jacobs huis. Marreken meldt nog dat, toen ze bij Jacob Backer was, zij gezien heeft 

dat de vrouw van Hans en de dienstmaagd van Geerdt elkaar bij het lijf grepen en dat de dienstmaagd 

daarna naar het huis van Jacob kwam, met loshangend haar [zonder doek of muts], in haar handen 

haar schort en haar bijgordel [geldtas] met haar sleutels. Ze zei tegen Jacob en getuige dat ze haar de 

bijgordel van het lijf hadden getrokken. 

Zij liet de geldtas, de sleutels en haar schort bij Jacob.  

 

Nr. 169 FOLIO:               73v                DATUM:                       5 juli 1559  

 

Janne Lubberts, gedagvaard door Anna Bartolt, getuigt dat zij bij Anna als dienstmaagd werkte toe 

een rood bonte vaars met een blesje op het hoofd, een kalf was en tussen de koeien van Anna werd 

aangetroffen. En deze vaars, waar nu tussen Engbert van Hardenberch en Anna Bartols kwestie over 

is, behoort toe aan Anna en niet aan Engbert. Getuige heeft deze vaars afgelopen zondag bekeken en 

gezien dat de vaars in het ene oor nog het merk van Anna heeft, dat zij goed kent. 

Lubbert Aertsz en Jan Wyllemszen, gedaagd zoals boven, getuigen dat Anna afgelopen jaar een rood 

bonte vaars is kwijt geraakt, zoals nu rondloopt op Soveningen en waarvan Engbert van Hardenberch 

zegt dat hij van hem is. De vaars is gemerkt met de tekens die wijlen Bartolt Janssen en Anna de 

afgelopen twintig jaar op al hun koeien hebben laten zetten.  

 

Nr. 170 FOLIO:                74                 DATUM:                     5 juli 1559 

 

Warner Janssen, Wylhem Janssen en Cornelys Sije, gedaagd door Jacop Janssen, getuigen dat zij 

afgelopen zaterdag bij Jan Hermanssen in de Hagen aanwezig waren toen Jacop Janssen, eiser, aan 

Henrick Mychielsz zijn koggeschip verkocht, zoals het van zee was gekomen en waar Jacop alleen 

zijn kleren uit zou halen, alles voor een bedrag van 400 gulden min 20, de gulden van 20 stuiver  

Brabants. Henrick Michielsz zou verder betalen met 100 gulden ineens en het restant in vier jaar. 

Cornelys meldt nog dat de woordvoerder van Henrick Michielssen toen dronken was.  

 

Nr. 171 FOLIO:                 74v              DATUM:                     10 juli 1559 

 

Bartolt Hermenssen, gedaagd door Arent Petersz, getuigt dat Arent laatst de huur van het viswater de 

Kerckenstall overdeed aan Peter Aertsz op dezelfde voorwaarden als hij het van de stad gehuurd had; 

Peter zou hem daarvoor betalen aan Arent Post 7 stuiver Brabants. Zo gebeurde het en Arent gaf 

direct de 7 stuiver voor het gelag.  

Geert van Duthem, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Bartolt, maar hij weet niet wat de naam van 

het viswater is waarvan hij als waard de 7 stuiver heeft ontvangen, dat is hij vergeten.  

 

Nr. 172 FOLIO:                75                 DATUM:                     17 juli 1559 

 

Albert Claessen, gedaagd door Engbert van Hardenberch jr, getuigt dat hij verleden jaar, in 1558 toen 

de koeien gemerkt werden op Soevelingen, op verzoek van de dienstmaagd van Engbert van 

Hardenberch een rood bonte vaars [ waar nu ruzie over is tussen Engbert en Anna Bartolt ] met zijn 

mes twee inkepingen in het oor gegeven heeft.  

 

Nr. 173 FOLIO:               75                  DATUM:                     19 juli 1559     

 

Peter Claessen en Albert Janssen, gedagvaard door de weduwe van Henrick van Campen, getuigen 

samen na apart verhoord te zijn, dat zij aanwezig zijn geweest bij Peter Claessen waar Alyt, de oudste 

dochter van wijlen Peter Hollander, in aanwezigheid van getuigen bekende dat zij, nadat haar vader 
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uit Kampen was vertrokken, bij de weduwe van Henrick van Campen een vat bier en andere 

benodigdheden had gehaald voor een bedrag van ongeveer 5 c.g., waar niet bij is inbegrepen het 

bedrag dat haar vader nog moest betalen. De dochter beloofde in aanwezigheid van de getuigen dat 

zij de weduwe, die er ook bij was, zou betalen. Ze zei ook dat ze de goederen vrijwillig had 

meegekregen en dat ze gezamenlijk opgegeten waren, dat ze vaker een onderpand had aangeboden 

dat de tegenpartij niet had willen accepteren.  

 

Nr. 174 FOLIO:                75v               DATUM:                    21 juli 1559 

 

Arendt Vorde, onderschout op Kamperveen, gedagvaard door Wylhem Arentsz, burger uit 

Amsterdam, getuigt als substituut schout en rechter van Kamperveen namens Claes Witten, schout 

van Kampen en Kamperveen met zijn keurnoten, n.l. Wolter Schroer en Lambert Benessen, 

landlieden van het kerspel, dat hij op 24 mei volgens landrecht heeft ontvangen van Gese inde Bosch, 

verweerster, met Bartolt Henricksz, haar zoon, een verweerschrift op de schriftelijke aanspraak van 

eiser en het antwoord. Op dezelfde dag is voor het gerecht verschenen de woordvoerder van eiser, 

n.l. Joachym Bauwertsz die van de rechter uitstel eiste van een maand om zijn repliek in te dienen en 

bewijzen te verzamelen om de zaak van zijn client te helpen, dingen die hij [ omdat hij een uitheems 

persoon is ] niet op tijd heeft kunnen verkrijgen. De woordvoerder heeft hiertegen geprotesteerd dat hij 

volgens landrecht daar recht op heeft, dat men hem niet kan weigeren zodat hij niet tekort gedaan zou 

worden. Toen getuige als rechter met zijn keurnoten, het protest van de woordvoerder aangehoord 

had, weigerde hij en zijn keurnoten dit protest ex officio. Getuige meldt nog dat ook de gevolmachtigde 

van Wylhem de eiser op alle rechtdagen daarna zijn protest herhaald heeft.  

 

Nr. 175 FOLIO:                    76v           DATUM:                  21 juli 1559 

 

Eefze Roloffs, volgens haar ouders ongeveer 66 jaar oud, gedaagd door Berent Selle en Swaene then 

Stalle, eisers, die beslag gelegd hebben op een bepaald geldbedrag in beheer bij Jan van Dorsten en 

anderen, toebehorend aan Johan Arentszen, getuigt dat zij gehoord heeft en zeker weet dat haar neef 

Johan Arentsz met zijn vrouw en kinderen in Brabant woont, in Mechelen of in Brussel; maar laatst 

heeft zij gehoord dat ze in Bergen op Zoom wonen, maar precies weet zij het niet.  

 

Nr. 176 FOLIO:                76v                DATUM:                    21 juli 1559 

 

Evert Baers, oud ongeveer 49 jaar, gedaagd door Gerrith Woltersz, getuigt dat hij Isebrant Claesz, die 

voor de deur van Willem van Packbergen zat, gevraagd heeft of hij Gerrith de 25 k.g. betaald had 

namens de stuurman van het eerste schip aan de treklijn, die de stuurman schuldig was. Isebrant 

antwoordde ontkennend, waarna getuige aan Peter Schutte, de stuurman, vroeg of hij Gerrith betaald 

had en deze antwoordde ook ontkennend en zei dat hij dat ook niet had beloofd.  

Peter Albertsz Vrese, oud ongeveer 49 jaar en Willem van Packbergen, oud ongeveer 51 jaar, 

gedaagd zoals boven, getuigen samen, na apart verhoord te zijn, dat zij, toen zij achterin de kamer 

van Willem van Packbergen zaten, daar gehoord hebben dat Peter Schutte, de stuurman, zei dat hij 

Gerrith Woltersz op de eerste scheepsdag de 25 k.g.  [ waar in IJsselmuiden een rechtszaak over 

loopt ] nog niet betaald had; hij zei ook dat hij niets gekocht had maar een overeenkomst met hem had 

gesloten die in IJsselmuiden was vastgelegd. 

 

Nr. 177 FOLIO:                   77               DATUM:                   31 juli 1559   

 

Herinken van Urck, gedaagd door Johan van Dorsten, getuigt dat Thys van Oldenzeel afgelopen 

winter bij haar kwam om iets te drinken en zijn zwager Johan van Dursten liet halen; hij stelde zijn 

zwager voor een Joachyms daalder in te zetten op de overwaarde van de huizen en zei erbij dat als 

hij het niet wilde doen, men hem een daalder zou geven als hij wilde inzetten op de overwaarde van 
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de huizen zoals ze waren. Jan van Dursten antwoordde zijn zwager dat hij hem een daalder zou 

geven als hij op de overwaarde van de huizen, die zij vijven van hun grootmoeder geërfd hadden, 

wilde bieden zoals hij dat wilde; tevens merkte hij op dat hij recht had op het huis van Herman Stamp 

en dat het steegje bij de hof alleen van hem was, zoals vermeld staat in de brieven met zegel die daar 

over bestaan. Thys zei hierop weer dat als hij kon bewijzen dat iets hem toekwam, iedereen dat zou 

accepteren. Bij deze koop zal men ervan uitgaan dat ieder van de vijf erfgenamen gelijk behandeld 

wordt. Daarna stond hij op en werd de koop gesloten waarbij Johan van Dursten voor de overwaarde 

van genoemde huizen als zijn aandeel 15 g.g. kreeg, of aan de anderen dat bedrag moest betalen. 

Johan antwoordde dat hij de huizen dan zou houden.  

 

Nr. 178 FOLIO:                 77v               DATUM:                   2 augustus 1559 

 

Thoenis Jansdr, gedaagd door Anna Bartols, getuigt dat zij ongeveer twee jaar geleden woonde op de 

Zwartendijk bij Herman van Ommen en dat zij alle dagen naar de koeien ging. Zij heeft daar toen het 

kalf gekend, dat nu een vaars is en op Soevelingen staat, waar onenigheid over is tussen Anna 

Bartols en Engbert van Hardenberch. De vaars in kwestie is uitsluitend eigendom van Anna; de koe is 

nu in haar derde jaar.  

 

Nr. 179 FOLIO:                 78                 DATUM:                  4 augustus 1559 

 

Willem Dirricksz, oud ongeveer 22 jaar, gedaagd door Peter Schutte, getuigt dat hij op 22 mei 15 mei 

1559 voor de schout van IJsselmuiden, Jacob Joncker en zijn keurnoten, zijn eed heeft afgelegd als 

verweerder tegenover eiser Gerrydt Woltersz, omdat hij niets gekocht noch verkocht had van of aan 

hem. Om hem te laten kalmeren vroeg hij aan de rechtbank van IJsselmuiden een uur pauze om te 

kunnen procederen, wat door de schout van IJsselmuiden werd toegestaan. Nadat eiser voor de 

schout en keurnoten geweest is en Herpert Engbertsz hem had aangesproken, wilde eiser de 

aanspraak op schrift hebben. Daarna wilde Gerryth Woltersz dat Peter Schutte een borg zou geven of 

zelf borg zou staan. Omdat Peter geen borg kon vinden, bleef hij zelf borg en de schout heeft hem ex 

officio, liggend op een bed bij Herman van Calckar thuis in de kamer een ketting om zijn been gedaan; 

daarna heeft Peter de eiser Isebrant Claesz boven in de kamer laten komen, die daar voor de schout 

en keurnoten, zoals Herman van Calckar en getuige, gerechtelijk beloofde Peter de eiser vrij te 

houden en schadeloos te stellen voor de eisen die bij deze actie gesteld waren door Gerryth Woltersz. 

In aanwezigheid van de keurnoten, heeft de schout deze belofte genoteerd in het gerechtsboek.  

 

Nr. 180 FOLIO:                78v               DATUM:                        4 augustus 1559 

 

Nolle Nollessen, gedaagd door Herman Franckenssen, getuigt dat hij laatst toen hij op de brug zat 

gehoord heeft dat Bruijninck Peterssen, duidelijk dronken, geroepen heeft dat de broer van Herman 

een dief was en dat hij dat wilde bewijzen.  

Rotger Janssen, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij afgelopen dinsdag ’s middags omstreeks drie of 

vier uur, voor zover hij zich herinnert, bij het bruggenhuisje stond en dat hij daar gezien heeft dat 

Bruijninck Peterssen, zichtbaar dronken, komend van de brug naar zijn huis gebracht werd en openlijk 

zei dat de broer van Herman een dief was.  

Claes Frerickszen, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij afgelopen dinsdag toen hij in ‘de Frankrijck’ 

zat, gehoord en gezien heeft dat Bruijninck Peterssen vanwege dronkenschap tussen twee mannen 

weg geleid werd en meerdere keren zei dat de broer van Herman een dief was. 

 

Nr. 181 FOLIO:                  79               DATUM:                        4 augustus 1559 
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Jacop Geertsz, gedagvaard door jonge Engbert van Hardenberch, getuigt dat hij afgelopen winter bij 

Engbert van Hardenberch thuis een nieuwe stal gemaakt heeft en hij heeft daar meerdere keren het 

betreffende kalf gezien dat nu op Soevelingen staat en waarover onenigheid is tussen  

Anna Bartols en Engbert van Hardenberch; het kalf heeft hij wel meer dan anderhalf jaar gekend en 

het wordt met Maria Lichtmis drie jaar oud. Hij zegt eveneens dat het kalf uitsluitend en alleen van  

Engbert is.  

 

Nr. 182 FOLIO:                  79v             DATUM:                          7 augustus 1559  

 

Jan Hermanssen, oud ongeveer 75 jaar, gedaagd door Wylhem Arentsz uit Amsterdam, getuigt dat hij 

Lambert inden Berch goed gekend heeft, hij had een vrouw van wie hij de naam niet kent. Na het 

overlijden van zijn eerste vrouw, kreeg Lambert een nieuwe vrouw van de Zomerdijk, Rijckse of 

Rijsselt genaamd. Lambert woonde op het erf ‘in den Busch’ in Kamperveen, strekkend van de 

Hogeweg tot aan de Gelderse gracht. Hij bewoonde het als zijn eigendom, getuige wist niet of iemand 

anders enig recht er op had. Lambert trouwde met Rijsselt en bleef op het zelfde erf wonen waar 

Rijsselt hem niet veel goeds bracht. Na de dood van Lambert [ overleden op het genoemde erf ] is 

Rijsselt daar blijven wonen en wel met een andere man, Henrick Bartoltszen. Lambert had ook een 

zoon bij zijn eerste vrouw die bij Jan en Wobbe Schulte woonde waar hij opgevoed werd en nergens 

anders.  

Genoemde Henrick Bartoltszen lustte wel een slokje, eens dronk hij een mengele brandenwijn in één 

teug leeg; dit heeft getuige menigmaal van hem zelf gehoord. Hij heeft ook zijn stiefdochter zwanger 

gemaakt tijdens zijn huwelijk met Rijsselt.   

Toen Evert Penninck en daarna Egbert Bueltijn op het erf kwamen wonen, waar nu Gese inden Busch 

woont, heeft getuige dikwijls gehoord dat men niet wist hoe die mensen aan dat grote erf waren 

gekomen. Vóór hen woonde de zoon van Lambert op het erf; zijn naam kent getuige niet maar hij 

dacht dat hij Frerick Lambertszen heette, die lange tijd bij Jan en Wobbe Scholten in Kamperveen in 

huis woonde.  

 

Nr. 183 FOLIO:                 80v              DATUM:                       11 augustus 1559   

 

Jacob Henricksz, oud ongeveer 76 jaar, gedaagd door Wylhem Arentsz, getuigt dat hij zich wel 

herinnert dat hij indertijd bij Jan en Wobbe Scholten thuis in Kamperveen was, waar ook Henrick 

Bartoltsz met zijn vrouw Rijsselt aanwezig waren [zij was eerder getrouwd met Lambert inde Berch] en 

ook de zoon van Rijsselt, de stiefzoon van Henrick, van wie getuige de naam niet kent. Deze wettige 

zoon van Rijsselt en Lambert trouwde later met Beele Geerts, alias Buyls, een kistenmakers dochter 

uit Kampen. Getuige heeft daar ook gehoord dat de zoon van Rijsselt het met zijn moeder en 

stiefvader niet eens was, maar getuige weet niet waar het over ging. Henrick Bartoltszen zei later vaak 

tegen zijn vrouw Rijsselt, jij zou mij dat niet hebben aangedaan, zoveel heb ik van je gehouden.  

 

Nr. 184 FOLIO:                    81             DATUM:                      12 augustus 1559 

 

Alyt Lamberts gedaagd door Henrick van der Hove, getuigt dat wijlen moeder Hille bij wijlen joffer 

Armgart van der Hove, toen deze overleden was, een gouden ring van haar vinger trok en wijlen 

moeder Hille overhandigde de ring aan getuige, die de ring direct aan wijlen Johan van der Hove heeft 

gegeven.  

 

Nr. 185 FOLIO:                   81              DATUM:                      22 augustus 1559 

 

Femme Brantz gedagvaard door Femme Ulricx, getuigt dat Femme Ulricx haar onlangs vroeg hoe het 

met haar vader was, waarop getuige antwoordde dat hij al ziek was. Femme zei daarop tegen getuige 

dat ze haar moeder moest zeggen dat haar vader beloofd had aan Roloff garant te staan voor de 
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schuld van zijn zoon Henrick aan hen. Toen getuige thuis kwam, heeft zij dit aan wijlen haar man 

medegedeeld, waarna haar schoonmoeder Cathrina binnenliep en na het relaas gehoord te hebben 

zei, dat noch zij noch haar man ook maar iets hadden beloofd en evenmin iets hadden gekocht of 

verkocht aan hen.  

 

Nr. 186 FOLIO:                 81v              DATUM:                      25 augustus 1559 

 

Thoenis van Trier, mede raadsman, oud ongeveer 50 jaar, Jaspar Schoemaeker, volgens zijn ouders 

66 jaar en Johan van Dulman, volgens zijn ouders 71 jaar, getuigen samen na apart verhoord te zijn, 

dat Arent van Warden, de eiser, een wettig kind van zijn ouders is, Berent van Warden en Marrigen,  

burgers van Kampen, die geen andere kinderen hebben nagelaten. Arent is altijd een eerlijk en vroom 

man geweest, die zich als zodanig heeft gedragen. Getuigen zijn hiervan op de hoogte omdat zij 

jarenlang buren zijn geweest van zijn overleden vader en hem van jongs af aan gekend hebben.  

 

Nr. 187 FOLIO:                 81v              DATUM:                      28 augustus 1559  

 

Johan Casse gedaagd door Henrick Hake en Thoenis Toenyssen, getuigt dat hij onlangs een 

handschrift gezien heeft dat ging over 132 g.g. die Jan van Dorsten betaald had, maar of de rente 

daar bij inbegrepen was of niet, weet getuige niet. Hij heeft ook gezien dat een meisje Arentyen het 

document in haar hand had, maar wiens dochter het was is hem onbekend, hij weet niet wie haar 

ouders zijn. Op verzoek van Eefze Roloffs heeft getuige het meisje geholpen 50 k.g. af te tellen, de 

gulden van 20 stuiver Brabants, namens Johan van Dursten en deze beloofde ook Zwaene then Stalle 

50 g. te betalen en 16 k.g. aan Berent Zelle. Toen dat gebeurd was, heeft het meisje het document 

aan Johan van Dursten teruggegeven. Getuige is niet tegenwoordig geweest bij de koop en heeft 

evenmin een volmacht of bewijs gezien van de vader, moeder of erfgenaam van het kind noch een 

van de mombers namens Johan then Sychovens grootmoeder. 

Gyse Albertsz gedaagd zoals boven, getuigt zoals Jan Casse. 

Roloff Smyt  gedaagd zoals boven, getuigt dat Johan van Dorsten onlangs een document heeft 

overhandigd dat berust heeft bij wijlen Jan then Sychove, onlangs te Sanct Kannen (?) overleden, 

betreffende de 132 g.g. die Jan van Dursten hem schuldig was, zoals in het document vermeld staat. 

Getuige heeft gezien dat een klein meisje genoemd Arentyen, minderjarige dochter van de zoon van 

Johan Arents, het document in handen had; hij heeft ook gezien dat er van af geteld werd namens 

Johan van Dursten 50 k.g. en dat deze beloofde 52 g. te betalen aan Zwaene then Stalle en 16 k.g. 

aan Berent Zelle. Getuige heeft niet gezien dat er een volmacht van de vader of de moeder van het 

kind was, noch van een van de mombers. Voordat het document werd overgedragen, heeft getuige 

wel tegen Johan van Dorsten gezegd dat hij het kind 32 g.g. moest geven en de rest aan de 

schuldeisers, waarop Jan zei dat hij dat niet wilde doen.  

 

Nr. 188 FOLIO:                 82v              DATUM:                      28 augustus 1559 

 

Thoenis van Neerden, volgens zijn ouders 47 jaar oud, gedaagd door Jan Cornelissen, geconstitueerd 

gevolmachtigde van Berent Gaerman, getuigt als gezworen gemeensman dat hij erbij aanwezig is 

geweest, gehoord en gezien heeft dat Gerdt van Cleve het huis van zijn overleden broer verhuurd 

heeft aan Berent Gaerman, op voorwaarde dat Berent en zijn gezin vrije doorgang zouden hebben 

door het voorhuis van Claes Evertsz of b.v. een bos koren op het venster zouden mogen zetten, om 

het huis te bewonen zoals wijlen Johan van Cleve deed; zo luidt de afspraak tussen Jan van Cleve en 

Claes Evertsz. Via Claes Evertsz en Philips Bisschop zou men horen of alles zo gegaan is; de 

jaarlijkse huur bedraagt 112 courante gulden.  

 

Nr. 189 FOLIO:                 83                DATUM:                    28 augustus 1559 
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Johan Gerritsen, bakker, oud ongeveer 48 jaar en Henrick Johansz, tassenmaker, oud ongeveer 47 

jaar en Henrick Jansz, droogscheerder, oud ongeveer 40 jaar, gedaagd door Barbara de vrouw van 

Harmen Martensz, getuigen, na apart verhoord te zijn, dat zij een tijd lang gewoond hebben in 

Kampen in de Broederstraat als buren van Herman Martensz, glasmaker en handwerker. Zij hebben 

van Herman nooit anders gehoord, gezien of vernomen dan dat hij een goede, redelijke medeburger 

was, vroom en eerlijk zoals het hoort. Deze Herman is evenmin met onenigheid gescheiden van zijn 

vrouw en haar familie, niet vanwege misdaden, onbehoorlijke zaken of strafbare feiten, maar alleen 

om een tijdje buiten de stad zijn kost te verdienen en handel te drijven. Zijn nering was niet al te groot 

omdat er binnen Kampen veel concurentie was van mede-vakgenoten en gildebroeders.  

 

Nr. 190 FOLIO:                83                 DATUM:                    1 september 1559  

 

Dyrck Evertsz, gedaagd door Lyzabeth de weduwe van Engbert Hermensz, getuigt dat hij niet lang 

geleden van een os van Lysbeth, de weduwe van Engbert Hermensz, de huid heeft gestroopt en de 

ingewanden heeft verwijderd en dat hij geenszins heeft geconstateerd dat er sprake van een ziekte 

was, alleen zijn darmen en blaas zaten vol bloed.  

Henrick Jansz en Wyllem Jansz, broers, getuigen dat zij onlangs een os gezien hebben, hangend in 

de oliemolen van Lyzabeth de weduwe van Engbert Hermensz, waarvan Dirck Evertsz de huid had 

afgehaald en de ingewanden. Getuigen hebben aan het vlees niet anders kunnen zien dan dat het 

een goed beest was.  

 

Nr. 191 FOLIO:                 83v              DATUM:                     5 september 1559  

 

Geert Baeck, gemeensman, oud ongeveer 80 jaar, gedaagd door Wyllem Arentsz, getuigt dat hij 

Lambert Gerrits, alias Lambert inde Berch, uit Kamperveen goed heeft gekend. Hij trouwde met een 

vrouw van de Zomerdijk, Risselt genaamd; zij woonden op het erf ‘inden Bussch’ dat het eigendom 

van Lambert was, hij is er ook overleden. Het erf strekte van de Hogeweg tot aan de Gelderse gracht. 

Getuige weet goed dat na de dood van Lambert, Henrick Bartoltsz met haar trouwde en dat er 

onenigheid was, met wie is voor getuige niet duidelijk evenmin waar het over ging. Hij weet wel dat 

Rysselt, de weduwe van Lambert, met haar man Henrick op het erf bleef wonen en dat Henrick bij 

leven van Rysselt, zijn stiefdochter, van wie Rysselt de moeder was, zwanger maakte. Hij was een 

reaals gezel.  

 

Nr. 192 FOLIO:                84                DATUM:                       7 september 1559 

 

Hilligen Vranck, gedagvaard door de vrouw van Lucas Kistemaeker, getuigt dat zij gezien heeft en dat 

ze erbij aanwezig was, dat afgelopen maandag tegen de avond een kaarman komend uit Elburg bij 

haar kwam, in een zak op zijn kar 13½ stuks linnendoek die in Elburg gebleekt waren; hij wilde ze 

daar laten staan wat getuige hem toestond. ’s Avonds kwam Stine de vrouw van Gerrith Woltersz met 

Lyzabeth, de vrouw van Lucas en getuige heeft gezien dat Lyzabeth de doeken overhandigde aan 

Stine, de vrouw van Gerrith Woltersz en zei dat de linnendoeken een maand of zes weken niet in 

Lyzabeths huis geweest waren.  

Cathrina en Anna Vranck, gedaagd zoals hierboven, getuigen dat zij afgelopen maandag op verzoek 

van Stine de vrouw van Gerrith Woltersz de 13½ stuks linnen naar het huis van Stine hebben 

gebracht.  

 

Nr. 193 FOLIO:                84v               DATUM:                         9 september 1559 

 

Anna de vrouw van Jacob Graess, gedaagd door Anna de weduwe van Albert van Herick, getuigt dat 

zij erbij gestaan heeft toen Albert op zijn sterfbed lag; zij heeft hem horen klagen bij zijn vrouw en 

kinderen dat Hans van Haeckbergen nog een handschrift van hem had dat weliswaar voldaan was.  
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Hij zei klagelijk: “o, onnozelen, die dit niet weten, mijn vrouw en kinderen, o schelm Hans van 

Haeckbergen die mijn vrouw en kinderen zal kwellen, met dat document dat hij nog van mij heeft en 

dat reeds betaald is, o wat moet zij beginnen”. Hij sloeg met zijn vuist tegen de beddenplank en 

noemde Hans een verrader en schelm. Hij ging nog een tijdje zo door. 

Anna de vrouw van Wyllem van Aernhem, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij wel gehoord heeft van 

wijlen Albert van Herick toen hij op zijn sterfbed lag, dat hij klaagde over Hans van Haeckbergen en 

zei: “o die onnozelen, die moeten het ontgelden en zijn niet op de hoogte. “  

 

Nr. 194 FOLIO:                85                 DATUM:                           15 september 1559   

 

Jan van Almeloe, oud ongeveer 60 jaar en Jacob Dyll, oud ongeveer 38 jaar, gedaagd door Barbara 

de dochter van wijlen Hans Critzer, getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat Barbara de eiseres 

een wettige dochter is van Hans Critzer en haar moeder Elsgen, burgers van Kampen. Ze hebben 

nooit gehoord over enige ketterij, dwaling of wandaden van haar, zij was altijd eerlijk en vroom zoals 

een vrouw betaamt. Zij weten dit alles goed omdat zij haar en haar ouders in Kampen jarenlang 

gekend hebben.  

 

Nr. 195 FOLIO:                85                 DATUM:                           15 september 1559  

 

Henrick Claessen en Luitgen Kempe, gedaagd door Cathrina Blaeuwe, getuigen dat zij voor het 

gerecht van de stad Kampen gestaan hebben op 11 september en zij hebben daar gehoord dat 

Cathrina Blaeuwe Marrigen de naaister aansprak en hardop zei dat zij niet begreep dat ze christelijk 

genoemd kon worden vanwege het loon van een kind dat haar opgedragen was door Marrygen. Deze 

wilde de opdracht onder ede ontkennen en liep op haar einde [ van de zwangerschap ]. Marrigen 

bekende terzelfdertijd dat het priester Bartolt Louwesen en niet zij was die de opdracht aan het kind 

Cathrina had gegeven.  

 

Nr. 196 FOLIO:                 85v              DATUM:                        16 september 1559   

 

Peter Smyt en Caerle Muller, gedaagd door Arent van Tuyll, getuigen dat zij bij Elsgen Smit thuis 

aanwezig zijn geweest boven de poort, waar Arent van Tuyll Tyman van Coesvelt en Andries 

Straetgen, metselaars, opdroeg met Albert van Goch, de opperknecht, een huis in de Korte Hofstraat 

dat toebehoorde aan Bartolt Luloffs, geheel te slopen en de fundering weg te halen met twee privaten;  

als die zo vol waren dat men ze niet kon afbreken, dan zou Bartolt Luloffs gehouden zijn ze schoon te 

laten maken. Er werd ook afgesproken dat zij niet van het werk weg zouden gaan eer het volledig 

gedaan was. Op OLV-Lichtmis moest alles klaar zijn, voor een net bedrag.  

 

Nr. 197 FOLIO:                86                 DATUM:                       16 september 1559   

 

Peter Jansz, kok, gedaagd door Henrick Geertsz en Oloff Reynertsz, getuigt dat hij in 1556 in de 

Wijnkelder en bij de hoofdlieden aanwezig is geweest toen het erf van Berent Covel verkocht werd en 

hij het recht had de schuld van water en landpacht, die wijlen Berent schuldig was aan de ‘kamer’ in 

IJsselmuiden, te innen. Het erf werd toegewezen aan Henrick en Oloff die het direct overdeden aan 

Jan Vleys. Deze betaalde hen deels contant, hoeveel weet getuige niet en Jan Vleys gaf hem 11 h.p. 

om daarmee de schuld van Berent Covel aan de ‘kamer’ in IJsselmuiden af te betalen.  

 

Nr. 198 FOLIO:                 86                DATUM:                        18 september 1559 

 

Johan Branthorst, Wessel Dircxen en Lucas Corneliszen, gedaagd door Lamme Tymesz, getuigen dat 

zij aanwezig geweest zijn in het begin van de afgelopen vastenperiode, toen de koop van een kastje 

dat Jan van Lewerden op zijn deel had staan, geaccepteerd werd tussen Jan van Lewerden en 
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Lamme, met dien verstande dat Johan de kast zou leveren bij Lamme omstreeks Midvasten, acht 

dagen ervoor of erna. Zou hij dat niet doen, dan moest Jan haar het geld betalen dat hij haar schuldig 

was.  

 

Nr. 199 FOLIO:               86v                DATUM:                        19 september 1559  

 

Johan van Dorsten, gedaagd door Harmen van Urck, getuigt dat onlangs de weduwe van Jan 

Berentsz bij hem kwam met Harmen van Urck, die woorden hadden over de verhuur van het huis in de 

Geertstraat van der Aa. Wijlen Thonissgen zag af van de verhuur aan Harmen en verhuurde het huis 

waar zij nu in woont aan Harmengen voor zes jaar; als huur zou zij jaarlijks 16 h.p. geven m.i.v. Pasen 

1557. Thonissgen vroeg aan getuige hier twee charters van te maken, maar getuige heeft dat niet 

gedaan omdat partijen dat niet van hem vroegen.  

Cathrina, de vrouw van Jan Voss, gedaagd zoals boven, getuigt dat lang geleden Thonissgen de 

weduwe van Berent Messemaeker bij haar kwam, die Harmen van Urck liet halen en hem vroeg of hij 

het huis waar de weduwe van Henrick van Campen in woonde, wilde huren. Harmen wilde dat wel als 

de weduwe er niet in bleef. Thonissgen bevestigde dat zij er niet in bleef en dat zij hem voor zes jaar 

het huis wilde verhuren om er zelf in te wonen. Tevens kwam Margen bij Johan van Dursten die voor 

hen daarvan twee charters zou schijven; zij is er niet bij geweest toen de verhuur geregeld werd.  

 

Nr. 200 FOLIO:                87                  DATUM:                      20 september 1559 

 

Peter Albertsz Vriese en Geert van Delden, gedaagd door mr Johan Huff, getuigen dat zij ongeveer 

een jaar geleden aanwezig zijn geweest bij Albert Wyllemsz alias Vruchte Wynter, toen Symon van Oy 

daar ook binnen kwam en tekeer ging over een partij weit die hij aan Jan Huff verkocht had. Na veel 

heen- en weer gepraat, zei Symon tenslotte tegen getuigen dat hij de kwestie aan hen overdroeg en 

hun beslissing zou accepteren. Maar men heeft getuigen nooit verzocht om een uitspraak te doen 

over de onenigheid.  

 

Nr. 201 FOLIO:                  87v              DATUM:                      12 september 1559          

 

Peter Henrickszen, gedaagd door mr Godtschalck ten Indick, getuigt dat omstreeks St. Cathrina 1557 

Geerdt van Ingen, de zoon van mr Godtschalck, bij hem kwam, drinkend een kan tien-plakken bier dat 

getuige toen te koop had. Een vrouw uit Haaksbergen die bij getuige in huis onderdak had, niet als 

dienstmaagd maar als zelfstandige, gaf hem en zijn vrouw te kennen dat mr Godtschalck daar in huis 

op een avond kwam kloppen en zei tegen degene die hem binnen liet dat zijn zoon Geerdt daar zijn 

onderkomen had en eiste dat er tegen de huisheer gezegd werd dat hij hen daarvoor niet bedankte. 

Hij wilde dat men hem wegstuurde en dat hij ergens anders heen zou gaan. De dienstmaagd gaf de 

boodschap door. Een dag of twee later is mr Godtschalck weer bij getuige gekomen en zei tegen hem 

en zijn vrouw hetzelfde als tegen de dienstmaagd. Zijn vrouw zei dat de zoon inderdaad enige keren 

bij hen geweest was en een kan of twee bier had gedronken en betaald, maar zij wilden hem geen 

onderdak bieden.  

Het is ook voorgekomen dat Geerdt bij getuige thuis een kan eiste om wijn te halen en toen zij daar 

niet op in gingen, haalde hij zelf een kan uit het schap en haalde wel 10, 12  of 13 kannen wijn ermee 

bij Henrick Maler. Dit gebeurde ’s avonds, getuige weet niet of Geerdt de wijn op naam van zijn vader 

of van iemand anders heeft gehaald. Hij weet evenmin of dit gebeurde vóórdat mr Godtschalck kwam 

zeggen zijn zoon niet te huisvesten of daarna, dat is hij vergeten. De wijn is ingebracht en getuige, zijn 

vrouw en de dienstmaagd hebben geholpen de wijn op te drinken, er was niemand anders bij; hij is 

toen het huis, het vuur, de kaarsen, de kannen en kruiken gaan gebruiken; Geerdt heeft zich daar 

nooit druk om gemaakt, maar getuige heeft geen herberg, maar verkoopt alleen bier.  

Het is ook waar dat de dienstmaagd met Geerdt in en uit liep en aanwezig was als hij wijn haalde en 

ook hielp met dragen en opdrinken.  
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Folio 88v is blanco 

 

Nr. 202 FOLIO:                  89               DATUM:                    25 september 1559       

 

Femme Cupers, Jan Klunder en Gese Cupers, gedaagd door Peter Claessen, getuigen na apart 

verhoord te zijn, dat zij ongeveer vier jaar geleden de dochter van Symon Pelser, Trijne, voor de deur 

van eisers hebben gezien in een kast waar ze de hele nacht in gelegen had. Jan Klunder heeft haar ’s 

morgens aan haar benen eruit getrokken. Ze zei tegen getuigen dat haar vader haar uit huis had 

gejaagd. Femme Kupers meldt nog dat zij vaak bij Peter Claessen geweest is en hem heeft gevraagd 

of hij Trijne bij zich in huis wilde nemen, omdat er niets goeds uit voort kon komen en hij toch haar 

oom was en haar momber.  

 

Nr. 203 FOLIO:                  89               DATUM:                     26 september 1559  

 

Meijnart Louwessen, oud ongeveer 70 jaar, gedaagd door Anna Hoep, getuigt dat hij Wobbeken 

Roloffs goed gekend heeft, de moeder van Anna en dat wijlen Alyt Peters, de vrouw van Peter Frese, 

onlangs is overleden en een nicht van Anna Hoep is geweest. Getuige weet niet hoe de moeder van 

wijlen Alyt heette. 

Cathrina, de dochter van Dirck van Gasperen, oud 70 jaar, gedaagd zoals boven, meldt dat zij 

Wobbeken Roloffs, de moeder van Anna, goed gekend heeft en dat Wobbeken en Geertrudt, de 

moeder van wijlen Alyt Peters en de vrouw van Peter Fresen, twee wettige zusters zijn geweest. 

Daarom zijn Anna Hoop de eiseres en wijlen Alyt, de overleden vrouw van Peters, nichten van elkaar. 

Betthe Gelpers, oud 60 jaar, getuigt zoals Cathrine.  

 

Nr. 204 FOLIO:                89v               DATUM:                      30 september 1559 

 

Wylhem Claessen, oud ongeveer 33 jaar, gedagvaard door Ghyse Albertzen, getuigt in Brunnepe bij 

Geert Meppeler dat hij aanwezig is geweest toen Ghyse de eiser Wylhem Heyman uit Emmeloord 

opdroeg 200 zakken zout van Enkhuizen naar Deventer te brengen, die hij zou ophalen anderhalve 

week voor OLV-geboorte, waarvoor hij 8½ k.g. vracht zou krijgen. Ook zou Wylhem Heyman Ghyse 

19 dagen van dienst zijn met zijn schip vanaf de dag dat hij het zout zou ophalen. Op de 20e dag 

zouden ze nog geen geld krijgen, zo was Wylhem van plan het te doen. Ghyse zei tegen Wylhem dat 

hij zeker wilde weten dat hij het zout zou aanvaarden, omdat hij daar op vertrouwde. Wylhem zei dat 

hij dat gerust kon doen omdat zij twee schepen hadden, zijn broer had ook een nieuw schip. Wylhem 

Claessen meldt nog dat Ghyse de eiser de wijnkoop heeft geregeld en betaald aan de vrouw van 

Geert Meppeler. 

 

Nr. 205 FOLIO:                  90               DATUM:                         30 september 1559 

 

Herman Claessen en Peter Aertsz, gedagvaard door Derck Aertsz, getuigen dat zij een tijd geleden 

aanwezig zijn geweest toen Dirck Aertsz van Jan Berentsz een schuur kocht met de gehele inhoud, 

m.u.v. enkele korven en een eiken stoel, verder niets.  

 

Nr. 206 FOLIO:                  90v             DATUM:                         27 september 1559 

 

Roloff Cueper en Geze, de vrouw van Geerdt van Meppel, gedaagd door Gyse Albertsz, getuigen dat 

zij aanwezig zijn geweest in Brunnepe bij Geze thuis, waar zij gezien en gehoord hebben dat Gyse de 

eiser opdracht gaf aan Willem Heyman uit Emmeloord om 200 zakken zout van Enkhuizen naar  

Deventer te brengen, waar hij ze in ontvangst zou nemen omstreeks 1½ week voor OLV -geboorte. 

Voor de vracht zou hij 8½ c.g. krijgen. Genoemde Willem Heyman zou Gyse ook van dienst zijn met 

zijn schip 19 dagen vanaf de dag dat hij het zout zou inladen; op de 20e dag zouden ze nog geen geld 
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ontvangen. Willem Heyman was hiermee akkoord gegaan. Gyse waarschuwde Willem er op toe te 

zien dat het zout werd ingeladen, daar vertrouwde hij op. Willem antwoordde dat hij daarop kon 

vertrouwen, zij waren met twee schepen, zijn broer had een nieuw schip, zij zouden wel opletten. 

Daarna heeft Gyse de wijnkoop geregeld en betaald aan Geze, de vrouw van Berent Meppeler.  

 

Nr. 207 FOLIO:                 91                DATUM:                         30 september 1559   

 

Grethe Luitgens, gedaagd door Gerrith Woltersz, getuigt dat zij in de week na Pasen naar Gerrith 

Woltersz huis gehaald is, waar Stine, de vrouw van Gerrith, getuige een gordel gaf in aanwezigheid 

van Peter Schutte. Ze zei dat getuige de gordel voor deze man moest verkopen omdat ze hem geld 

schuldig was. Getuige is direct weg gegaan om de gordel te verkopen. Zij kwam terug toen dat 

gebeurd was en meldde dat bij Stine en zei dat Peter wel tevreden was met de verkoop. Grethe is met 

Peter naar het huis van de goudsmid gegaan om de gordel te laten wegen en het geld te ontvangen. 

Grethe bracht het geld toen naar het huis van Stine en achterin haar kamer zittend bij Peter op de 

bank, heeft zij het geld aan Stijne overgedragen. Getuige ontving voor haar bemoeienis 3½ stuiver 

Brabants en Peter zei dat het teveel was. Getuige zei dat is een halve stuiver per loot, dat is normaal. 

Getuige meldt ook dat het waar is dat zij veertien dagen na het gebeurde weer gehaald is bij Stine 

thuis, die haar in het bijzijn van Peter Schutte een hemd gaf om te verkopen. Peter zei dat ze het 

hemd moest aantrekken om te zien wat het waard was, hij had er nog 15 of 16 en die mocht ze ook 

verkopen. Hij was Gerrith Woltersz geld schuldig en die moest betaald worden.  

Hij hoopte dat ze niet veel verlies zou lijden; getuige verkocht het hemd voor 18 stuiver Brabants die 

ze aan Stine gaf. Peter kwam naderhand aan getuige vragen of ze Stine dat hemd had teruggegeven, 

maar getuige zei dat het verkocht had, waar Peter tevreden mee was.  

 

Nr. 208 FOLIO:                   91v            DATUM:                          30 september 1559   

 

Albert Johansen en Grethe Johanssen, gedagvaard door mr Peter Thomassen, barbier, getuigen dat 

zij op 22 september bij Yde Paeters (waar nu het bord Franckrijck uithangt) zijn geweest waar zij 

gehoord hebben dat Hans Johanssen aan mr Peter twaalf vette varkens verkocht waarvan de minste 

160 pond zou wegen, het pond voor 10 plakken. Hans zou ze leveren vóór St. Michael. Terzelfdertijd 

zijn Peter en Hans het eens geworden over nog eens honderd varkens, die hij zou leveren bij dezelfde 

koop, waarvan de minste 160 pond zou wegen, te leveren voor St. Michael. Mr Peter zou 10 plakken 

per pond betalen en aan Hans eenmalig 6 g. courant, waarvan Hans 1 g. ontvangen heeft. 

Yde Paeters getuigt zoals hier boven, maar zij is er niet bij geweest, als waardin liep ze heen en weer; 

zij heeft wel gehoord dat ze het eens werden over de koop van de varkens, zoals boven beschreven. 

 

Nr. 209 FOLIO:                 92                DATUM:                        10 oktober 1559 

 

Arent Manne en Joirgen Dirckssen, gedaagd door Berent Mome, getuigen samen, na apart verhoord 

te zijn, dat zij aanwezig zijn geweest bij Herman Budde op 13 maart 1557, waar Jan Tymensz, drost, 

van Berent Mome een erf aan de St. Nicolaasdijk kocht, dat pachtgeld opbracht; voor de overwaarde 

zou Jan betalen 36 g.g. op voorwaarde dat hij de helft ervan zou betalen met Pasen 1557 en de rest 

met Pasen 1558.  

 

Nr. 210 FOLIO:                92                DATUM:                          10 oktober 1559 

 

Claes Andriessen en Jan Wyllemsz, gedaagd door Arent Brant, als dijkgraaf van Kamperveen, 

getuigen dat de slop [ opening ] in de Noordwendigedijk  ongeveer veertien dagen geleden gekeurd is 

en dat getuigen met hun hooi e.d. er overheen gereden zijn. Dit geldt ook voor: Jochum Jansz, 

Foppen Peter, Anna Bartolts. Peter Baeck, Berent Jacobsz, Egbert Petersz, Lubbert Aertsz, Evert 
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Twenth, Gerbert Jacobsz, Herman van Umen, Aelt Schene en Jutthe Henriks, die volgens getuigen de 

genoemde doorgang opnieuw moeten bedijken.  

 

Nr. 211 FOLIO:                92v               DATUM:                           14 oktober 1559 

 

Wycher Jansz, gedaagd door Coen Berendt, bakker, getuigt dat hij goed weet en gehoord en gezien 

heeft, dat een kraamwaarster [ baker ], Jutte Kunstener, aan Berendt Backer bij hem thuis een stuk 

rood laken ongeveer vijf vierendeel of 1½ el groot als gunst schonk om daarvan een borstrok te laten 

maken. Toen Berendt zei dat hij haar wilde betalen, antwoordde zij dat het een kadootje was en dat zij 

er geen geld voor wilde hebben.  

Henrina Jans, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij hetzelfde gezien en gehoord heeft, n.l. dat Jutte 

Kunstener bij Berendt Backer thuis een stuk rood laken ongeveer 1½ el groot bracht, toen zijn vrouw 

bevallen was, om als deken gebruikt te worden waarmee de kraamvrouw zich behelpen kon. Jutte 

pakte het laken en gooide het Berendt in de schoot en zei dat ze het hem als gunst schonk om daar 

een borstrok van te laten maken.  

 

Nr. 212 FOLIO:                93                 DATUM:                         14 oktober 1559 

 

Geert van Endoven, gedagvaard door Mense Reyners, getuigt dat het ontwerp of omslag, hoe het ook 

mag heten, van een rekeningoverzicht waarvan in dorso genoteerd staat: op 29 mei 1554, 

achtergelaten bij de schout van Zalk, met zijn hand geschreven is.  

 

Nr.213 FOLIO:                 93                DATUM:                          14 oktober 1559 

 

Janneken Bul, gedaagd door Peter, de nagelaten dochter van Henrick van Lotthum, getuigt dat zij 

laatst gehaald werd ten huize van wijlen Henrick van Lotthum bij wijlen haar zuster, ziek te bed 

liggend, en getuige vroeg haar of zij, Peters moeder, haar testament gemaakt had. Dat was het geval, 

ze zei dat ze haar dochter Peter haar dubbele hoycke had gegeven, een rozenkrans met rode kralen 

en haar gouden band; verder de helft van haar gordel waarvan de andere helft bestemd is voor haar 

andere dochter Nelle.  

 

Nr. 214 FOLIO:                 93                DATUM:                         20 oktober 1559 

   

Claes van Dreenhuisen, stuurman, oud ongeveer 60 jaar, Henrick Corvemaecker, oud ongeveer 40 

jaar en Berent Zuere, oud ongeveer 36 jaar, gedaagd door schipper Geert Veene, getuigen samen na 

apart verhoord te zijn, dat zij met de schipper uit Kopenhagen gezeild zijn en aan boord een last mout 

hadden die de schipper daar had ingeladen. Toen ze ongeveer bij Schagen waren ontstond er een 

zware storm en onweer zodat het schip, dat tevoren goed en dicht was, een lek kreeg door het onweer 

en het mout is geheel ‘onderstallig’ [ nat en onbruikbaar ] geworden. Het vocht kwam van onderaf en 

niet van boven. Getuigen hebben met pompen geprobeerd om het mout te beschermen, maar dat is 

niet gelukt omdat het lek ontstaan is onderin het schip vanwege het onweer.  

 

Nr. 215 FOLIO:                 93v              DATUM:                     13 oktober 1559 

 

Geerdt Lewe, gedaagd door Anna de weduwe van Teus Baers, getuigt dat hij ongeveer acht of negen 

jaar geleden vaak bij Teus Baers gezien en gehoord heeft, dat Teus tegen zijn broer Evert zei dat hij 

steeds bij hem kwam drinken zonder hem er iets voor te geven. Hij vroeg zich af wat de bedoeling 

daarvan was omdat Evert wel wist dat Teus het niet goed vond dat hij iedere dag kwam doen en 

drinken zonder te betalen. Teus had het te druk om er iets tegen te doen. Evert antwoordde zijn broer 

dat hij wel wist dat hij hem en zijn vrouw het huis, de hof, de mate en het baantje geschonken had in 

de Hofstraat en de Groenestraat, zoals zij die van hun ouders met de renten ontvangen hadden en 
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door hem gebruikt konden worden, waarmee zij mochten doen wat zij wilden. Hij hoefde er niets van 

te krijgen. Daarom gebruikte hij hier een biertje of tien, twaalf.  

 

Nr. 216 FOLIO:                94               DATUM:                        14 oktober 1559 

 

Engbert Kroeser en Henrick Maeler, gedagvaard door Anna de weduwe van Teus Baers, getuigen dat 

zij zich goed herinneren dat zij acht of negen jaar geleden bij wijlen Teus Baers zijn geweest en ook 

elders en dat zij daar dikwijls gezien en gehoord hebben, dat wijlen Teus en zijn vrouw Anna tegen 

Evert Baers zeiden dat ze veel werk en hoge kosten hadden aan de hof in de Groenestraat en dat zij 

wel wilden dat hij de overdracht van de hof, het huis, de mate en het baantje, die hij hen van de 

erfenis van hun ouders in gebruik had gegeven, aan hen zou doen; men wist niet wat er kon gebeuren 

bij leven en sterven en zij wilden hun kinderen geen problemen bezorgen. Evert antwoordde dat er 

weliswaar van alles kon gebeuren, maar dat hij zijn deel aan hen had gegeven en er niets voor wilde 

terugzien; zij konden alles gebruiken, wat zou er dan nog fout kunnen gaan? Het enige dat van hen 

gevraagd werd is zorg aan hun zuster Gezen te besteden zoals zij bij het overlijden van hun ouders 

beloofd hebben.  

 

Nr. 217 FOLIO:                 94v              DATUM:                       25 oktober 1559  

 

Michiel Petersdochter en Marrigen Raedemaeker, gedaagd door Bartolt van Wylsum en zijn 

adherenten, getuigen na apart verhoord te zijn, dat zij bij Geert Evertzen woonden toen diens vrouw, 

joffer Gese van Wylsum, overleed en dat zij niet gezien hebben dat Bartolt van Wylsum en zijn vrouw 

jfr Lume Cuynreturff, Hans Wendelinck en zijn vrouw jfr Gese, ook maar iets van het geld, huisraad of 

anders na het overlijden van jfr Gese, de vrouw van Geert Evertzen, hebben meegenomen, verplaatst 

o.i.d. en dat zij evenmin gehoord hebben dat eisers iets uit de erfenis wilden vervreemden. Getuigen 

hebben ook niet gezien dat eisers op dat zelfde ogenblik toen de vrouw van Geert Evertzen overleed, 

of op haar sterfbed lag en voordat zij koud was en van haar kleren was ontdaan, dat zij de sleutels 

van jfr Geze afnamen en vervolgens de kasten, kledingkasten, zitmeubels en bureaus ontsloten; zij 

hebben evenmin gezien dat eisers het zegel van Geert Evertzen namen of betwist hebben, noch 

gehoord dat zij de ‘secreten’ ingezien, geplunderd of verplaatst hebben, voor of na de afwezigheid van 

Geert.  

Michiel Petersdr heeft gezien dat de vrouw van Hans Wendelinck, korte tijd nadat jfr Geze was 

overleden, met getuige naar het voorhuis ging in aanwezigheid van jfr Pael van Wylsum en daar een 

kastje openmaakte, waar zij een laken uithaalde om daarvan het doodskleed voor jfr Geze te maken. 

Toen dat gebeurd was heeft zij het kastje weer dicht gedaan. Getuigen melden verder nog dat zij niet 

gezien hebben dat eisers iets slechts deden in het sterfhuis, zij hebben evenmin gezien dat Bartolt 

van Wylsum en diens vrouw, terwijl zij daar waren in afwezigheid van Geert Evertzen, tijdens het eten 

en drinken, of het praten en in de omgang met elkaar, zich anders gedroegen dan goede vrouwen 

plegen te doen, alsof Geert er zelf bij was.  

 

Nr. 218 FOLIO:                  95v             DATUM:                     26 oktober 1559 

 

Alyt, de vrouw van Henrick van den Dam, gedaagd door Bartolt van Wylsum en diens adherenten, 

getuigt dat zij gezien heeft, toen de vrouw van Geert Evertzen, jfr Geze van Wylsum, was overleden, 

dat jfr Gese, de vrouw van Hans Wendelinck, in aanwezigheid van getuige de schrijftafel van Geert 

Evertzen ontsloot, bijgelicht door getuige met haar kaars; zij nam eruit 26 witten [ stuiver ] en 1 butken. 

Daarna heeft zij direct het bureau weer gesloten en getuige heeft nooit gehoord dat zij of iemand 

anders naderhand het bureau weer opendeed. Evenmin heeft zij gezien dat Gese, de vrouw van 

Hans, of iemand van de eisers, het zegel van Geert Evertzen in de hand genomen heeft of zijn 

registers of secreten heeft ingezien of iets van geld, documenten of anders uit het bureau of het 

sterfhuis heeft weggenomen.  
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Grethe, de weduwe van Symon Musschen en Femme ther Laer, gedaagd als boven, getuigen dat ze 

aanwezig zijn geweest toen wijlen jfr Geze, de vrouw van Geert, haar doodskleed aankreeg; daarvoor 

of daarna hebben zij nooit gezien dat iemand van de eisers iets van geld, huisraad of anders, bij 

daglicht of bij nacht, uit het bureau van Geert Evertzen heeft gehaald of uit het sterfhuis heeft 

weggedragen.  

 

Nr. 219 FOLIO:                96                 DATUM:                     26 oktober 1559 

 

Mr Jacob Barbyer, gedagvaard door Roloff van Lotthum, getuigt dat hij als mede-momber over het 

kind van Jan van Lotthum uit zijn eerste huwelijk bij zijn overleden echtgenote, ontvangen heeft, 

buiten de 50 g.g., de gulden van 28 stuiver Brabants, t.b.v. het kind, waarvan de gerechts kosten nog 

moeten worden afgetrokken, ook nog ontvangen heeft van de goederen van het kind, een bed met 

een deken en twee hoofdkussens, vier lakens, vier kussenslopen, een kastje, twee paar camelotten 

mouwen, een grijze rok, een zwart/groene rok, beide zonder ‘strumpen’, nog een Oenensche rok met 

‘strumpen’, een zwarte tabbert, een zwarte hoycke, een zwarte lap met fluweel afgezet, een gouden 

ring, een zilveren broekhaak met drie paar knopen, een rozenkrans met zwart gitten kralen en zes 

zilveren stenen, twee kleine zilveren malien; dit alles heeft getuige ontvangen namens het kind en 

staat vermeld in de getuigenis van Roloff van Lotthum en Jan Henricks, waarin ook staat dat het zijn 

moeders erfdeel is. 

 

Nr. 220 FOLIO:                  96v             DATUM:                      27 oktober 1559 

 

Anna Victors, gedaagd door Bartolt van Wylsum en zijn adherenten, getuigt dat zij onlangs door haar 

dochtertje Dirckgen een g.g., de gulden van 28 stuiver Brabants, heeft laten brengen naar het huis 

van Geert Evertsz, bestemd voor de weeskinderen in Kampen voor de jaarlijkse pacht; zij gaf het aan 

wijlen jfr Geze van Wylsum, de vrouw van Geert, die toen in haar [ verwarmde ] kamer zat waar zij de 

gulden in ontvangst nam.   

 

Nr. 221 FOLIO:                 97                DATUM:                       30 oktober 1559 

 

Berent Brouwer, gezworen meter van de stad Kampen, gedaagd door Bartolt van Wylsum en zijn 

adherenten, getuigt dat hij in de week voor Petrus ad Vincula bij Geert Evertszen van de bovenste 

zolder een halve last weit gemeten heeft, die Egbert, bakker uit de Geertsstraat van der Aa, daarvan 

ontvangen heeft en weg laten brengen.  

 

Nr. 222 FOLIO:                97                 DATUM:                            30 oktober 1559 

 

Jan Henricks, leiendekker oud ongeveer 31 jaar en Herman van Sallick, oud ongeveer 40 jaar, 

gedaagd door Zweer Janszdochter, getuigen samen na apart verhoord te zijn dat wijlen Henrick 

Jansz, gestorven in Zeeland te Arnemuiden, een echte broer van Zweer Jansdochter is, een wettig 

kind en geen verdere erfgenamen heeft nagelaten dan eiseres, haar broer Geert en haar zuster 

Henrick[je] Jans. Verder melden zij dat hun grootvader Jan van Gelder was van wie Henrick Jansz, die 

in Zeeland gestorven is, ook een zoon van was.  

 

Nr. 223 FOLIO:                97v               DATUM:                              30 oktober 1559 

 

Jan Arentsz, gedaagd door Bartolt van Wylsum en zijn adherenten, getuigt dat hij acht, negen of tien 

weken geleden van Geert Evertszen een vierendeel weit gekocht heeft waarvoor hij ongeveer 11 g.g. 

heeft betaald, het juiste bedrag weet hij niet meer.  

 

Nr. 224 FOLIO:                97v               DATUM:                               30 oktober 1559 



RAK inv. nr. 17 

 

50 

 

 

Jan Kaerle, gezworen korenmeter van de stad Kampen, gedagvaard door Bartolt van Wylsum, getuigt 

dat hij onlangs op verzoek van Geert Evertszen naar diens huis is gegaan om het koren, weit en 

rogge, te meten dat in het sterfhuis aanwezig was; bij het meten heeft hij geconstateerd dat op de 

bovenste zolder 1½ last 3 schepel weit lag en op de onderste zolder 2 last, 1 vierendeel en 1 schepel 

weit, verder drie vierendeel min 1 schepel rogge. Op verzoek van Geert heeft hij dit medegedeeld aan 

Hans Wendelinck op 12 mei. Verder meldt getuige dat hij op last van Geert van de bovenste zolder 

een vierendeel weit vóór het meten weg heeft gehaald en dat Egbert Backer uit de Geertstraat van der 

Aa dat heeft ontvangen en weggehaald. Getuige had geen opdracht dit te melden bij eiser. 

 

Nr. 225 FOLIO:                  98               DATUM:                             30 oktober 1559 

 

Johan Gerritszen, waard Inde Vranckrijck, gedaagd door Jan Janszen, getuigt dat op vrijdag voor St. 

Michael bij hem thuis in zijn aanwezigheid Jan Janszen aan Peter Thomaszen, barbier, enige varkens 

verkocht, het aantal verhoogde tot 12 varkens, voor 10 plakken per pond, waarvan de lichtste minsten 

160 pond zou wegen, te leveren voor St. Michael. Peter Thomaszen zou daarvoor geven, boven de 

genoemde 10 plakken per pond, 1 k.g., voor elke zes varkens een ½ k.g. Hij heeft hem 10 plakken 

gegeven, bij aflevering zou de rest betaald worden. Naderhand is de hoeveelheid verhoogd naar 100 

varkens, maar daar is getuige niet bij geweest, hij heeft dit later horen zeggen.  

 

Nr. 226 FOLIO:                      98v          DATUM:                      30 oktober 1559             

 

Peter Albertsz Vrese en Evert Baers, gedaagd door Jan van Dursten, getuigen dat zij onlangs 

aanwezig zijn geweest in de Wijnkelder in het ‘schoelgen’ in aanwezigheid van Albert van 

Hardenberch om daar te luisteren naar de onenigheid die Jan van Dursten en Thys van Oldenzeell 

hadden over de nalatenschap van hun overleden schoonmoeder en over een handschrift dat Jan 

vernietigd zou hebben. Verder ook over de neerbuigende woorden die Jan voor de lage rechtbank 

gebezigd zou hebben over Thys en over de 10 g.g. die volgens Thys door wijlen de vrouw van Jan 

van Dursten geleend zouden zijn van hun moeder, ook over de 10 g.g. die Jan van Dursten inbracht, 

zeggende dat hun moeder dat aan verteringen had gekost toen ze ziek bij hem thuis lag. Al deze 

onderdelen van de onenigheid werden in de Wijnkelder besproken en na veel heen- en weergepraat 

werd besloten door beide partijen dat getuigen een uitspraak zouden doen.  

 

Nr. 227  FOLIO:                     98v           DATUM:                      3 november 1559   

 

Wylhem Rycoltsz, gedaagd door Johan Henricksz alias Johan met die Page, getuigt dat omstreeks 

Kerstmis de knecht van Evert van Ulenbroucx bij hem kwam en hem namens Evert vroeg direct enige 

houtdelen of planken op te slaan tot aan het voorjaar, die de knecht zou brengen. 

Jacob Goessens, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Wylhem, maar zegt dat de knecht van Evert 

hem vroeg de planken in kwestie voor 1 Hoornsgulden ongeveer tot aan Pasen of Pinksteren te 

houden.  

 

Nr. 228 FOLIO:                    99             DATUM:                       4 november 1559 

 

Griethe Claes en Oelandt Claes, gedaagd door Jan Lubbertszen, getuigen dat Albert Willemsz, hun 

broer, de kraambenodigdheden van hun overleden moeder Alyt Henricks gekocht heeft van de 

gezamenlijke broers en zusters voor 1 k.g. Fye Claes heeft alles aan Albert Wyllemsz geleverd, te 

weten alles wat er van hun moeder was. Omdat Albert de keizersgulden niet betaald heeft, heeft zij dit 

in mindering gebracht op een bepaald bedrag dat zij, volgens haar, aan haar moeder geleend had 

voor huishuur. Dit vond plaats terzelfdertijd dat de broers en zusters bijeen waren om alles te verdelen 

en elk hun kosten in rekening bracht.  
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Nr. 229 FOLIO:                   99v            DATUM:                       4 november 1559 

 

Jacop Evertszen en Jan Koenynck, gedagvaard door Evert Baers, getuigen dat zij onlangs bij de 

Kraan op de Welle stonden, waar Evert Baers langs kwam die tegen Jan Eckelboem zei dat hij bij de 

commissarissen Joirgen van Haersolte en Otto Tengnagel moest komen. Jan van Ens, die er ook bij 

was, zei tegen Evert geïrriteerd dat hij een schelm en een moordenaar was, dat hij laatst zijn zuster in 

haar eigen huis wilde vermoorden. Getuige Jacob heeft niet echt het woord moordenaar gehoord. 

Evert wilde dat getuigen de gesproken woorden goed zouden onthouden. 

Dyrck Wylhemsen, gedaagd zoals boven, meldt dat hij laatst op de Welle bij de Kraan gehoord heeft 

dat Jan van Ens tegen Evert Baers zei dat hij een schelm was, daarna is getuige weggegaan.  

 

Nr. 230 FOLIO:                 100              DATUM:                     6 november 1559 

 

Arent Smyt boven de Poort, Luytgen Jansz en Lutgart Jansz, gedaagd door Jacob Plettenburch, 

getuigen na apart verhoord te zijn dat zij ongeveer 4½ week geleden aanwezig zijn geweest bij Lutgart 

Jansz, toen Jacop Plettenburch van een onbekende man uit Nieuwenzijl wiens naam zij niet kennen, 

1000 buiskolen kocht, goede waar volgens de mensen, die hij zou leveren veertien dagen na 

aankoop, met een marge van drie dagen. Jacob zou daarvoor 1 daalder per honderd betalen en als 

aanbetaling heeft hij de waardin 20 stuiver Brabants gegeven min 5 plakken en zei dat hij die 20 

stuiver Brabants  min 5 plakken kwijt zou zijn als de kool niet volgens afspraak geleverd werd. 

 

Nr. 231 FOLIO:                  100             DATUM:                      6 november 1559 

 

Peter Albertszen Vrese, gedaagd door Grethe Johansdochter, getuigt dat eiseres hem omstreeks 

twee jaar geleden gestuurd heeft naar Geert van Endoven om te zeggen dat zij hetgeen wijlen Johan 

Thoenisz haar via zijn testament gegeven had, nu wilde aanvaarden. Getuige heeft dat gedaan en 

Geert antwoordde hem dat de boedel nog niet gescheiden was en dat zijn broer Thoenisz wilde dat hij 

dat deed. Getuige heeft dit precies doorverteld aan Griethe Jansdr. Daarna heeft eiseres getuige 

gevraagd naar Thoenis van Neerden te gaan, de broer van Geert van Endoven, om hem het antwoord 

van zijn broer Geert mede te delen. Thoenis zei ook dat de boedel nog niet gescheiden was en als ze 

zover waren, zou Griethe krijgen wat hun vader haar en haar kind gegeven had. Toen dit gebeurd 

was, is getuige ongeveer een maand later op verzoek van Griethe weer naar Geert van Endoven 

gegaan en wat deze toen antwoordde wil getuige zeggen als partijen hem daarom vragen.  

 

Nr. 232 FOLIO:                  100v           DATUM:                       6 november 1559  

 

Peter Aertzen, gedaagd door Arent Post, getuigt dat de knecht van Herman Willemsz, Henrick 

genoemd, tegen hem zei dat Arent Post en Jan Hermsz, zijn stiefvader, veertien dagen geleden ’s 

nacht omstreeks twee uur op de St. Nicolaasdijk kwamen en die nacht  20 zalmen hadden gevangen, 

zij hadden op de weert op twee na alle fuiken opgehaald en zeiden dat zij de zalm in twee porties 

hadden verdeeld. 

 

Nr. 233 FOLIO:                  101             DATUM:                         8 november 1559    

 

Herman Claessen, gedaagd door Arendt en Jan Post, getuigt dat hij, voor zover hij onthouden heeft,  

veertien dagen geleden in de OLV-kerk aanwezig is geweest en gehoord heeft dat de knecht van 

Herman Wyllemsz, Henrick, tegen Peter Aertzen zei dat hij gezien had dat Arendt en Jan Post, de 

eisers, uit de [ Zuider ]zee kwamen varen en wel 20 zalmen aan boord hadden en dat ze de fuiken van 

Herman Wyllemsz hadden opgehaald op twee na, waar zij nog drie zalmen in vonden.  
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Nr. 234 FOLIO:                101v             DATUM:                         8 november 1559 

 

Betthe, de vrouw van Wessel Backer en Geertrudt, de vrouw van Hubert van Deventer, gedaagd door 

Jan Backer, getuigen en zijn bereid dit onder ede te verklaren na hun bevalling, dat zij Anna Kracht 

onlangs hebben horen zeggen tegen Jan Backer dat zij borg is geworden voor Jan Mont, maar dat zij 

dat niet langer wilde. Jan antwoordde dat hij haar als borg bleef beschouwen; Anna zei dat het 

inderdaad zo was maar dat zij het niet meer wilde.  

 

Nr. 235 FOLIO:                101v              DATUM:                         9 november 1559     

 

Gerrith van Munster, Claes Berentzen en Berent van Ottenstein, gedaagd door Jan ter Stege, 

getuigen dat zij onlangs aanwezig waren bij Marrie Pels waar Jan ter Stege aan Dirck Ditmers een 

morgen land verkocht van een stuk land in Hattemerbroek, groot 5½ morgen, dat hij zelf mocht kiezen. 

Dirck Ditmers zou hem daarvoor 100 enkele daalders betalen en hij zou het land een dezer dagen 

ontvangen, daarna zou Jan betalen. 

Jacob Berentz, gedaagd zoals boven, getuigt zoals de anderen, maar hij heeft niet gehoord dat het 

over ‘enkele’ daalders ging, alleen het woord daalders. 

 

Nr. 236 FOLIO:               102                 DATUM:                          13 november 1559 

 

Jorgen Steenwyeck , oud ongeveer 31 jaar, Berent Willemszen, oud ongeveer 36 jaar, gedaagd door 

Anthonis van Dompseler uit Deventer, getuigen, ieder voor zich, dat zij afgelopen zomer drie weken 

voor St. Jan, in Riga, Lijfland, genoemde Anthonis gezien en gesproken hebben.  

 

Nr. 237 FOLIO:                 102              DATUM:                      13 november 1559 

 

Peter Albertzen Vrese en Berent Claesz alias [ niet vermeld ], gedaagd door Harmen Quant, getuigen 

dat Harmen Quant met zijn potschip in de buurt van ‘de Lange Janpoort’ kwam waar Peter Albertzen 

Vrese Hermen opdroeg twee brouwten Hamburger bier naar Deventer te brengen; Hermen zou als 

vrachtprijs 2 stuiver min 1 oort per vat krijgen. Hij meldt verder dat niemand van de scheepslieden of 

van de mensen van het potschip erbij aanwezig was toen deze vracht werd aanbesteed.  

 

Nr. 238 FOLIO:                102v             DATUM:                        14 november 1559   

 

Jan Welmersz, gedagvaard door Evert Baers, getuigt dat Evert Baers laatst bij de Kraan op de Welle 

kwam om tegen Jan Eckelboem te zeggen dat hij bij de commissarissen moest komen, waarop Jan 

van Ens tegen Jan Eckelboem zei dat hij daar niet op moest reageren. Toen Evert dit hoorde vroeg 

deze aan Jan van Ens wie er een booswicht en schelm was en Jan van Ens antwoordde dat Evert de 

booswicht was, omdat hij laatst de dochter van Jan in haar eigen huis had vermoord. 

 

Nr. 239 FOLIO:               103                DATUM:                        18 november 1559 

 

Anna, de weduwe van Theus Baers, gedagvaard door Arent van Hasselt, getuigt en is bereid na de 

bevalling dit onder ede te bevestigen, dat Arent van Hasselt, de eiser, bij haar in de herberg logeerde 

voor en na St. Michael 1555 tot omstreeks Martini. Terzelfdertijd had eiser bij haar verschillende 

huiden liggen die Arent toen gekocht had van ene Wolter Jelyssen uit Elburg om aan Evert Veervisch 

te leveren wat deze bij hem gekocht had. Omdat Evert op de afgesproken tijd niet kwam opdagen, 

was eiser genoodzaakt de lading naar Amsterdam te zenden naar de man van Anna, Theus Baers; 

toen de huiden daar niet genoeg opbrachten, heeft wijlen Theus ze weer naar Kampen gestuurd waar 

Arent de huiden van Theus kocht.  
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Nr. 240 FOLIO:                 103             DATUM:                         20 november 1559 

 

Thoenis Snoeck, oud ongeveer 29 jaar, gedaagd door Arent van Hasselt, getuigt dat laatst bij wijlen 

Theus Baers ettelijke ossen huiden gebracht werden, die Arent van Hasselt van ene Wolter Jelyssen 

uit Elburg gekocht had. Theus liet de huiden naar Amsterdam brengen om ze daar te verkopen. 

Omdat men daar niet in slaagde voor een goede prijs, heeft men ze weer naar Kampen gestuurd, 

waar Theus ze van Arent kocht.  

 

Nr. 241      FOLIO:                103v             DATUM:                          23 november 1559 

 

Arendt Coster, gedaagd door Wolter Engelbertsz, getuigt dat hij laatst zat drinken onder de Clocke bij 

het Vosken, waar Nolle Schroer ook aanwezig was. Nolle en Wolter wilden de onenigheid bijleggen 

over de brandewijn die Wolter maakte; Nolle Schroer stond hem toe de wijn te verkopen in kleine 

hoeveelheden en Nolle zou dan iedere derde kan krijgen. Hiermee waren beide partijen tevreden.  

 

Nr. 242 FOLIO:                103v             DATUM:                           23 november 1559 

 

Grethe Dijcks, gedaagd door Wesselt Berentsen, getuigt dat zij Cornelys Tymensz geen toestemming 

had gegeven om in haar woonhuis enige goten aan te leggen. Ongeveer 2½ jaar geleden is zij met 

Cornelys overeen gekomen een goot aan te brengen zoals het hoort; zij zouden half / half doen en zij 

heeft haar deel ook betaald.  

 

Nr. 243 FOLIO:                104              DATUM:                            22 november 1559 

 

Peter Jansz Cock, gedaagd door Thonis  Brouwer, getuigt als gezworen roedendrager dat onlangs 

toen beide partijen voor de lage rechtbank verschenen waren, n.l. Thoenis Brouwer en Willem van 

Wouw, het gebeurd is dat bij het verlaten van de rechtbank Willem van Wouw Thoenis, die hem 

tegemoet kwam, bij zijn baard greep zonder ook maar iets te zeggen. Alle aanwezigen hebben het 

gezien en gehoord. 

Mr Geert Egbertzen, gedaagd zoals boven, getuigt als gezworen roedendrager zoals Peter, maar hij 

weet niet of ze onderling woorden gehad hebben.  

 

Nr. 244 FOLIO:                104v             DATUM:                       14 november 1559 

 

Albert van Hardenberch en Alyt van Coesfelt, gedagvaard door This van Oldenzeell, getuigen dat zij 

niet gehoord hebben op Michaelis, toen ettelijke nalatenschappen, handschriften en rekeningen 

tussen Jan van Dursten en Thys van Oldenzeell geliquideerd en vereffend zouden worden, dat Thys 

de zegslieden van beide zijden heeft opgedragen uitspraak te doen over de infame scheldwoorden die 

Jan van Dursten gebruikt heeft voor Thys van Oldenzeell bij de lage rechtbank. Getuigen melden 

verder dat Peter Albertzen Vrese bij het aanhoren van de andere zegslieden, nadat alles geregeld 

was, hoorde praten over de 10 g.g. die Thys van Jan van Dursten wilde hebben vanwege hun beider 

grootmoeder die voor dat bedrag op het erf van Jan vertimmerd had. Hij zei dat ze nu eenmaal 

afspraken hadden gemaakt, zowel over het onrecht als over andere zaken en dat ze hiervoor en 

hierna vrienden wilden blijven. Thys antwoordde hierop dat het onrecht niets te maken had met 

nalatenschap, handschriften en rekeningen, dat moesten ze laten rusten, en zich concentreren op de 

nalatenschap e.d., waarvoor ze ook gekomen waren. Peter Vrese zei dat hij van mening was dat ze 

het een en het ander wel konden doen. Thys van Oldenzeell wilde daar niet van horen en is weg 

gegaan.  

Getuigen melden verder nog dat beide zijden wilden dat de zegslieden een uitspraak zouden doen 

over de kwestie van de 10 g.g. die Thys van Jan wilde hebben voor het timmerwerk dat hun 

grootmoeder op Jans erf en met zijn toestemming had laten verrichten.  
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Er is geen uitspraak gedaan omdat Thys wegging.  

 

Nr. 245 FOLIO:               105                DATUM:                    28 november 1559 

 

Mr Jacob Barbyrer, gedaagd door Roloff van Lotthum, getuigt dat hij als momber over het kind van 

Jan van Lotthum uit diens eerste huwelijk, onlangs hier in Kampen opgetreden is betreffende de 

goederen van Jan van Lotthum die deze in Kampen had verkregen, om er zoveel mogelijk van te 

ontvangen voor het voorkind als zijn moeders erfdeel. Omdat die goederen gerechtelijk verkocht 

waren, heeft hij 50 g.g. ontvangen en de kleding van de overleden moeder van het kind, zich geheel 

baserende op de inhoud van zijn voorgaande getuigenis die men mag inzien. Verder heeft hij 

ontvangen 19 g.g. die hij overhandigd heeft aan Valentijn Munter, vanwege huishuur en daarbij 2 

ryder gulden die de vrouw van Groningen ontving, zoals vermeld staat in de uitspraak van de Raad 

van Kampen.  

 

Nr. 246 FOLIO:               105v              DATUM:                      4 december 1559  

 

Willem Thoenisz en Jan Claeszen, gedaagd door Gerrith van Calckar, getuigen dat zij Gerrith al jaren 

lang gekend hebben en dat hij altijd eerlijk en vroom is geweest in zijn handel en wandel zoals een 

goede gezel betaamt en dat er geen sprake is van ketterij of wandaden.  

 

Nr. 247 FOLIO:                105v             DATUM:                       7 december 1559 

 

Wolff Schinkel, gedagvaard door dr mr Albert Knopper, geconstitueerd gevolmachtigde van Lambert 

Stalvaeger, getuigt als gezworen gemeensman dat hij tot tweemaal toe opdracht heeft gekregen van 

Lambert Stalvaeger om wijlen Engbert van Hardenberch te manen voor 30 enkele daalders. Getuige 

heeft de boodschap doorgegeven aan wijlen Engbert, die hem ook zei dat Michiel Schriver de schuld 

namens hem zou betalen. Getuige antwoordde hierop dat hij dit op schrift wilde hebben om aan 

Michiel en Lambert te tonen wie er wat zou betalen, maar dat deed Engbert niet.  

Getuige heeft dit aan Lambert medegedeeld toen hij weer in Denemarken kwam en deze heeft direct 

Michiel Schriver met zijn bediende naar het huis van Lambert gestuurd. Bij Lambert thuis, heeft deze 

in aanwezigheid van getuige, Michiel medegedeeld wat Wolff Schinkel tegen getuige gezegd had 

vanwege de belofte aan wijlen Engbert, n.l. dat Michiel de resterende penningen namens Engbert aan 

hem zou betalen.  

Michiel, dit horende, zei dat hij Engbert absoluut niets schuldig was. Lambert zei weer dat Engbert dit 

schreef opdat hij zijn geld kreeg. Michiel gaf toen een brief aan getuige die hij moest geven aan 

Engbert, wat ook gebeurde.  

 

Nr. 248 FOLIO:                 106               DATUM:                     9 december 1559 

 

Egbert Backer, gedaagd door Bartolt van Wilsum en adherenten, getuigt dat hij van Geert Evertzen na 

het overlijden van zijn vrouw een halve last weit gekocht heeft waarvan hij het eerste kwart ontvangen 

heeft op 12 mei j.l. Het werd gemeten door Jan Kaerle en naderhand heeft hij nog een kwart van de 

halve last ontvangen die door de dienstmaagd van Evert gemeten is; getuige heeft voor de halve last  

22 g.g. betaald.  

 

Nr. 249 FOLIO:                106v             DATUM:                      9 december 1559 

 

Frans Leyendecker en Andries Evertsz, wever, gedaagd door Harmen Brouwer, getuigen dat zij 

onlangs gezien hebben dat Harman Brouwer op de Burgwal kwam voor de Halve Maene om naar huis 

te gaan en Egbert Backer, die hem tegemoet kwam, ontweek. Hij keerde zich na de brug van Egbert 

af. Toen deze dit zag, riep hij naar Harmen dat hij een dief was. Harmen antwoordde dat hij een 
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gedrocht was, hem voor 20 g. ellende had gebracht. Terwijl Harmen dit zei, liep Egbert naar hem toe 

en sloeg hem op zijn lichaam zodat hij viel en daarna in zijn gezicht zodat zijn neus en mond 

bloedden. 

 

Nr. 250 FOLIO:                 106v            DATUM:                       13 december 1559   

 

Thoenis van Neerden, gedaagd door doctor in de rechten mr Albert Knoppert, geconstitueerd 

gevolmachtigde van Lambert Stalvaeger, getuigt als gezworen gemeensman dat Lambert Stalvaeger 

onlangs hier in Kampen is geweest en dat getuige erbij geweest is toen Lambert wijlen Engelbert van 

Hardenberch maande voor een bepaalde schuld; getuige weet niet hoe groot die schuld was. Hij 

hoorde wel dat Engelbert tegen Lambert zei dat hij hem naar Michiel Schriver had verwezen; verder 

weet getuige niets.  

 

Nr. 251 FOLIO:                    107            DATUM:                         14 december 1559               

 

Henrick Backer, gedaagd door doctor in beide rechten mr Albert Knoppert, getuigt als geconstitueerd 

gevolmachtigde van Lambert Stalvaeger, dat hem vaak was opgedragen om wijlen Engbert van 

Hardenberch te manen namens Lambert Stalvaeger voor een bedrag van 31 daalder, waarover ook 

correspondentie was tussen Engbert en Lambert. Het is al sinds jaren dat getuige Engbert maande 

namens Lambert en brieven stuurde en Engbert zei tegen getuige dat Oleff Henricksz de schuld aan 

Lambert zou betalen en met dit antwoord is getuige tevreden gesteld.  

Toen hij weer in Denemarken kwam, hoorde hij van Lambert dat deze geen geld had ontvangen en 

dat hij wilde dat getuige wijlen Engbert bleef manen; hij gaf hem een brief hierover mee, waarop 

Engbert antwoordde dat Michiel Schriver bij hem was geweest en het geld zou geven, maar dat is niet 

gebeurd. Laatst, de avond voor St. Michael, is getuige nog bij Lambert Stalvaeger geweest die zich 

weer beklaagde dat hij het geld niet had ontvangen en zei dat hij dr Knoppert had ingeschakeld en er 

niet aan twijfelde dat hij het geld zou krijgen.  

Nr. 252  FOLIO:                  107v            DATUM:                        29 december 1559 

 

Roloff Buiter, oud ongeveer 28 jaar, gedagvaard door Clara Jans, getuigt als gezworen gemeensman 

dat het merkje dat op de kwitantie, of wat dan ook, gedrukt was dd 15 oktober 1544 het merk van zijn 

overleden vader was; het komt geheel overeen met het merk dat zijn vader tijdens zijn leven altijd 

gebruikte.  

 

Nr. 253 FOLIO:                 108             DATUM:                         2 januari 1560  

 

Mr Gysbert Lappe, doctor in de medicijnen, volgens zijn ouders 48 jaar oud, gedaagd door Cornelis[je] 

Jans, de vrouw van Symon van Oyen, getuigt dat hij laatst bij Symon van Oyen is geweest, de man 

van eiseres, en hem genezen heeft van een bepaalde phrenesie [krankzinnigheid] waar hij al heel lang 

last van had, ondanks zware wonden en contusien aan zijn hoofd, waardoor hij bijna altijd pijn had 

waardoor zijn krachten afnamen.  

Hessel Gerritzen, oud ongeveer 32 jaar, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij twee jaar gegleden in 

Zwolle gezien heeft dat Symon van Oyen uit Leiden bij mooi weer over straat liep, niet dronken maar 

als een gek en zot mannetje, zonder enige discretie of verstand en dat de kinderen en masse achter 

hem aan liepen vanwege zijn zotternijen. Terzelfdertijd bood Symon Voorn aan getuige zijn geweer te 

geven, waarop Hesselt zei dat hij dat niet wilde. Toen Symon dit hoorde, gooide hij het geweer als een 

idioot over de straat en bond even later het rapier onder zijn knieën vast en liep ermee als een gek 

door de stad, sleepte het rapier aan zijn been mee. Getuige heeft Symon diezelfde avond nog gezien 

voor het wijnhuis, pratend met de heren van de stad, die lachten om zijn zotternijen en grollen, zoals 

men meestal doet met zotten. 
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Nr. 254 FOLIO:                108v              DATUM:                          3 januari 1560   

 

Claes van Balen, oud ongeveer 40 jaar, gedaagd door Cornelia Jans, de vrouw van Symon van Oyen, 

getuigt dat ene Symon van Oyen uit Leiden het afgelopen jaar en ook nog vier of vijf maanden 

geleden hier in Kampen op straat liep, twee dagen en nachten lang, roepend en gillend als een gek; 

het is algemeen bekend dat hij dit vaker deed en getuige heeft menigmaal op verzoek van Cornelia, 

de vrouw van Symon, hem begeleid, dag en nacht de straten met hem op en neer gelopen, hem 

beschermend tegen ongemakken, zorgen dat niets hem overkwam en hem tevreden stellend met 

mooie woorden in de hoop dat hij zijn verstand weer terug zou krijgen. Getuige heeft ook gezien dat 

Symon soms uit zijn huis kwam gelopen en op straat ging liggen rollen als een gek, zodat zijn buren 

door zijn razernij niet konden slapen. Getuige heeft ook gezien dat hij boter at alsof het brood was en 

andere zotternijen, teveel om in een dag te beschrijven.  

 

Nr. 255 FOLIO:                108v             DATUM:                          16 januari 1560 

 

Arendt Jansz alias Maeme en Gerrith Berentzen, gedaagd door Dirrick Dronther, gevolmachtigde van 

Lambert de Gans, getuigen samen na apart verhoord te zijn dat zij laatst gehoord hebben dat Lambert 

die Gans, stuurman van Dirrick Dronther, aan Joachim Egbertzen vroeg waarom hij met Harmen opde 

Weert afgesproken had, terwijl zij toch samen een viswater hadden. Joachim antwoordde dat zij 

inderdaad samen een viswater hadden, maar dat hij er geen gebruik van zou maken; dit zei Joachim 

openlijk in aanwezigheid van getuigen en anderen. Dirrick heeft de boodschap ter harte genomen. 

 

Nr. 256 FOLIO:                 109              DATUM:                         17 januari 1560 

 

Harmen Vetthe, Joirgen Schoemaecker, Beerthe, de vrouw van Harmen Vetthe en Engele, de vrouw 

van Joirgen Schoemaecker, gedaagd door Anna, de weduwe van Thewisz Baers, getuigen samen na 

apart verhoord te zijn, als aanvulling op hun getuigenis van 14 februari 1554, dat de bijeenkomst om 

het huwelijk te regelen tussen wijlen Theus Baers en Anna, plaats vond bij Harmen Vetthe in 1547 

omstreeks St. Jan in de zomer en dat daarbij aanwezig waren Evert Baers en Anke, zijn vrouw. Evert 

zei in bijzijn van zijn vrouw tegen wijlen Theus dat zij veel van hem hadden gekregen en dat zij hem 

de overwaarde van het huis en de hof van hun vader, met de mate en het baantje, gaven, maar dat zij 

soms naar de hof wilden gaan om een appel of een peer te eten. Verder melden getuigen dat zij niet 

anders gehoord hebben dan dat Anna en wijlen haar man het huis, de hof, de mate en het baantje tot 

heden gebruikt hebben op een vreedzame manier, onbespied door wie dan ook en de lasten jaarlijks 

betaald hebben.  

 

Nr. 257 FOLIO:               109v              DATUM:                        17 januari 1560 

 

Henrick Kistemaecker, gedagvaard door mr Jacob Barbyrer, getuigt als gezworen raadspersoon dat 

hij aanwezig is geweest bij wijlen Henrick van Lotthum toen de gezamenlijke erfgenamen van Henrick 

alle aanspraken van mr Jacob en zijn vrouw afkochten op de erfenis van Henrick van Lotthum, voor 

het aandeel van zijn vrouw. Mr Jacob en zijn vrouw zouden een stuk land krijgen in de bovenmate en 

een bepaald bedrag aan geld, maar de vrouw van mr Jacob moest gelijkelijk met haar andere zusters 

de kleding en kleinodiën delen die wijlen haar moeder tijdens haar leven droeg. Zij wilde alles houden 

als aandenken aan haar moeder, waarop haar zusters zeiden dat het verstandig van haar was.  

 

Nr. 258 FOLIO:               110                DATUM:                         19 januari 1560   
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Eefse Dubboltz, oud ongeveer 70 jaar, gedaagd door Luygen Geertzen en Gerrith Wolterzen, getuigt 

dat wijlen haar man, Johan Peterszen, aan eisers een stuk land verkocht had ongeveer 23 jaar 

geleden in het gerecht van Steenwijk en daarvoor 120 ph.g., de gulden van 25 stuiver Brabants,  

ontving. Zij weet ook wel dat er veel onkosten waren van wijnkoop, verzegeling van brieven e.d. maar 

omdat het zo lang geleden is weet zij niet meer het juiste bedrag.  

 

Nr. 259 FOLIO:                110               DATUM:                         22 januari 1560 

 

Herman Janszen en Tyman Peterssen, gedaagd door Joachym Egbertzen, getuigen dat zij bij Jan     

Berentzen op St. Steffensdag zaten te drinken en dat er ook aanwezig waren Derrick Dronter, 

stuurman en Berent Aertzen; getuigen hebben daar gehoord dat Derrick Dronter zei dat hij met 

Joachym Egbertzen niets te maken had, niet in het groot en niet in het klein; hij schreef met krijt op de 

tafel welke mensen hij had aangenomen, wel acht personen, te weten: Lambert de Gans, Berent 

Aertsz, Gerryt Kerstyenssen, Aelt Geertsz, Evert Bartoltsz, Wyllem Kerstyensz, Bartolt Hermensz en 

Johan Bloeme.  

Derrick Dronter, Lambert de Gans en Berent Aertsz hebben van Roloff Henrickszen het visserij 

gereedschap gekocht, zoals een schuit met zeil en toebehoren; zij hebben Jochum de eiser daarover 

nooit laten verwittigen. Tyman meldt verder dat hij toen ook gehoord heeft dat Derrick Dronter zei dat 

hij graag een vent als Joachym had, met hem was niets mis. 

Henrick Gorytzen, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Tyman Peterszen, maar hij weet niets van een 

aankoop van visserij gereedschap van Roloff Henrickszen.  

 

Nr. 260 FOLIO:                  110v            DATUM:                         22 januari 1560  

 

Thryene Rotgertszen, Rebbe van Delden en Arent Harmenszs, gedaagd door Joachim Geertzen, 

kremer, getuigen samen, na apart verhoord te zijn, dat zij erbij gestaan hebben in de gang van het St. 

Cathrinen Gasthuis en dat zij daar gezien en gehoord hebben dat Grethe van Jherusalem en Joachym 

Geertzen tegen elkaar tekeer gingen; wat ze zeiden hebben getuigen niet onthouden, maar wel 

hebben zij gehoord dat Grethe van Jherusalem o.a. tegen Joachym zei dat hij een schelm en een dief 

was. Joachym antwoordde hierop dat ze loog en het nooit waar kon maken, dat ze een vrome vrouw 

was, waard om haar de tong half uit te trekken omdat ze zulke dingen tegen een vroom man zei. Toen 

Grethe dit hoorde greep ze onmiddellijk met beide handen naar Joachym als een mens die 

buitenzinnig is. Ze krabde en sloeg hem in het gezicht, trok hem aan zijn haar en trok zijn muts van 

het hoofd, zodat Joachyms haar haar niet raakte en daarna sloeg Grethe dapper met vuisten op haar 

hoofd.  

 

Nr. 261 FOLIO:                111               DATUM:                         23 januari 1560 

 

Jan Berentzen, gedaagd door Cornelis Vene, getuigt dat ongeveer vijf of vier weken geleden Cornelis 

Vene en Jan van Hattem bij hem thuis zaten en dat Jan van Hattem met Cornelis afsprak een jaar of 

een half jaar voor hem te brouwen op de volgende voorwaarden: hij wilde hetzelfde soort bier hebben 

als bij Gysbert van Bronckhorst gebrouwen werd.  

Daarop huurde Cornelis hem in als knecht en zou hem jaarlijks 22 c.g. geven, vier paar schoenen en 

drie hemden.  

 

Nr. 262 FOLIO:               111v               DATUM:                        23 januari 1560 

 

Orloff Reynartzen, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Jan Berentzen.  

 

Nr. 263 FOLIO:               111v              DATUM:                         26 januari 1560  
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Geert Baeck, oud ongeveer 80 jaar en Metthe Berents, oud ongeveer 71 jaar, gedagvaard door  

Jacob Keyser, getuigen samen na apart verhoord te zijn dat zij goed weten dat Jacob Keyser een  

oudoom was van de hier genoemde Jacob Keyser, namelijk dat wijlen Jacob Keyser de broer was van 

Johan Keyser, die op zijn beurt de vader was van Mechtelt Keyser. Deze Mechtelt was de moeder van 

Jacob Keyser, de eiser. Zij weten dit omdat zij hen als buren wel meer dan vijftig jaar gekend hebben 

en zij waren burgers van Kampen.  

 

Nr. 264 FOLIO:                111v             DATUM:                           27 januari 1560  

 

Jan Petersz en zijn vrouw Cathrina, gedaagd door Egbert Geerlofzen, getuigen dat zij onlangs gezien 

hebben dat Egbert Geerloffzen en Harmen Brouwer ruzie met elkaar hadden ter hoogte van de Halve 

Maan op de Burgwal en dat ze daar in de drek lagen te worstelen. Getuigen zagen niet dat Egbert 

Harmen sloeg zodat hij bloedde, maar zij hebben wel gezien dat Harmen een opsteker in zijn hand 

had waarmee hij Egbert wilde steken, maar zijn mantel belette hem dit.  

Peter Henricksz, gedaagd zoals boven, meldt hetzelfde als Jan Petersz en diens vrouw, maar hij heeft 

niet gezien dat Harmen met zijn opsteker naar Egbert stak, want getuige heeft de opsteker uit zijn 

hand getrokken.  

 

Nr. 265 FOLIO:                 112              DATUM:                          30 januari 1560 

 

Joest Backer, gedaagd door de vrouw van Jan Aertzen, getuigt dat hij op bevel van de vrouw van 

wijlen Harmen van Lottum ongeveer twee jaar geleden omstreeks Pasen, met Symon Mussche naar 

jfr Lubbe van Endoven is gegaan om haar te vragen geduld te hebben met de 12 g.g. die zij tegoed 

had van Harmen van Lotthum tot aan St. Jacob; dan zou ze eerlijk betaald worden.  

Anna, de vrouw van Jan ter Stege, gedaagd zoals boven, getuigt dat de vrouw van wijlen Harmen van 

Lotthum kort voor haar dood bij getuige kwam en zich beklaagde dat zij gemaand werd door jfr van 

Endoven voor 15 g.g. terwijl zij haar maar 12 g.g. schuldig was. Zei ook dat Mechtelt haar buurvrouw 

wel wist dat ze haar niet méér schuldig was. Getuige is naar Mechtelt gegaan om alles na te vragen 

en deze bevestigde het bericht.  

 

Nr. 266 FOLIO:                 112v            DATUM:                       30 januari 1560    

 

Jacob Aertzen en Henrick Gerritzen, gedaagd door Dirrick Dronther, getuigen dat zij gehoord hebben 

dat Lambert de Gans onlangs, staande voor zijn deur, aan Joachym Egbertzen vroeg waarom hij een 

viswater op de weert samen met Harmen had genomen, terwijl hij met hem, Lambert, een viswater 

deelde? 

Joachym antwoordde dat hij met hem inderdaad een visplek deelde, maar dat hij niet van plan was er 

ook te vissen.  

 

Nr. 267 FOLIO:               112v              DATUM:                       30 januari 1560 

 

Joest Backer, Dirrick Mussche en Geert Hoedemaecker, gedagvaard door Melchior Backer, getuigen, 

na apart verhoord te zijn, dat zij onlangs aanwezig waren bij Melchior waar wijlen Wyechman 

Henricksen ook was en tegen getuigen zei dat hij met Melchior had afgerekend en hem daarvan een 

document had gegeven. Hij dronk nu weer van de nieuwe rekening.   

Naderhand toen hij het document aan Melchior had gegeven, zijn getuigen naar Wyechman gegaan 

om iets te drinken, maar zij hebben daar nooit gezien dat wijlen Wyechman ook maar iets betaalde 

aan de waard.  

 

Nr. 268 FOLIO:                113               DATUM:                      27 januari 1560 
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Peter Albertzen, gedaagd door Geert van Endoven, getuigt zoals tevoren t.b.v. Grethe Jansdr, dat 

alles wat hij getuigd heeft ook zo heeft plaats gevonden. Een maand erna is hij op verzoek van Grethe 

naar Geert van Endoven gegaan om hem te zeggen hoe zij hetgeen wijlen Jan Thonysz haar kind in 

zijn testament had gegeven, wilde hebben. Geert antwoordde hierop dat zijn vader en moeder 

indertijd een testament hadden gemaakt waarin zij elkaar alles vermaakten, zodat na hun beider dood 

de goederen gelijkelijk zouden komen bij hun beider erfgenamen. Hij zei ook dat wijlen zijn vader geen 

macht had de goederen in kwestie weg te geven. Hij dacht niet dat zijn vader honderd onechte 

kinderen had gehad die hij wilde begiftigen.  

Geert was van niet van plan op dit verzoek in te gaan of die kinderen op te voeden i.v.m. de regeling 

tussen zijn ouders.  

 

Nr. 269 FOLIO:               113                DATUM:                      1 februari 1560 

 

Philippus Harmensz, gedaagd door Lubbert Henricksz, getuigt dat hij onlangs in Engeland aanwezig is 

geweest waar hij gezien heeft dat Lubbert Henricksz Hans, de man van Yde Paeters, een enkele 

gouden engel leende. 

Berent Jansz, gedaagd zoal boven, getuigt dat hij ettelijke jaren geleden tegelijkertijd met Philippus in 

Engeland was en daar gehoord heeft dat Lubbert Henricksz, toen hij in het schip was, Hans, de man 

van Yde Paeters, maande voor een enkele gouden engel, die hij hem geleend had toen ze aan land 

waren en die deze beloofd had terug te geven als ze weer aan boord waren. In aanwezigheid van 

getuige, antwoordde Hans de eiser dat hij met St. Juttemis (?) of als de schipper geld gaf, hem terug 

zou betalen, maar nu had hij geen cent. 

 

Nr. 270 FOLIO:                 113v            DATUM:                       12 februari 1560 

 

Herman Vette en Beerte zijn vrouw, gedaagd door Evert Baers, getuigen over het vraagstuk van de 

echt tussen Theus Baers en zijn vrouw Anna, dat lang geleden toen men bij haar afspraken maakte 

over het huwelijk van Theus en Anna, Evert Baers ook aanwezig was, maar of alles ook gegaan is 

zoals afgesproken, weten getuigen niet. Zij weten evenmin of aan Evert Baers iets anders gevraagd is 

dan zijn huis aan zijn broer uit te lenen voor het huwelijk. Of er afgesproken was dat Theus en Anna 

wel echt met elkaar zouden trouwen voordat ze bij getuige thuis kwamen, weten zij niet meer omdat 

alles lang geleden is.  

 

Nr. 271 FOLIO:                114               DATUM:                         14 februari 1560 

 

Peter van Holtzende, volgens zijn ouders ongeveer 48 jaar oud, gedagvaard door Jan Bruninck, 

getuigt dat ongeveer 19 of 20 jaar geleden wijlen Hans Schinkel van wijlen Luitgen van Wilsum, 

getuige en adherenten vijf of vier en half morgen land kocht in het Zwijnsleger dat toen de 

Manenburch heette. Hij weet niet en heeft ook nooit gehoord van zijn voorouders, of zij part of deel 

aan dat land hadden en of zij ooit ‘oud-hoeven’ belasting betaald hebben over het land of daarvoor 

werden aangeslagen. Getuige heeft wel morgengeld over het land betaald zoals men ook elders doet. 

Verder heeft getuige wel horen zeggen dat zijn grootvader en wijlen zijn heeroom, mr Herbart van 

Wilsum, in het land ettelijke sloten hadden laten graven t.b.v. een bongerd die nog op het land ligt.   

De arbeiders die de sloten groeven, noemden het land de Manenburch, omdat het bij de Sonnenberch 

lag. Hij heeft ook gehoord toen zijn oude vader het land kocht, dat het toen platteland was.  

 

Nr. 272 FOLIO:                114               DATUM:                          14 februari 1560 

 

Evert Jansz, oud ongeveer 80 jaar, gedaagd zoals boven, getuigt dat ongeveer zestig jaar geleden in 

dienst was bij jfr Gesse van Wilsum, de grootmoeder van Peter van Holtzende en de weduwe van 

Bartolt van Wilsum; hij heeft nooit gehoord dat voor het goed genaamd de Manenburch belasting werd 
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betaald, er werd wel morgengeld voor betaald, zoals gebruikelijk was op het platteland. Naderhand 

heeft hij als daghuurder op de Manenburch gewerkt en heeft nooit gehoord dat de Manenburch op 

‘schatting’ werd gezet. 

 

Nr. 273 FOLIO:               114v              DATUM:                              26 februari 1560  

 

Reynar Geertzen, volgens zijn ouders ongeveer 60 jaar oud, Jan van Duesburch, 50 jaar oud, Jan van 

Munster, volgens zijn ouders ongeveer 55 jaar oud en Harmen Bitters van Benthem, volgens zijn 

ouders 40 jaar oud, gedagvaard door Joachym Henricksz, getuigen na apart verhoord te zijn dat zij 

eiser al sinds jaren kennen, een wettige zoon van zijn vader Henrick Jansz, nog in leven en zijn 

moeder Anna. Op zijn handel en wandel is niets aan te merken, hij staat bekend als een eerlijke gezel, 

hard werkend voor de kost.  

Zij weten dit allemaal omdat zij jarenlang bij de ouders van eiser gewoond hebben en eiser van jongs 

af aan gekend hebben.  

 

Nr. 274 FOLIO:                114v              DATUM:                             29 februari 1560 

 

Anna Tripmaeker, volgens haar ouders 60 jaar oud, gedaagd door Anna Hoecx, getuigt dat zij Alyt 

Peters, de weduwe van Peter Vrese, goed gekend heeft: zij was wel 22 jaar lang heel ziek en buiten 

zinnen en sinds die tijd nooit bij haar verstand, maar altijd gek. Men heeft haar moeten beschermen 

tegen water en vuur en voor alles wat eventueel gevaarlijk voor haar kon zijn alsof ze een kind was. 

Peter Vrese durfde ook nooit uit te varen, zij kon ook geen dienstmaagd houden. Toen ze ziek werd 

moest Peter iemand hebben die op haar lette, want ze was nooit bij zinnen.  

Alyt Peters heeft vaak tegen getuige gezegd (als de ergste buien voorbij waren en zij onderling 

praatten over het testament dat ze gemaakt hadden), dat zij niets wist van een testament, dat Peter 

wilde dat ze meeging naar de schepenkamer en dat zij toen vroeg wat zij daar te zoeken had of ze 

soms gevangen werd genomen en dat Peter antwoordde dat ze alleen maar ‘ja ‘ moest zeggen als 

haar iets gevraagd werd. 

Geertrudt Symons, volgens haar ouders 67 jaar oud, gedaagd zoals boven, getuigt dat Alyt Peters, de 

vrouw van Peter Vrese, wel 22 jaar lang heel ziek was en buiten zinnen. Sinds die tijd is zij nooit bij 

haar verstand geweest; zij moest beschermd worden tegen water en vuur en tegen alles wat haar kon. 

schaden zoals men doet bij een kind. Soms was zij wat helderder, soms wat slechter maar nooit 

geheel bij zinnen. Iedereen beschouwde haar als krankzinnig en getuige heeft wel vijf jaar lang bij 

Peter Vrese en diens vrouw gewoond voordat zij gek werd. Toen Alyt te ziek werd moest Peter een 

dienstmeid hebben om op haar te letten, want alleen zou zij zich beschadigd hebben.  

Fije, de weduwe van Thoenis Draecx, gedaagd zoals boven, getuigt dat Alyt Peters, de overleden 

vrouw van Peter Vrese, ongeveer 22 jaar heel ziek is geweest en haar verstand kwijt was. Getuige 

was wel veertien dagen bij haar en naderhand vroeg ze regelmatig aan de buren hoe het met haar 

was, maar zij was altijd krankzinnig en buiten zinnen.   

 

Nr. 275 FOLIO:                 115v            DATUM:                         2 maart 1560 

 

Johan Gerritzen, en Lucas Kistemaker, gedaagd door Floer Backer, getuigen dat zij afgelopen zondag 

op verzoek van Floer de eiser met hem meegegaan zijn naar jonker Peter van Gelre om hem te 

vragen of hij nog eens met Floer Backer wilde kijken naar de rekening van het gehaalde vlees zoals hij 

al gedaan had tijdens de afwezigheid van getuigen.  

Jonker Peter antwoordde daarop dat er geen fouten in de rekening zaten en hij was hem ongeveer 25 

c.g. schuldig en 1 plak. Men zou hem betalen met Pasen en als hij het daar niet eens mee was, mocht 

hij goederen uit zijn huis halen.   

 

Nr. 276 FOLIO:                  116             DATUM:                    8 maart 1560          
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Claes Louwensz, oud 42 jaar, Claes Duricksz uit Emmeloord, oud ongeveer 70 jaar, Claes Claeszen 

uit Ens, oud ongeveer 42 jaar, gedaagd door Gerrith Albertsz, namens Henrick Willemzen uit 

Emmeloord, getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat in 1557 Jan Henrickszen uit Neerden, 

poorter in Amsterdam, als gevolmachtigde van Dirck Dircksz en Baerent Baerentszen, akkoord is 

gegaan met getuige Claes Louwensz, burger van Kampen, als borg voor Henrick Willemszen uit 

Emmeloord. Dit betrof het nog niet betaalde gedeelte van de schuld van een scheepsbrief, tevens zou 

hij gevrijwaard worden. Claes Louwensz  beloofde toen in te staan voor het restant van de schuld ( n.l. 

20 courante gulden, 6 gulden contant en op St. Lambert of de Amsterdamse kermis nog 7 gulden; met 

Maria Lichtmis 1558 7 gulden). 

Dit akkoord werd getekend door notaris Peter Warners ( daartoe verzocht door beide partijen) op de 

rug van de scheepsbrief, die Jan Henrickszen, de gevolmachtigde, meebracht. 

Toen Jan Henrickszen de eerste 6 gulden van Claes Louwe, de borg, contant ontvangen had, 

verkocht hij het document over de rest van de schuld ( te weten 14 gulden) aan Jan Hebeler voor een 

bepaald bedrag en getuige Claes Louwe heeft Jan Hebeler op de verval dagen correct betaald, 

volgens de kwitantie afgegeven door Jan. Maar omdat er een halve gulden naar de wijnkoop ging, zou 

Jan Hebeler bij de laatste termijn, Maria Lichtmis, 6½ gulden ontvangen.  

 

Nr. 277 FOLIO:                 116v             DATUM:                       8 maart 1560  

 

Marten Dirrickszen, gedaagd door Jan Vranckzen, getuigt dat hij in de herfst in Hamburg aanwezig is 

geweest in het schip van Jan Vranckzen, waar Bartolt Vrericksz met Jan Vranckzen afrekende; daarbij 

bleek bij een specificatie dat Jan Vranckenszen een halve brouwte Hamburger bier tegoed had. Hij 

kreeg deze toen van Bartolt.  

 

Nr. 278 FOLIO:                 116v             DATUM:                       4 maart 1560 

 

Evert van Hardenberch en Luigen Kempe, gedaagd door Jan van Dursten en Peter Albertszen Vrese, 

getuigen dat zij op 24 november 1559 aanwezig zijn geweest bij jfr Schulle, de vrouw van Thys 

Schulle, wonend in Deventer, waar eisers jfr Schulle een schuldbrief toonden groot 100 g.g., op naam  

van wijlen Effse van Dursten, geschreven door jfr Schulle; verder een document van 11 gulden dat zij, 

eisers, gekocht hadden van de erfgenamen van wijlen Effse van Dursten, na certificatie door de stad 

Kampen dd 17 augustus 1559. Dit werd ook voorgelezen aan jfr Schulle. Daarna antwoordde deze  

dat zij wijlen Effse daarvoor betaald had een koe en andere artikelen die zij niet meer kon opnoemen 

voor een bedrag van 16 g.g. Jan van Dursten en Peter Albertsz Vrese hebben daarom de 16 g.g. 

afgetrokken van het totaal; verder zei de joffer tegen eisers dat wijlen Effse in Deventer in het 

Vleeshuis op een kerfstok, door haar dochter bewaard, ettelijke malen vlees had gehaald en dat zij dat 

ook had afgerekend. Dit bedrag wilde zij eveneens aftrekken en werd aan eisers niet betaald.  

 

Nr. 279 FOLIO:                117               DATUM:                      11 maart 1560   

 

Cathrina, de vrouw van Albert Wonders, gedaagd door Anna, de weduwe van Theus Baers, getuigt 

dat het huis waar zij sinds tien of elf jaar woont, gehuurd heeft van wijlen Theus Baers; het ligt in de 

Hofstraat tussen Joachym van Ingen en Wybrant uit de Kuinre. Zij heeft het huis zonder enige 

bemoeienis van Evert Baers bewoond zoals Theus het haar verhuurd had en zij betaalt jaarlijks aan 

wijlen Theus en Anna een bedrag van 6 g.g. min 1 oort voor huur. 

Jan Bruynsz, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij na Albert Wonder het huis in kwestie heeft gehuurd 

van Theus voor drie jaar en er één jaar in heeft gewoond. Hij heeft het overgedaan aan Thies Draeck 

die er nu nog in woont en de huur betaalt aan wijlen Theus en Anna zijn vrouw.  
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Thies Draeck en zijn vrouw Alyt, gedaagd zoals boven, verklaren dat zij het huis in kwestie weer 

gehuurd hebben van Theus en Anna en het altijd rustig zonder bemoeienis van Evert Baders 

bewoond hebben, zoals het hen verhuurd was, jaarlijks voor 14 h.p. huur.  

 

Nr. 280 FOLIO:                117v             DATUM:                      11 maart 1560 

 

Wendele, de weduwe van Henrick Hudden, gedaagd door Anna, de weduwe van Theus Baers, getuigt 

dat zij de mate met het baantje, gelegen buiten de Broederpoort, die zij met haar man van wijlen 

Theus Baers gehuurd had, zoals vermeld in een charter, altijd goed en vreedzaam gebruikt heeft en 

dat zij, voor zover zij weet, door Evert Baers enige tijd in de gaten is gehouden.  

 

Nr. 281  FOLIO:                117v             DATUM:                       13 maart 1560 

 

Peter van Oltzende, gedagvaard door Anna, de weduwe van Theus Baers, getuigt dat wijlen Theus 

Baers en zijn vrouw Anna de jaarlijkse pacht van de mate en wat daarbij hoort gedurende de zestien 

jaar naar behoren betaald hebben.  

Egbert Geerloffzen, gedaagd zoals boven, meldt dat hij als gevolmachtigde van de huisarmen 

afgelopen jaar 1559 Evert Baers gemaand heeft voor de pacht t.b.v. de huisarmen van de mate met 

de bijbehorende zaken en dat Evert antwoordde dat hij naar zijn zuster Anna moest gaan die het goed 

bezat met de uitgaande rente, dat het aan haar was om te betalen.  

Johan Bruins, gedaagd zoals boven, getuigt dat Evert Baers na het overlijden van zijn broer Theus bij 

hem kwam en een ijzer liet maken waarmee men repen van de bomen haalt. Toen hij klaar was en 

zijn loon wilde hebben, zei Evert hem dat zijn zuster Anna hem zou betalen.  

 

Nr. 282 FOLIO:               118               DATUM:                          13 maart 1560 

 

Willem van Venloe, gedagvaard zoals hierboven, getuigt dat hij na het overlijden van Theus Baers de 

muur van de hof in de Groenenstraat tussen Berent Ottink en jfr van der Vecht, die door storm en 

slecht weer was omgevallen, heeft laten herstellen op kosten van Anna, de weduwe van Theus Baers, 

die hem inderdaad alles heeft vergoed.  

 

Nr. 283 FOLIO:                118              DATUM:                            11 maart 1560  

 

Jacob Evertsz, gedaagd door Jan van Enss, getuigt dat hij laatst gezien heeft dat Evert Baers bij het 

bruggenhuisje stond bij Jan van Enss en met hem sprak over de rechtsvordering die zij met elkaar 

hadden. Getuige heeft niet kunnen horen wat zij bespraken, maar hij heeft wel gezien dat zij 

vriendschappelijk met elkaar omgingen. Daarna gingen zij naar de Kraan waar zij Jan Eckelboem 

tegen kwamen; getuige was daar terzelfdertijd en heeft gehoord dat Evert zei dat hij bij zijn afgelegde 

getuigenis bleef. 

 

Nr. 284 FOLIO:               118v              DATUM:                       18 maart 1560 

 

Engbert Joerysz Backer, volgens zijn ouders 45 jaar oud en Claes Cryensz, oud 38 jaar, getuigen 

samen na apart verhoord te zijn, dat wijlen Henrick Hocken, de vader van eiser, ongeveer acht jaar 

geleden in aanwezigheid van getuigen alle goederen die hij bezat aan zijn vrouw, de moeder van 

eiser, nog in leven, overdroeg om het levenslang te bezitten en te gebruiken; wat na haar overlijden 

overblijft, zullen hun kinderen onderling verdelen. 

 

Nr. 285 FOLIO:               118v              DATUM:                        20 maart 1560   
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Harmen Budde, gedaagd door Henrick Maeler, getuigt dat hij onlangs toen Bartolt Frericksz uit 

Hamburg terug was in Kampen, van hem een halve brouwte Hamburger bier heeft gekocht, die Jan 

Vrancksz voor hem zou meebrengen uit Hamburg. Zo is het gebeurd, de halve brouwte was niet 

gekocht van Jan Vrancksz. 

Elsgen, de vrouw van Harmen, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij op last van haar man naar Jan 

Vranckzen is gegaan toen hij terug kwam uit Hamburg, om te vragen of hij de halve brouwte bier die 

Harmen van Bartolt had gekocht bij zich had en dat was ook zo.  

 

Nr. 286 FOLIO:                119              DATUM:                       20 maart 1560 

 

Claes Lambertsz, gedaagd door Nanninck Arentzen, getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Lutghert, 

de weduwe van Geert Jansz, ongeveer een maand voor Midwinter, waar Nannick van twee Friezen 20 

pond schelvis kocht, het pond voor 3½ ph.g. te leveren acht dagen voor Kerstmis, met een marge van 

vier of vijf dagen. Als de Friezen niet op tijd zouden leveren, dan zouden zij de 3 daalders verbeuren 

die zij toendertijd in handen van de waardin achterlieten t.b.v. Nanninck. Nanninck op zijn beurt liet 3 

daalders in handen van de waardin achter t.b.v. de Friezen, voor het geval hij van de koop zou afzien. 

Hierna werd de wijnkoop gedronken, beide partijen betaalden daarvoor 1 k.g. aan de waardin.  

Lutgert, de weduwe van Geert Jansz, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Claes en meldt hoe de koop  

bij haar heeft plaats gevonden.  

 

Nr. 287 FOLIO:                119v             DATUM:                     23 maart 1560  

 

Thyman van Coesfelt, gedaagd door Bartolt Luloffsz, getuigt dat hij ongeveer 2½ jaar geleden de 

muur gerepareerd heeft van Bartolt en vrouw Schinkel, samen met zijn knecht wijlen Albert Gock, die 

toen zijn opperknecht was. Er moest arbeidsloon, kalk en zand gekocht worden, waarvoor zij 5 c.g. en 

6 stuiver Brabants rekenden; vrouw Schinckel wilde de helft van de kosten betalen en heeft hem 

daarvoor 7 stuiver Brabants gegeven. Er bleven slechts brokken steen over en die werden gebruikt 

voor het huis van Luloff om onder de goot te leggen en daar  liggen ze nog.  

 

Nr. 288 FOLIO:               119v              DATUM:                     30 maart 1560   

 

Eefze Stryeprock en Grethe Baers, gedaagd door Henrick Lubbertzen en zijn adherenten, getuigen 

dat wijlen Lubbert Jansz uit Genemuiden en Tyell Hermans een echtpaar waren, de ouders van 

Henrick, de eiser en zijn zusters Trude, Alyt en Janneken; zij hadden in eigendom een brief van 3 h.p. 

gevestigd op een goed in Grafhorst, waar ene Lambert, wiens moeder Marrigen heette, gestorven is. 

Grethe meldt dat de zoon van Lambert er nu woont.  

Verder getuigen zij dat toen Lubbert overleed, hij de helft van het goed naliet aan Tyell zoals hij dat 

samen met haar had bezeten tijdens hun huwelijk, waaronder de brief in kwestie. Tyell verkocht de 

brief zonder toestemming van haar kinderen aan Henrick Velthuys, die hem nog steeds in zijn bezit 

heeft.  

Eefze getuigt dat zij niet weet aan wie Tyell de brief verkocht heeft, maar zij heeft haar wel horen 

zeggen dat het Claes Slengerpoete was.  

 

Nr. 289 FOLIO:                 120              DATUM:                         3 april 1560 

 

Jan van den Vene Tymensz en Jan van Coesfelt, gedaagd door schipper Saerisz, getuigen dat zij 

onlangs bij Ida Paeter thuis zijn geweest, waar schipper Saerisz van ene Dirck Barck een vat Noorse 

boter kocht; de onenigheid werd geregeld, evenals de wijnkoop voor 31 stuiver Brabants.  

Deposanten hebben een uitspraak gedaan en eiser zou samen met Dirck Barck de kosten betalen en 

schipper Saerisz beloofde tenslotte de waardin de helft te betalen.  
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Nr. 290 FOLIO:                  120             DATUM:                            26 maart 1560 

 

Grethe Henricks en Mechtelt van Nynwegen, gedagvaard door Grethe, verklaren samen na apart 

verhoord te zijn, dat zij laatst gezien hebben in het St. Cathrinen Gasthuis, toen Joachym Cruner en 

Grethe onenigheid met elkaar hadden, dat Joachym Grethe van Jherusalem met zijn vuisten sloeg. 

 

Nr. 291 FOLIO:                 120v            DATUM:                        4 april 1560 

 

Geert Baeck, volgens zijn ouders 80 jaar en Jan Harmensz, volgens zijn ouders 77 jaar, gedaagd door 

Willem Arentsz uit Amsterdam, getuigen dat zij goed gekend hebben een man genaamd Henrick 

Brinkman alias Varwer, die burger van Kampen is geweest en een echte zoon van wijlen Egbert 

Brinkman; hij bezat een erf in Oostenwolde in Gelderland, genaamd Egbert Brinkmans erf, waar nu 

Dirck Baecke eigenaar van is, die het zo nu en dan verhuurt; ten noorden is Wycher Nuck Egbertzen 

met een leengoed en ten zuiden de oude koster Jacob Lubbertzen en Jan van Wynbergen aan de 

dwarswetering ligt er vlak bij.  

Henrick Brinkman heeft door versterf van zijn vader Egbert het erf in eigendom gekregen met alles 

erop en eraan zoals zijn vader het bezat. Genoemde Henrick Brynkman alias Varwer heeft geen 

andere kinderen nagelaten dan Cornelis Henrick Brinkman die nu in Antwerpen woont, een wettig kind 

van zijn vader.  

Geert Baecke zegt dat hij dit alles weet omdat hij bij Henrick Brinkman Varwer gewoond heeft, toen 

deze in Kampen woonde, zeven jaar lang en Jan zegt dat hij dit weet omdat hij toen Henrick in 

Kampen woonde en werkte, dagenlang met hem converseerde en laken liet verven dat hij in huis had. 

Zij melden verder dat Cornelis, toen hij 17 jaar oud was, uit Overijssel en Gelderland vertrok en elders 

heeft gewoond.  

 

Nr. 292 FOLIO:                  121             DATUM:                         8 april 1560 

 

Claes Bouwensz, volgens zijn ouders ongeveer 32 jaar oud, gedaagd door Gheert van Cleve, getuigt 

dat op vrijdag 2 december 1558 in Amsterdam bij Marten ten Barge thuis (toen hij uit Lissabon was 

gekomen) twee vrouwen bij hem kwamen, n.l. Alyt Claesdr, de weduwe van Johan van Cleve en haar 

tante, Anna Johansdr, de vrouw van wijlen Jacob die Marsz. Alyt Claesdr vroeg en eiste van hem een 

bepaald geldbedrag dat hij als gevolmachtigde en bevelhebber van wijlen Johan van Cleve in 

Lissabon had ontvangen van verkochte waren. Zij wilde dat het geld geteld en aan haar overgedragen 

werd. Zij zou hem voor zijn inzet, hulp en diensten een eerlijk honorarium geven.  

Omdat getuige bang was dat er moeilijkheden zouden komen, heeft hij alles afgehouden en verklaard 

dat hij het geld zou overdragen aan Geerdt van Cleve, de broer en zakenpartner van wijlen Johan van 

Cleve, die gerechtigd was het geld te ontvangen. Toen de vrouwen dit hoorden, hebben zij getuige 

voorgesteld een borgtocht te stellen voor het bedrag en voor alle moeite, twist en tegenslag zodat zij 

het geld toch konden ontvangen.  

Daarna hebben de vrouwen hem als borg gesteld twee mensen in Amsterdam, te weten Hans van Elst 

en Herman Schopman, als garantie dat het geld niet in verkeerde handen zou vallen. Op die 

voorwaarde heeft getuige het geld overhandigd aan de twee vrouwen in de kamer van Marten ten 

Barge, n.l. aan goud ongeveer 780 courante gulden, in Portugal gerekend als 5 courante gulden zoals 

toen in Lissabon de gangbare munt was en zoals getuige zelf heeft uitgerekend. Hij had dat 

ontvangen van Melchior Cavalliero, afkomstig van lijnwaad dat Jan van Cleve aan Boldewijn 

Swaertzen had gestuurd. 

Toen het geld op tafel lag en geteld was, vroegen de vrouwen hem wat zijn tarief was voor de moeite 

en zijn arbeid en getuige antwoordde daarop dat Jan van Cleve een goede vriend was en dat hij het 

voor niets had gedaan; hij heeft dus niets ontvangen. 

Getuige meldt nog dat hij op verzoek van Geerdt van Cleve later op eigen kosten naar Amsterdam is  

gegaan (waarvoor niemand hem had gecontracteerd) naar de weduwe van Johan van Cleve en in 



RAK inv. nr. 17 

 

65 

 

aanwezigheid van Geerdt Evertsen, Cornelis Kodde en eiser aan de weduwe heeft gevraagd of zij het 

geld via Anna Jans ontvangen had, waar zij bevestigend op antwoordde.  

Hiermee besluit hij zijn getuigenis die geheel op waarheid berust.  

 

Nr. 293 FOLIO:                 122              DATUM:                         22 april 1560 

 

Geerdt Baeck, oud 80 jaar en Johan Hermanszen Baeck, oud ongeveer 77 jaar, getuigen dat zij goed 

weten dat ene Heyman Herbertsz, woonachtig in Oostenwolde, bij zijn vrouw vier kinderen had, n.l. 

Herbert Heymanszen, Geerdt Heymanszen, Henrickgen Nucke en Swenne Brinkman. Herbert had 

twee zoons, Johan Herbertsz en Herman Herbertsz, ook Gheert had twee kinderen, Heyman Gheertsz 

en Jutte Kystemakers. Henrickgen Nucke had één zoon, priester Gerryt Nucke en Swenne Brinkman 

had twee zoons, Henrick Brinkman en Heyman Brinkman. Alle kleinkinderen van Heyman Herbertsz,  

behalve Herman Herbertsz en Jutte Kystemaker,  zijn overleden vóórdat de rechtsvordering op Willem 

Baeck werd gedaan voor de drost van de Veluwe, andere erfgenamen waren er niet.  

Getuigen weten ook goed dat Herman Herbertsz een dochter had, getrouwd met Boldewijn 

Kistemaker, haar naam weten getuigen niet, die overleden was vóór Jutte Kistemaker.  

Henrick Brinkman heeft een zoon, Cornelys Brinkman, nu nog in leven. Heyman Brinkman heeft een 

dochter nagelaten, Alyt Brinkman of Egberts, nog in leven; Jutte Kistemaker had drie kinderen, mr 

Gheert Hermsensz, secretaris, overleden, Henrick Kistemaker, thans in leven en Clara van Zanten, 

ook overleden. Of Heyman Geertszen nog kinderen in leven heeft, weten getuigen niet.   

 

Nr. 294 FOLIO:                123               DATUM:                      22 april 1560 

 

Roloff Cuiper, Gysbert Jansz Donharne en Grethe Cuipers, gedaagd door Peter Vriese sr, getuigen na 

apart verhoord te zijn, dat zij wijlen Alyt, de vrouw van eiser, ongeveer 23 of 24 jaar gekend hebben; 

zij was altijd bijdehand en verstandig, kocht en verkocht rogge, linnen en alles wat verhandelbaar was 

en gedroeg zich daarbij verstandig, zij regelde zelf haar nering of Peter nu thuis was of niet. Het 

gebeurde wel eens dat zij vier of vijf weken ziek was, maar daarna ging zij weer snel en verstandig 

aan de slag tot aan haar dood toe. Dat zij ziek was, vond plaats ongeveer 22 of 23 jaar geleden; het is 

ook waar dat eiser en wijlen zijn vrouw lange tijd voor haar ziekte, dienstmaagden hadden. 

Wysse Peters, gedaagd zoals boven, getuigt zoals de anderen en meldt verder dat haar zuster 

Geesse Nutten bij eiser en diens vrouw dienstmaagd is geweest ongeveer 25 jaar geleden en er 

jarenlang woonde. 

Willem Willemszen, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Roloff, Gysbert en Grethe en voegt eraan toe 

dat hij sinds vijftien jaar zijn rogge koopt van eiser en dat diens vrouw, vaak bij afwezigheid van Peter, 

het geld ontving en de rogge afwoog, zoals een goede koopvrouw betaamt.  

 

Nr. 295 FOLIO:                 123v            DATUM:                        25 april 1560 

 

Claes Egbertsz Cuyper, zijn vrouw Lyssgen en Anna Egberts, gedagvaard door Reynar van 

Hardenberch, getuigen dat de tuin van Albert van Wyringen, gelegen tussen zijn erf en het erf van 

eiser (dat Reynar van hem gekocht heeft) verder naar achteren is geplaatst, omdat de put die Albert 

daar gegraven heeft, half op het erf van Reynar staat.  

 

Nr. 296 FOLIO:                 124              DATUM:                         4 mei 1560  

 

Engbert Joerysz Backer en Jacob van Lotthum, gedaagd door Thoenisz Snoeck, getuigen dat zij in 

1559 aanwezig zijn geweest bij Herman Budde thuis, waar Thoenisz de eiser en Thyman Engbertsz 

woorden met elkaar hadden over vier stukken land in Mastenbroek die Lubbert Smyt in gebruik had en 

tot 1561 zou gebruiken; daarna zou zijn pacht verlopen zijn. Deze vier stukken land deed Thyman 

Engbertsz, na veel gepraat, toen over aan Thoenisz Snoeck op dezelfde voorwaarden waarop 
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Thyman ze gepacht had. Hij zou het land gaan gebruiken m.i.v. mei 1562, de datum waarop dat in 

Mastenbroek werd gedaan, voor een onbeperkt aantal jaren. Thyman Engbertsz eiste voor de 

overname van Thoenisz een tabbert en een rok voor zijn vrouw van het beste laken, zoals zij die zelf 

wilde hebben en voor hem een paar fluwelen of karmozijnen mouwen voor zijn wambuis. Thoenisz 

bood hem toen het bovenste van een wollen rok van het beste Kamper laken en voor Thyman een 

paar mouwen voor zijn wambuis, waarna Thyman hem nogmaals de overname van de vier stukken 

land toezegde. Toen dat gebeurd was, stond Thoenisz op en zei tegen getuigen dat ze iets mochten 

drinken van hem, waarop  Thyman zei dat je bij de wijnkoop ook wijn moest drinken.  

 

Nr. 297 FOLIO:                 124v            DATUM:                           7 mei 1560   

 

Goyken Hoedemaecker en Kersken Wachter, gedagvaard door mr Peter Thomaszen, barbier, 

getuigen dat zij onlangs aanwezig waren bij Herman Stamp, waar mr Peter Thomaszen en Jan Jansz 

Hoedemaecker enige onenigheid met elkaar hadden over de aankoop van een varken. Jan Jansz 

bleek twaalf varkens verkocht te hebben aan mr Peter die hij vóór Michaelis zou leveren. Mocht hij in 

gebreke blijven, dan zou hij toch moeten betalen. Jan Jansz meldde ook dat hij aan mr Peter honderd  

varkens verkocht had onder borgstelling, volgens mr Peter was zijn betaling genoeg als borg. Daarna 

gingen zij uiteen.  

 

Nr. 298 FOLIO:                  124v           DATUM:                           11 mei 1560 

 

Herman Vetthe, gedaagd door Anna, de weduwe van Theus Baers, getuigt als verklaring op zijn 

getuigenis van 12 februari j.l. waarin geschreven staat dat hij en zijn vrouw Beerthe niet weten dat 

Evert Baers bij hen thuis geweest is voor iets anders dan om zijn huis uit te lenen aan zijn broer voor 

de bruiloft. Daarmee bedoelde hij niet het huis waar nu kwestie over is, in de Hofstraat, waar Theus 

toen in woonde, maar het huis waar Evert toen in woonde en nu nog in de Nieuwstraat, waar ook de 

bruiloft van Theus is gehouden.  

 

Nr. 299 FOLIO:                 125              DATUM:                           14 mei 1560 

 

Herman Woltersz, Rijck Jansz, Kersken Willemsz en Dirck Luesse, gedagvaard door Arent Post, 

getuigen samen na apart verhoord te zijn dat zij op de eerste zaterdag na Pasen stonden te werken 

aan de doorbraak aan de Zwartendijk waar ook Arent Post, de eiser, aan het werk was en dat zij 

hebben gezien, toen de paarden van beide wagens uitgespannen werden en losgelaten, dat toen 

Bartolt Luloff aankwam met enkele daghuurders van het stadswerk bij zich, die de paarden van Arent 

wilde tegenhouden. De paarden van Rijck Jansz, jonge Jan Dronter en Cornelis Aertsz liet hij gaan en 

Luloff joeg twee merries van Willem Kerstensz de sloot in, die hij eruit heeft helpen trekken. Verder 

meldt Herman Woltersz dat hij niet gehoord heeft dat Arent Post Bartolt Luloff uitschold, maar hij heeft 

wel gehoord dat Bartolt tegen Arent zei dat hij de paarden schutte, waarop Arent antwoordde dat hij 

de dijk moest repareren.  

 

Nr. 300 FOLIO:                  125v           DATUM:                         14 mei 1560   

 

Erenst van Coesfelt, gedagvaard door Jan Gerritsen, getuigt dat hij er laatst bij geweest is toen 

mensen uit Oostenwolde, de ene heet Arent en de andere Gerrith, achternamen kent hij niet, elk een 

zalm aan Jan en aan Lubbert Draeck verkochten en hij heeft gezien dat de zalm van Jan in een vat 

geborgen werd. 

 

Nr. 301 FOLIO:                  125v           DATUM:                     15 mei 1560        
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Herman Wybrantzen, gedagvaard door Jan Gerritsz, getuigt dat hij er laatst bij is geweest bij Tryne 

Laurens thuis waar hij met Peter Brandenburch zat te drinken, toen Peter aan Jan de eiser een 

document wilde geven over een bedrag groot twee daalders die hij hem schuldig was en onder zekere 

voorwaarden geaccepteerd had. Toen alles genoteerd was, bleek Jan Gerritsz niet echt tevreden en 

Peter zei dat hij hem 1½ daalder zou geven als hij de rest kwijt schold. Toen nam Peter de 1½ daalder 

en gooide die op tafel, daarna pakte hij alles weer op en stak het in zijn zak.  

 

Nr. 302  FOLIO:                 126              DATUM:                        16 mei 1560 

 

Lubbert Draeck, gedaagd door Jan Gerritsz, getuigt dat hij er bij was bij Erents van Coesfelt, toen Jan 

Gerritszen een zalm geleverd kreeg door iemand uit Oostenwolde en hij de andere zalm die hij ook 

gekocht had van een Oostenwolder, overdeed aan Jan Gerritszen voor een stuiver loon.  

 

Nr. 303 FOLIO:                 126              DATUM:                        21 mei 1560  

 

Anna, de weduwe van Allert Chritzers, gedaagd door Albert Aertsz uit Kamperveen, getuigt dat zij 

laatst van eiser bepaalde boter heeft gekocht, waarbij hij haar een vat Hamburger bier cadeau deed. 

Eiser of zijn vrouw zou het vat bier halen en de kinderen van Anna wezen hem een vat aan achter op 

de plaats staande, maar of eiser of zijn vrouw dat vat genomen hebben, weet getuige niet.  

 

Nr. 304 FOLIO:                 126v            DATUM:                          10 juni 1560 

 

Arent Joerisz, oud ongeveer 51 jaar en Jaspar Jansz, oud 45 jaar, gedaagd door Henrick Bastiaensz, 

getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat zij aanwezig zijn geweest bij eiser en hem geholpen 

hebben hier in Kampen om een vrouw te vinden, Neele Cornelisdochter met haar kinderen; ondanks 

hun inspanning hebben zij haar en haar kinderen in Kampen niet kunnen vinden, zij woonde er niet.  

 

Nr. 305 FOLIO:                 126v            DATUM:                           22 juni 1560  

 

Leonart Janssen, gedaagd door Evert Baers, getuigt dat hij twee jaar geleden en ook dit jaar, op 

verzoek van eiser, een hagedoorn in diens hof in de Groenestraat, tussen Berent Ottinck en jfr van der 

Vechte, heeft geknipt, gebonden en gevlochten. Ook tijdens het leven van Theus Baers, de broer van 

eiser, heeft hij dit meer dan eens gedaan, waarvoor Evert en Theus hem zijn beloning hebben 

gegeven. Evert Baers had, evenals zijn broer, ook de sleutel van de hof waarmee getuige de hof in en 

uit kon gaan zonder dat Theus dat kon zien. Getuige meldt verder dat hij geholpen heeft appel- en 

perenbomen in de hof te zetten die Evert bracht; deze betaalde hem ook zijn arbeidsloon en niet 

Theus de broer van eiser.  

Rotger Gerritzen Kaerman, gedaagd zoals boven, getuigt dat Evert Baers hem en nog iemand, 

Koerman Albert genaamd, afgelopen jaar in de zomer heeft opgedragen 60 of 70 karren aarde en 

koemest naar de hof in de Groenestraat te brengen, voor zover hij zich herinnert, waarvoor Evert hem 

en zijn helper heeft betaald en niemand anders, n.l. een butgen per kar aarde en voor de koemest 

twee plakken per kar.  

 

Nr. 306 FOLIO:                 127              DATUM:                          28 juni 1560  

 

Geertruidt Henricks, gedaagd door Herman Brouwer, getuigt dat zij zeker weet dat wijlen Kunne, de 

vrouw van Herman Brouwer, wijlen Ida Reals tijdens haar leven een bed geleend heeft met een 

deken, lakens en een kussen. Zij weet dit omdat zij vaak met wijlen Kunne bij Ida kwam om het bed in 

kwestie terug te vragen, maar Ida zei altijd dat ze het terug kreeg zodra zij het door jfr Voerns beloofde 

bed had ontvangen. Dus heeft wijlen Kunne uit barmhartigheid het bed bij haar laten staan.  
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Ida Henricks, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij wijlen Kunne vaak heeft horen zeggen dat zij haar 

een bed met toebehoren had geleend maar het niet terug kon krijgen, maar zij is nooit met haar bij Ida 

Reaels geweest.  

 

Nr. 307 FOLIO:               127v              DATUM:                       1 juli 1560 

 

Nele Pottebacker, gedaagd door Gerrith Jansz, getuigt dat onlangs Bele van Nuys bij haar kwam met 

haar moeder om de onenigheid die zij met haar dienstmaagd hadden, uit de weg te helpen. Bele  

beloofde haar dienstmaagd het halve loon en eiser wilde vanwege zijn dochters vóórschoen en doek 

een halve daalder hebben. Bele beloofde dit te accepteren waarmee het probleem was opgelost. 

Getuige weet niet wat Bele bedoelde.  

 

Nr. 308 FOLIO:                127v             DATUM:                        28 juni 1560 

 

Mr Thoenis Schriver, gedaagd door de erfgenamen van Geert Glasemaeker, getuigt dat de afschriften 

van de huwelijkse voorwaarden tussen wijlen Geert Glasemaeker Petersz en Alyt Geertszdochter, 

eerder bij familie en bloedverwanten zijn gemaakt en gedateerd zijn op de eerste vrijdag van de 

vasten 1479, gemerkt met de letter A en geschreven door wijlen zijn vader. Hij weet dit heel goed, 

omdat hij als zoon het handschrift van zijn vader goed kent en omdat hij toen, als reeds volwassene, 

secretaris van zijn vader was, verstandig en discreet; hij heeft zijn vader vaak zien schrijven en heeft 

meerdere zegels, brieven en stukken laten zien in zijn vader handschrift.  

Hij is bereid de afschriften te tonen als dit gevraagd wordt om zodoende tot overeenstemming te 

komen.  

 

Nr. 309 FOLIO:                 128              DATUM:                     8 juli 1560 

 

Geert Schoemaeker, volgens zijn ouders 48 jaar oud en Claes Gerrith, volgens zijn ouders 33 jaar 

oud, gedagvaard door Wendele Joesz, getuigen dat Wendele, eiseres, een echte dochter is van haar 

moeder Bye en Joest Petersz, haar vader, burgers van Kampen. Getuigen hebben haar ouders 

jarenlang gekend, zij hebben zich altijd correct gedragen zoals het hoort. Zij hebben Wendele ook 

goed gekend, zij heeft zich ook altijd goed gedragen zoals een eerbaar meisje betaamt. Getuigen 

hebben nooit gehoord dat haar ouders zich ooit hebben ingelaten met enige ketterij of wandaad maar 

zich altijd hebben gedragen als goede christenen.  

Zij weten dit alles omdat zij hier in Kampen jarenlang met haar ouders zijn omgegaan.  

 

Nr. 310  FOLIO:                128v             DATUM:                     11 juli 1560 

 

Jan Dircksz, oud ongeveer 30 jaar, Albert Cornelisz, oud ongeveer 25 jaar, gedaagd door Jan de 

Goijer, getuigen na apart verhoord te zijn dat zij verleden jaar op het schip van Cornelis de Goijer zijn 

geweest, waar Jan, de zoon van Cornelis, drie okshoofden brandewijn had ingeladen, waarvan het 

derde vat maar half vol was. Die wijn had hij ontvangen van een man uit Amsterdam om naar Reval te 

brengen. Omdat Jan de Goijer ziek werd toen hij in het Vliet kwam, is hij weer naar Kampen terug 

gegaan en heeft zijn voorgenomen reis niet kunnen volbrengen. Hij heeft in aanwezigheid van 

getuigen gevraagd aan ene Hans Poetgenter om de drie stuks brandewijn t.b.v. eiser zo goed 

mogelijk te verkopen in Reval en het geld ervan naar eiser te sturen om zo de afzender van de wijn 

tevreden te stellen, wat ook gebeurd is in aanwezigheid van getuigen en Hans Poetgenter.; alles 

gefiatteerd door eiser.  

 

Nr. 311 FOLIO:               129               DATUM:                         11 juli 1560  
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Zweer Zweertsz, oud ongeveer 24 jaar en Hans Regger, oud ongeveer 22 jaar, gedaagd door Jan de 

Goijer, getuigen dat zij laatst in Reval gezien hebben in de kelder van Hans Poetgenter dat daar nog 

ettelijke vaten brandewijn onverkocht lagen, hoe veel vaten, weten zij niet.  

 

Nr. 312 FOLIO:               129               DATUM:                       15 juli 1560 

 

Berent Arentz, gedagvaard door Evert Baers, getuigt dat Evert Baers en Anke zijn vrouw gedurende 

de zes jaar dat hij diende bij Theus Baers, altijd de sleutels gehad hebben van de hof, waar nu 

kwestie over is vanwege Anna, de weduwe van Theus; zij plachten tijdens het leven van Theus er ook 

vrijelijk in- en uit te gaan zoals Theus zelf; zij plukten er ook appelen en peren zonder enige 

bemoeienis van hun overleden broer. De appelen en peren werden met elkaar gedeeld. Zij hebben 

ook wel gezien dat Evert de hof placht op te hogen en zij hebben menigmaal gehoord dat Evert in de  

hof zei tegen wijlen zijn broer dat hij zijn schapen in de hof kon laten, dat hij daar geen last van had; 

daardoor werden de jonge loten van de haagdoorn opgegeten, zodat deze niet tot volle wasdom 

kwam. Daarom liet Theus een schutting in de hof maken zodat de schapen niet overal konden komen. 

Getuige heeft ook gezien dat Evert aarde die voor de hof lag, er in liet brengen om hem op te hogen. 

Getuige heeft nooit gehoord gedurende de zes jaar dat hij bij Theus woonde, dat Theus ooit tegen zijn 

broer Evert zei dat hij de hof of de overwaarde ervan bij zijn huwelijkse voorwaarden had gekregen.  

 

Nr. 313 FOLIO:              129v               DATUM:                       23 juli 1560 

 

Janneken Duerbers, gedaagd door Claes Isebrantzen en Jan Vette, getuigt dat zij op Maria 

Magdalenadag gezien heeft bij de Vispoort dat Jan Mennesen met zijn wagen vanaf de brug door de 

Vispoort reed en dat daar een meisje zat dat kersen in een mandje verkocht en rozijnen in een ander 

mandje. Het ene mandje is onder de voorwielen gekomen en het andere onder de achterwielen en het 

meisje riep: “o, mijn been!” Claes Isebrantzen en Jan Vette zijn het meisje gaan helpen, Jan heeft haar 

onder de wagen uit getrokken en Claes heeft de mand met de kersen er onderuit gepakt. Claes en 

Jan hebben daarom ruzie met Jan Mennesen gekregen en deze heeft eisers Claes en Jan met zijn 

zweep om de oren en in de hals geslagen. Daarna is getuige verder gegaan en zij weet niet war er 

voordien is gebeurd. 

Gerrijt Henricksz en Manse Gerrijtzen, gedaagd zoals boven, getuigen zoals Janneken Duerbers, 

maar volgens hen heeft Jan Mennesen Jan Vette met zijn zweep eerst op zijn hoofd geslagen en 

daarna met zijn hand of vuist op zijn kin. Daarom liep Jan Vette met zijn mes, waarmee hij een peer 

had geschild, naar Jan Mennesen toe maar werd door de vrouwen daar tegengehouden, zodat hij 

niets heeft kunnen doen.  

 

Nr. 314 FOLIO:               130v               DATUM:                       20 juli 1560 

 

Jan Peters, gedaagd door mr Geert Engbertsz, getuigt dat hij in het begin van de vasten samen met 

eiser tussen zes en zeven uur ’s avonds bij de toren waar Jan Schulte woont kwam; eiser riep Jan die 

op de toren was, deze zag hem door het venster en vroeg hem om komende nacht de wacht namens 

hem te lopen. Jan kwam van de toren af en beloofde mr Geert ’s nacht voor hem te waken en zei hem 

dat hij rustig kon gaan slapen en dat hij de wacht over zou nemen. Zij deden samen ‘handtasting’ en 

eiser zei dat hij hem de volgende dag zou betalen.  

 

Nr. 315 FOLIO:               130v               DATUM:                        31 juli 1560     

 

Alyt Draex, gedaagd door Evert Baers, getuigt dat zij met Pasen drie jaar geleden in het huis van 

Everts vader woonde in de Hofstraat. Evert heeft het huis gerepareerd, de goten, de luifel achter en 

een stuk muur aan de achterkant die op het land was gevallen, alles bij leven van Theuwes Baers, 
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voor zover zij onthouden heeft maar niet zeker meer weet. Hij deed meer voor het huis dan zijn broer 

Theuwes.  

 

Nr. 316 FOLIO:                131               DATUM:                     16 mei 1560 

 

Henrick Engbertzen Smitt, gedaagd door Tyman Engbertzen, getuigt dat hij met Jacob Willemszen 

alias Louwe naar Engbert Backer is gegaan om hem te vragen hoe de overdracht van de vier kampen 

land tussen Tyman Engbertzen en Thoenis Snoeck was gegaan. Engbert antwoordde dat Tyman het 

land had overgedragen, maar dat hij niet had gehoord of de pacht was overgedaan aan Lubbert Smitt 

of aan iemand anders. Hij was daar eigenlijk helemaal niet van op de hoogte.  

 

Nr. 317 FOLIO:                131v              DATUM:                     5 augustus 1560 

 

Derck Budde, brouwer, gedaagd door Tyman Engbertzen, getuigt dat hij niet bij het gelag van Tyman 

Engbertzen en Thoenis Snoeck geweest is en de woorden over de overdracht van de pacht van de 

vier kampen land niet heeft gehoord, omdat hij elders was. Hij heeft wel gehoord dat partijen hun 

zaken wilden laten vastleggen, dat ze toen onenigheid kregen en dat Tyman Engbertzen wilde hebben 

dat men schreef dat Lubbert Smitt en Reinier Berentzen de pacht hadden en dat Thoenis Snoeck 

wilde dat men noteerde dat Tyman het van zijn landheer pachtte. Zij gingen onverrichter zaken uiteen.  

 

Nr. 318 FOLIO:                 131v            DATUM:                       12 augustus 1560 

 

Georgen Jansz, schoenmaker, oud 49 jaar en Berent van Ward, oud 48 jaar, gedaagd door Grete 

Beems, getuigen dat ene Johan Beem, die zich nu in Edam ophoudt, een echte zoon van Adam 

Beem, zijn overleden vader en van Griete, moeder van eiser, is; getuigen hebben Adam niet goed 

gekend, want tijdens de oorlog woonde hij in Hasselt en Genemuiden. Genoemde Jan is van jongs af 

aan in Kampen opgegroeid en heeft bij Georgen de getuige zijn ambacht geleerd. Er is van hem geen 

kwaad bekend en evenmin is hij aanhanger van een ketterij of fout geloof, hij heeft zich hier altijd 

eerlijk en deugdzaam gedragen, zoals een goed ambachtsgezel betaamt. Getuigen hebben niets 

anders van hem gezien of gehoord.  

 

Nr. 319 FOLIO:               132                DATUM:                       21 augustus 1560 

 

Griete, de vrouw van Nanninck, gedaagd door Anna Hoex, getuigt dat zij ongeveer 15 jaar geleden, 

als zij het goed onthouden heeft, van Vastenavond tot aan St. Michael bij Peter Vriese sr en diens 

vrouw Alyt Peters, gewoond heeft als dienstmaagd. Zij weet heel goed dat wijlen haar bazin Alyt 

Peters ziek was en niet heel helder van geest. En als zij soms het huis uitging, dan droeg Peter Vriese 

getuige op zijn vrouw achterna te gaan en over haar te waken totdat ze weer thuis was; soms ging het 

wat beter met haar, soms wat slechter. Het is ook gebeurd dat ze ’s nachts haar bed uitging zonder 

dat Peter het wist en naar de zolder klom en zei dat de mensen zouden komen om de rogge van 

zolder te halen.  

Anna Bruijns, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij lang geleden een tijd bij Peter Friese en Alyt Peters 

heeft gewoond als dienstmaagd. Zij weet heel goed dat haar bazin Alyt krankzinnig was en niet goed 

wijs; zij zei soms vreemde dingen in huis, soms dit en dan weer dat. Ze zei b.v. tegen getuige dat ze 

haar, Alyt, kwamen halen om naar de Wiltfanck te brengen en dat Anna dat wel wist maar niet wilde 

zeggen, en meer van dat soort dingen. Er was echter niemand die haar kwaad wilde doen. Soms was 

zij zo in de war dat men haar tegen haar zin in bed moest houden en haar tegen haar wil moest          

voeden. In diezelfde tijd verkocht Peter Friese daarom zijn schip en ging niet meer varen omdat hij 

thuis wilde blijven om op zijn vrouw te passen. Daar konden ze niemand voor vinden die het wilde 

doen. Alyt Peters was gewend door het huis te lopen en haalde nu eens mouwen van lappen 
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tevoorschijn en dan weer wat anders en droeg het van de ene kant naar de andere, als zij een slechte 

dag had.  

Op feestdagen was zij slechter dan anders. 

Nele Vranck, de weduwe van Johan Francksz, getuigt dat zij 20 of 21 jaar geleden naast het huis van 

Peter Vriese en Alyt Peters woonde en zij weet heel goed dat Alyt Peters niet goed bij haar hoofd was 

en niet goed wijs was. Als zij zo’n bui kreeg, dan mochten buren niet bij haar komen behalve wijlen 

Claesijen, de vrouw van Geert Schiltz, die over haar waakte en zorgde dat er niets met haar 

gebeurde. Soms ging het wat beter met haar, soms wat slechter. Als het goed met haar ging, dan was 

zij heel aardig, maar als het slecht met haar was, werd ze binnen gehouden, ramen en deuren dicht  

en kwam er geen bezoek. Nele meldt verder nog dat Peter Vriese in de afgelopen vasten bij haar 

kwam en heeft haar gevraagd te getuigen omdat Alyt weer beter was geworden, maar getuige 

weigerde dit omdat zij niet echt was genezen.  

 

Nr. 320 FOLIO:               133v              DATUM:                      22 augustus 1560 

 

Henrick Coerszen, gedaagd door Johan Mennessen, getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Johan 

Mennessen met zijn wagen in de Vispoort kwam en dat hij, getuige, zittend op de visbank buiten de 

poort, heeft gehoord dat er rumoer ontstond onder de mensen. Hij zag ook dat Jan Vetthe Jan 

Mennessen sloeg op zijn hoofd, maar of het raak was, weet hij niet. Jan Mennessen pakte zijn zweep 

waarmee hij Jan Vetthe van het lijf hield. Deze had intussen een mes in de hand waarmee hij Jan 

Mennessen wilde steken. 

Frerick Thoenisz, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Henrick, maar heeft daar aan toegevoegd dat hij 

Jan Vetthe hoorde zeggen tegen Claes Isebrant: “steek, of ik steek”. Toen stak Claes zijn opsteker 

weer in de schede en Johan Vetthe werd vastgehouden.  

Johan Dirckszen, gedaagd zoals  boven, meldt dat hij laatst gezien heeft dat Jan Vetthe en Claes 

Isebrantszen achter Jan Mennessen aan liepen bij de Vispoort; Jan Vetthe had een getrokken 

opsteker in de hand en zei tegen Claes: “steek of ik steek je”, en Claes deed zijn opsteker weer in de 

schede. 

 

Nr. 321 FOLIO:               134                DATUM:                      22 augustus 1560    

 

Johan van Hasselt en zijn vrouw Styne, gedagvaard door Steven Egbertszen, getuigen samen na 

apart verhoord te zijn, dat zij ongeveer anderhalve week voor Pinksteren gezien hebben dat Steven 

de eiser bij hen aan tafel een gebakken vis zat te eten en dat Geert Baeck binnen kwam en tegen 

Steven zei dat hij moest betalen wat hij hem schuldig was. Hierop antwoordde Steven dat hij hem toch 

alles kwijt gescholden had en dat hij hem ook behulpzaam was geweest toen hij laatst niet goed werd. 

Geert zei dat hij hem pas zou hebben kwijtgescholden, als hij gestorven was. Toen Steven dit hoorde, 

zei hij dat hij dus niets kreeg omdat hij nog leefde. Geert Baeck reageerde met scherpe woorden 

hierop, noemde Steven een schelm en een dief en getuigen zeiden tegen Geert dat het niet paste zo 

iets tegen een oudere man te zeggen. Ook Steven reageerde zo en zei dat hij dan maar gerechtelijke 

stappen moest ondernemen. Geert, die kwaad was geworden, struikelde ergens over, getuigen 

hebben niet gezien dat Steven of iemand anders hem met een mes o.i.d. bedreigde. Steven had wel 

een mes in de hand maar dat was om de vis te eten. Geert Baeck werd weer opgeholpen en men 

zette hem buiten voor de deur. 

Claes Henricksz, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij Geert Baeck laatst heeft zien zitten voor de 

deur van Jan van Hasselt, bijna buiten zich zelf en getuige heeft hem bij de arm genomen en hem 

naar het huis van Janneken, de weduwe van Henrick van Campen, gebracht.  

Lysabeth Claes, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij laatst toen ze langs het huis van Johan van 

Hasselt liep, gezien heeft dat Geert Baeck gevallen was; zij hielp hem opstaan en zette hem naast de 

deur neer.  
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Nr. 322 FOLIO:              134v               DATUM:                      22 augustus 1560 

 

Leffert Sticker, oud ongeveer 50 jaar en Albert van Wyringe, oud 46 jaar, gedaagd door Lambert 

Glauwe, gezworen gemeenslieden, getuigen dat zij goed weten dat eiser Lambert Glauwe en wijlen 

Anna Steynnaszen, echtelieden, samen tijdens hun huwelijk kinderen hebben gekregen, waaronder 

hun zoon Henrick Glauwe (wonend in Keulen, zoals zij gehoord hebben) bij mr Jorgien Vasbinder. 

 

Nr. 323 FOLIO:                135               DATUM:                          23 augustus 1560  

 

Berent Roerisz en Dirrick Henrickszen, gedagvaard door Leffer Sticker, getuigen samen na apart 

verhoord te zijn dat Arent Roericksz borg is geworden bij de stad Kampen voor zijn broer Cornelys. Hij  

eiste van zijn broers en zusters dat zij de stad zouden betalen wat zijn broer Cornelys schuldig was 

waardoor Cornelys de nagelaten goederen kwijt was die gelijkelijk onder hen verdeeld zouden 

worden. Geert Jansz alias Ligger, die ook goederen van wijlen Arent Roericksz had aanvaard zoals de 

andere broers en zusters, heeft zijn deel niet betaald, n.l. ieder 2 g.g. en 8 stuiver Brabants.  

 

Nr. 324 FOLIO:                 135              DATUM:                          26 augustus 1560 

 

Jacob Steenburch, gedaagd door Henrick Eylander, getuigt dat Henrick ongeveer twee jaar geleden 

Goyken Mouwers had ingehuurd om met hem naar Deventer te rijden. Goyken zou om 5 uur ’s 

morgens komen voor de Cellebroedespoort maar omdat hij niet kwam heeft eiser getuige gevraagd.  

 

Nr. 325 FOLIO:                 135v             DATUM:                           26 augustus 1560 

 

Ghyseberth Harmensz, volgens zijn ouders ongeveer 60 jaar en Henrick Jansz, oud ongeveer 50 jaar, 

gedagvaard door Peter Cornelysz, getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat zij Cornelys 

Henricksz en zijn vrouw Anna Johansdochter goed gekend hebben; de ouders waren echtelieden van 

onbesproken gedrag en mede-gildebroeder en zuster van St. Johans, het wolweversgilde in Kampen. 

Eiser is een zoon van beide echtelieden, vrije burger in Kampen, vrije Hanzestad der Duitse natie. In 

de tijd dat hij hier woonde, heeft hij zich gedragen zoals een vrome gezel betaamt. Zij weten dit 

allemaal omdat zij als mede ingezeten burgers de eiser van jongs af aan hebben gekend.  

 

Nr. 326 FOLIO:                    136            DATUM:                          28 augustus 1560              

 

Junne Jans en Armgart Arens, gedaagd door Cathrina Ballemaeker, getuigen dat Geert Harmensz op 

de avond voor St. Laurens het huis van Cathrina heeft verlaten en daar niet eerder is teruggekomen 

dan afgelopen maandag 26 augustus.  

 

Nr. 327 FOLIO:                   136            DATUM:                           30 augustus 1560  

 

Gyle Jans, gedaagd door Johan Coeck, getuigt dat zij laatst in een hooiland stond waar Gerbrant 

Aertsz met Jan Kock afsprak dat Jan het eerste deel [ van de oogst ] zou ontvangen en Gerbrant het 

andere, maar Jan wilde dat niet.  

 

Nr. 328  FOLIO:                    136           DATUM:                            30 augustus 1560 

 

Jacop Schroer, gedaagd door Steven Egbertsz, getuigt dat ongeveer twee jaar geleden de dochter 

van Jan van Hasselt, haar naam weet hij niet, in aanwezigheid van Steven Egbertsz van hem een koe 

kocht. Daarna is getuige naar het huis van Jan van Hasselt gegaan waar Steven Egbertsz hem 11 

ryder gulden min 1 oort betaalde, de gulden van 23 stuiver Brabants; dit bedrag was door Steven 

voorgeschoten aan Jan van Hasselt.  
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Gese, de vrouw van Egbert Backer, gedaagd zoals boven, meldt dat Steven Egbertsz laatst van haar 

man een koe kocht, waarvoor hij 11 ryder gulden, de gulden van 23 stuiver Brabants, betaalde. De 

koe werd in ontvangst genomen door Jan van Hasselt en zijn vrouw Stine, waar de koop gesloten 

werd. Daarna kwam Steven bij getuige in aanwezigheid van Jan van Hasselt en Stine en daar werd 10 

ryder gulden betaald; omdat nog 1 gulden tekort was zei getuige dat ze met Jan en zijn vrouw niets te 

maken wilde hebben, dat zij Steven als de verkoper beschouwde, want Jan en Stine willen brood dat 

ze bij ons gehaald hebben, niet betalen. Styne van Hasselt heeft haar later de ene ryder gulden 

gebracht.  

 

Nr. 329 FOLIO:                136v              DATUM:                     31 augustus 1560 

 

Willem Dyrckszen, volgens zijn ouders 54 jaar oud, gedaagd door Joirgen Aels, kastelein in 

Genemuiden, namens jonker Willem van Ysselsteijn, drost in Genemuiden, getuigt als gezworen 

roededrager dat hij met Frederick van Hardenberch, stadsdienaar in Zwolle, op de laatste Landdag 

aanwezig was in Deventer. Zittend op een bank in de hof waar wijlen Luitgen Kruse placht te wonen  

met jfr Nele Wynolt van Cuilenborch, heeft hij daar gezien en gehoord dat de pastoor van 

Genemuiden, priester Henrick van Derk Voert genoemd, namens genoemde drost met zijn geopende 

buidel stond en jfr Nele Wynolt van Cuilenborch het geld bood dat haar toekwam door de uitspraak 

van de zes gedeputeerden in Kampen, inzake de onenigheid tussen haar en de drost over verdiend 

loon e.d. Jfr Nele wilde het geld niet aannemen den de pastoor zei toen dat als ze het geld niet wilde 

hebben, hij het weer terug zou geven aan zijn drost en daarmee is de zaak afgedaan.  

 

Nr. 330 FOLIO:                137              DATUM:                       4 september 1560 

    

Cornelis Geertsz en Luigen Schroer, gedaagd door Luloff Petersz, getuigen dat zij afgelopen 

maandag 2 september ’s morgens er bij gezeten hebben toen Jan Vene en Luloff met elkaar 

afrekenden en dat toen bleek dat Jan aan Luloff nog 12 c.g. schuldig was min 3 stuiver Brabants.  

 

Nr. 331  FOLIO:                137v            DATUM:                         5 september 1560 

 

Andries Aertszen, gedaagd door Wyllem Garmtszen namens zijn vrouw Annen, getuigt dat hij wel 

gezien heeft op St. Jacobus dat de zuster van Evert Baers en een jongen een hof in- en uit gingen, 

gelegen in de Groenestraat tussen de hoven van Berent Ottinck en jfr van der Vechte, maar hij heeft 

niet gezien dat zij er iets uit meenamen. Het is ook gebeurd dat de zuster van Evert Baers, Gese, in 

dezelfde hof ruzie maakte met Ghese Brandewijn en o.a. tegen haar zei dat ze op haar vaders erf liep.  

Derrick Jansz, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij gezien heeft dat Evert Baers op 4 september in de 

hof is geweest, zoals gespecificeerd in de getuigenis van Andries Aertszen. Ook heeft hij wel gezien 

dat dienaren van Evert of zijn vrouw de hof in gingen, maar hij weet niet meer hoe lang dat geleden is.  

Evert Derricksz, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij wel gezien heeft dat Evert Baers met zijn 

dienaren nu na afgelopen St. Jacobus, naar de hof is gegaan en peren van een boom schudde. Hij 

heeft echter niet gezien dat zij manden bij zich hadden en die meenamen.  

Ghese Derricks, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij gezien heeft dat op St. Jacobus een meisje en 

een jongen achteruit de hof naar de nieuwbouw gegaan zijn en een mand met zich mee droegen vol 

appelen of peren. Ook Evert Baerts en zijn vrouw kwamen sinds die tijd, zoals het hen uitkwam, in 

genoemde hof, waarom weet getuige niet, want zij heeft het niet gecontroleerd en niet gevraagd. Een 

maand na genoemde dag is de zuster van Evert, Ghese, met anderen in de hof geweest, getuige weet 

niet wat ze daar deden. Later is Ghese er ook geweest met kinderen en zei tegen getuige dat er grote 

onenigheid was tussen Wyllem de eiser en Evert, waarop getuige antwoordde dat zij hen niets had 

misdaan. Ghese zei dat ze hun vaders grond betraden en vroeg zich af waarom dat niet zou kunnen, 

ook al was het haar broer en diens vrouw verboden, zij ging in de plaats van haar broers en zusters. 
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Johanna Derricksdochter, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij gezien heeft dat Gese, de zuster van 

Evert Baers, op een zondag na St. Jacobus met een jongen en een meisje in de hof is gegaan en 

daar appels of peren hebben gegeten, ook Evert en zijn gezinsleden gingen vanaf die dag in- en uit de 

hof, wanneer zij wilden. Er werd ook wel met een stok tegen een boom geslagen.  

 

Nr. 332 FOLIO:                 138v            DATUM:                         15 september 1560 

 

Luitgen Schroer, gedaagd door Jan Vene, getuigt dat Jan Vene met Luloff Petersz heeft afgerekend 

en dat bleek dat Luloff nog toekwam 12 c.g. min 3 stuiver Brabants; daarna zei Jan dat er 13 lege  

tunen [kleine zilveren munt ] niet afgerekend waren, waarop Luloff zei dat het wel gebeurd was. Getuige 

heeft ook wel gehoord dat Jan Vene klaagde dat twee partijen hooi voor de koeien niet goed waren. 

Meer weet getuige niet van deze kwestie. 

 

Nr. 333 FOLIO:                 138v            DATUM:                           6 september 1560 

 

Luitgen Kempe, gezworen voorspreker, gedaagd door Jan Vene, getuigt zoals Luitgen Schroer en 

meldt verder dat hij niets anders van deze kwestie weet.  

 

Nr. 334 FOLIO:                  138v           DATUM:                           7 september 1560 

 

Jan Evertszen, metselaar, gedaagd door Wylhem Garmtszen, de echtgenoot van Anne, getuigt dat hij 

na het overlijden van Theewes Baers het huis in de Hofstraat, waar Alyt Draex in woonde, 

gerepareerd heeft, n.l. een muur achterin die dreigde om te vallen, opgemetseld en de luifel achter die 

ook vervallen was, weer hersteld en dicht gemaakt met pannen; terzelfdertijd legde hij boeiplanken 

onder de luifel zodat de pannen er niet vanaf konden vallen. Dit alles op verzoek van de weduwe van 

Theewes Baers, Anne, die nu getrouwd is met eiser. Anne heeft hem, getuige, op het werk eten en 

drinken gebracht en zij heeft hem ook betaald, niet Evert Baers of iemand anders.  

 

Nr. 335 FOLIO:                  139             DATUM:                           9 september 1560 

 

Herman Lambertsz, gedaagd door Willem Claesz en Jacob Petersz, getuigt dat hij niet gezien heeft 

dat Willem Claesz en Jacob Petersz enige spelt uit de schuur van Jan Cloting genomen hebben of 

hebben weggegooid.  

 

Nr. 336 FOLIO:                   139v           DATUM:                           10 september 1560   

 

Janneken van Campen, gedagvaard door de gildemeesters van het schroeders gilde, getuigt dat Anna 

Roloffs laatst voor haar een nieuw beleg gemaakt heeft voor haar oude rok en daarbij een nieuwe 

wantenlap [ soort stof ] die zij nu dagelijks draagt.  

 

Nr. 337 FOLIO:                  139v           DATUM:                        11 september 1560 

 

Jan van de Vene, gedaagd door Claes van Ensz, getuigt dat hij er onlangs bij was toen Egbert 

Petersz, Wessel Lambertsz en Thymen Aertsz aan eiser vier of vijftien honderd fuiken stokken 

verkochten, waarvan er vijf of zes honderd Urker stokken moesten zijn.   

 

Nr. 338 FOLIO:                   139v          DATUM:                11 september 1560      

 

Johan Mathysz en Gerrith Jansz, gedaagd door Joachim Jansz, getuigen dat Joachim Jansz aan Aelt 

Jacobsz op de avond voor St. Bartholomeus zijn aandeel in een stuk land boven de Venepoort bij de 

Ronneboom verkocht. Volgens Gerrith heeft Aelt van Jan Smyt aangenomen dit voor de helft te 
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bewerken en Aelt zou Joachim daarvoor 5 g.g. geven, waarmee Aelt toen tevreden was. Gerrith meldt 

nog dat hij op verzoek van Aelt het zaad daar op het land heeft gestrooid en alles heeft geaccepteerd.  

 

Nr. 339 FOLIO:                    140           DATUM:                         18 september 1560 

. 

Luitgen Kempe, gezworen voorspreker, gedagvaard door Dirrick inde Budde, getuigt dat hij onlangs 

tijdens het burgemeesterschap van wijlen Egbert then Busch en Bartolt van Wilsum gehoord heeft, 

toen hij voor de lage rechtbank boven in het Raadhuis stond, dat Joachim Geertsz, kremer, eiser 

aansprak voor ettelijke penningen die Johan Gerritsz hem schuldig was en dat terzelfdertijd wijlen 

Egbert then Busch wettig vastlegde dat Joachim Geertsz Dirrick ongemoeid moest laten.  

 

Nr. 340 FOLIO:                   140            DATUM:                          19 september 1560 

 

Henrick Jansz, gedagvaard door Dirrick Jansz, getuigt dat hij afgelopen zondag er bij was in de 

Sleutel, toen Dirrick de loodsen Jacob Slurde en Willem Claesz inhuurde om zijn schip dat buiten 

dieps lag via het Diep naar de stad te brengen, wat de loodsen beloofden te doen. Zij zouden ieder als 

arbeidsloon 5 stuiver Brabants krijgen, waar zij tevreden mee waren.  

 

Nr. 341 FOLIO:                   140v          DATUM:                          8 oktober 1560 

 

Jan Henricksz, Henrick Hermsz en Thymen Rogge, gedaagd door Hermen Warnersz, getuigen samen 

na apart verhoord te zijn, dat zij goed weten dat het kalf dat Albert Cuiper van Sevelingen gehaald 

heeft, van niemand anders is dan van Hermen Warnersz. 

 

Nr. 342 FOLIO:                    140v          DATUM:                         11 oktober 1560 

 

Claes Frericksz en Chaerle Mulner, gedaagd door Jan Jansz, kremer, getuigen dat zij persoonlijk 

aanwezig zijn geweest bij wijlen Johan Pater [ achternaam doorgestreept ] en zijn vrouw Ida, wonend in 

Kampen in het Wapen van Vranckrijck, op vrijdag voor Michaelis 1560, n.l. 22 september; zij hebben 

daar gehoord en gezien dat partijen eerst een zetkoop deden van 6 vette varkens, waarvan de lichtste 

160 pond woog; mr Peter bood Jan aan een halve c.g. in te zetten, waarop Jan zei dat als hij 1 c.g. 

inzette, hij twaalf varkens kreeg. Op de inzet voor twaalf vette varkens, heeft mr Peter 1 c.g. van 20 

stuiver Brabants vooruit gegeven en Johan heeft voor de varkens het pond op 10 plakken gezet. Zo 

heeft mr Peter de twaalf varkens genomen.  

 

Nr. 343 FOLIO:                    141            DATUM:                          14 oktober 1560 

 

Jan van Munster, oud 50 jaar, Johan van Duisbergen, oud 26 jaar, Claes Bulleken, oud 43 jaar, 

Joygen Hermensz, oud 27 jaar en Peter van Nuysz, oud 25 jaar, gedagvaard door Albert Sicke uit 

Oldeboorn, getuigen samen, na apart verhoord te zijn, dat zij op nader te noemen datum gezien 

hebben dat Albert de eiser hier in Kampen de IJssel is komen opvaren met een trock [ klein bootje ] 

waar hij alleen in zat, hij had twee riemen bij zich waarmee hij aan wal kwam en toen hij op de Welle 

was heeft hij door Derck de kraanmeester de trock op het land laten trekken.  

  

Nr. 344 FOLIO:                 141              DATUM:                          15 oktober 1560  

 

Henrick Kistemaeker, gedaagd door Joachim Geertsz, kremer, getuigt als raadslid dat Joachim 

Geertsz hem laatst aansprak voor 24 k.g. die Jan Gerritszen hem, Joachim, schuldig was, vanwege 

de aankoop van het huis van Jan Gerritszen, de Engel genaamd; hij moest nog 60 g.g. aan Jan 

betalen, maar antwoordde Joachim dat hij zijn 60 g.g. betaald had. Mr Jaspar Scepelar en Otto 

Tengnagel zouden de zaak grondig uitzoeken en toen bleek dat wijlen Peter van Elven de 60 g.g. niet 
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had betaald en dat hij dus alsnog Joachim het geld moest geven. Wijlen Peter, toen present, beloofde 

dat te doen. 

Peter Jansz, kok, gedaagd zoals boven, getuigt als gezworen roedendrager dat hij beslag gelegd 

heeft op het geld dat bij Peter van Elven was afkomstig van de koop van het huis de Engel en heeft 

naderhand zijn gicht gedaan voor de Raad dat er beslag op het geld was gelegd.   

Johan Gerritsz, gedaagd zoals boven, meldt dat in dezelfde tijd dat het huis in kwestie verkocht werd, 

hij aan Joachim kremer schuldig was 24 k.g. afkomstig van goede droge zalm die hij inderdaad van 

hem ontvangen had.  

 

Nr. 345 FOLIO:                   141v           DATUM:                     4 november 1560 

 

Griethe Witte, oud 59 jaar, gedaagd door Geertruidt Hoelboem, getuigt dat haar tante, Gerbrich van 

Loeven, het huis dat nu van getuige is, ongeveer 40 jaar geleden in bezit had met de stal, zo groot en 

zo ruim als die nu is en met twee kamertjes er boven, waar twee bedden stonden.  

Dirckijn Scholte, oud 70 jaar, getuigt zoals Grethe en meldt dat wijlen Gerbrich van Loeven, de tante 

van Grethe, het huis ook gebruikt heeft. 

Laurens, de weduwe van Johan Thymensz, meldt dat wijlen Arent Petersz en zijn vrouw Lysbeth van 

Genne het huis dat  Geertruidt Hoelboem nu bewoont, zo gekocht hadden van wijlen Alyt van 

Hatthem, in de staat zoals Geertruidt het nu gebruikt, met stal en de twee kamers er boven, in het 

onderste kamertje stonden twee bedsteden waar getuige vaak geslapen heeft.  

 

Nr. 346 FOLIO:                 142              DATUM:                       4 november 1560  

 

Henrick van Hatthem en Marten Jansz, gedaagd door Albert Bitter, getuigen samen na apart verhoord 

te zijn dat zij bij Albert thuis aanwezig zijn geweest toen Nolle Schroer aan Albert Bitter zes last rogge 

verkocht; Albert zou per last 25 enkele daalders geven als Nolle terugkwam uit Jerusalem. Nolle  

beloofde Albert ook rogge te leveren als die in Kampen beter was, zodat Albert de rogge voor niets 

had. [ niet duidelijk ] 

 

Nr. 347 FOLIO:                 142              DATUM:                       8 november 1560 

 

Floer Claesz Backer, volgens zijn ouders 60 jaar oud en Berent Aertszen, volgens zij ouders 30 jaar, 

gedaagd door Daem Heijnzen, getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat zij eiser hier in Kampen 

wel gekend hebben, dat hij hier ongeveer vier jaar gewoond heeft en een fatsoenlijk man is die zich 

vroom en eerlijk heeft gedragen; zij hebben nooit gehoord dat hij iets onoorbaars heeft gedaan.  

 

Nr. 348 FOLIO:                 142v             DATUM:                       14 november 1560 

 

Johan Eckelboem, gedaagd door Willem Claesz, getuigt dat toen hij laatst uit Amsterdam kwam er 

geen gebrek was aan loodsen maar aan mensen om te bevrachten; omdat hij met andere dingen 

bezig was, heeft hij er geen acht op geslagen, wel de bemanning die het schip aan land bracht.  

Koert Jansz, gedaagd zoals boven, meldt hetzelfde.  

 

Nr. 349 FOLIO:               142v              DATUM:                         16 november 1560    

 

Henrick Claesz, Evert Baers en Willem van Zwolle, gedagvaard door Johan Dircksz, Thyman Claever 

en hun adherenten, getuigen, na apart verhoord te zijn, dat eisers hen onlangs uit het schip van 

Hessell Gerritsz vanaf het Diep aan land hebben gebracht, ’s morgens voordat de dag aanbrak en met 

goed tij; er waren nog geen loodsen op het schip die hen aan land konden brengen.  

Hessel Gerritsz, gedaagd zoals boven, meldt hetzelfde. 
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Gysbert van Bronckhorst, gedaagd zoals boven, getuigt als gezworen gemeensman dat hij op de 

avond voor St. Maarten met Dirck Bigger vanuit Amsterdam in het Diep kwam, kort voor de middag en 

liggend in de Reve tot ongeveer drie uur, hebben zij geen loods kunnen krijgen. Het schip van Johan 

Eckelboem met sloep lag vlakbij en zij hebben gedaan gekregen dat de knecht van Johan, met 

tegenzin, hen aan land bracht. Zij hebben hem daarvoor 10 stuiver Brabants gegeven.  

 

Nr. 350 FOLIO:                  143             DATUM:                       20 november 1560 

 

Johan van Grafhorst, oud 60 jaar en Henrick Petersz, 49 jaar, gedaagd door Wijchar Arentsz, getuigen 

dat zij Arent Wijchertsz wel gekend hebben, dat hij de vader was van eiser. Hij had een broer, Henrick 

Wijchertsz en was getrouwd met de weduwe van Herman Raeven. Wijlen Henrick Wijchertsz was een  

oom van eiser.  

 

Nr. 351 FOLIO:                143v              DATUM:                  21 november 1560              

 

Roebert Jansz en Jan Buerinck, gedaagd door Jan Henricksz, getuigen dat zij aanwezig zijn geweest 

toen eiser van Claes Gerritsz, schoenmaker, 18 ossen- en koehuiden kocht, waarvoor hij per stuk 42 

stuiver Brabants zou geven; verder nog 6 kalfsvellen, per stuk 9 stuiver Brabants. Zij hebben ook 

gezien dat Jan aan Claes Gerritsz 18 huiden betaalde vóórdat hij ze in ontvangst nam. Toen de 

huiden geleverd werden, kreeg Jan van Claes maar 17 huiden en 6 kalfsvellen, die hij ook geheel 

betaald heeft.  

 

Nr. 352 FOLIO:                 143v             DATUM:                   26 november 1560  

 

Mr Willem Ringelburch, gedaagd door Jacob Arentsz Keyser, getuigt en is bereid de eed af te leggen 

als hij daartoe verzocht wordt, dat Joirgen van Haersolte en wijlen zijn vrouw Alyt van Leuwen, 

evenals Willem Cluppel en diens vrouw Gese, onlangs bij elkaar waren en afspraken dat priester 

Geert Cluppel de vicarie van het H. Drie Koningenaltaar in de Bovenkerk zou hebben, wanneer het 

was weet getuige niet meer, het is al een tijd geleden. Hij baseert zich op documenten van de vicarie 

die bij priester Geert berusten. 

Priester Henrick van Heerde, gedaagd zoals boven, getuigt en is bereid de eed af te leggen, dat hij 

aanwezig is geweest toen de vicarie vergeven werd aan priester Geert Cluppel, maar hij weet de 

datum niet meer, hij weet ook niet meer precies wie aanwezig waren.  

 

Nr. 353 FOLIO:                 144              DATUM:                     26 november 1560 

 

Alyt Andriesdochter, gedaagd door Herman Brouwer, getuigt dat zij laatst een half pond garens die zij 

gesponnen had, bij Ida Reael bracht en dat Ida toen tegen haar zei dat ze nog even moest blijven 

omdat Styne, de vrouw van Herman Brouwer, aan de overkant zat en op haar wachtte. Getuige vroeg 

waarom dat was en Ida zei dat wijlen Kunne, Hermans vrouw, van haar een bed geleend had dat zij 

nu terug wilde hebben, anders moest zij in het stro slapen. Getuige zei dat ze dacht dat zij van Styne 

geld had geleend, waarop Ida zei dat ze inderdaad een daalder had geleend die ze haar evenmin kon 

terugbetalen.  

 

Nr. 354  FOLIO:                  144v           DATUM:                     27 november 1560 

 

Joirgen van Haersolthe, volgens zijn ouders 43 jaar oud, gedaagd door Jacob Arentsz Keyser, getuigt 

als gezworen raadslid, dat hij goed weet dat zijn overleden vrouw jfr Alyt van Leuwen in 1545 aan de 

zoon van wijlen Willem Cluppell (van wie hij de naam niet meer weet), de vicarie van het Heilige 

Drieëenheids altaar heeft overgedaan, in de St. Nicolaaskerk in de omgang.  
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Nr. 355 FOLIO:                   144v          DATUM:                      28 november 1560 

 

Cornelis Stuuvezant, volgens zijn ouders 47 jaar oud, stuurman, Johan Borchertszen, volgens zijn 

ouders 28 jaar oud en Herman Claeszen, volgens zijn ouders ongeveer 25 jaar oud, gedagvaard door 

Johan, de zoon van wijlen schipper Cornelis die Goyersz, getuigen na apart verhoord te zijn dat zij 

allen goed weten dat zij hun schipper wijlen de Goijer omstreeks St. Jacob toen zij van Dantzig koers 

wilden zetten naar Amsterdam, hebben horen zeggen dat zij ruimte moesten maken om 10 last weit in 

te laden; omdat de ruimte iets te groot was en niet vol, is er nog 1 last weit gestort. Cornelis 

Stuuvezant en Herman Claeszen melden nog dat de bemanning aan de schipper vroeg wie er voor de 

weit het priemgeld [ extraatje ] zou betalen, waarop wijlen de schipper antwoordde dat hij instond voor 

de 10 last van de koopman en wat de 11e last betrof, die kwam voor zijn rekening en daar hoefde hij 

hen geen priemgeld voor te betalen.  

De laatste twee getuigen hebben het priemgeld van de 10 last helpen opdrinken en van de 11e last, 

die van de schipper, hebben zijn niets gekregen.  

 

Nr. 356 FOLIO:                 145              DATUM:                        29 november 1560 

 

Jacob Geritsz, gedaagd door Jacob Berentsz, getuigt dat hij gezien heeft dat Dirck Lubbertsz, toen hij 

de ossen van Geert Leuwen had ingeladen, vanwege de droogte aan de kant van het Diep richting de 

stad aan de grond zat, maar dat er ruimte genoeg was om er langs te varen. Hij kwam aan de grond te 

liggen ’s middags tussen 11 en 12 uur, hij kwam weer los ’s morgens vroeg toen het dag werd, hoe 

laat, dat weet hij niet meer. 

Jan Schaep, gedaagd zoals boven, meldt dat hij gezien heeft dat Dirck Lubbertsz vanwege de droogte 

op weg naar de stad aan de kant van het Diep aan de grond lag en de volgende ochtend, toen hij 

uitvoer, is Dirck Lubbertsz hem tegemoet gekomen tussen 5 en 6 uur bij de Pijper. Hij weet niet hoe 

laat hij aan de grond liep en ook niet hoe laat hij weer los kwam.  

 

Nr. 357 FOLIO:                   145v          DATUM:                         29 november 1560 

 

Cathrina, de vrouw van Arent Jansz en Grethe, de vrouw van Hermen Kremer, gedaagd door Albert 

Cuiper, getuigen dat het kalf dat Albert Cuiper nu heeft, waarvan Hermen Kremer zegt dat het van 

hem is, geheel en al toebehoort aan Albert. Hij heeft het kalf groot gebracht, met Midvasten is het 

twee jaar oud en afgelopen zomer heeft het op Soevelingen gestaan; in 1559 stond het op het 

Bolwerk, de Wiltvanck en het Buitenkerkhof. Zij weten dit goed omdat het kalf zwart haar heeft en een 

half witte staar, onder de buik heeft het drie half-witte poten; getuigen hebben het kalf al veel langer 

gekend.   

Willem Willemsz, gedaagd zoals boven, getuigt dat Albert Cuiper een kalf zoals beschreven lange tijd 

langs de straat heeft laten staan, maar eigenlijk weet hij niet of het zijn eigendom is, hij heeft dat van 

horen zeggen.  

  

Nr. 358 FOLIO:                145v             DATUM:                        3 december 1560  

 

Evert Baers en Peter Albertszen Vrese, elk ongeveer 50 jaar oud, gedaagd door Gerrijt Wolterszen, 

getuigen dat zij met wijlen Wylhem van Packbergen op 21 juli 1559 op verzoek van eiser een 

getuigenis hebben afgelegd waar zij nog geheel achter staan. Evert meldt verder in aanvulling daarop 

dat de woorden vermeld in zijn getuigenis, gesproken zijn door Isebrant Claeszen en Peter Schutte.  

Nadat op 6 juli door de Raad van Kampen tussen Isebrant Claeszen en Gerryt Woltersz een vonnis is  

uitgesproken, meldt ook Peter Elbertsz als aanvulling op zijn getuigenis dat Peter Schutte de woorden 

in zijn getuigenis vermeld, tegen hem en wijlen Wylhem van Packbergen heeft gesproken, nadat er 

tussen genoemde partijen op 6 juli 1559 een uitspraak is gedaan. 
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Nr. 359 FOLIO:                 146v            DATUM:                          3 december 1560  

 

Henrick Janszen, volgens zijn ouders ongeveer 50 jaar oud en Warner Claeszen, volgens zijn ouders 

ongeveer 36 jaar oud, gedaagd door Wessel Hartgers uit Groningen, getuigen dat zij afgelopen herfst 

in Amsterdam op de Ossenmarkt in de herberg van eiser persoonlijk aanwezig zijn geweest en daar 

gehoord en gezien hebben dat ene Jacob Douwensz, Rotger Janszens zwager, o.a. een bepaald 

aantal vaatjes boter van producent wilde kopen, waarop Wessel Jacob gemeld heeft dat 50 vaatjes 

boter op Maria Lichtmis of Vastenavond anno 1561 afgerekend moesten zijn, ieder vaatje voor 24 

koopmansgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. Jacob bood Wessel op genoemde datum te 

betalen per vat een bedrag van 23 koopmansgulden (mits de koopwaar niet ‘belegen’ was), waarop 

Wessel antwoordde dat het hele goede boter was, die hij met St. Jacob voordelig heeft laten kopen, 

want hij wilde geen slechte kwaliteit ontvangen. Hij heeft alles opgestapeld in zijn huis en er 1 vat van 

verkocht, er is niets mis met de boter, maar hij heeft wel lang gestaan.  

Wessel wilde alleen ‘voetstoots’ verkopen, van weerszijden geen gezeur en gekrakeel. Jacob zei 

daarop (getuigen hebben het gezien en gehoord) dat hij per vat 23 keizersgulden zou betalen zonder 

gezeur, maar Wessel bleef bij 23½ keizersgulden. Tenslotte hebben de makelaars die erbij aanwezig 

waren (en bij de gestelde voorwaarden bleven) de kwestie afgemaakt op 23 carelsgulden en 1 oort, 

waarmee Jacob en Wessel tevreden waren. Wessel gaf 1 carelsgulden voor het gelag.  

 

Nr. 360  FOLIO:                147               DATUM:                    2 december 1560 

 

Dirck Hermensz, Arent van Campen en Johan Woltersz, bakker, gedaagd door Egbert Voss, 

glazenmaker, getuigen dat zij op St. Andriesdag ’s avonds om ongeveer 5 uur er bij aanwezig zijn 

geweest en gehoord hebben dat Cornelis Dubboltsz eiser uitschold voor schelm en dief, wel vijf of zes 

maal en tenslotte zei dat het was omdat hij Bruijninck wilde verdedigen. Eiser antwoordde dat hij dat 

niet kon bewijzen.  

 

Nr. 361 FOLIO:                147v             DATUM:                    5 december 1560    

 

Peter Schaep, gezworen loods, en Jan Derricksz, gedaagd door Jacob Berentszen, getuigen samen 

na apart verhoord te zijn, dat zij met een schuit ’s morgens vroeg naar het Diep waren gevaren en dat 

Dirrick Lubbertszen daags te voren was uitgevaren met een schuit vol ossen. Zij hebben toen gezien 

dat Dirricksz schip aan de Noordkant van het Diep lag en niet dwars in de bedding van het Diep. Hij 

hinderde niemand en andere schepen konden bij hem komen. Getuigen weten ook wel dat Dirrick ’s 

morgens van hier uit was weggevaren, toen zij ’s anderendaags vroeg in de ochtend, zoals gemeld, bij 

hem kwamen. 

Tyman Claver, gedaagd zoals boven, meldt dat hij gezien heeft dat Derrick Lubbertszen met zijn schip 

aan de kant van het Diep lag, toen hij de ossen van Geerdt Leuwen ingeladen had en dat andere 

schepen er makkelijk langs konden varen; hij is ’s middags om 12 uur daar bij zijn aanlegplaats 

gekomen tot aan 5 uur van de volgende ochtend. Hij weet dit goed omdat hij met een man uit de 

Kuinre, die hij meegenomen had, terzelfdertijd langs Derrick Lubbertszen voer en hem daar heeft 

helpen afmeren om hem op diezelfde morgen tussen 7 en 8 uur hier naar de kade te brengen.  

 

Nr. 362 FOLIO:                  148             DATUM:                       7 december 1560 

 

Allfert Claesdochter, gedaagd door Albert Cuiper, getuigt dat het kalf waarvan zowel eiser als Harmen  

Warnersz beweren dat het van hen is, geheel en al toebehoort aan Albert. Getuige weet n.l. heel goed 

dat Albert de eiser het kalf heeft groot gebracht en dat het in de a.s. vasten twee jaar wordt. Afgelopen 

zomer heeft het kalf op Soevelingen gestaan en in 1559 op het Bolwerk, de Wiltfanck en het Buiten 

kerkhof. Zij weet dit goed omdat zij lang de buurvrouw van eiser is geweest. Het kalf is zwart met een 

half witte staart, een witte onderbuik en drie half-witte poten. 
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Jan Sluiter gedaagd zoals boven, meldt dat hij gezien heeft dat het kalf dat Albert nu heeft, laatst door 

hem van Soevelingen werd gehaald waar het liep achter het brouwhuis van Gysbert van Bronckhorst; 

het kalf heeft zwart haar, een half-witte staart, een witte onderbuik en drie half-witte poten.  

Johan van Zwolle, gedaagd zoals boven, getuigt dat Albert het kalf dat hij nu heeft, nadat hij het van 

Soevelingen haalde, naar de Wiltfanck bracht en van daar naar zijn huis.  

 

Nr. 363 FOLIO:                    148v          DATUM:                      4 december 1560 

 

Geerdt Evertszen, volgens zijn ouders ongeveer 46 jaar en Claes Bouwensz, volgens zijn ouders 

ongeveer 32 jaar, gedagvaard door Gerdt van Cleve, getuigen dat zij goed weten dat zij in 1559 in 

Amsterdam bij wijlen Johan van Cleve thuis geweest zijn, waar zij gezien en gehoord hebben dat 

Duyff Janszendochter in gesprek met Geerdt van Cleve bekende dat zij een ijzeren kist, waarin 

registers en rekeningen lagen, door wijlen Johan van Cleve verzegeld, geopend heeft en ook de 

registers en boeken met rekeningen heeft ingezien. Toen Gerdt van Cleve in alle ernst aan Duyff 

vroeg wie haar had aangeraden dit te doen, heeft zij geantwoord (wat getuigen gezien en gehoord 

hebben) dat het op verzoek van haar zwager Jacob de Moesz was, die er ook bij aanwezig was en de 

registers en boeken heeft ingezien.  

  

Nr. 364 FOLIO:                  149             DATUM:                     7 december 1560 

 

Henrick van der Hoeve, oud ongeveer 71 jaar en Lambert Glauwe, oud 65 jaar, gedaagd door jfr 

Griethe Schinkel, getuigen dat wijlen Geert van Reesz een burger van Kampen is geweest en vader 

van eiser, hij was getrouwd met ene Geertruydt , de moeder van jfr Griethe.  

Henrick meldt verder nog dat wijlen Geerdt van Reesz een volle broer had die Henrick van Reesz 

heette en woonde in Lübeck waar hij ook gestorven is. Hij was dus een volle oom van jfr Griethe. 

 

Nr. 365 FOLIO:                 149v            DATUM:                       12 december 1560  

 

Peter Albertsz Vriese, volgens zijn ouders ongeveer 50 jaar, gedaagd door Alyt Gerritz, getuigt als 

gevolmachtigde van Bartholomeus Laurentsz uit Mechelen, Cornelis Dircksz, poorter uit Amsterdam 

en Claes Jacobsz, voogd over zijn vrouw Clara, getuigt dat hij uit handen van Claes Jacobsz 

ontvangen heeft een bedrag van ongeveer 400 c.g. afkomstig van diverse percelen, omstreeks 

Allerheiligen 1559. Van dit bedrag heeft Claes Jacobsz hem, getuige, twee handtekeningen 

overhandigd en voor één van beide stond Peter Henricksz, alias Slomp, borg voor 200 c.g., die Claes 

hem betaald heeft. Verder heeft getuige ontvangen uit handen van een der erfgenamen van Peter 

Hoenich, van het linnen laken dat Claes Jacobsz had gekocht van getuige, een bedrag van 300 c.g. 

en 50 c.g. waarvoor Peter Hoenich borg was geworden.  

Verder meldt hij dat Bartholomeus Lauwerentsz en Syll Willems van hem, getuige, gekocht hebben 

bepaalde Engelse lakens voor een bedrag van 50 pond Vlaams, betaalbaar met Maria Lichtmis, 

waarvan getuige een document heeft welke lakens naar de winkel van Claes en Clara gebracht zullen 

worden, omdat Bartholomeus een maatschap vormde met Claes Jacobsz. Getuige heeft nog een 

document groot 229 c.g. afkomstig van linnen laken dat Bartholomeus en Claes van getuige gekocht 

hebben, betaalbaar met Midvasten, uiterlijk met Pasen.  

 

Nr. 366 FOLIO:                  150              DATUM:                         14 december 1560 

 

Jacob van Lochum, gedaagd door Henrick Petersz, getuigt dat hij met Michaelis bij Evert Lebe 

aanwezig is geweest toen Henrick Petersz, de eiser, van Thonys Snoeck vier vette koeien kocht. 

Henrick zou, voor zover getuige zich herinnert, voor ieder koe 17½ c.g. geven, te betalen met Maria 

Lichtmis, uiterlijk met Vastenavond.  
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Nr. 367 FOLIO:                 150v              DATUM:                          7 januari 1561  

 

Schipper Geert Vriese, gedaagd door Bartolt van Wylsum, getuigt dat Geerdt Evertszen in 1555 hem 

bij Geerdt thuis voorstelde een ring, die getuige nu in tegenwoordigheid van Claes Kruse en Aerendt 

to Bocop door goudsmit Borchart heeft zien openmaken, mee te nemen naar het Oosten; hij wilde 

hem inzetten op 9 gulden courant, waarop Geerdt antwoordde dat hij geen verstand had van de 

verkoop van ringen, maar als hij de ring mee wilde geven, dan moest hij zeggen wat de waarde ervan 

was. Er werd vastgesteld dat het 6 gulden courant aan goud was en getuige zou hem daarvoor bier of 

vlas, dat was hem om het even, terugbrengen.  

Hij heeft echter meegebracht vier vierendelen steur, het vierendeel gerekend voor 1½ gulden courant 

uit Koningsbergen. In een ander jaar, is getuige weer in Koningsbergen gekomen en werd in deze 

kwestie aangesproken als dief en vervalser. In die stad had men geconstateerd dat de ring vals was 

en niet meer waard dan 7 grossen. Toen getuige terug was uit het Oosten, heeft  Henrick van den 

Dam zich bij getuige vervoegd en vroeg hem of hij de ring mocht zien die hij voor zijn zwager Geerdt 

Evertszen mee naar het Oosten had genomen. Schipper Geerdt liet hem de ring zien. Toen Henrick 

de ring bekeken had, zei hij dat hij de ring wel kende en ook wist hoe Geerdt eraan was gekomen. Hij 

heeft hem niet van de familie maar van een hoofdman gekregen. Naderhand heeft schipper Geerdt de 

ring hier in Kampen laten taxeren door goudsmit Borchart, die ook zei dat hij vals was. Er werd een 

plakje lood in gevonden dat getuige tot op vandaag in aanwezigheid van Schepenen gezien heeft. De 

goudsmit heeft de ring niet hoger getaxeerd dan op 6 of 7 stuiver Brabants. 

Jacob Jansz, gedaagd zoals boven, meldt als gezworen gemeensman dat hij van zijn zwager schipper 

Geerdt Frese gehoord heeft dat Geert Evertszen schipper Geerdt op zijn reis naar het Oosten de ring 

meegegeven heeft, die getuige nu in aanwezigheid van Claes Kruse en Aerent to Bocop door 

Borchart heeft zien taxeren. Getuige heeft ook gezien dat Borchart de ring open maakte toen schipper 

Geert de eerste keer uit het Oosten kwam en het loden plaatje vond. De ring werd niet hoger 

getaxeerd dan op 6 of 7 stuiver Brabants. Jacop meldt verder nog dat Henrick van den Dam 

naderhand bij hem en zijn zwager Geert kwam en vroeg of hij de ring mocht zien, waarna Henrick  

zei dat hij wel wist waar de ring vandaan kwam. Henrick zei nog veel meer over die ring, maar die 

woorden is getuige vergeten omdat het lang geleden is.  

 

Nr. 368 FOLIO:                 152              DATUM:                      8 januari 1561 

 

Henrick Claeszen, gedaagd door Melchior Gulicker, getuigt dat hij een tijd geleden gezien heeft dat 

Melchior de eiser ’s middags tussen 3 en 4 uur bij wijlen Herman Budde kwam en een leren reiszak bij 

zich had; nadat hij zijn schoenen eruit had genomen, heeft hij de reiszak aan Elsgen, de weduwe van 

Herman, overhandigd om deze in haar kast op te sluiten. De kast stond toen vlak bij de bank en kon 

niet zomaar geopend worden, daarom heeft getuige het kastje gecontroleerd en gezien dat Elsgen het 

kastje had geopend en de reistas in de hoek bij de haard had geborgen en daarna weer had gesloten. 

Getuige weet niet wat Melchior de eiser in zijn reistas heeft gehad, Melchior werd toen ook door Jan 

Gerrytszen zijn laarzen uitgetrokken. Toen dit gebeurd was, is getuige met Melchior uit Elsgen huis 

gegaan en daarna weer teruggekomen in haar herberg waar zij beiden hebben zitten drinken tot een 

uur of zes in de avond. Getuige heeft niet gezien dat Elsgen de waardin de reistas weer aan Melchior 

aan gaf.  

Jan Gerrytszen, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Henrick Claeszen omdat hij met hem aanwezig 

was, behalve dat hij aan een andere tafel zat te drinken tot ’s avonds 7 of 8 uur. 

 

Nr. 369 FOLIO:                   153            DATUM:                   8 januari 1561 

 

Wynolt Schroer en zijn vrouw Lutgart, gedaagd door Johan van Uterwieck, getuigen samen na apart 

verhoord te zijn, dat zij Zwaene, de oude dienstmaagd van Johan van Uterwieck, die nu bij Gerrith 

Chratzen woont, hebben horen zeggen dat haar bazin, de vrouw van Johan, haar niet had toegestaan 
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overdag weg te gaan, maar wel daarvoor. Zij was niet gegaan op verzoek van de joffer maar uit haar 

eigen vrije wil.  

 

Nr. 370 FOLIO:                  153v           DATUM:                   17 januari 1561 

 

Jonge Reyner, volgens zijn ouders ongeveer 53 jaar oud, Hans Worst, volgens zijn ouders ongeveer 

53 jaar oud en Gysbert van Brinckhorst, volgens zij ouders ongeveer 37 jaar oud, gedaagd door 

Johan Gijsen, getuigen als lidmaten van de gemeente. Jonge Reyner zegt dat Volcker Ghysen, broer 

van eiser, twee jaar lang met hem als bootgezel gevaren heeft, zijn tijd goed heeft uitgediend en zich 

altijd correct gedragen heeft, zoals een vrome gezel betaamt. Hij bedankt hem voor zijn diensten en 

heeft op een eerlijke manier afscheid van hem genomen.  

Hans Worst verklaart dat Volcker Ghysen een half jaar lang, n.l. de hele zomer, met hem naar het 

Oosten en naar het Westen heeft gevaren als bootgezel en hem trouw heeft gediend; zij hebben op 

een goede manier afscheid van elkaar genomen. Hij heeft zich altijd eerlijk en vroom gedragen zoals 

je van een gezel kunt verwachten.  

Gysbert van Brunckhorst getuigt dat hij dikwijls bij Volcker Gijsen zijn goederen zoals koren, gerst e.d. 

heeft aanbesteed om ze te vervoeren en hem daarvoor naar behoren heeft beloond. Zijn handel en 

wandel staan goed bekend evenals zijn commerciële activiteiten, hij is een eerbare man.  

 

Nr. 371 FOLIO:                  154             DATUM:                  22 januari 1561    

 

Geerloff Jansz en Willem Vene, gedaagd door Henrick Jansz, getuigen dat zij laatst aanwezig zijn 

geweest bij Gerrith van Zwolle, waar zij gehoord hebben dat Claes Schroer op legale wijze van 

Henrick Jansz het huis kocht waar Henrick in woont, op de volgende voorwaarden. Uit het huis 

zouden 5 h.p. gaan en 1 mengele wijn en Willem meldt bovendien dat hij hoorde dat Henrick de eiser 

zei dat 3 van de 5 h.p. erftins was en niet aflosbaar, de andere 2 h.p. waren aflosbaar. Claes zou voor 

de overwaarde 52 g.g. geven, de gulden van 28 stuiver Brabants, waarvan 26 g.g. betaald zou 

worden met Pasen 1561 en de rest met Martini van hetzelfde jaar. In aanwezigheid van getuigen heeft 

Claes dit geaccepteerd en Henrick sloot de koop; voor de wijnkoop gaf hij een konings daalder 

waarmee beiden tevreden waren.  

 

Nr. 372 FOLIO:                  154             DATUM:                   6 november 1560 

 

[ in de kantlijn: deze getuigenis is gedaan vanwege Frans van der Koerbeke en anderen die over deze 

kwestie getuigd hebben of nog zullen getuigen.] 

 

Zeiger Jansz, gedagvaard door Dyrck Buiter, getuigt als gezworen bode dat hij gezien en gehoord 

heeft op 4 november dat Pilgrim van Hardenstein woorden had met Jacob van Wilsum in het 

Schepenhuis, toen de Hubertini iets vierden tussen 8 en 9 uur ’s avonds. Volgens Gerrith Crachtzen  

heeft Pilgrim verteld dat hij van een bepaald voornemen afstand nam (om de stad Kampen rijk te 

maken) en dat het eerlijke gezelschap het plan niet zou versturen, maar naar huis zou gaan. Toch 

wilde Hardenstein niet terechtgewezen worden, hij bleef bij zijn voornemen en volhardde in zijn 

gekibbel. Gerrith Crachtzen ging naar huis en dat had Dirck Buiter, die bovenaan de tafel zat, in de 

gaten en ging bij Hardenstein zitten en praatte vriendelijk met hem: hij moest toch vrolijk en tevreden 

zijn en de maatschap niet verstoren, hij zou hem, als een bisschop van St. Hubertus, een pot bier toe 

drinken. Hij gaf hem een hand en wilde dat Pilgrom dat niet zou weigeren. Pilgrim ging met scherpe 

woorden hier tegen in en zei dat hij niets van hem te verwachten had, dat hij wel de bisschop op de 

munten kon slaan. Buiter vroeg waarom hij dat wilde en dat hij hem geen strobreed in de weg had 

gelegd. Hardenstein ging door en zei tegen Buiter “wat zeg je nu?” Er ontstond een handgemeen 

waarbij Hardenstein een kwartliter kan naar Buiter gooide die hem aan het hoofd raakte zodat het 
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bloedde. Buiter pakte een mengele kan en sloeg Hardenstein ermee, twee of driemaal op zijn hoofd 

en hij bloedde ook. Tenslotte werden zij door Kuerbeke en getuige uit elkaar gehaald.  

 

Nr. 373 FOLIO:                 155              DATUM:                       23 januari 1561 

 

Jonge Jan Branthorst, gedaagd door Jan Gerritsz, getuigt dat de huwelijkse voorwaarden geschreven 

door de Schout van Kampen en door hem ondertekend, gemaakt zijn met goedkeuring van zijn vader 

Jan Branthorst, en op diens bevel ondertekend.  

 

Nr. 374 FOLIO:                  155             DATUM:                      24 januari 1561 

 

Peter Schaep, oud ongeveer 46 jaar, Gerryt Joes, oud 32 jaar en Jan Jansz Clotinck, ongeveer 27 

jaar oud, gedaagd door Ariaen van Hoerne, getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat zij in het 

begin van dit jaar bij elkaar waren op het schip van Ariaen op het Diep voor Kampen en dat Ariaen 

toen met de koopman die op het schip was, aan hen vroeg of zij het schip en de goederen konden 

bergen. Getuigen vroegen wat hij hen daarvoor wilde geven, zij vroegen 1 pond groot. De koopman     

(niet de schipper) vroeg daarop of zij soms dachten dat zij hen ‘gevangen’ hadden. Getuigen zeiden 

dat ze niemand gevangen wilden nemen, maar dat het hen heel wat arbeid zou kosten om het schip te 

bergen. Zij waren wel is waar aan boord maar zouden er wel vanaf komen. Ze zijn toen van boord 

gegaan. Toen riep de schipper of ze de koopman mee aan land konden nemen, hij zou daar wel voor 

betalen. Toen de koopman aan land was, heeft hij zelf betaald. Getuigen melden ook dat zij, vóór zij 

van boord gingen, tegen de koopman zeiden dat als hij vond dat zij teveel vroegen, hij maar iemand 

anders moest vragen het schip en de goederen te bergen, laat de kazen er maar in zitten. De schipper 

mag het ook zelf doen (want er is nog geen grondijs).  

Aan land gekomen, bleef de koopman nog een dag en een nacht in de stad zonder potschip te vinden  

waarmee men de schipper kon helpen. De volgende dag is hij met een roeiboot naar het schip van 

eiser gevaren zonder materiaal of mensen mee te brengen waarmee men het schip kon bergen.  

 

Nr. 375 FOLIO:                  156             DATUM:                         27 januari 1561 

 

Berendt Gerritszen, dienaar van mr Godtschalck ten Indick, volgens zijn ouders ongeveer 33 jaar oud, 

gedaagd door Johan Clant, getuigt dat hij in de zomer van 1559, toen de bruiloft van Hermen Coners 

plaats vond, voor eiser op diens kosten kaas gehaald heeft en een of twee kannen wijn, die eiser zijn 

familie uit Groningen, die toen in mr Godtschalcks hof waren, wilde aanbieden. Hij schonk hen ook 

bier en wijn en toen mr Godtschalck en Johan Clant woorden met elkaar kregen, getuige weet niet 

meer wat er gezegd is, heeft Johan Clant de hof verlaten en nam een gesloten schrijn mee waarvan 

getuige niet wist wat er in zat. Johan mocht het kistje bij de buren neerzetten en het werd later door mr 

Godtschalck of jfr Hylle Clant weer opgehaald. Het is getuige niet bekend dat het kistje open gemaakt 

is of het is voor hem verzwegen. 

Toen getuige ’s avonds met de bruidegom Herman Coners zat te drinken in de Wijnkelder, vroeg hij 

Johan Clant of hij ook thuis wilde gaan slapen, waarop Johan bevestigend antwoordde mits er ‘vrede’ 

was want zijn vrouw en haar vader waren tegen hem tekeer gegaan. Getuige zei toen dat het wel zou 

verbeteren. 

Getuige weet ook nog heel goed dat Clant in 1559 na Michaelis een os van Groningen naar Kampen 

naar het huis van mr Godtschalck gestuurd heeft met een partij koren. Getuige kan verder niets 

toevoegen aan de verklaringen, omdat hij niet op de hoogte is.  

 

Nr. 376 FOLIO:                    156v            DATUM:                    27 januari 1561                       

 

Anna van Zutphen, dienstmaagd van mr Godtschalck ten Indick, volgens haar ouders ongeveer 40 

jaar oud, gedaagd door Johan Clant, getuigt dat toen Jan Clant met zijn familie uit Groningen in de hof 
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van mr Godtschalck was, hij woorden kreeg met mr Godtschalck en in een kwade bui de hof uitliep; hij 

nam een gesloten schrijn mee waarvan getuige de inhoud niet kende. Mr Godtschalck of zijn dochter 

Hylle heeft het terug laten halen en getuige weet niet of het kistje open geweest is. 

Zij weet ook goed dat mr Godtschalck later tegen Clant gezegd heeft dat hij in- en uitliep en dat hij dat 

niet wilde hebben. Hij vroeg hem waarom hij dat deed en Clant antwoordde toen dat het huis voor 

hem verboden was en dat hij nu ook de hof voor hem wilde sluiten, dat hij dat niet moest doen.  

Toen mr Godtschalck naar Oldebroek wilde rijden en zijn zwager Clant mee wilde nemen en Clant dat 

niet wilde, maar naar Groningen wilde gaan, is hij toch op aanraden van getuige mee naar Oldebroek 

gegaan. Zij meldt ook dat Clant ettelijke etenswaar en koren naar het huis van mr Godtschalck in 

Groningen heeft gebracht.  

Tevens dat Clant ongeveer binnen acht dagen ten huize van mr Godtschalck bij diens vrouw jfr Hylle 

is geweest, waar zij vriendelijk met elkaar hebben gesproken; getuige heeft niet anders gehoord dan 

dat zijn vrouw zich met goede woorden met hem onderhield en zei dat zij en haar kinderen hun vader 

niet kwaad moesten maken. Meer weet getuige niet.  

 

Nr. 377  FOLIO:                   157v          DATUM:                       29 januari 1561 

 

Berendt Drake en Mauris Jansz, gedaagd door Johan Gerritszen Collart,  getuigen samen na apart 

verhoord te zijn, dat zij bij Jacob Berentszen, de waard in de Salm, aanwezig zijn geweest en daar 

gezien en gehoord te hebben dat Johan Gerritszen, de eiser, van Johan Fennickens 20 loop zout 

gekocht heeft binnen een jaar, waar Jan Fennickens zelf garant voor stond, waarvoor hij 38 c.g. zou 

geven, de gulden van 20 stuiver Brabants; verkoper zou het zout leveren acht dagen na de koop, wat 

niet gebeurd is. De koop heeft plaats gehad ongeveer een maand geleden.  

 

Nr. 378 FOLIO:                   157v          DATUM:                       31 januari 1561 

 

Peter Hekelmacker en Gysbert Louwe, gedaagd door Cornelis Henrickszen, getuigen dat zij wel 10 of 

11 jaar buren van eiser zijn geweest en nooit gehoord hebben dat hij zich onbehoorlijk heeft gedragen 

en dat hij op een eerlijke manier zijn kost heeft verdiend; zijn handel en wandel was zoals het hoort.  

 

Nr. 379 FOLIO:                   158            DATUM:                         1 februari 1561 

 

Claes Bruinszen, gedaagd door Jan Bruinszen, getuigt dat hij ongeveer drie jaar geleden aanwezig 

was bij Lambert Stuyrman, waar door ‘goede luiden’ de onenigheid tussen wijlen Jan Franckzen en 

eiser werd bijgelegd. Frank, de zoon van Jan Vrancken, stond borg voor zijn vader opdat hij zich aan 

de afspraken zou houden; er werd ook afgesproken dat Jan Vranckzen aan Jan Bruinszen 3½ gulden 

courant zou geven, de gulden van 20 stuiver Brabants, waarmee een en ander opgelost moest zijn.  

Albert Wonder, gedaagd zoals boven, getuigt zoals hierboven, maar hij herinnert zich niet hoeveel 

geld aan Jan Bruins beloofd was, want het is al zo lang geleden. 

 

Nr. 380 FOLIO:                 158              DATUM:                         1 februari 1561 

 

Claes Bruinsz, gedaagd door Nele, de weduwe van Johan Vranckzen, getuigt dat lang nadat de 

onenigheid tussen wijlen Jan Vranckzen en Jan Bruinsz bijgelegd was, hij op verzoek van Jan Bruinsz 

naar Jan Vranckzen gegaan is om hem te vragen of hij Jan Bruinsz 2 c.g. wilde lenen, waarop Jan 

Vranckzen zei dat hij dan wel een onderpand van hem wilde hebben. Dat gebeurde ook.  

 

Nr. 381 FOLIO:                  158v           DATUM:                      29 januari 1561 
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Tyman Claver en Peter Jansz, gedagvaard door Cornelys Dubboltsz, getuigen samen na apart 

verhoord te zijn dat ongeveer drie weken voor kerstmis, Cornelys onder de Clocke bij Herman Vetten 

voor de deur stond, waar ook Egbert Glasemaker en schipper Bruynynck waren.  

Cornelys en Bruynynck kregen woorden met elkaar omdat Bruynynck zijn zaken niet op orde had en 

zijn schelmenstreken niet kon laten. Egbert Glasemaker zei dat het zo’n vaart niet liep, dat Bruynynck 

zo’n man niet was en Cornelys gaf Egbert ten antwoord dat hij zich afvroeg waar het nu eigenlijk om 

ging. Hij moest eerst maar eens bewijzen dat in het Stadsboek over Bruynynck vermeld staat of 

Herman Vranckensz het [?] in zijn kantoor heeft liggen of ik houd hem voor de schelm die hij is. 

  

Nr. 382 FOLIO:                  159             DATUM:                       3 februari 1561 

 

Willem Kerstgensz en Bartolt Hermensz, gedaagd door Geert Claesz, getuigen dat zij ongeveer drie 

jaar geleden aanwezig zijn geweest toen eiser rekenschap aflegde aan zijn mede-betrokkenen over 

de spreng waar wijlen Geert Baeck ook bij was; er werd vastgesteld bij het afhandelen van de kosten, 

dat ieder voor zijn deel nog 5½ g.g. moest betalen en 1 stoter.  

 

Nr. 383  FOLIO:                 159v            DATUM:                        4 februari 1561 

 

Henrick van der Hoeve, gedaagd door Hans Haecke, getuigt dat hij een tijd geleden bij Syen Martensz 

is geweest, waar Hans Haecke en Johan van Uterwijck ook waren, om het huis van wijlen mr Berent 

Ottensz te huren. Getuige was daar als momber met Syen als tante van de kinderen van wijlen 

priester Berent, om een contract op te stellen en de huurprijs te bepalen; omdat zij niet tot 

overeenstemming konden komen, gaf getuige Syen een volmacht dat zij het huis zou verhuren. Het 

gebeurde ook dat Hans de eiser getuige hierover meer dan eens gevraagd heeft, waarop hij altijd als 

antwoord kreeg dat hij zich moest wenden tot Syen, wat zij deed m.b.t. de verhuur, daar was hij 

tevreden mee. Er is getuige nooit een huurcedule voorgelegd om te tekenen. 

Leonart van Libburch, gedaagd als boven, meldt dat ongeveer een half jaar geleden Hans de eiser bij 

hem kwam en zei dat hij het huis van priester Berent Ottensz sr van Syen Martens had gekocht en liet 

hem een brief zien die Hans zelf had geschreven. Getuige zei toen tegen Hans dat als zij het verkocht 

had, zij het ook kon leveren, omdat zij de goederen van de kinderen van priester Berent beheerde. 

Het is ook waar dat getuige naderhand toen het huis verkocht was, tegen Hans gezegd heeft dat hij 

als momber over de kinderen niet bij de koop en verkoop van de huizen tussen priester Derrick 

Neeffgen en Syen Martens geweest is. Hij is hen altijd ter wille geweest en kan hen evenmin straffen 

door geen momber meer te zijn, zodat er geen bewijzen in het Momberboek van de stad komen te 

staan.  

 

Nr. 384 FOLIO:                    160v         DATUM:                   29 januari 1561 

 

Henrick van Cleve, volgens zijn ouders ongeveer 50 jaar, gedaagd door Johan Clant, getuigt dat het  

charter dat hem getoond is, ondertekend met A en aan de buitenzijde met Reynder in het handschrift 

van de secretaris van de stad Kampen, mr Godtschalck ten Indick, heel gelijkend is, maar hij heeft 

hem niet zien schrijven. Hij weet dus niet zeker of het echt is of namaak.  

Getuige heeft eiser ook vaak horen zeggen dat hij met zijn vrouw alleen en apart van mr Godschalcks 

schoonvader wilde wonen. En dat Clant dit in aanwezigheid van getuige wel tegen Hille zijn vrouw 

gezegd heeft. Clant wilde ook dat getuige dit tegen zijn vrouw zei, wat ook gebeurde, maar Hille 

weigerde het te accepteren; of dat nu ook nog zo is, weet getuige niet.  

Hij meldt ook dat Clant in 1559 bij hem kwam eten en dat Hille hem gevraagd had na de maaltijd bij 

haar te komen, maar zij is niet gekomen.  

Hij getuigt ook dat Clant na ongeveer vier uur bij Hille kwam in het huis van Godtsvrendt ten Indick in 

aanwezigheid van getuige en priester Tymen Hermensz en dat hij wilde dat Hille met hem t.z.t. weer 

naar de omgeving van Groningen wilde komen, waar zij op antwoordde dat zij dat niet van plan was. 
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Haar broer, Godtsvrend ten Indick, zei ook dat ze niet uit Kampen weg zou gaan. Clant vroeg toen of 

zij zo apart moesten leven en of hij ongepast met haar geleefd had e.d.  

Verder meldt hij dat hij in 1559 in juni de boodschap kreeg om bij mr Godtschalck ten Indick te komen 

waar toen ook notaris en getuigen waren en waar Clant ook gevraagd was te komen in die kamer. Mr 

Godtschalck hield toen een lange toespraak waarop Clant ten antwoord gaf dat het een met het ander 

tegenstrijdig was. De aanwezigen reageerden met de opmerking dat er een overeenkomst gesloten 

moest worden. Clant was aanvankelijk onwillig maar tenslotte na veel gepraat, is er een akkoord 

gesloten, waarvan Tymen Hermensz de notaris was en dat getuige ook heeft ondertekend. Johan 

Clant heeft het akkoord uiteindelijk ook ondertekend. 

Getuige meldt ook nog dat hij op een ander moment aan Clant geschreven heeft dat mr Godtschalck 

hem eertijds had verteld, toen de goederen van Johan Clant in Oostum in Groningen vrij en onbelast 

waren, dat alles wel tussen de 6000 en 7000 gulden waard was.  

Over de andere vraagstukken kan hij niets zeggen omdat hij er niet van op de hoogte is.  

 

Nr. 385 FOLIO:                 161v            DATUM:                      3 februari 1561 

 

Jfr Hylle, de vrouw van Johan Clant, gedaagd door haar man, getuigt, nadat de secretaris de 

interrogatoria had voorgelezen, met een betoog waarin zij zegt dat zij in Friesland zeker proces voerde  

tegen haar man waarin zij aangeklaagde was en dat zij wegens beschreven rechten en ook wegens 

een bepaald statuut of plebisciet van de stad Kampen, niet schuldig kan worden verklaard en voor 

haar eigen zaken kan opkomen; de vragen die haar gesteld worden over haar eigen zaken, wijst zij af.  

 

Nr. 386 FOLIO:                   162            DATUM:                      5 februari 1561 

 

Claes Doedensz, gedaagd door Luitgen Kempe, getuigt dat laatst voor Kerstmis bij hem thuis Luitgen 

Kempe en Nolle Nollensz zaten te drinken en dat hij toen gehoord heeft dat Luitgen het over het 

kopen van laken had en dat Nolle daar op antwoordde dat wat je van mij koopt, moet contant betaald 

worden en het andere dat je me schuldig bent, daar wil ik wel op wachten, eventueel tot volgend jaar, 

eerder hoef je het niet te betalen. Luitgen ging akkoord.  

 

Nr. 387 FOLIO:                   162            DATUM:                       7 februari 1561 

 

Joachim Geertz, kremer en Nele van Noy, gedaagd door Henrick Leyendecker, getuigen samen na 

apart verhoord te zijn, dat zij aanwezig zijn geweest, behalve Nele die niet bij de koop was en het 

gehoord heeft van Jan, toen Jan ter Stege een os aan eiser verkocht had voor 15½ ryder gulden die 

hij op zijn woord zou ontvangen. De os zou aardig vet zijn maar getuige zei tegen Jan dat de os niet 

zoveel waard was, omdat het een klein exemplaar was. Jan antwoordde dat hij de os op zijn woord 

aannam, behoorlijk vet was en altijd op droog land had gestaan, zodat men daar niet over kon zeuren. 

 

Nr. 388 FOLIO:                  162v           DATUM:                         7 februari 1561 

 

Warner Jansz, Jan Jansz en Henrick Brinkman, gedaagd door schipper Ariaen Jansz uit Hoorn, 

getuigen dat zij laatst waren ingehuurd door een koopman uit Deventer, Jan genaamd, zijn 

achternaam is hen onbekend, om een partij kaas uit het schip van eiser te lossen en aan land te 

brengen, waarvoor de koopman getuigen en anderen 11 gulden courant zou geven, de gulden van 20 

stuiver Brabants. Getuigen hadden toen zij ingehuurd waren, het schip met de goederen wel degelijk 

kunnen bergen en die naar de gewenste plek kunnen brengen, maar de koopman wilde dat niet 

toestaan vóórdat hij zelf erbij was geweest om de situatie in ogenschouw te nemen, niettegenstaande 

getuigen met hun gezellen bereid waren het schip op dezelfde dag nog te bergen. Toen de koopman 

’s avonds kwam, beklaagde hij zich dat hij getuigen en hun gezellen niet waren meegekomen, hij sloot 

dezelfde avond nog een nieuw akkoord om voor het schip de volgende dag vier schuiten te laten 
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komen om het schip van eiser te bergen. Hij zou daarvoor betalen aan getuigen en hun gezellen 17 

c.g., de gulden van 20 stuiver Brabants. De volgende dag zat het water zo vol grondijs dat varen 

onmogelijk was, maar de schipper had zijn uiterste best gedaan het schip en de goederen te bergen 

en had daarbij zijn vingers verloren, want als het schip dwars was komen te liggen dan waren ze alles 

kwijt geweest. Zij hebben donderdags geholpen het schip, dat door de kracht van het ijs aanmerkelijk 

ver was afgedreven, weer op het droge te brengen. Toen dat was gebeurd, wilde de koopman nog 

niet toestaan dat de kaas uit het schip werd gehaald, maar getuigen en hun gezellen hebben vier 

schuiten vol kaas gelost en naar het groene land gebracht en dat alleen vanwege het aandringen van  

de schipper en niet van de koopman, die de kaas liever in het schip liet liggen.  

 

Nr. 389 FOLIO:                  163             DATUM:                      8 februari 1561  

 

Frans van der Koerbeeke, gedaagd door Dyrck Buyter, getuigt als gezworen gemeensman dat hij 

laatst gehoord heeft, toen de Hubertini bijeen waren op het stadhuis voor een drankje ’s avonds toen 

de kaarsen brandden, dat Pilgrim van Hardenstein met Dyrck Buyter twistte en, zoals getuige vernam, 

opstond van de tafel, de zilveren kroesen van tafel haalde en ze naar het huis van Peter Jansz Cock 

bracht zodat ze niet gestolen zouden worden. Er stonden n.l. jonge boeven aan de deur en toen hij 

terug kwam in het stadhuis, zag getuige dat Pilgrim Buiter met zijn vuist in het gezicht sloeg. Getuige 

liep toen haastig naar de tafel en sprong er op, Zeyger liep voor hem. Hij zag dat Pilgrim en Dyrck 

elkaar beiden met kannen sloegen en bloedden; Zeyger bloedde ook.  

Meer weegt hij niet van deze kwestie. 

Geertken Thoenis, gedaagd zoals  boven, getuigt dat zij ook aanwezig was op de avond dat de 

Hubertini op het stadhuis zaten te drinken en dat zij gezien heeft dat Jaspar Seissinck en priester 

Jacob van Wilsum waren opgestaan om naar huis te gaan; daarna ging Dirck Buyter bij Pilgrim van 

Hardenstein zitten. Pilgrim bracht een volle kroes bier en toen Dirck die had leeggedronken, wilde 

Pilgrim voor zich zelf inschenken; hij pakte de mengele kan wat Dirck niet toestond en toen sloeg 

Pilgrim hem met de vlakke hand in het gezicht. Dirck pakte de kan van Pilgrim af, hield hem vast en 

sloeg hem met de kan op zijn hoofd zodat hij bloedde. Getuige was er alleen bij en riep om hulp; toen 

kwamen Zeyger Jansz en Lange Bouke aanlopen en haalden hen uit elkaar, want anders had Dirck 

Buyter Pilgrim, die dronken was, dood geslagen, hij liet zich slaan als een kind. Getuige heeft evenmin 

gezien dat Pilgrim een kan in de hand had waarmee hij Dirck sloeg of verwondde.  

 

Nr. 390 FOLIO:                164               DATUM:                       10 februari 1561 

 

Styne Albertsz, gedaagd door Dirck Buiter, getuigt dat zij, toen de Hubertini zaten te drinken ’s avonds 

omstreeks 8 of 9 uur op het stadhuis, hoorde dat Pilgrim van Hardenstein woorden had met Dirck 

Buiter over een kan, die ze beiden wilden hebben om te schenken. Het gebeurde dat Pilgrim Dirck met 

zijn vuist in het gezicht sloeg, waarop Dirck de kan pakte en Pilgrim ermee sloeg totdat hij bloedde. 

Pilgrim pakte ook een kan en sloeg Dirck ermee; zij sloegen elkaar totdat men ze uit elkaar haalde. 

Getuige heeft niet gezien dat Dirck bloedde door het slaan van Pilgrim, maar zij heeft wel gezien dat 

ze beiden bloedden; meer weet zijn niet.    

 

Nr. 391 FOLIO:                 164              DATUM:                        10 februari 1561  

 

Anna Wolters, weduwe van Joachim van Zwolle, volgens haar ouders 41 jaar, gedaagd door Frans 

Wijtholt uit Deventer, getuigt dat in 1547 Herman, gezel van Collen, schrijver van wijlen hopman 

Helmich van Twijckel, na het overlijden van de hopman op zijn sterfbed, waarbij hij door getuige werd 

verzorgd, Roloff van Steenwyeck bij zich liet komen, de schrijver van Bartolt van Langen, die op 

verzoek van Herman diens testament schreef, waarna Herman vroeg aan Roloff, Bartolt van Langen 

en hopman Wolter van Deventer of zij drieën namens hem iets wilden doen, n.l. de betaling ontvangen 

voor de knechten van wijlen hopman Twijckels knechten en iedere knecht geven wat hem toekwam, 
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wat te zien was in zijn kasboeken; wat er overbleef, daarvan zouden de erfgenamen van wijlen 

Helmich van Twijckel zijn hopman zijn deel geven en eveneens zijn vrouw en kinderen. Hij zei ook dat 

zijn eigen beloning bij de hopman op diens rekening was blijven staan en dat deze hem de derde 

penning ervan had beloofd. Toen de betaling was gedaan na het overlijden van Herman, zijn de 

boeken van Herman met het geld weer opgeborgen en bij getuige in bewaring gegeven. De sleutel 

van de reistas werd bewaard door hopman Roloff van Coverden. Hij kwam ’s morgens vroeg in wijlen 

Hermans huis en zei tegen getuige dat hij de reistas wilde hebben; hij ging toen het geld tellen in haar 

aanwezigheid. Het bleek dat er na het innen 703 gouden kronen waren, waarvan de hopman de drie 

kronen aan getuige schonk voor de hulp tijdens de ziekte van Herman. De hopman deed het geld 

weer in de reistas en nam hem mee. Waar de kasboeken van Herman gebleven zijn, weet zij niet.  

Nr. 392 FOLIO:                  165             DATUM:                      11 februari 1561 

 

Jan Cuiper en Herman Woltersz, gedaagd door Evert Cuiper, getuigen dat zij Evert Cuiper al jarenlang 

gekend hebben en dat hij hier van jongs af aan opgegroeid is; hij heeft zich hier in Kampen altijd 

eerlijk gedragen en zich in zijn handel en wandel altijd een vrome gezel getoond.  

 

Nr. 393 FOLIO:                   165            DATUM:                         12 februari 1561 

 

Johan Huigensz, gedaagd door Johan Gerritszen en Oeze Vreese, getuigt als gezworen 

gemeensman dat wijlen Jan Pouwelsz hem gevraagd had vier van zijn schuldeisers, van wie hij 

noemde Jan Gerritszen en Oeze Vrese, zou geven wat hij hen schuldig was, als zij dat wilden en 

getuige heeft dit gemeld aan de erfgenamen ten huize van Anna Theus, zoals Jan Pouwels hem op 

zijn sterfbed had bevolen. De erfgenamen wilden de laatste wil van hun oom ten uitvoer brengen.  

 

Nr. 394 FOLIO:                   165v          DATUM:                          12 februari 1561 

 

Reynar Steenhouwer en Willem Straetgen, gedaagd door Herman van Coesfelt, getuigen dat zij als 

gezworen gildemeesters van het metselaars gilde op bevel van het gerecht geïnspecteerd hebben wat  

Herman van Coesfelt in het huis van wijlen Henrick van Lotthum gemaakt heeft en wat hij hun heeft 

aangegeven gemaakt te hebben; zij melden dat zij het zelfde voor 6 enkele daalders niet zouden 

willen maken.  

 

Nr. 395 FOLIO:                   165v          DATUM:                           13 februari 1561 

 

Jan Henricxen en Johan Hermensz, gedaagd door Geerdt Claeszen, getuigen dat zij goed weten dat 

wijlen Geerdt Baeck ongeveer drie jaar geleden het viswater van de Spreng overgenomen heeft van 

de dochter van zijn vrouw, de weduwe van Henrick van Campen; hij stelde de zijnen een aandeel voor 

in de wateren en in de huur ervan, zoals de weduwe of haar overleden echtgenoot hadden 

afgesproken. Geerdt Baeck heeft ook gevist in die wateren en het profijt ervan genoten. De overname 

heeft plaats gehad bij Hermen Budde in de “Vranckrijck”. Getuige zegt evenals zijn mede-getuigen dat 

zij hiervan op de hoogte zijn omdat zij erbij aanwezig waren. Er zijn toen ook knechten gehuurd, zoals 

Jan Henricxen als knecht van Gerdt Baeck; Jan diende ook Henrick Maelder, die eveneens een 

aandeel in de wateren van de Spreng had en samen met hem met een korf viste.  

 

Nr. 396 FOLIO:                    166           DATUM:                           15 februari 1561 

 

Anna Egbers, gedaagd door Dirck Louwe, getuigt dat zij bij het sterfbed van Jan Berentzen is geweest 

en ook voor hem gezorgd heeft; wijlen Jan bekende toen dat hij Styne Brouwer in Kampen geld 

schuldig was en hij wilde dat zijn erfgenamen met haar zouden afrekenen en haar zouden betalen.  
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Nr. 397 FOLIO:                    166           DATUM:                            21 februari 1561 

 

Marten Dircksz, oud 30 jaar, gedaagd door Nele, de weduwe van Johan Vranckz, getuigt dat hij in de 

herfst omstreeks Michaelis anno 1559 ook op het schip van wijlen Jan Vrancken was en toen gehoord 

en gezien heeft, toen ze ongeveer bij Hamburg waren, dat Bartolt Frencksz met wijlen Johan Vranck 

afrekende en dat er geconstateerd werd dat wijlen Johan nog tegoed had van de 5 last haring die zij 

vervoerden, van gemaakte kosten en van de tijd dat hij in Enkhuizen had moeten liggen vanwege 

Bartolt, 10 enkele daalders, die Bartolt beloofde aan Jan Vrancksz te betalen.  

 

Nr. 398 FOLIO:                  166v           DATUM:                        25 februari 1561 

 

Egbert Geerloffsz, vleeshouwer, oud 50 jaar en Thonys Jansz, vleeshouwer en slachter, oud ongeveer 

36 jaar, gedaagd door Thonys Snoick, getuigen dat zij vorig jaar winter samen 28 varkens van eiser 

Thonys geslacht hebben, die zij daarna in stukken gesneden hebben en gezouten in vaten. Zij waren 

allen gezond en goed. 

 

Nr. 399 FOLIO:                  167             DATUM:                        27 februari 1561    

 

Lubbert Corvemaeker en Claes Frericksz, gedagvaard door Floere, de weduwe van Zwarte Wynolt, 

getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat zij afgelopen St. Jacob aanwezig waren bij eiser, waar 

zij gehoord hebben dat wijlen Claes Pannebacker als winkoop 21 stuiver Brabants wilde hebben 

vanwege een ‘hoefftholt’ die hij van getuige Lubbert gekocht had; de 21 stuiver Brabants werden aan 

Flore niet betaald.  

 

Nr. 400 FOLIO:                  167             DATUM:                         27 februari 1561 

 

Hermen Berentz en zijn zoon Johan Hermensz, gedaagd door Hessell Schoemaeker, getuigen dat zij 

laatst voor de eiser een koe geslacht hebben, waarvan eiser de ingewanden niet genomen heeft, hij 

heeft ze aan een arme vrouw gegeven. 

 

Nr. 401 FOLIO:                167v              DATUM:                      1 maart 1561                   

 

Gerrith Reijnartz, gedaagd door Jan van Beeck, getuigt dat hij laatst mensen in zijn schuit had die hij 

naar het schip van Peter Brotkens moest brengen, wiens beurt het was om naar Amsterdam te varen. 

Peter Brotken was dus ook in zijn schip en riep namens getuige een man uit Hoorn aan die op een 

droog stuk lag en vroeg hem of hij gelicht moest worden, hij kreeg een ontkennend antwoord. Daags 

erna huurde Jan de eiser getuige in om met zijn schuit naar het schip te varen om het te lichten. Toen 

ze daar kwamen, bleek dat het water zo gezakt was dat hij hem met zijn schuit niet kon lichten. 

Getuige liet zijn schuit de gehele volgende nacht daar bij het schip liggen, maar vanwege het weer is 

het niet gelukt. 

 

Nr. 402  FOLIO:                  167v           DATUM:                        1 maart 1561  

 

Cornelis Henrickszen, gedaagd door Johan van Beeck, getuigt dat hij goed weet dat Jan de eiser in 

een schip van schipper Ariaen van Hoerne, geladen met zoetemelkse kaas, op Driekoningen op het 

Kamperdiep op een droog stuk was gelopen. ’s Woensdags daarna heeft Johan de eiser, die uit het 

schip aan land was gekomen aan getuige gevraagd of hij niet kon helpen met een schuit of een 

potschip om zijn goederen voor een bepaald bedrag te bergen. Getuige is onmiddellijk met eiser naar 

Gerridt Reyners gegaan in de Hagen, die enige dagen eerder door eiser verwonnen was. Toen ze bij 

Jacob Berentsz kwamen, begrepen zij dat Gerridt naar het schip gevaren was. De koopman dacht dat 

hij al aan het lichten was, daarom ging getuige met eiser direct naar het groene land, waar zij Gerridt  
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vonden met een leeg schip. Eiser was heel verbaasd dat de schipper hem leeg had laten uitvaren en  

vroeg Gerridt om met zijn mannen en zijn schuit terug te gaan; als de verdiensten te klein waren, zou 

hij daar wel iets aan doen. Zij spraken af dat hij de betaling zou verhogen tot 1 konings daalder. 

Gerridt was bang dat zijn schip schade zou oplopen, er stond een oosten wind en er was strenge 

vorst, hij wilde niet terug varen naar het schip. Hij bleef aan land en was ’s nacht thuis.  

Eiser is met getuige naar de Hagen gelopen om andere mensen in te huren, zij gingen naar de 

herberg waar hij de koopman bij zich liet komen en drie potschippers, zoals Wyntken Rochus en Claes 

Jansz, om te vragen of zij met hun schepen naar het schip konden varen om het te lichten en de 

goederen te lossen. Jan de koopman vroeg hen wat ze daarvoor wilden hebben, maar de 

potschippers wilden niet uitvaren, de volgende dag konden ze hem misschien helpen.  

Jacob Berentsz, gedaagd zoals boven, getuigt dat ’s morgens vroeg eiser bij hem aan de deur kwam, 

hem uit bed haalde en vroeg of hij de potschippers wilde aansporen, met name Rotchus Wyntken en 

Claes Jansz; getuige is met hem naar de potschippers gegaan om te vragen of ze tegen betaling 

wilden helpen het schip en de goederen te bergen. Zij zeiden dat ze naar de IJssel zouden gaan om 

te zien wat voor weer het was. Daar gekomen, zagen zij het grondijs en wilden niet uitvaren. Toen Jan 

dat hoorde is hij met getuige weer de stad in gegaan en heeft geprobeerd iemand te vinden die met 

een kleine schuit zou willen uitvaren. Omdat hij niemand kon vinden, is hij tenslotte naar de Eenhoorn 

gegaan, waar meerdere loodsen bij hen kwamen die geld wilden hebben om de goederen uit het schip 

te halen en aan land te brengen. Jan kwam met hen overeen dat hij hen als arbeidsloon 11 gulden 

zou geven, de gulden van 20 stuiver Brabants; zij leverden drie loodsen met een schuit om naar het 

schip te varen om poolshoogte te nemen; daar gekomen, zagen zij dat ze het schip konden bergen. 

Toen zijn Jan de eiser en de loodsen, Jan Dyrckzen, Thymen Claever en Claes Trijp, weer 

teruggevaren om aan land te gaan.  

 

Nr. 403 FOLIO:                  169             DATUM:                       1 maart 1561 

 

Reynar van Herdenberch en schipper Johan Roloffsz, gedaagd door Nele, de weduwe van Johan 

Vrancksz, getuigen dat zij in de herfst van 1559 in Hamburg gekocht hebben, toen het schip van 

Johan Vrancksz daar ook lag, een brouwte Hamburger bier voor 124 Lübeckse mark, ook voor 125 en 

125½ mark, maar niet voor minder dan 12 Lübeckse mark.  

 

Nr. 404 FOLIO:                 169             DATUM:                       4 maart 1561 

 

Jan Hermensz, gedaagd door Jacob Aertsz, getuigt dat hij anderhalf jaar geleden bij Henrick van 

Campen thuis aanwezig is geweest, waar wijlen Geert Baeck aan eiser een aandeel overdeed in de 

Spreng, met de bepaling dat als op het aandeel verlies werd geleden, hij dat niet zou vergoeden.  

Jan Henrickszen, gedaagd zoals boven, meldt dat hij wijlen Geert Baeck vaak heeft horen zeggen 

tegen eiser dat wat voor hem geldt, ook voor een ander zo is.  

 

Nr. 405 FOLIO:                  169v           DATUM:                      10 maart 1561 

 

Johan Cuiper, gedaagd door Dirck Budde, getuigt dat hij laatst heeft geholpen bij Johan Hebel om 6 

voer hooi te bergen die Thymen Aertsz had gebracht.  

 

Nr. 406 FOLIO:                   169v          DATUM:                       11 maart 1561 

 

Thoenis van Neerden, Engbert van Hardenberch en Frans van de Koerbeeck, gedagvaard door Arent 

van Nuyll, getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat zij onlangs bij wijlen Willem van Packbergen 

zaten te drinken en toen gehoord hebben dat eiser van mr Florys Igerman twee goede gootbalken 

kocht, die mr Florys op maat zou laten maken en daarna afleveren; van de lengte en breedte weet 

getuige niets want zij hadden gedronken en hebben er geen acht op geslagen.  
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Frans van de Koerbeecke meldt nog dat mr Florys naderhand aan Geert van Endoven gevraagd heeft 

in aanwezigheid van getuige of hij acht dagen uitstel kon krijgen, want hij wilde naar Deventer gaan  

om een andere balk te halen.  

 

Nr. 407 FOLIO:                   170            DATUM:                        15 maart 1561 

 

Franck Jansz, gedaagd door Geertken Lubbertz, getuigt dat Berent Brouwer bij hem op de brug kwam 

en tegen hem zei dat hij Nele Vrancke vier daalders wilde betalen namens Geertken, omdat zij bij haar 

gewoond had. Hij zei erbij dat hij haar schadeloos wilde stellen.  

 

Nr. 408 FOLIO:                   170            DATUM:                         15 maart 1561 

 

Peter Jansz, gedaagd door Herman van Coesfelt, getuigt dat hij eiser de stal heeft helpen metselen 

en afmaken bij wijlen Henrick van Lotthum, evenals de trog waar de paarden uit eten. Hij heeft ook 

anderhalve dag met eiser gewerkt in de achterkamer aan de luifel en aan de plaats in de kelder; 

getuige weet goed dat eiser cement in de trog gedaan heeft, hoeveel dat weet hij niet meer.  

 

Nr. 409 FOLIO:                   170v           DATUM:                          18 maart 1561 

 

Peter Welmerszen en Thoenis Wolterzen, gedagvaard door Peter Brieck, getuigen dat zij laatst 

aanwezig geweest zijn toen eiser aan Henrick Vetthe een partij twijg verkocht voor 18 ph.g.; Henrick 

zou de twijgen ontvangen in de eerste week van de Vasten; hij zou daarvoor nu contant 2 of 3 

daalders geven om de koop vast te leggen, die hij via Bruininck zou ontvangen.   

 

Nr. 410 FOLIO:                   170v           DATUM:                          20 maart 1561 

 

Jan Willemsz, oud 33 jaar, Herman Bitter, oud 43 jaar, Fye Jans, oud 53 jaar en Cathrina Jans, 38 jaar 

oud, gedaagd door Orban Jansz, getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat zij als buren wel 

gekend hebben ene Henrick Hermensz, die boter en kaas verkocht; deze Henrick heeft onlangs ’s 

morgens vroeg zijn boeltje gepakt, op een kar geladen en uit de stad vertrokken.  

Jan Willemsz zegt dat Henrick hem wel een maand eerder gezegd heeft dat hij van plan was naar 

Zwolle te verhuizen.  

 

Nr. 411 FOLIO:                   171            DATUM:                          19 maart 1561 

 

Engbert Backer, gedaagd door mr Geert Egbertzen, getuigt als gevolmachtigde van Henrick Vetthe uit 

Utrecht, dat hij persoonlijk aanwezig is geweest toen Henrick Vetthe omstreeks Martini van Peter 

Willemsz alias Broeck een vim korte groene en schilbare twijg kocht, zo goed als toen dat jaar in 

Kampen te koop was, voor 18 ph.g., per stuk 25 stuiver Brabants, te leveren omstreeks Vastenavond 

of in de Vasten. Via schipper Bruijninck zou Henrick 2 of 3 daalder laten brengen, waarop Henrick 

voor de wijnkoop een kwart Rijnwijn gaf, Peter Broeck zou hiervoor aan Henrick een schoof twijg 

betalen. Er werd niet afgesproken bij de koop wat er zou gebeuren als Henrick niet via schipper 

Bruijninck de 2 of 3 daalders zou sturen, b.v. of de koop zou vervallen.  

Getuige meldt verder dat Peter Broeck naderhand bij hem kwam in de Eenhoorn, bij Anna, en zei dat 

de koop niet was doorgegaan omdat het geld niet door schipper Bruyninck was betaald. Getuige zei 

toen tegen eiser dat hij namens Henrick de 2 daalder wilde geven. Jan Hermensz stond erbij toen 

getuige dat zei, en deze zei dat als 2 daalder niet genoeg was, hij er wel 4 wilde geven. Peter 

antwoordde hem dat hij niets met hem van doen had.  

 

Nr. 412 FOLIO:                  171v           DATUM:                           15 maart 1561   
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Berent Arentszen, gedaagd door Evert Baers, getuigt dat hij ongeveer 4½ jaar geleden gezien heeft, 

toen hij bij wijlen Theus Baers woonde, dat ’s avonds tussen 8 en 9 uur toen het donker was, wijlen 

Dorothea, de vrouw van Jan Eckelboem, bij Theus kwam, geheel van streek; zij werd door Anna, de 

vrouw van Theus, daar op bed gelegd en de volgende dag ging zij naar haar broer Evert Baers, waar 

zij haar kind kreeg. Zij lag daar bij haar broer wel 16 weken, als hij het goed onthouden heeft. Zij was 

erg ziek en Evert deed veel voor haar. Zij is er ook gestorven.  

 

Nr. 413 FOLIO:                  171v           DATUM:                            15 maart 1561     

 

Anna, de weduwe van Theus Baers, gedaagd door Evert Baers, getuigt dat zij na haar bevalling onder 

ede zal bevestigen, dat 4½ jaar geleden, als zij het goed onthouden heeft, zij ’s avonds tussen 8 en 9 

uur wijlen Dorothea, de vrouw van Jan Eckelboem, bij haar voordeur zag zitten en haar vroeg wat er 

aan de hand was. Dorothea antwoordde dat Jan haar wilde slaan. Anna vroeg haar naar binnen en 

stelde voor dat zij die nacht bij haar bleef slapen, want haar broer Theus was toch niet thuis. Getuige 

schonk haar wat bier en bleef bij haar slapen. De volgende dag ging Dorothea naar haar broer Evert 

Baers, waar zij na drie dagen beviel van een dood kind. Evert hield haar lang bij zich in huis en zorgde 

voor haar, hoe lang weet getuige niet meer.  

 

Nr. 414 FOLIO:                  172             DATUM:                           24 maart 1561 

 

Jan Stevensz, gedaagd door Henrick en Wycher Jansz, getuigt dat hij goed weet dat wijlen Jan  

Vranckzen, afgezien van de contracten over het karveel en de boeier, samen met eisers twee balken 

heeft gekocht, iedere balk voor 1 keizers gulden, waarvan Jan de éne balk zou betalen en eisers de 

andere balk. Maar Jan is het geld van de balk schuldig gebleven en eisers hebben dat moeten 

betalen. De verkoper van de balken was Mouwers. Er werd ook beslist dat eisers de oude 

randgaarding [ zijkanten ] van het karveel zouden vernieuwen, want tijdens het werk constateerde men 

dat het oude hout niet deugde en Jan Vranckzen wilde dat eisers daar nieuw hout voor zouden 

leveren; hij zou dat buiten het contract houden en belonen. Verder hebben eisers ook nieuw hout 

geleverd voor een handje stuivers wat ook buiten het contract om ging.  

 

Nr. 415 FOLIO:                 172v            DATUM:                         26 maart 1561 

 

Jan Smijt, gedaagd door Dirck Louwe, getuigt dat hij laatst gehoord heeft dat Dirck Louwe aan Berent 

Rotgertzen vroeg wanneer hij hem het geld wilde geven dat hij belooft had. Hij antwoordde dat hij zou 

betalen als de zadelmaker weer uit Utrecht kwam. Dirck wilde wel zo lang wachten, want hij wist dat 

hij zijn geld zou krijgen. 

Cornelis Jansz, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij erbij is geweest toen Dirck Berent had laten 

ontbieden en meldt dat hij gehoord heeft dat Joachim Geertsz zei dat hij nog acht of veertien dagen 

geduld moest hebben omdat zij met Thys Saeldelmacker gerechtelijk bezig zijn, daarna zou hij zijn 

geld krijgen.  

 

Nr. 416 FOLIO:                 173              DATUM:                         28 maart 1561 

 

Evert Twent, oud ongeveer 40 jaar, Egbert Petersz, oud 40 jaar en Lubbert Aerszen, oud 36 jaar, 

gedaagd door jfr Berent, getuigen samen na apart verhoord te zijn dat zij goed weten dat zij nu op 

twee verschillende tijden en gedurende de laatste twintig jaar herhaaldelijk, gehuurd hebben van de 

stad Kampen de kolk op de Enck, waar zij ook gevist hebben, nooit verder dan tot aan het oude veer 

en het andere water, Ingens water genoemd of de Brouwketel, dat altijd verhuurd is door wijlen 

Vaeget van Berge aan diens erfgenamen. Het water in kwestie plegen zij te bevissen met werpnetten 

als het zo uitkwam, niet lastig gevallen door iemand, zoals diegenen doen die de kolk op de Enk 

hebben.  
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Nr. 417 FOLIO:                173v              DATUM:                       28 maart 1561  

 

Thoenis Touslager, gedaagd door Claes Bruinszen, getuigt dat hij aanwezig was toen eiser opdracht 

gaf aan de broers Henrick en Wycher Jansz een schip te timmeren, waarvoor eiser 300 ph.g. min 25  

zou betalen, de helft contant. Henrick en Wycher beloofden het schip te leveren acht dagen na  

Midvasten, waarop zij van eiser 100 gulden courant ontvingen.  

Willem Gerritzen, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Thoenis, maar zegt dat hij er niet bij was toen 

eiser de opdracht aan de broers gaf, hij is er naderhand pas bij geweest, toen Henrick en Wycher 

beloofden het schip acht dagen na Midvasten te leveren.  

 

Nr. 418 FOLIO:                173v             DATUM:                        14 april 1561 

 

Dirck Jacopsz, Jan van Bluckziell en Willem Rycoltzen, gedaagd door Nele, de weduwe van Johan 

Vranckzen, getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat zij aanwezig waren bij Ffroem Jan toen 

wijlen Jan Vranckzen opdracht gaf aan de gebroeders Henrick en Wychar Jansz om een nieuwe dek  

op zijn schip te maken volgens de eisen, beschreven in een charter. Jan Vranckzen zei ook dat hij niet 

wilde dat zijn schip uit elkaar gehaald zou worden. Het was belangrijk het schip op te leveren op 

Vastenavond 1560, eventueel acht dagen later. Deze acht dagen trokken de hoofdlieden Jan 

Vrancken over het hoofd (?), hij wilde op geen enkele manier dat het schip gedemonteerd werd. 

Henrick en Wycher accepteerden dit en wilden op tijd leveren, waartoe zij met vier man het werk 

zouden uitvoeren.  

 

Nr. 419 FOLIO:                 174              DATUM:                         17 april 1561 

 

Mr Godtschalck ten Indijck, oud 70 jaar, gedaagd door Egbert Backer, getuigt als gevolmachtigde van 

mr Pilgrim ten Indijck, tussenpersoon voor Hilke Zalig, weduwe van Jacob Aukensz, dat de verhuur 

van een stuk land, groot 26 pondenmaat, tussen hem, de eiser en Jacob en Hilke afgesproken was en 

dat men de charter ervan zou inschrijven; terzelfdertijd kwam hij met Jacob en Hilke overeen dat zij 

jaarlijks als huur zouden geven 26 ph.g., voor ieder pond land een ph.g. van 30 stuivers Brabants, 

omgerekend tot g.g. is dat 23 g.g. en 6 stuiver Brabants, de goudgulden van 28 stuiver Brabants. 

Eiser heeft als huur nooit meer dan 28 stuiver Brabants voor de g.g. ontvangen zolang hij als landheer 

huur ontving, zo als ook zijn jaarlijkse renteboek laat zien. Hij weet n.l. heel goed dat er tussen hem en 

de meier afgesproken was geen andere last, zoals boter of andere extra´s te vragen, zoals in de 

charter  staat vermeld die door hemzelf geschreven is.  

 

Nr. 420 FOLIO:                   174v          DATUM:                        19 april 1561 

 

Berendt Gerrytszen, dienaar van mr Godtschalck ten Indyck, volgens zijn ouders ongeveer 33 jaar oud 

en Anna van Zutphen, ook dienstmaagd van mr Godtschalck, volgens haar ouders ongeveer 40 jaar 

oud, gedagvaard door Egbert Backer, gevolmachtigde van mr Pilgrim ten Indyck, tussenpersoon van 

zijn zuster jfr Hillen Clantz, getuigen samen na apart verhoord te zijn dat zij met Pasen twee jaar 

geleden als dienaar en dienstmaagd bij mr Godtschalck kwamen wonen, maar Anna is een tijd lang 

elders geweest. In de periode dat Johan Clant bij mr Godschalck woonde, hebben zij wel gezien dat 

Johan en mr Godtschalck ieder half / half het huis en de keuken gebruikten en uit één buidel 

boodschappen deden. In 1559 na Pinksteren scheidde Johan met ruzie van zijn vrouw en kinderen en 

in de periode dat hij uit Kampen was, heeft hij geen steun noch onderhoud aan zijn vrouw of kinderen 

gestuurd m.u.v. een halfvette os met Michaelis een jaar geleden. Anna van Zutphen kan dit niet 

bevestigen omdat zij toen naar Zutphen was afgereisd i.v.m. haar ziekte. Beide eisers hebben nog 

goed in hun geheugen, dat in het begin van 1559 vóór het vertrek van Clant uit Friesland, bij mr 

Godtschalck 2 mud gerst gebracht werd; ook heeft mr Godtschalck, na het vertrek van Clant, zijn 
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dochter jfr Hyllen, de vrouw van Clant met haar kinderen, bijgestaan in haar nood en haar 

onderhouden zoals haar stand vereiste. Jan Clant heeft hen na zijn vertrek niet behandeld zoals hij 

behoorde te doen, niettegenstaande hem door familie kost en inwoning werd aangeboden. Dat ook de 

veelgenoemde Clant voor zijn vertrek van hier in 1559, op een avond mr Godtschalck, de vader van jfr 

Hillen, te lijf wilde gaan, wat Godtschalck niet in de gaten had, daarom is het van belang dat Clant 

door getuige niet tegengehouden werd.  

 

Nr. 421 FOLIO:                 175v            DATUM:                        19 april 1561     

 

Cathrina Blauwe, oud ongeveer 40 jaar, gedaagd door Hermen Henricksz, getuigt dat Henrick Jansz 

van de goederen van zijn overleden ouders het huis op de oude markt en de hof heeft gekregen en de 

akkers achter het huis van Luitgen Schouwe, strekkend van de hof tot aan de verdedigingswal, met 

een kampje achter de Boterberg. Getuige meldt ook dat zij en haar overleden man Luityen Jansz, 

altijd in dat huis en hof gewoond hebben toen Henrick het had ontvangen; het komt niemand anders 

toe dan Henrick en diens erfgenamen. Wijlen haar man heeft dat vaak tegen haar gezegd.  

 

Nr. 422 FOLIO:                175v             DATUM:                         21 april 1561 

 

Geertgen, de vrouw van Geerdt Evertzen, volgens haar ouders ongeveer 30 jaar oud, gedaagd door 

Egbert Backer als gevolmachtigde van mr Pelgrom ten Indick, tussenpersoon van zijn zuster jfr Hille 

ten Indick, getuigt ( zij mag niet zweren omdat zij zwanger is, maar na de bevalling is zij genegen de 

eed af te leggen) dat zij goed weet dat twee jaar geleden op Vastenavond, Jan Clant met zijn vrouw jfr 

Hille, twee kinderen en haar dienstmaagd Agathe weg ging uit Kampen, de huisraad ging naar het 

huis van mr Godtschalck; zij hebben de kost gedeeld met mr Godtschalck zo lang zij hun dienstmaagd 

was en alles werd uit dezelfde buidel betaald. Getuige weet ook zeker dat een schip vol huisraad van 

Clant en zijn vrouw is geladen in Kampen, maar zij weet niet of het naar Amsterdam of naar 

Groningen ging. Later is haar verteld dat de huisraad in Amsterdam is verkocht.  

 

Nr. 423 FOLIO:                  176v            DATUM:                          21 april 1561 

 

Reynar Berentzen, gedaagd door Dirck Louwe, getuigt dat hij laatst aanwezig was en gehoord heeft 

dat eiser vroeg aan Thys Saelemaecker in aanwezigheid van Berendt Rotgerszen wie hem zijn geld 

zou betalen. Toen Thys dit hoorde, zei hij tegen Berendt Rotgerszen dat Dirck hem zijn geld zou 

geven en Dirck accepteerde dat, mits hij geduld zou hebben tot Vastenavond. Zij schudden elkaar de 

hand om de belofte te bevestigen.  

 

Nr. 424 FOLIO:                176v             DATUM:                       30 april 1561 

 

Lodowych Voorne, volgens zijn ouders ongeveer 32 jaar oud en Symon Glauwe, volgens zijn ouders 

ongeveer 32 of 33 jaar oud, gedaagd door Albert van Wyringen, getuigen samen na apart verhoord te 

zijn dat genoemde Albert van Wyringen en zijn vrouw Geertrudt then Holte, burgers van Kampen, 

samen als kinderen hebben een zoon Herman van Wyringen, wonend in Keulen (zoals men getuige 

verteld heeft) bij een koopman Henrick Dulen genaamd. Verder weten zij heel goed dat het echtpaar 

Albert en Geertrudt zich altijd goed gedragen heeft volgens de regels van de kerk en aan niemand 

horig is.   

 

Nr. 425 FOLIO:                177               DATUM:                         5 mei 1561  

 

Willem Rycoltzen, gedaagd door Nele, de weduwe van Jan Vranckszen, getuigt dat hij getimmerd 

heeft aan het schip van wijlen Jan Vranckszen en daarbij verdiend heeft 1½ Joachims daalder. 
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Alyt Gerrits, gedaagd zoals boven, meldt dat haar man Gerrith bij wijlen Johan Vranckszen verdiend 

heeft wegens arbeidsloon aan diens schip, 1 Joachims daalder.  

 

Nr. 426 FOLIO:                   177             DATUM:                         6 mei 1561                        

 

Henrijck Claessen en Geerdt Leeu, gedaagd door Berendt Rotgerszen, getuigen samen na apart 

verhoord te zijn dat Berendt de eiser en Thys Saelmaecker hun afrekening maakten betreffende 

ossen en paarden en wat zij nog meer met elkaar verhandeld hadden, omdat zij een maatschap 

vormden en alles goed geregeld wilden hebben. Thys zou alle schulden betalen zonder enige 

uitzondering en Berent zou 40 g.g. 28 stuiver Brabants betalen en 6 daalders vanwege de landpacht 

zoals dat in de moetsoen was vastgesteld en door getuigen ondertekend. Zij kwamen beiden overeen 

dat Thys nog tegoed had van Berendt van het voeden van de paarden en van hetgeen zij samen 

verhandeld hadden, 26 gulden, van 20 stuiver Brabants de gulden; Thys bleef schuldig aan Berendt 3 

last mout, de last van 25 g.g. min 1 oord, de gulden van 28 stuiver Brabants. Hij zou dit betalen in 

1561 op Vastenavond. Toen zij dit hadden gedaan, zei Thys tegen Berendt dat hij hierna niet met een 

andere afrekening moest komen, behalve als er iets was dat niet in de moetsoen was opgenomen, dat 

zou dan gezamenlijk verdeeld worden.  

 

Nr. 427 FOLIO:                 178              DATUM:                          6 mei 1561 

 

Anna, de weduwe van Theus Baers, gedaagd door voorspreker Egbert Backer, getuigt dat zij wijlen 

Geerdt Droochscherer heeft horen zeggen toen hij namens wijlen Jacob Bellerzen het huis van Egbert 

gekocht had, dat Egbert met die ene gulden, waar nu onenigheid over is, tevreden zou zijn; daarom 

wilde zij die gulden nu betalen en daarmee waren wijlen Geerdt en Egbert tevreden.  

 

Nr. 428 FOLIO:                 178              DATUM:                          16 mei 1561 

 

Thymen Hermensz, priester, oud 39 jaar, gedaagd door Hans van Westrenen en zijn adherenten, 

bereid om eventueel de eed af te leggen, getuigt dat een afschrift van de huwelijkse voorwaarden 

tussen wijlen Geert Glaesemaeker Petersz en Alyt Geerdtsdochter, die hier eerder door familieleden 

waren opgesteld, op de eerste vrijdag van de vasten 1479, gewaarmerkt met letter A, dat men hem 

heeft laten zien en heeft voorgelezen, met de hand geschreven is door wijlen mr Henrijck Schrijver, 

secretaris van de stad Kampen, zoals uit het handschrift blijkt, hij heeft hem immers niet zien 

schrijven. Getuige zegt dit te weten omdat hij diverse malen als notaris bepaalde legale en 

authentieke documenten en geschriften heeft gekopieerd en uitgeschreven die in het handschrift van 

mr Henrijck als secretaris van de stad waren geschreven en hij zijn handschrift dus goed kent. Verder 

heeft hij verschillende documenten getoond in het handschrift van mr Henrijck en deze vergeleken met 

de huwelijkse voorwaarden, die als echt werden erkend.  

Er werd vastgesteld welke getoonde schrifturen ook door wijlen mr Geerdt Hermensz, secretaris van 

de stad, ondertekend en gewaarmerkt waren, zoals b.v. het handschrift van de secretaris mr Henrijck 

in de archieven en legerboeken van de stad Kampen, dat ook als vergelijkingsmateriaal kan dienen 

om het handschrift van de huwelijkse voorwaarden te bevestigen.  

 

Nr. 429  FOLIO:                178v             DATUM:                       29 mei 1561 

 

Jan Woltersz, bakker, Claes Cuiper en Wolter Schoemaecker, gedaagd door Cornelis Kistemaker, 

getuigen dat zij op de avond voor Pinksteren gezien hebben, ’s avonds omstreeks negen uur, dat 

Cornelis de eiser in zijn vensterbank lag en dus thuis was.  

 

Nr. 430 FOLIO:                 179              DATUM:                       30 mei 1561     
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Eefse Keyser, Anna Jans en Evert Aerentsdochter, gedaagd door Cornelis Kistemaecker, getuigen dat 

zij op de avond voor Pinksteren, toen ze bij elkaar zaten, gezien hebben dat Cornelis de eiser ’s 

avonds na 9 uur zijn deur dicht deed en naar binnen ging en tegen 10 uur hebben getuigen ook niet 

gezien dat er iemand kwam of wegging uit het huis.  

 

Nr. 431 FOLIO:                    179           DATUM:                         6 juni 1561 

 

Berent Petersz, oud 43 jaar, gedaagd door Hessell Geertsz en Peter Jansz, getuigt dat hij omstreeks 

Michaelis wel gezien heeft dat het schip van eiser hier aan de Welle kalk loste en dat de kalk die door 

diverse burgers gekocht was, nat werd gemaakt en geblust; Lambert Stuyrman liet zijn gekochte kalk 

zelf blussen.   

Frans Jansz, volgens zijn ouders ongeveer 40 jaar, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij vorig jaar 

omstreeks Michaelis het schip van eiser dat aan de kade lag geladen met kalk, heeft helpen lossen en 

helpen vervoeren naar diverse plaatsen waar burgers het hadden gekocht. De schippers en eiser 

hebben toen hem en zijn gezellen geen enkel vat kalk naar hun eigen huis laten brengen voor hun 

eigen behoefte, behalve dat de vrouw van Peter Jansz een baal kalk weg liet dragen die hij voor haar 

in een vat stortte, maar hij weet niet of zij dit betaald heeft of niet.   

Wessell Berentsz, kalkmeter, volgens zijn ouders ongeveer 30 jaar oud, meldt dat hij op de tijd 

genoemd in de getuigenissen van Berent en Frans, het schip van eiser vol kalk geheel heeft uit 

gemeten en dit met krijt opgeschreven heeft, maar dat Lambert Stuyrman, steenhouwer, in 

aanwezigheid van getuige 6 of 8 vaten kalk, voor zover hij zich herinnert, zelf heeft afgemeten omdat 

getuige hem dat vroeg, hij wist toen nog niet dat de kalk hier in zijn geheel verkocht was en gemeten 

zou worden. Getuige weet ook dat eiser geen kalk voor eigen gebruik naar zijn huis heef laten 

brengen, behalve dat de vrouw van Peter Jansz een baal kalk liet weg brengen.  

 

Nr. 432 FOLIO:                   180            DATUM:                         7 juni 1561 

 

Henrijck Claesz, volgens zijn ouders 25 jaar, Hermen Henricksz, volgens haar ouders 40 jaar, Nelle 

Hermen, de vrouw van Thymen Dircksz, volgens haar ouders 35 jaar, gedaagd door mr Jacob van 

Gendt, getuigen samen na apart verhoord te zijn. Henrijck meldt dat mr Jacob van Gendt bij de zoon 

van getuige, Peter, oud ongeveer 4½ jaar, twee breuken weggesneden heeft, waarvan de zoon vanaf 

de leeftijd van 3½ week last had. 

Hermen Henricksz meldt dat eiser bij haar zoon Asse, oud 3 jaar, een breuk heeft weggesneden 

waarmee hij op de wereld was gekomen en dat hij hem met Gods hulp genezen heeft.  

Nelle, de vrouw van Thymen Dircksz, getuigt dat mr Jacob bij haar kind Hermen, 25 weken oud, een 

breuk heeft weggesneden en hem binnen veertien dagen genezen heeft. Alle drie personen danken 

mr Jacob voor zijn deskundige hulp.  

 

Nr. 433 FOLIO:                   180v           DATUM:                       6 juni 1561 

 

Valentijn Munter, gedaagd door Henrijck Kistemaeker, getuigt als gezworen gemeensman dat hij 

omstreeks Martini 1560 Cathrina, de weduwe van Henrick van Dieffholt, hoorde zeggen dat zij van 

plan was mr Jan ter Helle namens eiser te betalen wat men hem schuldig was, n.l. de helft met 

Kerstmis en de andere helft met Kerstmis een jaar daarna; bovendien bekende zij in aanwezigheid 

van getuige dat zij eiser 17 gouden kronen schuldig was, het restant van 50 gouden kronen die de 

man van de weduwe had opgenomen en in Antwerpen aan eiser had moeten betalen.  

 

Nr. 434 FOLIO:                    181            DATUM:                       7 juni 1561    

 

Mr Johan ter Helle, gedaagd door Henrijck Kistemaeker, meldt dat hij omstreeks Martini 1560 naar  
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Cathrina, de weduwe van Henrick van Dieffholt, ging, die toen in zijn aanwezigheid zei dat ze van plan 

was hem namens eiser te betalen wat deze hem schuldig was, een deel met Kerstmis en de andere 

helft een jaar erna met Kerstmis.  

 

Nr. 435 FOLIO:                   181             DATUM:                         9 juni 1561 

 

Jan Casse, oud 52 jaar en Leffer Sticker, oud ongeveer 51 jaar, gedaagd door Claes Igerman, onze 

raadsvriend, getuigen samen na apart verhoord te zijn dat eiser, raadslid en jfr Wendele ter Bruggen, 

echtelieden, inwoners van de stad, tijdens hun huwelijk een zoon kregen, Hermen Igerman genaamd, 

nu wonend in Keulen (zoals hen gezegd werd) bij mr Mathys van Mutrecht.  

Getuigen weten goed dat Claes Igerman en jfr Wendele zich altijd tegen iedereen correct hebben 

gedragen en zich gevoegd hebben naar de gebruiken van de kerk; zij zijn niet horig en evenmin het 

eigendom van iemand.  

 

Nr. 436 FOLIO:                  181v           DATUM:                         11 juni 1561 

 

Egbert Geerloffzen, bakker, gedaagd door Wesselt Berentszen, getuigt dat hij aanwezig is geweest 

toen eiser en Claes Lambertszen met elkaar afrekenden op het Stadhuis op 29 januari 1561; Wesselt 

had tegoed van Claes Lambertszen 14½ g.g. en 1 stuiver Brabants, waar getuige zijn handtekening 

onder heeft gezet. 

Jacob Evertzen, gedaagd zoals boven, meldt dat hij tijdens afgelopen winter bij Claes Lambertszen 

kwam om te vragen of hij hem het geld wilde betalen dat voor Wesselt bestemd was, waarop hij 

getuige antwoordde dat hij graag uitstel wilde tot in de vasten, waarmee getuige akkoord ging.  

 

Nr. 437 FOLIO:                    182           DATUM:                         16 juni 1561 

 

Pouwell Arentzen, gedaagd door Henrick van Santhen, meldt dat hij laatst namens eiser een brief 

naar Niclaes de Masyer bracht, die o.a. tegen hem zei dat hij van Cornelis van Mechelen gehoord had 

dat de aal zo dik was als zijn arm en dat hij zijn mouw opstroopte om zijn arm te tonen.  

 

Nr. 438 FOLIO:                  182             DATUM:                         16 juni 1561     

 

Jacop Berentzen. en Claes Laurenszen, gedaagd door Joachim Egbertzen en Henrick  Egbertzen, 

getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen Joachim Jansz aan eisers een vrij viswater overdeed bij 

het Zuiderdiep, op voorwaarde dat als er verlies geleden werd, zij er geen schade van zouden 

ondervinden; Joachim Jansz zou hen vrijwaren en zij zouden hun netten er bij doen.  

 

Nr. 439 FOLIO:                   182            DATUM:                        16 juni 1561 

 

Goessen van Collen en Johan Geertzen, gedaagd door Thoenis Schoelapper, getuigen dat ze 

aanwezig geweest zijn toen Jan van Heerde aan eiser verkocht alles wat Gerloff, de moeder van de 

overleden vrouw van eiser, in Kampen heeft nagelaten. Zijn broer Symon moest met zijn broer Claes 

de 21 ryder gulden delen, de gulden van 23 stuiver Brabants, die Symon eerder van zijn moeder 

ontvangen had en Jan van Heerde zou eiser 2 gulden betalen voor de pacht die op H. Mariadag al 

betaald had moeten zijn. Omdat zij wilden dat alles doorliep, heeft Jan 2 ymen ontvangen.  

 

Nr. 440 FOLIO:                  182v           DATUM:                         17 juni 1561 

 

Willem Dircksz, gedaagd door Willem Henrickszen, getuigt dat het waar is dat eiser borg is geworden 

bij de stad Kampen voor wijlen Coerdt Smijt, vanwege het tiende gedeelte van buitendijks land 
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waarvan getuige de naweide had gehuurd van wijlen Theuwis Baers voor een jaar, waarvoor hij een 

enkele daalder had betaald.  

 

Nr. 441 FOLIO:                   182v          DATUM:                           17 juni 1561 

 

Gerrith van Zwolle, gedaagd door Claes Schroer, getuigt dat hij laatst aanwezig was toen eiser wettig 

het huis van Alyt Keyser gekocht had; later hoorde hij dat Alyt nog zei dat er een mengele wijn mee 

gemoeid was, waar eiser niet op in ging.  

 

Nr. 442 FOLIO:                 183              DATUM:                        17 juni 1561 

 

Gerrith van Zwolle, oud 39 jaar en Hermen Berentszen, oud 21 jaar, gedaagd door Willem Henricksz, 

getuigen samen na apart verhoord te zijn dat zij als buren gedurende tien jaar eiser goed hebben 

gekend en niet anders van hem kunnen zeggen dan dat hij zich altijd gedragen heeft zoals een vrome 

gezel betaamt, zijn kost heeft verdiend en zich altijd gehouden heeft aan de gebruiken van de heilige 

kerk. Hij meent zijn kost elders beter te kunnen verdienen, (zo als getuigen gezegd werd) en wil hier 

vandaan vertrekken.  

 

Nr. 443 FOLIO:                  183              DATUM:                         18 juni 1561   

 

Roloff Henrickszen en Dirck Henrickszen, gedaagd door Gerrith Geerloffzen, getuigen dat zij er laatst 

bij waren toen Jacob van Steenburch alias Slurde aan Gerrith Geerloffzen, eiser, een half aandeel 

land overdeed, dat toebehoorde aan de stad Kampen en dat Henrick Gortemaecker gemijnd had bij 

de laatste veiling. Hij zou aan Jacob Steenburch daarvoor betalen gedurende drie opeenvolgende 

jaren 2 enkele philips gulden, niet alle jaren.  

 

Nr. 444 FOLIO:                  183v            DATUM:                           19 juni 1561 

 

Jan Buirinck., Geertruydt Jans, Cathrina Jans en Alyt Jans, gedaagd door Gerrith Jansz, getuigen dat 

zij niet anders weten dan dat de twee koeien die Cornelis Aertzen van Gerrith de eiser heeft gekocht, 

goed en gezond waren toen Cornelis ze ontving en dat hij ze wel 5 weken in zijn beheer heeft gehad.  

 

Nr. 445 FOLIO:                  183v            DATUM:                          20 juni 1561 

 

Jan van Buiren en Albert Albertzen, gedaagd door Jacob then Bloemenbarck, getuigen dat zij 

gisterenavond, 19 juni, er bij hebben gestaan en gehoord hebben dat Jan Gerrithzen en zijn vrouw  

Jutthe van eiser de turf kochten die ingeladen was en afspraken deze te betalen met 38 pond per last 

en bovendien vrij te lossen; dit werd geaccepteerd door Jan en diens vrouw.  

 

Nr. 446 FOLIO:                  184             DATUM:                          20 juni 1561 

 

Michiel Arentzen en Wychar Arentzen, gedaagd door Johan Gerritzen, getuigen dat zij gezien hebben 

toen Jan Gerritzen laatst in het Kamperdiep aan de grond lag, dat hij terzelfdertijd een potschip bij zich 

had om te lichten; toen hij loskwam, ging hij vier voet diep.  

 

Nr. 447 FOLIO:                 184              DATUM:                          20 juni 1561  

 

Willem Germensz en Johanna, de vrouw van Engbert Backer, gedaagd door Geertken Kannen, 

getuigen dat zij indertijd met andere familieleden bij eiser geroepen waren, toen het huwelijk tussen 

Geertken en Jan Lubbertzen voorbereid moest worden. Evert Zele beloofde toen aan Egbert Backer, 
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als momber over eiser, dat de goederen van Jan Lubbertzen, samen met zijn kleding e.d., 600 c.g. 

waard zouden zijn, hij stond hier geheel en al voor in, waarna men “handjeklap” deed.  

 

Nr. 448 FOLIO:                184v              DATUM:                         22 juni 1561 

 

Dirck Budde, oud 26 jaar en Pauwell Arentzen, oud 30 jaar, gedaagd door Ida Jans, getuigen dat zij 

goed weten dat Geert Meulleszen en zijn vrouw Ida tijdens hun huwelijk een zoon hebben gekregen, 

genaamd Bartholomeus, die zich in Kampen altijd voorbeeldig heeft gedragen zoals een vrome gezel 

betaamt; genoemde ouders zijn niet horig en hebben ook geen verplichtingen aan iemand.  

 

Nr. 449 FOLIO:                184v             DATUM:                       30 juni 1561 

 

Christoffer Hermanszen, gedaagd door Wylhem Jansz, getuigt dat hij vorig jaar in de herfst bij wijlen 

Wylhem van Packberg was, waar Wylhem Jansz vroeg aan Wylhem Kystemaker of hij zijn land wilde 

verhuren omdat hij zijn ossen verkocht. Het antwoord was ontkennend omdat er paarden in zouden 

komen; hij was wel bereid voor zes weken ossen te accepteren, indien voor langere tijd dan tegen 1 

daalder per stuk. Dit wilde Wylhem wel, mits de paarden niet zouden komen, want dan was er te 

weinig weidegrond, anders zou hij zijn ossen weer terugnemen. Wylhem Kistemaeker was daar 

tevreden mee. Daarna ging Wylhem Kistemaker naar Brabant en liet de paarden bij de ossen van 

Wylhem Jansz staan, zodat de ossen achteruit gingen door gebrek aan weidegrond. Wylhem Jansz  

heeft de ossen daar weg moeten halen.  

 

Nr. 450 FOLIO:                 185v            DATUM:                      30 juni 1561 

 

Geert van Delden , oud 53 jaar en zijn vrouw Elske, oud ongeveer 50 jaar, gedaagd door Henrick  

Egbertzen, getuigen dat zij goed weten dat eiser zijn vrouw, Geertken, toen ze nog leefde, in de jaren 

40, volgens voorschrift en algemeen gebruik van de christelijke kerk, naar het altaar heeft geleid. 

Getuigen weten dit goed omdat Geert toen koster en onderschout was in Kamperveen en de priester 

heette Henrick Coepsen, geboren in Kampen.  

 

Nr. 451 FOLIO:                    185v          DATUM:                     1 mei 1560            

 

Mr Claes van Olst, gedaagd door jfr Berendt, de weduwe van Joachim van Ingen, getuigt dat hij goed 

weet dat wijlen Joachim van Ingen een bezegelde rechtersbrief gekocht heeft betreffende een erfelijke 

rente van 3½ g.g. per jaar, gevestigd op het erf en de goederen van Alyt Schouwen, die daar nog 

woont en de pacht tot nu toe betaald heeft, gelegen in Baerle in het gerecht van Vollenhove, afkomstig 

van ene Claes Thomaszen wonend in de heerlijkheid van Kuinre. Hij heeft daarvoor betaald 70 g.g., 

de gulden van 28 stuiver Brabants. Claes heeft Joachim de brief vrij uit de hand verkocht zonder 

voorwaarden te stellen aan hem of zijn erfgenamen. Getuige weet dit goed omdat hij Claes 

Thomaszen bij de verkoop en de afwikkeling ervan geholpen heeft.  

 

Nr. 452 FOLIO:                    186           DATUM:                      3 juli 1561    

 

Willem Gerritzen, Jacob Louwe en Wyllem Elbertzen, gedaagd door Jacob Janssen, getuigen na apart 

verhoord te zijn dat zij in het voorjaar bij Trijne Lauwens gezien en gehoord hebben dat Jacob 

Janssen en Cornelis Zijchen onderling een karveel schip dat zij samen hadden met ettelijke goede 

bescheiden en gewaarmerkt vervoerden; degene die op het schip bleef, zou de ander vrijwaren en 

schadeloos stellen voor alle aanspraken en scheepsdagen m.b.t. het voorste schip. Er werd een borg 

ingesteld voor de eventuele aanspraken zodat de ander gevrijwaard zou zijn. Cornelis Zijchen is op 

het schip gebleven en verplicht de voorwaarden uit te voeren.  

Getuigen hebben meegedaan met de wijnkoop.  
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Nr. 453 FOLIO:                    186v         DATUM:                      3 juli 1561   

 

Jan Henricksen uit Venlo en Thys Willeken, timmerman, gedaagd door Aelt Henricksen, getuigen dat 

zij in de week voor Palmzondag met eiser op een schuit geweest zijn om naar Urk te varen; voordat zij 

aan land mochten of konden gaan, ontstond er een onweer, zodat zij noodgedwongen 5 vaten tien-

plakken bier overboord moesten zetten en 1 vat koyte bier. Als zij dat niet hadden gedaan, waren ze 

verdronken; het bier in kwestie was van Claes van Heerde.  

 

Nr. 454 FOLIO:                    186v         DATUM:                      11 juli 1561 

 

Barbar Dircks, gedaagd door Lisbeth Joest, getuigt dat zij bij Lisbeth Joest gewoond heeft als 

bovenbuurvrouw toen Lisbeth ziek was en door mr Peter Thomasz medisch werd begeleid; deze zei 

haar dat zij de pokken had. Getuige is dikwijls bij haar geweest en heeft nooit enig teken van pokken 

op haar lichaam gezien. Het enige dat zij bemerkt heeft is dat zij hees was en bleef, zoals zij nu ook 

nog is. 

Elsgen Jans, gedaagd zoals boven, meldt dat zij een tijd geleden erbij gehaald is door mr Peter 

Toenis om Lisbeth, de eiseres, te verzorgen tijdens haar ziekte. Zij heeft echter geen enkele ziekte 

waargenomen bij haar noch enige vorm van onbekwaamheid; zij was wel hees en dat is niet 

overgegaan tot op de dag van vandaag. Getuige heeft geen pokken op haar lichaam gezien.  

 

Nr. 455 FOLIO:                  187             DATUM:                       14 juli 1561 

 

Bartolt Hermens en Gerrith Harnesmaecker, gedaagd door Claes Andriesz, getuigen samen na apart 

verhoord te zijn, dat Claes Andriesz van Alyt Keyser een huis in de Geerstraat van der A gekocht had, 

waarbij hij meende bekocht te zijn en dus wilde afzien van de aankoop. Getuige Bartolt ondersteunde  

Claes Andriesz en Gerrith was er voor Alyt: zij probeerden Alyt ervan te overtuigen wat geld van Claes 

te accepteren en de koop ongedaan te maken. Na heel veel gespraat van beide getuigen aan wie de 

zaak in handen was gegeven, is bij Coert Smit thuis in de Geerstraat van der A aan beide partijen een 

stuk krijt gegeven en diegene die het krijt in de hand hield na de uitspraak, zou niet aan de afspraak 

gehouden worden en zou ervan bevrijd zijn met vier vanen bier. Wie zijn krijt niet hield, moest zich aan 

de afspraak houden. Beide getuigen deden hun uitspraak, n.l. dat Claes aan Alyt Keyser 1 pond groot 

in handen moest geven of 6 keizers gulden en nog 1 keizers gulden voor het gelag. Alyt was dan 

schadeloos gesteld en de koop zou niet doorgaan. Zowel Claes als Alyt waren bereid de uitspraak te 

accepteren en de wijnkoop werd gedronken, waarbij ook Henrick Keyser, de man van Alyt, aanwezig 

was en zei dat hij wel tevreden was over de handelwijze van zijn vrouw.  

  

Nr. 456 FOLIO:                188               DATUM:                        14 juli 1561 

 

Coert Smit, gedaagd zoals boven, meldt dat bovengenoemde getuigenis waar is en dat alles bij hem 

thuis heeft plaats gevonden.  

 

Nr. 457 FOLIO:                188               DATUM:                        19 juli 1561 

 

Jacob Berentsz en Claes, de vrouw van Laurens Jacobsz, gedaagd door Claes Derrickszen uit Ens, 

getuigen na apart verhoord te zijn, dat Wylhem Claeszen op 18 juli bij hen zat te drinken met nog 

andere mensen en dat zij toen gehoord hebben dat genoemde Wylhem Claeszen Claes Derrickszen 

uitschold voor dief, schelm en verrader en zei dat hij het ook zou bewijzen. Claes Lauwerts, de 

waardin, zei toen tegen Wylhem dat ze hem morgen vroeg een daalder zou geven als hij het hem zou 

zeggen als hij nuchter was. Wylhem antwoordde dat ze die daalder maar vast klaar moest leggen, 

omdat hij het hem morgen vroeg zou zeggen en bewijzen.  
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Claes de waardin meldt nog op 19 juli ’s morgens vroeg gehoord te hebben, dat Wylhem Claeszen op 

de Vismarkt in het openbaar tegen Barbara, de vrouw van Claes Derrickszen, zei dat haar man een 

dief en een schelm was en dat hij het zou bewijzen.  

 

Nr. 458 FOLIO:                 189              DATUM:                         16 mei 1561 

 

Willem van Venloe, gedaagd door Joergen van Haersolthe, getuigt dat hij zich nog herinnert dat hij en 

zijn gezel Reinier Albertzen, steenhouwer, in oktober 1556 door mr Johan Theussen of Ode van 

Bommelen, zijn vrouw, gevraagd waren om bij hen te komen Achter de nieuwe Muur, waar toen dr 

Gysbert Lapper woonde en dat mr Henrick Dubbeltszen gekocht heeft, om daar in een oude 

gemetselde muur (die gemeenschappelijk was) aan de kant van  jfr van Twenhuisen, een gat te boren 

om daarin een houten kozijn o.i.d. te kunnen zetten voor de ventilatie. Hij weet ook nog dat het gat 

gemaakt is door zijn gezel Reinier Albertszen, maar of jfr van Twenhuisen hiervan door Johan 

Theussen of diens vrouw van te voren op de hoogte is gesteld, weet getuige niet; meer weet hij niet 

van deze zaak.  

 

Nr. 459 FOLIO:                  189             DATUM:                          16 juni 1561 

 

Reijner Albertzen, steenhouwer, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij nog weet dat hij in oktober 1556 

met zijn gezel Wyllem van Venloe door mr Johan Theussen of diens vrouw, Ode van Bommelen,  

gevraagd werd om bij hen te komen Achter de nieuwe Muur, waar dr Gysbert Lapper toen woonde en 

dat nu door Henrick Dubbeltszen gekocht is, om daar in een oude gemetselde muur (die 

gemeenschappelijk eigendom was) aan de kant van jfr van Twenhuisen, een gat te maken, daarin een  

kozijn te plaatsen om wat lucht te scheppen, dit alles zonder toestemming van jfr van Twenhuisen. 

Getuige heeft daar toen het gat gemaakt en toen Godtvrendt ten Indick dit wilde beletten en er een 

gerechtsdienaar kwam om dit mede te delen (namens wie de dienaar kwam, weet getuige niet meer), 

heeft de vrouw van Johan Theuszen geantwoord dat zij het recht hadden dit te doen, zo niet dan zou 

het gat weer worden dichtgemaakt. Getuige ging toen door met breken.  

 

Nr. 460 FOLIO:                189v             DATUM:                       21 juli 1561 

 

Jacob van Dryenhuysen, gedaagd door Wylhem Claeszen, getuigt dat hij en Herman Claesz onlangs 

op de brug stonden toen er een schip uit Deventer aankwam en dat Wylhem de eiser tegen hen zei 

dat daar een ‘dobbeltyen” aankwam waar ze om mochten spelen. Mr Johan uit de Broederstraat, die 

er bij stond, hoorde dit en zei tegen Wylhem Claesz dat hij daar mee mocht handelen zoals hij met 

hem gedaan had. Wylhem zei toen dat hij hem niet verkeerd had behandeld, maar hem voor een 

halve stuiver Brabants vanuit zee aan land had willen zetten en hem alleen kwalijk voor dat bedrag 

naar de stad had kunnen brengen. Johan reageerde hierop en zei dat hij hem schandalig had 

behandeld, als een booswicht, waarop Wylhem zijn vuist klaar hield om hem te slaan als niet mr 

Johan zijn mes had getrokken. Wylhem zei toen dat hij hem wel zou leren, zodat hij ging klagen bij de 

burgemeesters dat hij gestoken was. Hij pakte zijn buidel om Jacob en Herman als getuigen een 

oorkonde te geven en zei weer dat zij logen als een schelm en herhaalde dit verschillende malen. 

Eiser Wylhem kwam en zei tegen mr Johan dat hij hem wel zou leren en greep zijn mes en stak naar 

mr Hans, die ook zijn mes had gepakt. Getuige heeft echter niet gezien dat zij elkaar verwondden, wel 

dat mr Johan vaak met een hand naar zijn arm greep. Getuige meldt verder dat hij indertijd wel 

gehoord heeft dat eiser Wylhem aan mr Johan vroeg of hij iets tegen hem had of dat hij hem iets had 

misdaan, de rechtspraak deugt in Kampen, spreek mij dan gerechtelijk aan.  

 

Nr. 461 FOLIO:                  190v            DATUM:                       16 mei 1561 
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Lucas Cornelisz, glazenmaker, gedaagd door Jorgen van Haersolthe, getuigt dat hij zich herinnert dat 

op 1 november 1556, op St. Willibrordus, ’s morgens tussen 9 en 10 uur toen wijlen Berndt van 

Twenhuysen begraven werd, hij op verzoek van mr Johan Theuszen gevraagd werd bij hem in het 

huis te komen, waar dr Gysbert Lapper toen woonde. Toen hij daar aankwam hebben Johan 

Theuszen en Gerdt Coepsen van boven uit de goot een touw neergelaten via het gat dat gemaakt 

was; er was een plank aan het touw vastgemaakt waar hij op ging zitten en waarop een houten kozijn 

stond waarin hij glas ging zetten. Hij wist niet of er toestemming van jfr van Twenhuisen was om over 

haar erf te gaan, daarom lieten ze hem met een touw zakken. Ze zeiden toen ook tegen hem (omdat 

hij het zelf niet wilde doen) dat als hij er last mee kreeg, dat zij hem dan zouden vrijwaren. Ze zeiden 

ook nog dat jr van Twenhuisen in de kerk was en dat niemand het wist.   

Toen hij zijn werk gedan had, hebben zij hem weer neergelaten op het afdak op het plaatsje van jfr 

van Twenhuisen, want ze konden hem niet optrekken met het touw; hij sprong van het afdak af op de 

plaats en via de achterdeur van de gang, door het huis van jfr van Twenhuisen, zonder toestemming; 

er was alleen een dienstmaagd die voor hem op de loop ging. Johan Theusz gaf hem zijn arbeidsloon 

en Reinier Steenhouwer had het gat in de muur gemaakt.  

 

Nr. 462 FOLIO:                  191v            DATUM:                        4 augustus 1561 

 

Arendt Brandt, volgens zijn ouders 40 jaar oud, gedaagd door jfr Janneken Brants, de vrouw van 

Coert Geyssemer, getuigt als lid van de Raad dat hij op 15 augustus 1550 in Riga, Lijfland, een Friese 

hengst van schipper Willem Remygius gekregen heeft, waarmee hij, op verzoek van Coert 

Geyssemer, door de schipper het land in werd gestuurd om het paard te verkopen. Hij heeft de hengst 

verkocht aan zijn waard in Riga, Claes Poythuis, op 21 augustus 1550 voor 50 enkele daalders en 

deze gaf getuige bovendien een okshoofd Poitou-wijn; de betaling zou gedaan zijn in 1551, maar niet 

aan getuige. Heer Niclaes liet het paard in Riga naar de paardenstal brengen en indien het paard in 

kwestie, toen getuige het in ontvangst nam, iets zou overkomen, heeft hij heer Niclaes moeten 

beloven dat hij, zo lang hij in het land was, zich op de hoogte zou stellen van de gezondheid van het 

paard. Toen getuige daar weg reed, een midweek voor Michaelis in hetzelfde jaar en aan hem niets 

betaald was, heeft Coert Geyssemer wel horen zeggen dat hij geen betaling gevraagd heeft waarover 

hij zich t.o.v. getuige vaak beklaagd heeft.  

 

Nr. 463 FOLIO:                     192          DATUM:                       5 augustus 1561  

 

Herman Dircksz, gedaagd door Wylhem Claesz, getuigt dat hij met Jacob van Dryenhusen onlangs op 

de IJsselbrug bij de anderen stond. Toen er een schip uit Deventer aankwam, zei Wylhem de eiser 

tegen hen dat er een ‘dobbeltyen’ aankwam waar zij om mochten spelen. Mr Johan uit de 

Broederstraat hoorde dit en zei tegen Wylhem Claesz dat hij er inderdaad mee mocht doen wat hij bij 

hem ook gedaan had. Wylhem antwoordde dat hij hoopte niets verkeerds te hebben gedaan, toen mr 

Johan een mijl op zee was, heeft hij hem voor een ½ stuiver aan land willen zetten, hij kon moeilijk 

voor hem alleen naar de stad varen voor dat bedrag. Toen zei mr Jan dat hij hem als een schelm had 

behandeld, als een booswicht. Hierop wilde Wylhem Claesz hem met zijn vuist slaan, maar deed het 

niet. Mr Johan trok zijn mes en Wylhem zei dat hij hem wel zou leren en zich zou beklagen bij de 

burgemeesters omdat hij hem met zijn mes had bedreigd. Hij pakte zijn buidel om getuige en Jacob 

een oorkonde te geven. Mr Johan zei weer dat hij loog als een schelm e.d. en herhaalde dit enige 

malen. Wylhem, die kwaad werd, zei tegen mr Johan dat hij hem dus een leugenaar noemde, greep 

zijn mes en stak naar mr Johan en deze ook naar hem. Getuige heeft niet gezien dat ze elkaar 

verwondden. Hij heeft wel gehoord dat Wylhem aan mr Johan vroeg of hij iets tegen hem had of dat hij 

hem tekort had gedaan. In dat geval is er recht in Kampen, hij moest hem dan gerechtelijk 

aanspreken, dan zou men wel zien wie er gelijk had.   

 

Nr. 464 FOLIO:                 193              DATUM:                      11 augustus 1561 
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Albert Kuyper, gedaagd door Berent Gerrijtszen, getuigt dat Cathrijne, de vrouw van Johan Hermansz, 

afgelopen zaterdagavond bij Truytken Scheydemaeker kwam en woorden had met Berent de eiser. 

Truitgen hield Cathrijne tegen ( die met één hand zijn baard en met de andere zijn nek vast had ) 

zodat zij Berent niet zou slaan. Getuige zei ook tegen Truytgen, staande voor zijn deur, toen Cathrijne 

en Berent elkaar te lijf gingen, dat ze hem ‘huisvrede’ moest geven, dat deed ze. 

Truytgen Scheydemaeker, gedaagd zoals boven, meldt dat op zaterdagavond na 7 uur Cathrijna, de 

vrouw van Jan Hermansz, bij haar kwam en woorden kreeg met Berent Gerrytsz, die toen op de bank 

zat. Cathrijna greep hem bij zijn baard en met haar andere hand pakte zij de bijl van Berent die naast 

hem lag, waarmee zij hem op zijn hoofd zou slaan, als zij niet door getuige tegen was gehouden, die 

de bijl met geweld uit haar hand rukte. Toen ze de bijl kwijt was, sloeg ze Berent met haar vuisten op 

zijn hoofd, ondanks de ‘huisvrede’ die Truytgen had afgeroepen; hij woonde ook in dat huis en genoot 

van zijn huur. Catrijne zei tegen Truytgen dat zij haar de bijl had moeten laten zodat zij hem een klap 

had kunnen geven.  

Dirck Stamp, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Truytgen, omdat hij er ook bij was en haar heeft 

geholpen hen uit elkaar te halen.  

 

Nr. 465 FOLIO:                194               DATUM:                       18 augustus 1561 

 

Jan van den Berge, oud ongeveer 58 jaar, gedaagd door mr Jaspar Heijmensz, getuigt dat wijlen mr 

Heymen Brant uit Zwolle in 1534 Johan Cuiper alias Budder gestuurd had om de 4 g.g. die hij jaarlijks 

in Zwolle ontving van de weduwe van Goert Claesz, te ontvangen. Toen Jan Budder de 4 g.g. 

ontvangen had, heeft hij mr Heymen niet meer dan 3 g.g. overhandigd omdat hij 1 g.g. verteerd had, 

zoals de vrouw van Geert Claesz schriftelijk aan mr Heymen heeft gemeld. Mr Heymen heeft daarom 

genoemde Johan gerechtelijk aangesproken om de g.g. te ontvangen. Johan heeft die aan mr 

Heymen moeten betalen.  

 

Nr. 466 FOLIO:                194v              DATUM:                      16 augustus 1561 

 

Henrick Kunerturff, Jelijs Cuiper en Geert Pannebacker, gedaagd door Johan Geertzen, brouwer, 

getuigen samen na apart verhoord te zijn dat zij aanwezig zijn geweest op de Koornmarkt afgelopen 

mei, toen eiser van een zomerdijker voor 7 ryder gulden en 1 oort de koe kocht waar nu onenigheid 

over is tussen Geert Harnesmaecker en eiser. Volgens Henrick Kunerturff behoort de koe aan eiser en 

aan niemand anders. Hij weet dit omdat het een vale blaarkoe is met beide ogen in het bleke deel. 

Jelijs Cuiper meldt bovendien dat hij de koe vastgehouden heeft toen zij gemerkt werd met zijn mes 

en door Geert Jansz direct naar Soevelingen gebracht werd.  

Berent Momme, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij de koe van Geert Harnesmaecker  vaak gezien 

heeft, die duidelijk beter en dikker was dan de koe van eiser. Hij heeft Geert Harnesmaecker zelf 

horen zeggen dat hij zijn koe gekocht heeft voor 11 gulden, terwijl de koe van eiser 7 ryder gulden en 

1 oort gekost heeft.  

In de kantlijn:  

Deze getuigenis is op een ander blad genoteerd omdat er nadere getuigenissen zijn gedaan. 

 

Nr. 467 FOLIO:                194v             DATUM:                     20 augustus 1561 

   

Jorgen Jansz Schoemaker, gedaagd door Wylhem Germijsz, getuigt dat hij op OLV Hemelvaart met 

eiser door de Groenenstraat liep en toen ze voor de hof van Wylhem waren gekomen, kwam Evert 

Baers daaruit, met peren of appels in zijn handen. Toen Wylhem dat zag, zei hij hem dat hij goed wist 

dat hem bevolen was daar niets weg te halen en vroeg of het om op te eten was wat hij in de hand 

had? Evert antwoordde daarop dat als hij ze in de hand had, dat het was om ze op te eten. Getuige 
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heeft ook gehoord dat Wylhem en Evert nog een tijdje woorden hierover hadden, die hij inmiddels 

vergeten is. Evert is evenwel met de appels of peren morrend weg gegaan.  

 

Nr. 468 FOLIO:                 195              DATUM:                      20 augustus 1561   

 

Goeken Hermansz, gedaagd door Wylhem Germijsz, getuigt dat op maandag voor Maria Hemelvaart 

Evert Baers uit de Groenenstraat kwam waar getuige voor de deur van Lutgart Geerts stond; hij zei 

tegen getuige en Lutgart op honende toon dat ‘gammele” Wylhem hem had gezegd niets mee te 

nemen ( bedoeld wordt: uit de hof in de Groenenstraat) maar dat hij er wel één mocht eten, waarmee 

hij een peer of een appel bedoelde. Getuige zag wel dat hij terzelfdertijd peren at, wat hij niet 

verhulde.  

 

Nr. 469 FOLIO:                195v             DATUM:                        19 augustus 1561    

 

Jan Vene, brouwer, gedaagd door Peter Wolters, getuigt dat hij Evert Baers en eiser vaak heeft horen 

zeggen tegen Dirck up het Trapken dat hij de last mout moest nemen die Jan Vene van zijn zolder af 

wilde hebben. Dirck antwoordde daarop dat hij het nog een dag of twee moest laten liggen,  dat hij het 

wel zou nemen. Peter heeft getuige vaak gevraagd of Dirck de mout nog niet had ontvangen, waarop 

hij hem antwoordde dat Dirck steeds zei een dag te wachten. Eiser vroeg getuige tegen Dirck te 

zeggen dat hij de mout in ontvangst moest nemen.  

 

Nr. 470 FOLIO:                 196              DATUM:                        19 augustus 1561 

 

Thymen Schulte, gedaagd door Thoenis Touslaeger, getuigt dat zes of zeven jaar geleden eiser van 

wijlen Geert Droochscherer een vette os kocht en dat Thoenis hem betaald heeft op 6 stuiver 

Brabants na, die hij hem nog schuldig was. Getuige weet niet of hij daarvoor of daarna nog een os van 

hem gekocht heeft.  

 

Nr. 471 FOLIO:                 196               DATUM:                       22 augustus 1561     

 

Lucas Schroer, oud 53 jaar en Jan de Vos, gildemeester van de kleermakers, oud 43 jaar, gedaagd 

door Ida, de weduwe van Geert Mewijsz, getuigen samen nadat zij apart verhoord zijn. Lucas meldt 

dat Mewijsz Geertszen, de zoon van Ida, het kleermakers ambt bij hem heeft geleerd en die leertijd 

geheel en eerlijk heeft volbracht. In de tijd dat hij bij hem was, heeft hij zich altijd eerlijk en vroom 

gedragen zoals een gezel betaamt. Johan de Vos getuigt zoals Lucas, maar meldt dat hij het vak niet 

bij hem heeft geleerd, maar dat hij hem wel kent en dat hij zich altijd gedroeg zoals Lucas heeft 

geschreven.  

 

Nr. 472 FOLIO:                196v              DATUM:                      23 augustus 1561 

 

Jan Jansz, slotenmaker, gedaagd door Wilhem Germisz, getuigt dat hij onlangs ging wandelen met 

zijn vrouw achter het nieuwe werk tussen de Broeder- en de Cellebroedespoort, waar zij Gese 

tegenkwamen, de zuster van Evert Baers, die in haar hand een peer had. Getuige vroeg haar of ze uit 

de hof kwam, (bedoelend de hof die Willem Germisz nu gebruikt). Dit bevestigde Gese en toen zei 

getuige haar dat Willem Germisz hem had opgedragen een slot aan te brengen op de deur van de 

hof. Gese antwoordde dat het de uitspraak van de Raad was dat zij en haar familieleden in en uit de 

hof mochten gaan en een peer of appel eten zo vaak zij willen.  

 

Nr. 473 FOLIO:                197                DATUM:                      23 augustus 1561 
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Gesa Dircks, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij laatst met Wylhem Germisz heeft afgesproken dat 

zij het voorste deel van de hof, dat nu van Wilhem Germisz is, zal gebruiken en bewerken en het 

gewas ervan zal verkopen volgens de gewoonten en regels van de stad. Het is deze zomer gebeurd, 

toen de kersen half rijp waren, dat een jongen en een meisje in de hof kwamen, die zij niet kent, maar 

die tot het huisgezin van Evert Baers behoren en dagelijks met hem omgaan; zij plukten en aten zoals 

het hen uitkwam. Toen getuige dit bemerkte, zei zij hen dat ze hof moesten verlaten omdat zij zo de 

vruchten niet kon verkopen. Zeg dit tegen Anna, de vrouw van Wylhem en geef haar de sleutel terug. 

De jongen en het meisje antwoordden haar dat zij hun buik vol mochten eten met appels en peren, 

maar ze niet mee mochten nemen. Getuige heeft nadien vaak gezien dat zij de hof in gingen en 

appels en peren aten.  

Betthe Egbertszen, gedaagd zoals boven, getuigt dat op maandag voor Maria Hemelvaart Evert Baers 

uit de Groenenstraat kwam en voor de deur van Lutgart Geerts tegen haar zei op sarcastische toon 

dat ‘gammele’ Wilhelm tegen hem gezegd had dat hij niets mee mocht nemen (uit de hof in de 

Groenenstraat) maar hij mocht wel een peer of een appel ervan eten. Getuige zag dat Evert peren at 

en dat niet verhulde. Op St. Petrusdag en op de zondag erna ging Gese, de zuster van Evert, de hof 

in die nu toebehoort aan Willem Germisz, met ettelijke kinderen en toen ze er weer uit kwam had zij 

een dubbele bloem in haar hand. Verder heeft getuige ook wel gezien dat de bediende van Evert 

Baers vaak de hof in ging en een deel meenam.  

 

Nr. 474 FOLIO:                197v              DATUM:                        16 augustus 1561 

 

Henrick Kunerturff, Jelisz Cuiper en Geert Pannebacker, gedaagd door Jan Geertszen, getuigen dat 

zij erbij waren op de Koornmarkt afgelopen mei toen eiser van een zomerdijker, wiens naam zij niet 

kennen, voor 7 ryder gulden en 1 oort de koe kocht waar nu onenigheid over is tussen Gerrith 

Harnesmaecker en eiser. Henrick Kunerturff en Geert Pannebacker vermoeden dat de koe van eiser 

is en van niemand anders. Jelisz Cuiper zegt dat hij zeker weet dat de koe in kwestie van Jan Geertsz 

is; hij weet dat omdat het een vale blaarkoe is, beide ogen in een licht stuk. Hij meldt bovendien dat hij 

de koe vasthield toen zij gemerkt werd met zijn mes door Geert Jansz en dat zij toen direct naar 

Soevelinge werd gebracht.  

Berent Momme, gedaagd zoals boven, meldt dat hij de koe van Geert Harnesmaecker dikwijls gezien 

heeft en dat die dikker en beter was dan de koe van eiser; hij heeft Geert zelf horen zeggen dat hij zijn 

koe gekocht had voor 11 gulden, terwijl de koe van eiser gekocht was voor 7 ryder gulden en 1 oort. 

 

Nr. 475 FOLIO:                198               DATUM:                        25 augustus 1561 

 

Marrijken Claes, gedaagd door Gerrith Harnesmaecker, getuigt dat de koe die nu in Mastenbroek 

graast, bij de steeg van Truyde Veliken en die zij daar gezien heeft, een vale blaarkoe is, de ogen in 

het witte deel, met witte streepjes vanaf het oog tot het vale deel, met korte tepels, aan de uiers  

zwarte vlekken; alle vier met nog een klein tepeltje achter aan de uier, onder aan de staart wat wits, 

aan de achterkant twee witte voeten en daarboven een wit vlekje op de linker voet, nog twee witte 

hoorns met wat zwart aan de voorkant bij de uiteinden; de uier achter ook wat vaal en er ontbreekt 

een stukje uit het rechter oor. Zij heeft nu haar vierde kalf, een klein plat koetje en getuige weet zeker 

dat deze koe eigendom van Gerrith Harnesmaecker is en nu het twistpunt tussen Geert en Beghijnen 

Jan. Zij weet dit alles omdat zij die koe in de zomer vaak gemolken heeft en Gerrith Harnesmaecker 

geholpen heeft haar uit het Horstbroek te halen tot in een mate bij de Ronneboom of het Heilige 

Huisje.  

Gerrith Baeck en Rijckelandt Jansz, gedaagd zoals boven, getuigen zoals Marrigen Claes, dat de koe 

er uit ziet zoals zij haar heeft beschreven. Gerrith zegt dat hij dit allemaal weet omdat hij die koe in de 

winter vaak bij Gerrith H. op stal gezien heeft, vaak heeft aangeraakt en te drinken heeft gegeven. Hij 

moest dan altijd dicht langs de koe gaan met het water dat hij voor zijn eigen beesten uit de put van 

Gerrith had gehaald. Hij heeft bovendien de afgelopen winter de mest van deze koe en de andere uit 
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de stal van Gerrith gehaald. Rijckelandt Jansz meldt dat hij op de hoogte is omdat hij er bij 

tegenwoordig was toen Gerrith de koe bekeek en kocht van jfr van IJsselmuyden. 

Joest Backer, gedaagd zoals boven, meldt dat hij de koe die nu in Mastenbroek graast bij de steeg 

van Truide Veliken, gezien heeft, dat het een vale blaarkoe is, de ogen in het vale deel, twee witte 

hoorns met wat zwart aan de punten; zij heeft vijf insnijdingen, haar rechter voorvoet met zwarte 

knokkels en toen de koe volwassen was is er ook een klein stukje uit haar rechteroor gesneden, zoals 

nu ook nog te zien is. Getuige kan geen verdere lichaamskenmerken geven, zegt dat de koe van 

Gerrith Harnesmaecker is en dat het de koe is waarover Gerrith en Begyne Jan kwestie hebben. Hij 

weet dit alles omdat hij eerst zelf de koe had gekocht van jfr van IJsselmuyden en haar weer 

teruggegeven heeft. Naderhand heeft Gerrith de koe gekocht van jfr van IJsselmuyden; de koe krijgt 

nu haar vierde kalf.  

 

Nr. 476 FOLIO:                  199             DATUM:                         26 augustus 1561                 

 

Roloff Jaspersz, gedaagd door Geert Budde, getuigt dat op dinsdag na Trinitatis in de schutterij eiser 

en Thoenis Snoeck woorden met elkaar kregen over het kopen en verkopen van huiden. Thoenis 

Snoeck wilde aan eiser alle huiden verkopen van de koeien die hij dit jaar liet slachten en zij 

begonnen te loven en bieden. Thoenis bood per pond 17 plakken waarop eiser 1 stuiver Brabants 

zette; tenslotte zijn zij het eens geworden op 16 plakken per pond en Thoenis beloofde hem goede 

huiden te leveren. Men deed ‘handjeklap’ en iedereen was tevreden.  

 

Nr. 477 FOLIO:                   199           DATUM:                            27 augustus 1561  

 

Dirck Jansz, gedaagd door Willem Germisz, getuigt dat zijn vrouw met Willem Germisz was 

overeengekomen dat zij het voorste gedeelte van de hof die nu van Willem is, zou onderhouden en 

bewerken. Zij zou het gewas van de hof weer in het openbaar verkopen, zoals het behoort. Hij heeft 

ook wel gezien dat een jongen en een meisje, toen de kersen half rijp waren, in de hof kwamen en zo 

veel plukten als ze wilden. Hij heeft ook gehoord dat zijn vrouw tegen de jongen en het meisje, die 

misschien op last van Evert Baers waren gekomen, zei dat ze zo de vruchten niet kon verkopen. Ze 

zou ook Anna, de vrouw van Willem Germisz, op de hoogte stellen, de sleutel terug geven en ze wilde 

met de hof niets meer te maken hebben.  

 

Nr. 478 FOLIO:                199v             DATUM:                          1 september 1561 

 

Jan Hermensz, oud 60 jaar, gedaagd door Thymen Aertzen, getuigt dat hij aanwezig is geweest op 

een zondag een tijd geleden, bij Jacob Henricksz, waard in Kamperveen, waar eiser ook aanwezig 

was om een vat bier mee te helpen drinken dat daar ‘ten beste’ was vanwege bepaalde fuiken en 

korven die uit het water getrokken waren. Terzelfdertijd beloofden Joachim Thyemsz en Arent Buesse 

de waard het vaatje bier te betalen, maar Thymen Aertzen wilde daar niets mee te maken hebben, 

aangezien hij heemraad van de dijkgraaf was en hem ondergeschikt was.  

 

Nr. 479 FOLIO:                 199v            DATUM:                          1 september 1561 

 

Willem van Venloe, gedaagd door Henrick Dubboltsz, getuigt op de eerste vraag, die betrekking heeft 

op de muur tussen Jorgen van Haersolte en Henrick Dubboltsz waar nu kwestie over is, dat hij niet 

weet of de muur gemeenschappelijk is; hij verwijst naar de gildemeesters en de Raad die het wel 

moeten weten. Hij zou indertijd getuigt hebben dat de muur gemeenschappelijk zou zijn tijdens zijn 

getuigenis van 16 mei j.l., maar hij herinnert zich niet dat gezegd te hebben.  

Verder werd hem gevraagd of hij gezien of vernomen had bij de woning van Jorgen van Haersolte dat 

in de zijmuur boven op enige hoogte muurgaten, zegelgaten, balkgaten e.d. zaten, waardoor men 

zeker wist dat Jorgen of zijn voorouders de muur voor de helft in eigendom hadden. Hij antwoordde 
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hierop dat hij niet naar Jorgens huis is geweest. Verder meldt hij over genoemde muur dat hij verder 

niets weet; wel heeft hij zegelgaten gezien boven vanuit Henrick Dubboltsz kamer, maar of de muur 

geheel of gedeeltelijk van hem is, is hem onbekend; dat laat hij over aan de Raad en de 

gildemeesters. Er werd hem ook gevraagd of hij verder in de muur op redelijke hoogte glazen vensters 

heeft gezien die er van oudsher hebben gezeten, waardoor Henrick ook licht heeft, en hierop 

antwoordt hij dat hij in de muur met het kozijn wel gezien heeft dat er een paar glazen vensters zijn 

boven 1 roede, hoe hoog erboven weet hij niet.  

 

Nr. 480  FOLIO:                  200v            DATUM:                       2 september 1561 

 

Magdalena, de vrouw van Johan Henxt, gedaagd door Sibrant Salincksz, getuigt en is bereid dit onder 

ede te bevestigen na de bevalling, dat zij gezien heeft op St. Jan dat Johan Snoeck thuis kwam en 

daar twee varkens vond die zijn maaltijd opaten. Hij zei tegen Griethe, de vrouw van Sibrant, die in 

haar huis was, dat de varkens gek moesten zijn, door de duivel bezeten en zij, Grethe Sybrants, ook. 

Getuige heeft niet gehoord dat Griethe kwade woorden tegen hem gebruikt had of hem had 

tegengesproken in of buiten het huis. Naderhand toen Jan Snoeck niet ophield met scheldwoorden, 

die getuige vergeten is, kwam Sybrant Ligger voor het venster van zijn ‘hangkamer’ boven de luifel en 

vroeg Jan wat er aan de hand was, of hij soms dacht het huis voor zichzelf te hebben, of hij dingen 

niet hoger weg kon zetten. Jan vroeg wat hij wilde verdedigen. Getuige heeft niet gezien dat er met 

potten werd gegooid, zij heeft niet gezien, maar wel gehoord, dat Jan zei: als je een man bent, kom je 

naar buiten of moet ik je soms naar bed brengen? Verder weet zij niets. 

Jan Henxt, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij gezien heeft afgelopen St. Jansdag dat Johan Snoeck 

over het pothuis iets naar Sybrant Salincks gooide, die tussen het pothuis en de bank stond met zijn 

degen, maar hij heeft niet gezien dat hij Sibrant raakte; wel heeft hij gezien dat Grethe Sibrants achter 

haar man was neer gevallen, waarover zij gevallen was, is niet bekend. 

 

Nr. 481 FOLIO:                  201             DATUM:                         1 september 1561 

 

Claes Louwe en Henrick Smijt, gedaagd door Peter Woltersz, getuigen dat zij laatst bij Anna Chritzer 

waren, waar Peter Woltersz op een nette manier aan Dirck Brouwer up het Trapken een last mout 

verkocht op een jaar dag (weddenschap). Tien andere mensen met wie zij zaten te drinken, zijn met 

name genoemd: Peter Woltersz, zijn vrouw Alyt Willems en hun beider vijf kinderen, Evert Baers en 

zijn vrouw Auke, Geertken Volkers. De weddenschap was dat als één van deze mensen dan 

gestorven zou zijn, dan kreeg Dirck de mout gratis en als iedereen nog in leven was, zou Dirck voor 

de mout 50 g.g. betalen aan Peter of diens erfgenamen. Dirck was hiermee tevreden. Toen werd voor 

de wijnkoop 1½ g.g. op tafel gelegd door Dirck en men sprak af dat degene die won, die wijnkoop zou 

betalen, hier was iedereen het mee eens.  

Henrick Smijt meldt nog dat hij er bij was toen Dirck Brouwer de helft van de mout overdroeg op  

dezelfde voorwaarden aan Thys Hermensz en Bartolt uit Dronten, die hier ook tevreden mee waren.  

 

Nr. 482 FOLIO:                 201v            DATUM:                        4 september 1561 

 

Mr Lucas, oud 40 jaar, kistenmaker, gedaagd door Engelbert Schutte, getuigt dat hij in 1559 gewerkt 

heeft in een huis dat toen van Gerrith Woltersz was en nu sinds veertien dagen van Engbert Vrie.  

Hij heeft ook gezien dat Gerrith in dat jaar omstreeks Pasen thuis was, hoe lang, dat weet hij niet.  

Albert Jansz, oud 36 jaar, getuigt dat hij aan het schip dat Gerrith Woltersz aan Isebrant Claesz heeft 

verkocht, gewerkt heeft, hoe lang weet hij niet meer. Hij weet nog wel dat Gerrith hem éénmaal heeft 

beloond.  

 

Nr. 483 FOLIO:                 201v            DATUM:                          5 september 1561    
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Truijken Scheydemaeker, gedaagd door Trijne, de vrouw van Jan Hermansz, getuigt dat Trine voor 

OLV-dag bij haar kwam, haar haspel in de hand, en o.a. vroeg waar Berent was. Getuige antwoordde 

dat hij er nog niet was. Toen Trijne nog stond te haspelen, kwam Berent Gerrytszen binnen; zij weet 

niet of hij zijn dissel (bijl ) wel of niet onder de arm had. Trijne en Berent gingen tegen elkaar tekeer, de 

scheldwoorden weet getuige niet meer, maar zij hoorde wel dat Berent tegen Trijne zei dat zij hem zijn 

vrijster onthield. Ook Broecken Truijtken en haar dienstmaagd Henrickgen trokken hem de dissel uit 

de hand. Trijne had Berent Gerrijtszen bij zijn baard vast en hij hield haar vast aan het haar. Truijtken 

sloeg hem met de hand op zijn arm en zei dat zij elkaar los moesten laten. Zij gaf hem ‘huisvrede’. 

Daarna kreeg zij Berent, met de juiste woorden, het huis uit en sloot de deur; Trijne bleef bij haar. 

Maar Berent bleef voor haar deur staan met een stok, zoals veel anderen, en werd door de buren 

tegengehouden. Verder meldt Truijken dat Berent Gerritsz acht dagen lang bij haar gewoond heeft en 

haar bij het afscheid daar geld voor wilde geven, dat zij niet accepteerde omdat hij de rijkste niet was.  

Henrickghen Jans, de dienstmaagd van Truijtken, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Truijtken, maar 

meldt dat Berent, toen hij bij Truijtken binnen kwam, zijn dissel onder de arm had en hem op de bank 

legde, terwijl hij het uiteinde in de hand hield. Trijne, de vrouw van Jan Hermansz, vroeg terzelfdertijd 

aan hem waarom hij beweerde dat zij het vrouwmens waarmee hij sliep niet kende. Berent 

antwoordde dat zij, hoer, dat gezegd had. Trijne zei dat hij zich dat wijs liet maken, weg moest gaan 

en zijn kerkgang moest doen, hij kon van elk stuk huisraad iets krijgen. Zij bleven harrewarren en toen 

men de dissel uit Berents hand had genomen, pakte hij Trijnes muts van het hoofd. Getuige weet niet 

hoe Berent uit het huis van Truijtken gekomen is. Hij bleef staan voor de deur met een stok in de hand 

en wilde weer naar binnen gaan om Trijne te slaan. Berent heeft enkele nachten bij Truijtken thuis 

geslapen waarvoor hij haar wilde betalen bij het weggaan. Zij wilde het geld niet hebben.  

 

Nr. 484 FOLIO:                  203             DATUM:                         5 september 1561  

 

Femme Laurens, gedaagd door Jan Snoeck, getuigt dat zij op St. Jan ’s middags gezien heeft dat 

Sijbrant Salynxz een klaphout uit zijn raam gooide naar Jan Snoeck die voor zijn deur stond bij de 

luifel en hem raakte op de schouder. Toen kwam Sijbrant snel naar beneden, nu met een knevelstaf 

en liep naar de deurpost van Jan Snoeck en stak naar hem, maar deze was net binnen in zijn 

woonhuis.  

 

Nr. 485 FOLIO:                  203v           DATUM:                         4 september 1561 

 

Jacob Louwe, gedaagd door Peter Woltersz, getuigt zoals Claes Louwe en Henrick Smijt; hij is met 

Henrick Smijt er bij geweest toen Dirck Brouwer de helft van een last mout overdeed aan Thys 

Hermensz en Bartolt uit Dronthen bij diezelfde koop.  

 

Nr. 486 FOLIO:                  203v            DATUM:                        6 september 1561 

 

Femme Jans, gedaagd door Jan Snoeck, getuigt dat zij op St. Jans dag gezien heeft dat eiser met de 

vrouw van Sybrant Salinxz woorden had en dat Sybrant van uit zijn bovenraam een klaphout gooide 

naar de schouder van Jan Snoeck, die toen voor de deur van zijn woonhuis stond. Daarna kwam 

Sybrant met een knevelstaf naar buiten en liep naar het huis van Jan Snoeck en voor de deur stak hij 

hem.  

Marrije, de vrouw van Gerrijt van Munster, gedaagd zoals boven, bijna 40 weken zwanger en bereid 

de eed af te leggen, meldt dat op een dag in de zomer Jan Snoeck thuis kwam en zag dat twee 

varkens van Sybrant Salinxs zijn boekweit meel opaten. Hij pakte een garde en heeft daarmee de 

varkens geslagen, waardoor Jan onenigheid kreeg met de vrouw van Sybrant. Intussen viel er een 

klaphout uit het raam van Sybrant boven op de schouder van Johan Snoeck. Deze gooide het 

klaphout terug, maar niet hoog genoeg, het viel op de luifel en hij gooide nog wat potten; hij werd toen 

tegengehouden door getuige om de schade te beperken. Toen kwam Sybrant Salinxs met een 
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knevelstaf in zijn handen naar Jan Snoeck gelopen, die voor zijn deur stond, en stak daarmee naar 

Jan, die intussen naar binnen was gegaan. Getuige heeft Sybrant ook tegengehouden en zei dat  

buren geen geweld moesten gebruiken tegen elkaar in hun eigen huis.  

 

Nr. 487 FOLIO:                  204v            DATUM:                      4 september 1561 

 

Henrick Gortemaecker, gedaagd door Geert Harnasmaecker, getuigt dat hij de koe die nu in 

Mastenbroek staat bij de steeg van Truytken Velyken, bekeken heeft en dat het dezelfde koe is waar 

onenigheid over is tussen Beghijnen Jan en Gerrith Harnasmaecker en die Berent Jansz namens jfr 

van Isselmuyden, de weduwe van Erenst van Isselmuyden uit Kamperveen, geweid heeft. Hij weet dit 

goed, omdat hij ongeveer twee jaar geleden bij deze koe voor- en achter de nagels afgesneden heeft 

terwijl Berent de koe vast hield.  

 

Nr. 488 FOLIO:                205               DATUM:                        6 september 1561    

 

Marrijgen Jans, gedaagd zoals hier boven, getuigt dat de koe nu in Mastenroek staat bij de steeg van 

Truyden Velyken, eigendom is van jfr van Isselmuyden, en dat zij die koe een winter lang heeft 

gemolken, toen ze bij jfr van Isselmuyden woonde. De juffrouw heeft de koe verkocht aan Gerrith 

Harnasmaecker, waar nu onenigheid over is tussen Beghijnen Jan en Gerrith. Zij weet, na bestudering 

van de lichaams kenmerken, dat deze koe van Gerrith is en van niemand anders. Het betreft een vaal 

witte koe, de ogen staan in het vale deel, met witte streepjes achter het oog, met korte tepels, aan de 

vier uiers zwarte vlekken en nog een klein tepeltje achter aan de uier, wat wit onder de staart, achter 

twee witte voeten, aan de voorkant een wit vlekje op de linker voet, twee witte hoorns met wat zwart 

voor aan de uiteinden, de uier achter ook wat vaal en er is een stukje uit het rechteroor gesneden; het 

is een kleine, platte koe.  

 

Nr. 489 FOLIO:                  205v           DATUM:                          9 september 1561 

 

Wylhem Henrickszen en Vrijdach Smijt, gedaagd door Jan van Dursten, getuigen na apart verhoord te 

zijn dat zij onlangs bij Gerrijt Brouwer thuis geweest zijn met meer andere mensen en dat er over 

handel werd gesproken; eiser wilde aan Engbert Backer 15 ossen verkopen, de beste van zestig, het 

stuk voor 3 pond groot. Engbert antwoordde dat hij wel 15 ossen wilde van degenen die achter het 

klooster de Sonnenberch staan langs de wetering zonder zieke ossen. Verder zei hij tegen Jan dat hij 

ze wilde betalen na zijn beraad. Wylhem en Vrijdach getuigen nog dat Engbert niet duidelijk had 

gezegd dat hij zich nog wilde beraden, zodat de wijnkoopslieden hem zeiden dat hij daar te laat mee 

was. 

Jacob Koetgensz, de knecht van Vrijdach Smijt, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij ook aanwezig is 

geweest bij Gerrijt Brouwer waar gesproken werd over een koe die 18 gulden zou mogen opbrengen 

en dat Jan van Dursten toen zei dat hij wel ossen kon leveren voor dat bedrag. Toen Engbert Backer 

dat hoorde, zei hij tegen Jan dat hij dat wel wilde, maar geen kreupele, lamme of zieke ossen en 

evenmin ossen die na Pasen pas in de wei waren gekomen. Jan zei dat hij niet kon beloven dat ze 

vóór Pasen of veertien dagen erna in de wei waren gekomen, dat hij dat niet wist. Jan van Dursten 

zou hem van de 60 ossen die in zes Kamper weilanden stonden tussen de Drie Bruggen en het 

klooster van Sonnenberch 15 ossen uitzoeken en Engbert Backer zou hem voor iedere os 3 pond 

groot geven of 18 gulden, waarop ze het met elkaar eens werden. Toen de koop plaats had  

gevonden, begon Engbert over zijn beraad, waarop de wijnkoopslieden zeiden dat het daarvoor te laat 

was. Engbert bevestigde de koop en de wijnkoop werd gehouden met twee kannen bier en naderhand 

bij Claes van Wije ook nog met bier, getuige weet niet hoeveel. 

 

Nr. 490 FOLIO:                 206v             DATUM:                         10 september 1561 
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Claes van Wije, gedaagd door Engbert Backer, getuigt dat ongeveer acht dagen geleden bij hem thuis 

verzameld waren Jan van Dursten en Engbert Backer met hun verdedigers, om de onenigheid bij te 

leggen tussen Jan en Engbert, ontstaan bij de aankoop van ossen die kort daarvoor had plaats 

gevonden bij Gerryt Brouwer thuis. Jan van Dursten wilde eerst aanbieden, in aanwezigheid van de 

verdedigers, om Egbert eenmalig 18 k.g. te geven, daarna 20 k.g. opdat hij de aankoop zou 

behouden. Egbert wilde van zijn kant de onenigheid voorleggen aan ‘wijze mannen’, maar daar wilde 

Jan niets van weten. 

Evert Valckenar, stads roedendrager, gedaagd zoals boven, bevestigt wat door Claes van Wije is 

gezegd, want hij was er ook bij toen Jan van Dursten en Egbert Backer bij Claes van Wije bijeen 

waren.  

Nr. 491 FOLIO:                 207              DATUM:                         11 september 1561  

 

Peter Baesken en Peter Dircksz, gedaagd door Andries Straetken, getuigen dat zij zes of zeven 

weken geleden erbij aanwezig waren en gezien hebben dat ettelijke Friezen met wagens uit 

onbekende streken buiten de Vispoort kwamen bij het bruggenhuisje omstreeks 11 uur ’s morgens; zij 

wilden hun bruggeld betalen en eiser zei tegen Melchior de brugwachter dat hij teveel vroeg aan de 

vreemdelingen, waarop Melchior, die kwaad werd, tegen eiser enige scheldwoorden gebruikte en hem 

aanviel in zijn gezicht. Eiser hield hem met zijn linker hand van zich af, Melchior pakte een steen en 

gooide die naar eiser; hij raakte hem aan zijn linker voet bij de enkel.  

 

Nr. 492 FOLIO:                207v             DATUM:                        12 september 1561  

 

Egbert Goltsmijt, gedaagd door Melchior Backer, getuigt dat hij enige tijd geleden bij het 

bruggenhuisje was, waar hij gehoord heeft dat Andries Straetgen tegen Melchior tekeer ging en zei 

dat hij de vreemdelingen tekort deed. Melchior ontkende, maar Andries bleef er bij. Melchior kwam het 

bruggenhuisje uit naar Andries die een stok in de hand had waarmee hij sloeg, maar niet wist of hij 

Melchior raakte. Getuige heeft van andere mensen wel gehoord dat Andries Straetgen hem geslagen 

heeft met de stok. Hij heeft evenmin gezien dat Melchior Andries enig letsel bezorgde met gooien; er 

wordt gezegd dat het gooien alles verergerde, maar getuige weet niet of het op zijn hoge schoen 

kwam of op zijn been.  

 

Nr. 493 FOLIO:                 208              DATUM:                        13 september 1561 

 

Jan Cuiper, Geert Arentsz en Lennart Jansz, gedaagd door Jan Brouwer, getuigen samen na apart 

verhoord te zijn, dat zij van kindsbeen af koeien hebben gehouden en voor een deel nog steeds 

hebben, zij hebben dus veel kennis op dit gebied. Zij hebben elk gezien dat de koe die in Mastenbroek 

staat bij de steeg van Truiden Velycken, de vaal witte koe is waarover nu kwestie is tussen producent 

en Gerrith Harnasmaecker. Zij hebben de koe in handen gehad en de vier voeten bekeken en niet 

gezien dat haar klauwen voor of achter ooit afgesneden zijn; de koe is een kleine, platte koe, die geen 

9 ryder gulden waard is, in de huidige staat.  

 

Nr. 494 FOLIO:                208v             DATUM:                         15 september 1561 

 

Arendt Brant, gedaagd door mr Godtschalck ten Indijck, getuigt dat het afgelopen zomer, toen eiser en 

Henrick de Wolff ruzie met elkaar hadden over het timmerwerk op hun gezamenlijke erf in 

Kamperveen, gebeurd is dat getuige een keer of twee t.b.v. eiser naar Henrick de Wolff is gegaan om 

hem te bewegen de twist over het timmerwerk op het erf bij te leggen en de wederzijdse reacties over 

te brengen. Ze zijn op een middag bij elkaar gekomen in de Schepenzaal in aanwezigheid van zijn 

getuige, Pilgrim ten Indijck en die van priester Jacob van Wilsum, voor zover hij zich herinnert, waarbij 

Henrick de Wolff het voornemen uitsprak te timmeren op hun gezamenlijke erf zoals ook zijn vader 
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altijd gedaan had: het recht om te timmeren op het erf kwam hem toe. Hij rekende er op dat mr 

Godtschalck hem de helft van het getimmerte zou betalen. Deze uitte zijn twijfel hierover (die 

terzelfdertijd voorgelezen werd) waarbij volgens hem bewezen was dat onverdeeld betekende half / 

half en hij meende ook gerechtigd te zijn tot de helft van het huis. Hij had geld om op zijn deel te 

timmeren, net zoals Henrick. Henrick zei hierop dat hij alleen timmerde vanuit zijn recht. Mr 

Godtschalck reageerde en zei dat het volgens hem niet was toegestaan en omdat hij zelf ook het een 

en ander timmerde, zou hij geweld met geweld beantwoorden en de timmerlui wegsturen, al kostte 

hem dat de kop. Getuige en Pilgrim ten Indijck hebben beide partijen na veel gepraat zover gekregen 

dat ze de onenigheid zouden voorleggen aan vier raadspersonen. Dit gebeurde, er werd gekeken 

welk van beide zijden van het erf het beste was. Mocht de zuidzijde beter zijn dan de noordzijde, dan 

moest de een de ander iets toegeven, want aan de noordzijde lag een kolk, waarvan mr Godtschalck 

aan Henrick de keuze gaf om die te nemen. Getuige heeft niet gehoord welke zijde Henrick de Wolff 

wilde nemen. Op deze voorwaarden heeft eiser Henrick toegestaan te timmeren; getuige heeft beide 

partijen daar onlangs in de Schepenkamer naar gevraagd, waar zij elkaar de hand schudden en de 

voorwaarden accepteerden. Zij noemden de raadspersonen die zij wilden hebben: Otto Tengnagel en 

Arendt to Boecop voor Henrick en Symon Glauwe en Caspar Scepelar voor mr Godtschalck. Als deze 

vier de onenigheid niet konden oplossen, dan zou er een overman (opperscheidsman) aangesteld 

worden en met die uitspraak zou iedereen tevreden moeten zijn.  

 

Nr. 495 FOLIO:                 210              DATUM:                          19 september 1561 

 

Evert Baers, gedaagd door Jan Snoeck, getuigt dat hij op St. Jan gezien heeft dat Jan Snoeck met 

een stenen pot gooide naar Sybrants raam, maar de gevel van Marrigen van Packbergen raakte. 

Getuige vroeg de omstanders wat er te doen was, waarop men hem zei dat Sybrant Salinxs een stuk 

hout had gegooid naar Jan Snoeck; als hij hem had geraakt, zou hij dood geweest zijn. Wie van de 

omstanders hem dat zei, weet hij niet. Verder heeft getuige gezien dat Sybrant met een knevelstaf zijn 

huis uit kwam lopen en Jan Snoeck naar binnen joeg, terwijl hij hem probeerde te steken. Jan Snoeck 

pakte een degen waarmee hij zich wilde verdedigen tegen Sibrant en omdat deze hem de baas was 

met zijn knevelstok, gooide hij zijn degen naar Sibrant, maar of hij hem raakte, weet getuige niet. Jan 

ging weer naar huis.  

 

Nr. 496 FOLIO:                210v             DATUM:                         15 september 1561 

 

Zweer van der Borch, gedaagd door Thoenis Snoeck, getuigt dat hij laatst in de Eenhoorn was toen 

Berent Rotgersz en Henrick van Santhen woorden met elkaar kregen over de mate die Thoenis 

Snoeck afgelopen jaar in huur had; Berent wilde 3 g.g. meer hebben dan zijn broer kreeg. Henrick van 

Santhen bood aan 2 gulden meer te geven dan Thoenis afgelopen jaar had gegeven. Maar na veel 

gepraat kwamen beide partijen overeen dat Henrick van Santhen de huur zou krijgen en 2 g.g. meer 

zou geven dan Thoenis, n.l. 14 g.g.; hiermee waren beide partijen tevreden.  

 

Nr. 497 FOLIO:                 211              DATUM:                           18 september 1561   

 

Roloff Jansz, gedaagd door Gerrith Nijber, getuigt dat hij dit jaar in juli keurnoot geweest is bij eiser, 

waartoe hij geroepen was door Claes Witte, schout van Kampen, waar toen terzelfdertijd Egbert  

Backer een volmacht wilde belemmeren van een mulder uit Hattem voor Luitgen Kempe, hij wilde hem 

ongeldig verklaren. Toen de schout de uitspraak ging doen, draaide deze zijn gezicht naar Gerrith en 

zei hem iets, maar getuige weet niet wat het was en omdat hij onervaren is in het recht, sloeg hij geen 

acht op hun woorden. Hij heeft wel gezien dat zij met elkaar spraken en tot overeenstemming  

kwamen.  

 

Nr. 498 FOLIO:                 211v            DATUM:                            24 september 1561 
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Berent Backer, gedaagd door Sybrant Saelincxszoon, getuigt dat hij laatst gezien heeft dat Sybrant 

naar buiten kwam met een stok of speer in zijn hand, zijn broek nog niet goed aan; hij werd 

tegengehouden zodat hij niet verder kon gaan. Jan Snoeck stond voor zijn deur, met een getrokken 

degen in de hand die hij intussen uit zijn huis had gehaald en naar Sybrant gooide over het pothuis 

heen voorbij Marrije Pels, tussen Sybrants bank en het raam waar hij stond. Hierdoor viel de vrouw 

van Sybrant, het was een wonder dat zij niet gewond was, zo slingerde hij met zijn degen. Getuige 

heeft niet gezien dat Sybrant door de punt van de degen gewond raakte, maar wel dat Sybrant, toen 

hij bloedde aan zijn knie, van zich af sloeg met de genoemde stok of speer. Hij raakte Jan Snoeck niet 

en deze ging snel zijn huis weer in en kwam naar buiten met tinnen of blikken voorwerpen die hij in de 

richting van Sybrant gooide. Het is waar dat, toen alles voorbij was, Henrick Bortgertsz glasmaker uit 

zijn poort kwam en vroeg aan de omstanders wat er aan de hand was, waarop men zei dat mensen 

elkaar geslagen hadden en dat zij nu mochten getuigen. Henrick Bortgertsz zei dat hij van niets wist 

en niet kon getuigen.  

 

Nr. 499 FOLIO:                 212             DATUM:                            27 september 1561 

 

Luitgert Hermensz, gedaagd door Gerrith Harnesmaecker, getuigt dat zij de koe die nu in het 

Horsterbroek staat, heeft bekeken en na bestudering van de lijfskenmerken, heeft geconstateerd dat 

zij de koe vaak gemolken heeft toen zij bij jfr van Isselmuyden in de stal stond en eveneens op de 

wedeme in de voorweide. Voor zover zij weet is het een vale blaarkoe, op het punt haar 4e kalf te 

krijgen, haar ogen staan in het vale deel, zij heeft twee witte streepjes achter het oog in het vale deel; 

vijf tepels, onderaan de staart wat wit, achter twee witte voeten en een wit vlekje op de linker voet, 

twee witte hoorns met wat zwart aan de uiteinden, de uier achter ook wat vaal en er ontbreekt een 

stukje uit het rechteroor. Het is een kleine, platte koe, die, toen zij haar molk, toebehoorde aan jfr van 

Isselmuyden.  

Metthe Willems, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Luitgart en zegt dat ze dit alles weet omdat zij 

diezelfde koe ook vaak gemolken heeft op verzoek van Gerrith Harnesmaecker, zodat zij weet, in 

aanmerking genomen de lijfskenmerken van de koe die zij gezien heeft, toen de koe uit Mastenbroek 

was gehaald en bij Gerrith voor de deur stond, dat het heel zeker de koe van Gerrith is.  

 

Nr. 500 FOLIO:                  212v            DATUM:                      30 september 1561 

 

Gese Joestes, gedaagd door Gerrijt Harnesmaecker, getuigt dat de vale blaarkoe, die nu in 

Horsterbroek staat, dezelfde koe is die zij en haar man twee jaar geleden gekocht hebben van jfr Van 

Isselmuyden die de koe naderhand van haar weer heeft teruggekregen. Het is een platte, vale 

blaarkoe, die haar vierde kalf krijgt, haar ogen staan in het vale deel, twee witte voeten achter en twee 

zwarte voeten voor. Vijf tepels en twee witte hoorns met wat zwart eraan.  

Deewe Robertsz, gedaagd zoals boven, getuigt dat de vale blaarkoe, die nu in het Horstbroek staat, 

dezelfde koe is die zij in de zomer van 1560 vaak heeft zien melken door de dochter van eiser. Zij 

zaten toen naast elkaar om ieder hun eigen koe te melken.  

 

Nr. 501  FOLIO:                    213           DATUM:                         2 oktober 1561              

 

Gheert Gherlichsz en Kerstijen Backer, gedaagd op verzoek van Albert Gijsen, getuigen samen na 

apart verhoord te zijn dat zij onlangs bij eiser thuis zijn geweest, waar Nolle Schroer volgens alle 

regels van eiser 10 ossen kocht die hij op de eerste marktdag na St. Michael zou ontvangen, om ze 

levend op de stadswaag te wegen. Nolle zou dan voor ieder pond 1 gosseler betalen en zou Albert 

direct na het wegen contant betalen; er werd ook afgesproken als Nolle een koopman had voor St. 

Michael, dat Albert hem de ossen zou leveren, anders zou hij ze afleveren zoals was afgesproken. Na 

levering zou Nolle geen naweide krijgen maar Albert vergunde hem acht dagen speling. Kerstijen 
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getuigt nog dat Nolle hem de huiden verkocht van genoemde koeien die hier geslacht zouden worden, 

het pond voor 5 butkens.  

 

Nr. 502 FOLIO:               213v              DATUM:                       6 oktober 1561 

 

Warner Berentsz en Jan Cuiper, gedaagd door Johan Brouwer, getuigen dat de koe, waar onenigheid 

over is tussen eiser en Geert Harnesmaecker ten overstaan van de Raad, in haar rechteroor gemerkt 

is zoals Johan al zijn koeien al jaren lang gewaarmerkt heeft door een uitsnijding en dat de koeien die 

Arent Visscher en Godfrundt then Indick, elk van hen van eiser hebben gekocht, hetzelfde waarmerk 

hebben in hun rechteroor zoals Johan gewend is te doen. Het merk van de koe in kwestie is niet vers, 

maar zit er allang. 

Wolter Petersz, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Warner en Johan, maar voegt er aan toe dat hij 

niet wist dat eiser gewend was zijn koeien in het rechteroor te merken.  

 

Nr. 503 FOLIO:                214               DATUM:                       7 oktober 1561  

 

Magdalena, de vrouw van Johan Henxts, gedaagd door Sybrant Salijnxz, bijna aan het einde van haar 

40 weken, meldt dat zij bereid is na de bevalling onder ede haar getuigenis van de vechtpartij tussen 

Sijbrant de eiser en Jan Snoeck te bevestigen; zij meldt dat Barber Snoeck, de zuster van Jan, voor 

haar deur stond en haar vriendelijk vroeg geen slechte dingen over haar broer te zeggen en te 

ontkennen dat hij Sybrant had uitgedaagd uit zijn huis te komen voor een vechtpartijtje; evenmin dat 

hij een getrokken degen naar Sybrant had gegooid om hem te verwonden. Zij beloofde getuige niet 

meer lastig te vallen en zij wilde haar bedanken. Magdalena antwoordde haar dat als ze naar 

waarheid moest getuigen, dat ze dan moest zeggen dat haar broer Sijbrant gedaagd had naar buiten 

te komen om te vechten. Ze kon en wilde niet anders dan de waarheid zeggen, de een was haar net 

zo lief als de ander.  

 

Nr. 504 FOLIO:                214v             DATUM:                         3 oktober 1561 

 

Johan van Dulman, Geert van Delden en Gerridt Baeck, gedaagd door Johan Oesterholt, getuigen 

samen na apart verhoord te zijn, dat ongeveer acht dagen geleden, om ongeveer 8 uur ’s morgens 

Jan Vene brouwer bij Cornelis inde Moriaen kwam en eiser 4 k.g. bood van 20 stuiver Brabants in 

mindering op de 8 kg die hij eiser schuldig was van een paard met zadel en toom dat hij van eiser 

gekocht had. Eiser wilde de 4 k.g. niet ontvangen, alleen de 8 gulden in kwestie. Johan Vene brouwer 

zei toen dat hij dan nog een half jaar moest wachten voordat hij zijn geld kreeg en ging weg. Diezelfde 

dag kwam Gerbrecht de vrouw van Johan Vene in aanwezigheid van getuige en betaalde eiser met 

allerlei zilveren muntstukken de 8 k.g. in mindering op de 8 g. in kwestie en vroeg vriendelijk of hij acht 

of veertien dagen geduld wilde hebben, want dan wilde zij hem de rest betalen. Eiser wilde dit niet en 

zij nam de 5 k.g. weer mee naar huis.  

 

Nr. 505 FOLIO:                 215              DATUM:                        8 oktober 1561 

 

Hans van Westrenen, gedaagd door Thoenis Snoeck, getuigt zoals Zweer van der Borch, maar hij 

heeft niet gehoord of weet niet meer hoeveel Berendt geëist heeft van Henrick van Santhen.  

  

Nr. 506 FOLIO:                 215              DATUM:                         8 oktober 1561 

 

Marreken van Packbergen, gedaagd door Sybrant Salijnxs, getuigt dat Magdalena, de vrouw van Jan 

Hengxsz, een tijd geleden bij Henrick van Santhen kwam, waar Barbare, de vrouw van Henrick, aan 

Magdalena vroeg of ze ook getuigt had. Magdalena en Barbare wisselden meer woorden over de 

betreffende zaak met anderen, die getuige niet onthouden heeft, want ze was met andere dingen 
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bezig en lette niet op hun woorden. Naderhand toen Jan Snoeck en Sybrant de eiser met elkaar 

onenigheid hadden, is zij weer uit haar huis gekomen en heeft op verzoek van de vrouw van Jan 

Snoeck de degen van Jan uit het huis van Sybrant gehaald en naar haar eigen huis gebracht. Maar de 

vrouw van Sybrant was niet erg geneigd haar de degen te overhandigen. Sybrant zei zelf ook dat ze 

de degen daar moest laten liggen. Getuige antwoordde daarop dat ze niet moeilijk moesten doen, dat 

zij de degen wel zou bewaren zodat hij hem die dag niet terug zou krijgen.  

 

Nr. 507 FOLIO:                  216             DATUM:                       8 oktober 1561 

 

Goessen van Collen, oud 60 jaar, gedaagd door Berent Gerritszen, getuigt dat hij zich herinnert dat 

verleden jaar omstreeks St. Michael Berent Gerritszen en Thonys Evertszen bij hem kwamen en dat 

Thonys wilde dat hij hem 1 k.g. gaf om laken te kopen, wat hij weigerde te doen. Hij zei tegen Berent 

de eiser dat hij maar met zijn broer moest afspreken. Berent en Thonys gingen weg en kwamen 

ongeveer een uur daarna terug; Berent had onder zijn arm rood en zwart laken, overhandigde dat aan 

zijn broer Thonys en zei daar heb je het laken, doe voor mij nu hetzelfde. Omdat getuige aan Thonys 

schuldig was vanwege bepaalde rogge rente 4 g.g. van 28 stuiver Brabants de gulden, waarvan hij het 

gekochte laken betaald zou hebben als Thonys Evertszen zijn belofte niet hield, is dat niet gebeurd. 

Hij beloofde zijn broer Berent Gerritszen terzelfdertijd dat hij voor hem aan Gerbart van Pynxteren 2 

stuiver Brabants wilde betalen en dat Berent voor het laken zijn borg was geworden.  

Lucas Hendricks, schroer, volgens zijn ouders 35 of 36 jaar oud, gedaagd zoals boven, getuigt dat 

afgelopen jaar omstreeks Michaelis een gezel uit Heerde was gekomen, Thonys Evertszen, en van 

hem 2 el laken min een vierendeel kocht voor 20 stuiver Brabants, wat hij binnen drie weken wilde 

betalen. Berent Gerritsz stond borg voor hem.  

 

Nr. 508 FOLIO:                 216v            DATUM:                         11 oktober 1561  

 

Johan Jacobsz, gedaagd door Sybrant Salynxz, getuigt dat hij op afgelopen St. Jans Onthoofding, als 

hij het goed onthouden heeft, vanaf de brug door de Vispoort kwam en toen hoorde dat Jan Snoeck 

tegen de vrouw van Sybrant veel lelijke woorden gebruikte en dat haar varkens alles kapot maakten 

voor zijn deur. Toen Sybrant de eiser, die boven in zijn vensterbank lag, dit hoorde zei hij tegen Jan 

“wat sta je daar lawaai te maken?” Jan Snoeck zei “ ben je daar ook nog, jij hondenkont, kom naar 

buiten”. Jan gooide ook aarden potten en wat er nog meer onder zijn handen kwam, naar Sybrants 

huis. Daarna kwam Sybrant naar buiten met een knevelstaf in zijn hand en liep daarmee naar het huis  

van Jan, die een lang mes naar Sybrant gooide tegen zijn knie. Daarna ging Sybrant in zijn 

deuropening staan, trok zijn broekspijp op tot aan de knie en zei tegen de 20 of 30 mensen die er  

omheen stonden: “zie brave burgers, zo gooit hij iets tegen mijn knie”.  

 

Nr. 509 FOLIO:                 217v            DATUM:                        14 oktober 1561 

 

Lambert Dircksz, gedaagd door Sybrant Salyncxs, getuigt dat hij op afgelopen St. Jans Onthoofding 

gezien heeft toen Jan Snoeck met Sybrant Salyncxs woorden had, dat Sybrant voor zijn deur stond 

met een knevelstaf in de hand, hij had zijn broek nog niet goed aangetrokken en hield die vast met 

een hand. Jan Snoeck, die voor zijn deur stond, had een getrokken degen in de hand die hij over zijn 

pothuis heen naar Sybrant gooide, die voor zijn deur stond. Hij verwondde hem aan de knie zodat 

Sybrant onder zijn hose [ vanaf de knie ] bloedde. Getuige heeft ook gezien dat Jan Snoeck met blikken 

en tinnen maatbekers naar Sybrant gooide, hoewel Sybrant bij zijn bank stond. Toen Sybrant zag Jan 

niet ophield met gooien, sloeg en stak hij over het pothuis heen naar Jan Snoeck maar raakte hem 

niet.  

 

Nr. 510 FOLIO:                 218              DATUM:                         14 oktober 1561 
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Janneken Alberts, gedaagd door Sybrant Salyncxs, getuigt dat zij een tijd geleden ’s nachts toen ze in 

bed lag, veel lawaai en geroep hoorde op straat; zij stond tenslotte op uit bed en deed het raam open 

om te zien wat er gaande was. Zij zag toen dat het Jan Snoeck was die zoveel lawaai maakte voor de 

achterdeur of de trap van Marryken van Packbergen, hij riep steeds dat zij naar buiten moest komen, 

noemde haar “hoer”. Hij schold haar uit en vervloekte haar met zeer onbetamelijke woorden en zijn 

vrouw had heel veel moeite om hem tenslotte, met hulp, weer naar binnen te krijgen.  

 

Nr. 511 FOLIO:                 218v           DATUM:                       15 oktober 1561 

 

Mr Jan Roeper, secretaris, gedaagd door Sybrant Salyncxs, getuigt als gezworen secretaris dat hij op 

8 oktober Marrijken van Packbergen gehoord heeft die door Sybrant Salyncxs gedaagd was, over 

bepaalde vraagstukken waar nog geen antwoord op was en waarover zij getuigd heeft. Eerst heeft zij 

geweigerd de eed af te leggen voor de Schepenen in de schrijfkamer, maar tenslotte na veel heen en 

weer gepraat met de Schepenen heeft zij de eed af gelegd. Nadat zij haar getuigenis had toegelicht, 

hield getuige haar het volgende voor: een tijd geleden, kwam Jan Snoeck ’s nachts op haar trap staan 

luisteren en toen men dat in de gaten kreeg en hij door mensen in haar huis gestoord werd, gedroeg 

hij zich vreemd op straat: “kom naar buiten hoer, Marryken van Packbergen” zwaaiend met zijn degen 

e.d. Hij maakte rumoer voor de deur en voor haar achterhuis en toen ze de trap af kwam, scheurde hij 

haar de schort van haar lijf.  

Zij wilde niet getuigen, hoewel zij het er deels eens mee was en niet ontkende, wilde zij niet 

bevestigen wat de secretaris had geschreven en zei dat ze wilde overleggen met haar momber.  

 

Nr. 512 FOLIO:                219               DATUM:                         16 oktober 1561 

 

Peter Jansz van de Zwartendijk, gedaagd door Wolter Petersz, getuigt dat hij er laatst bij was toen 

Bartolt Jansz de man van wijlen Annen drie schepel rogge haalde bij eiser thuis en ook brood, hoeveel 

weet getuige niet.  

 

Nr. 513 FOLIO:                219               DATUM:                         22 oktober 1561 

 

Arendt Jansz, gedaagd door Wolter Petersz, getuigt dat hij vorige zomer, als hij zich goed herinnert, 

bij Wolter de eiser die toen in de OLV-steeg woonde, als knecht heeft gediend en dat Bartolt van de 

Zwartendijk terzelfdertijd bij Wolter kwam en daar zonder geld rogge en brood haalde, die Arendt op 

bevel van Wolter heeft gegeven. Bartolt deed dit regelmatig.  

 

Nr. 514 FOLIO:                 219v             DATUM:                         17 oktober 1561 

 

Jaspar Geertsz, gedaagd door Thoenis van Neerden, getuigt dat eiser hem laatst naar Brunswijk 

stuurde om daar ettelijke gelden te innen van ene Aucke Wever, waar toen Andries Scraeder ook 

kwam, die daar met recht Jan Thoenisz beschuldigde vanwege het feit dat hij hem 26 g.g. en 12 

stuiver Brabants schuldig was die hij hem moest betalen.  

  

Nr. 515 FOLIO:                219v             DATUM:                      22 oktober 1561 

 

Berent Dircksz Backer en Gese, zijn vrouw, gedaagd door Sybrant Salyncxs, getuigen dat zij gezien 

en gehoord hebben ( toen Marrije Pels door de vrouw van Gerrith van Munster ontboden was om te 

getuigen over het gevecht tussen hem en Sybrant ) en zij naar de Schepenkamer wilde gaan, dat 

Marrije in haar hoycke [ lange jas ] langs de deur van Barbare Snoeck liep en haar aansprak en zei dat 

ze naar de Kamer ging, waarop Barbare Snoeck weer tegen haar zei “lieve buurvrouw, doe toch je 

best voor mij, dat smeek ik je.”   
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Nr. 516 FOLIO:                  220             DATUM:                       25 oktober 1561 

 

Grethe Henricks, gedaagd door Sybrant Salyncxs, getuigt dat zij goed weet dat Geertgen Jans, de 

vrouw van Jan Lubbertsz, ( terzelfdertijd toen haar huwelijk afgesproken werd, was zij naar het huis 

van Berent Backer gegaan om het gebraad te halen dat zij daar in de oven had staan ) en toen ze 

terug kwam was ze verslagen en down, toen ze de vrouw van Jan Lubbertsz hoorde zeggen, zittend 

aan de tafel waar de familie zat, dat Jan Snoeck haar dood gestoken zou hebben als Berent Backer 

niet tussenbeide was gekomen. Haar bazin Geertgen was zo verbaast en bang geworden dat zij de 

hele avond aan tafel totaal geen aandacht had voor haar familie die daar bijeen was om vrolijk met 

elkaar te zijn. Haar bazin Geertgen zei dat als haar man nog geleefd had, dat dan Jan Snoeck het niet 

had gedurfd haar te doden. Getuige had wel rumoer gehoord en geschreeuw voordat haar bazin thuis 

kwam, maar zij dacht dat het bij Ida Pater was.  

 

Nr. 517 FOLIO:                  220v           DATUM:                      29 oktober 1561  

 

Hesselt Petersz, oud 51 jaar, Arent van Warden, oud ongeveer 50 jaar, Joirgen Schoemaeker, oud 

ongeveer 50 jaar en Hille, de weduwe van Claes Hermensz, oud ongeveer 60 jaar, gedaagd door 

Peter Jacobsz, getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat zij eiser al jaren lang gekend hebben en 

dat hij echt het kind is van zijn vader Jacob Lasman en zijn moeder Hermen. Hij is een tijd lang hier in 

Kampen naar school gegaan, opgevoed en altijd geacht als een burger kind. Zijn handel en wandel is 

vlekkeloos als een vrome en oprechte gezel betaamt. Zij weten dit goed, omdat zij deels in Hasselt als 

buren bij zijn ouders hebben gewoond en met hen zijn omgegaan.  

 

Nr. 518 FOLIO:                 220v            DATUM:                       29 oktober 1561   

 

Stijntken Schiltz, oud 27 jaar, gedaagd door Lyzabet Dircks, getuigt dat ongeveer twee jaar geleden, 

toen ze in Groenenhagen bij rekenmeester Renoy woonde, zij vriendelijk aan eiseres heeft gevraagd 

of zij wilde uitkijken naar een bode die naar Heusden wilde vertrekken om een brief mee te nemen 

voor ene Jannick Duisijet, hetgeen Lyzabet graag heeft gedaan. Lyzabet Dircks is ( nadat zij de brief 

van Stijntken had ontvangen) bij een bode gekomen aan wie zij de brief heeft overhandigd, n.l. Davidt 

Martenszen. Toen de bode weer terug was uit Heusden en de brief daar niet had afgegeven, zei hij 

dat de brief nog in zijn boot lag zoals Lyzabet hem die had gegeven. Stijntken heeft vaak aan eiseres 

gevraagd of ze haar brief terug kon krijgen, waarop Lyzabet antwoordde dat zij het Davidt vaak 

gezegd had en dat zij moeilijk de brief weer terug kon halen. Zij zou het hem nogmaals zeggen.  

Na lange tijd heeft Lyzabet tenslotte tegen Stijntken gezegd dat Davidt had gemeld dat hij de brief 

verbrand had; maar Stijntken had tot nu toe bedenkingen gehad of de brief nog bij Lyzabet 

Dircksdochter was. De inhoud van de brief ging Lyzabet niets aan, niet in het klein en niet in het groot,  

er stond evenmin iets in geschreven over een vertrouwd iemand of een kind van hem.       

       

 Nr. 519 FOLIO:                   221v          DATUM:                       29 oktober 1561    

 

Pouwel Henricksz, gedaagd door Hermen Henricksz, getuigt dat hij eerder in Amsterdam al getuigd 

heeft over de vraagstukken die hem nu voorgelegd worden. Omdat het al lang geleden is, refereert hij 

geheel en al aan zijn toenmalige getuigenis in Amsterdam afgelegd.  

 

Nr. 520 FOLIO:                     221v         DATUM:                        30 oktober 1561 

 

Henrick van der Hoeve, oud 72 jaar, schipper Peter Vriese, oud 70 jaar en Jan Huegeszen, oud 61 

jaar, gedaagd door Margretha Schinckel, getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat zij Berent van 

Rees in Dantzig wel gekend hebben en ook Geert van Rees in Kampen; zij zijn volle broers van 

dezelfde ouders en Peter en Jan hebben dikwijls horen zeggen dat Henrick van Rees in Lübeck een 
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broer van hen is. Henrick van der Hoeve meldt nog dat hij Henrick van Rees in Lübeck wel gekend 

heeft en zeker weet dat hij een broer van de twee anderen is. Hij meldt verder dat jfr Margrietha 

Schinckel, eiseres, een dochter is van Geert van Rees, haar vader.  

 

Nr. 521 FOLIO:                222               DATUM:                          31 oktober 1561   

 

Wychar Arentz, oud 35 jaar en Engele van Hardenberch, oud ongeveer 40 jaar, gedaagd door Lubbe, 

de weduwe van Cornelis inde Moriaen, getuigen dat zij met wijlen Cornelis inde Moriaen op 

Wangerooge zijn geweest, waar Cornelis toen de vis zoutte die van Jan Smyt uit Deventer was. Het 

gebeurde dat Cornelis tweemaal naar het noorden ging om geld te halen, de laatste keer dat hij dat 

deed werd het schip met de goederen gevrijwaard anders zou hij niet verder mogen gaan. Getuige 

heeft niet gezien dat enige vis uit het schip gehaald werd, uitsluitend hetgeen de schipper toekwam en 

Jan Smyt uit Deventer en een schrijver genaamd Aeffcken.  

 

Nr.522 FOLIO:                  222v           DATUM:                           31 oktober 1561 

 

Aeltyen Berck, gedaagd door Sybrant Salyncx, getuigt dat zij gezien heeft tijdens het gevecht tussen 

Jan Snoeck en Sybrant, dat Jan Snoeck bij de deur van Evert Baers stond en klaagde tegen Auke, zo 

leek het, maar wat hij zei kon zij niet horen. Zij heeft wel gezien dat Jan Snoeck Claes Kruse aanriep, 

die voorbij kwam, en met hem praatte, maar zij weet niet wat zij zeiden. Zij heeft wel gehoord dat 

Auke, de vrouw van Evert Baers, zei dat het wonderlijk was dat iemand thuis geen vrede kon hebben.  

 

Nr.523 FOLIO:                 223             DATUM:                     5 november 1561 

 

Jan Bloeme, gedaagd door Berent Rotgerszen, getuigt dat hij een tijd geleden gesproken heeft met 

Thoenis Snoeck over de mate aan de overzijde van de brug, maar welke woorden hij daarbij gebruikte 

weet hij niet meer, want het is lang geleden.  

 

Nr. 524 FOLIO:                 223              DATUM:                     5 november 1561   

 

Symon Koensz, gedaagd door Nolle Nolensz, getuigt dat hij een tijd geleden aanwezig was bij Albert 

Ghysen, waar Nolle de eiser van Albert de ossen kocht die hij dat jaar voor Albert had geweid, elk 

pond van de levende koe voor 1 gosseler, te wegen op de stadswaag. Er werd niet afgesproken 

wanneer de ossen zouden worden geleverd. Albert wilde een borg voor de betaling, waar Nolle op 

antwoordde dat als hij bij levering direct betaalde, er geen borg nodig was. Het is ook waar dat twee 

uur voordat de koop plaats vond, Nolle aan Kersyen Backer de huid van de koeien verkocht en ook 

alle huiden van zijn eigen koeien, die in Kampen geslacht zouden worden, per pond voor 5 butgens 

meer, dan die van de gekochte ossen.  

 

Nr. 525 FOLIO:                 223v            DATUM:                       8 november 1561 

 

Symon Coen, gedaagd door Nolle Schroeder, getuigt dat de koop van de ossen plaats vond tussen 

Nolle en Albert Ghysen en dat Nolle al naar huis was gegaan, toen Ghyse, de vader van Albert, kwam, 

die tekeer ging tegen zijn zoon Albert, omdat hij de goederen had verkocht waarvan hij dacht dat alles 

van hem was. De vrouw van Albert zei tegen haar schoonvader dat de goederen niet geleverd zouden 

worden.  

 

Nr. 526 FOLIO:                  223v           DATUM:                 8 november 1561                 

 

Jacob Jansz, gedaagd door Sybrant Salyncx getuigt dat hij naar het huis van Sybrant was gegaan 

(toen hij hoorde dat er rumoer was) en daar zag dat Sybrant naar buiten kwam met een knevelstaf of 
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stok en in de deuropening stil bleef staan. Kort daarna ging hij naar het pothuis van Jan Snoeck en 

bleef aan deze kant van het pothuis staan, ongeveer bij Marijken van Packbergens trap. Sybrant ging, 

al slaande met zijn staf, langs het pothuis naar Jan Snoeck. Getuige heeft niet gezien dat Jan een 

degen gooide naar Sybrant (zoals er gezegd wordt.) Hij heeft wel gezien dat de degen (waarvan hij 

hoorde dat Jan hem had gegooid) op de grond lag bij de deuropening van Sybrant, waar deze ook 

stond, en dat de degen nog niet was opgeraapt. Getuige weet ook heel goed dat Sybrant niet bij de 

deuropening van Jan Snoeck kwam, hij bleef aan deze kant van het pothuis staan, ongeveer bij de 

achterdeur van Marrijken van Packbergen en de doorgang naar zijn eigen huis. Toen Sybrant weer bij 

zijn deur ging staan, zag hij hoe zijn been gewond was en bond hij zijn broekspijp op. Getuige vroeg 

hem of hij gewond was toen hij zag dat het bloed door zijn broek heen kwam. Een van de buren zei 

“stil, niet over praten.”  

Nr. 527 FOLIO:                 224              DATUM:                     8 november 1561 

 

Jfr Marreken, de vrouw van mr Claes van Urck, gedaagd door Sybrant Salyncx, getuigt en is bereid dit 

onder ede te bevestigen als zij bevallen is, dat zij op St. Jans Onthoofding gezien heeft dat Sybrant 

Salyncx, de eiser, uit zijn huis kwam met een knevelstaf of stok in zijn hand en door zijn vrouw Grete 

tegengehouden werd. Kort daarna zag zij de vrouw van Sybrant op de grond liggen en Sybrant met de 

staf of stok in de hand naar het pothuis van Jan Snoeck gaan. Hij bleef aan deze zijde van het 

pothuis, ongeveer bij de trap van Marrijken van Packbergen. Getuige dacht dat hij naar die trap wilde 

gaan met zijn stok. Toen getuige naar huis was gegaan naar haar naaister, kwam haar dienstmaagd 

en zei haar en haar naaister dat zij zag dat Jan Snoeck zich niet gedroeg als een fatsoenlijk mens of 

zo iets dergelijks, de juiste woorden weet zij niet meer.  

 

Nr. 528 FOLIO:                  224v           DATUM:                      10 november 1561 

 

Hans Worst en Evert Baers, gedaagd door Albert Ghysen, getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in 

het H. Geest Gasthuis toen er afgesproken werd door eiser met Nolle Schroer dat eiser de ossen die 

hij per pond aan Nolle verkocht had, bij zich zou houden om ze te verkopen. Als de Raad zou 

erkennen dat de koop geldig was, zou Nolle gehouden zijn eiser de schade en hinder die hij geleden 

had, te vergoeden. Als de koop niet erkend werd, zou eiser zijn gewoon zijn eigen goed verkopen en 

verweerder zou gevrijwaard zijn.  

 

Nr. 529 FOLIO:                225               DATUM:                     15 november 1561 

 

Jan Hubertsz, oud ongeveer 40 jaar, gedaagd door Jan tho Boiccop namens zijn neef mr Arendt tho 

Boiccop, getuigt dat mr Arendt tho Boiccop vorig jaar aan getuige en Andries Cuiper ettelijke stuks 

eikenhout had verkocht, waaronder vijf eikenbomen die op het weiland van mr Arendt stonden in Epe,   

dat Coert Hoekell van mr Arendt had gehuurd. Coert kwam in het weiland toen deze bomen gekapt 

werden en er werd door hem geen kwaad woord gesproken tegen de houthakkers. Kopers hebben het 

hout vervoerd zonder enige inspraak van Coert of iemand anders.  

 

Nr. 530 FOLIO:                225v             DATUM:                      8 november 1561 

 

Henrick van Santhen, gedaagd door Berent Rotgersz, getuigt dat hij van eiser de mate gehuurd heeft 

die aan de andere kant van de brug ligt en dat hij deze weer overgedaan heeft aan Thoenis Snoeck, 

waarbij niets afgesproken werd over de schuur. Getuige meende dat de schuur bij de mate hoorde 

zoals de broer van eiser het jaar ervoor de mate met schuur verhuurd had. Daarom beloofde hij eiser 

meer huur te geven dan zijn broer eerder ontvangen had.  

 

Nr. 531 FOLIO:               225v               DATUM:                       15 november 1561 
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Cornelis van Mechelen, gedaagd door Albert Ghysen, getuigt dat het waar is dat hij onlangs tegen 

Nolle heeft gezegd, toen hij over de brug liep, dat hij gehoord had dat Nolle en Albert de ossen 

hadden gekocht en dat Nolle dit bevestigde.  

 

Nr. 532 FOLIO:               226                DATUM:                        17 november 1561          

 

Jacob Aertz, gedaagd door Geert Sticker, getuigt dat hij een tijd geleden bij mr Caspar Schepelaer 

kwam om te vragen hoe het met de segen [viswater ] van Pijpersandt stond, die hij gemijnd had: of hij 

daarvoor iets schuldig was en of Geert Sticker de pacht had betaald die hij en zijn gezellen aan hem 

hadden gegeven. Mr Caspar antwoordde ontkennend en getuige vroeg weer wat er aan de hand was,  

waarop mr Caspar zei dat de weduwe van Albert van Hardenberch hem dat zou vertellen, maar dat hij 

niet aansprakelijk was.  

Jan Jurgensz, gedaagd als boven, meldt dat hij bij Jacob Aertsz gestaan heeft toen hij dit aan mr 

Caspar vroeg en dat alles gegaan was zoals Jacob heeft verteld.  

 

Nr. 533 FOLIO:               226                DATUM:                         17 november 1561 

 

Kerstijen Backer, gedaagd door Nolle Schroerder, getuigt dat de aankoop van de huiden al veel 

eerder geschiedde dan dat Nolle en Albert onenigheid hadden over de ossen.  

 

Nr. 534  FOLIO:               226v              DATUM:                          26 november 1561  

 

Egbert Geerloffz, oud 53 jaar, gedaagd door Thoenis Snoeck, getuigt dat hij en zijn gezel Thoenis 

Jansz afgelopen herfst op verzoek van eiser ettelijke ossen geslacht hebben, die in deze zes vaten 

geslacht en gezouten zijn; alle ossen waren gezond en hadden geen enkele ziekte, ze waren precies 

zoals het hoort. 

Thoenis Jansz, oud 35 jaar, gedaagd zoals boven, getuigt zoal Egbert.  

 

Nr. 535 FOLIO:                226v             DATUM:                          26 november 1651 

 

Gerrith Woltersz, oud ongeveer 40 jaar, gedaagd door Henrick Romboltz, getuigt dat hij een tijd 

geleden van eiser 26 vaten Lünenberger bier kocht en dat hij van eiser toen niet meer dan 23 volle  

vaten heeft ontvangen. Getuige zou voor elke last vol bier 8½ g.g. betalen.  

 

Nr. 536 FOLIO:                 227              DATUM:                          29 november 1561 

 

Jan Cornelisz, gedaagd door Griethe, de weduwe van mr Gysbert Sasse, getuigt dat hij goed weet dat 

eiseres hem onlangs 6½ k.g. gegeven heeft om namens haar en voor haar profijt twee duizend 

geglazuurde vloertegels te kopen, wat hij voor haar gedaan heeft. Hij heeft in Amsterdam twee 

duizend vloertegels gekocht en daarvoor 6 k.g. en 6 stuiver Brabants betaald, de gulden van 20 

stuiver Brabants; het overschot van het geld heeft hij betaald aan Reynar van Hardenberch als 

betaling voor de vracht, waarvoor hij ontvangen heeft 1 stuiver Brabants voor het kopen van de tegels.  

 

Nr. 537 FOLIO:                227               DATUM:                         1 december 1561 

 

Jacob Berentzen, gedaagd door Herman Lambertszen, getuigt dat ongeveer een jaar geleden bij hem 

thuis zaten te drinken Herman Lambertszen, de eiser, en Joachym Jans, en dat Joachym aan Herman 

toen de helft van een visplek op het Zuiderdiep overdeed, waarbij Joachym tegen Herman zei dat hij 

nu het geld van zijn huis wilde beuren om hem te vrijwaren voor de stad Kampen als hij het viswater 
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kreeg. Herman antwoordde hierop dat hij daarmee tevreden zou zijn. Beide partijen waren tevreden 

en zij schudden elkaar de hand.   

Herman Willemsz, gedaagd zoals boven, meldt dat hij volgens hem een jaar geleden bij Jacob 

Berentszen thuis aanwezig was, toen Geert Leuw en Coert Metzelar van Herman Lambertszen zijn 

huis kochten, dat staat achter aan de Brantdijk; Joachym Jansz, die erbij zat, zei tegen Herman 

Lambertszen, zijn zwager, dat hij nu het geld van het huis wilde ontvangen, waarop Herman zei dat hij 

dat wel wilde doen. Als je je in mijn plaats wil stellen, zal ik je zoveel geven dat mijn vierendeel betaald 

is. Toen schudden zij elkaar de hand en Jochem zou het geld ontvangen en regelen dat Herman de 

eiser gevrijwaard zou zijn.   

 

Nr. 538 FOLIO:                 228              DATUM:                      2 december 1561 

 

Thonys Brouwer en Thonys Wolterszen, gedaagd door Anna Velicker en haar zoon Wylhem, getuigen 

dat zij gezien hebben toen Velicke Kuijper en wijlen Jacob Kuijper met elkaar overhoop lagen, dat 

Wylhem, de zoon van Anna, vanwege het rumoer, uit zijn moeders huis kwam lopen Velicke tegemoet 

en de arm waar hij het mes in had vasthield, zodat Velicke Jacob niet meer kon steken. Als Wylhem 

dat niet had gedaan, dan zou Jacob heel wat steken hebben gekregen. Getuige meldt verder dat hij 

ook gehoord heeft en erbij aanwezig is geweest dat de pastoor aan Jacob vroeg, toen hij ziek te bed 

lag, of hij hem wilde vergeven en Jacob was daartoe geheel bereid. Getuige heeft niet gezien noch 

gehoord dat Wylhem, de zoon van Anna Kuiper, iemand enig onrecht heeft aangedaan.  

Johan Henricksz, bakker, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Thonys Woltersz en meldt bovendien 

dat wijlen Jacob Kuyper, tijdens zijn leven, en zijn vrouw, Velycke en Anna Cuypers niet vervolgd 

hebben; Velicke en Anna hebben Jacob Kuyper en zijn vrouw tijdens hun ziekte een tijd lang veel 

goeds gedaan en boden hen aan dat hun knecht het werk in hun huis kwam doen. Velicke wilde hem 

helpen zodat hij zijn werklieden niet zou ontslaan. Toen Jacob Kuyper weer gezond was bedankte hij 

Velicke niet, zoals hij van hemzelf hoorde. Volgens Velicke kwamen zij, Velicke en Anna, alleen maar 

kijken of hij nog leefde.  

Karstgen Thoumaecker, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij gezien heeft, toen Velicke Kuyper het 

mes in zijn hand had en achter Jacob Kuyper aan liep om hem te steken, dat terzelfdertijd Anna uit 

huis kwam en naar Velicke toeliep om hem tegen te houden; hij sloeg haar met zijn vuisten zodat zij 

neerviel. Volgens haar buurman was dat een probleem want zij was toen zwanger. Karstgen weet heel 

goed dat Wylhem, de zoon van Anna Kuyper, altijd een goede jongen is geweest, die niemand tekort 

heeft gedaan, maar zich altijd vriendelijk heeft gedragen, zoals wijlen zijn vader Herman Kuyper altijd 

deed.  

Anna Kremer, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij gezien heeft, toen Velycke Kuyper het mes in zijn 

hand had en Jacob Kuyper achterna liep om hem te steken, dat Anna Kuypers en haar zoon Wylhem 

uit hun huis kwamen Velycke tegemoet; Wylhem hield de arm waarin hij het mes had, vast en 

verhinderde zo dat hij Jacob zou steken. Velycke duwde Anna van zich af tegen het venster van 

Kerstgen Thoumaecker, waar zij in de goot viel, zodat haar buurvrouw dacht dat ze gewond zou zijn. 

Als Anna en Wylhem Velicke niet hadden tegen gehouden, zou hij Jacob Kuyper veel steken gegeven 

hebben. Verder meldt getuige dat Wylhem Kuyper volgens de buren altijd een goede jongen is 

geweest, die niemand op welke manier dan ook, tekort heeft gedaan, maar zich altijd vriendelijk heeft 

gedragen zoals zijn vader, Herman Kuiper, altijd deed. Wijlen Jacob Kuiper en zijn vrouw hadden nooit 

problemen met Anna en Velicke Kuyper, gunden hen hun goede nering en deden hen veel goeds 

tijdens hun ziekte ( vóór de steekpartij ) en boden hen aan dat hun knecht hen kwam helpen, zodat zij 

hun mensen niet weg hoefden te sturen. Toen Jacob weer gezond was, kon er geen dank vanaf, 

volgens hem kwamen Velicke en Anna Kuyper alleen maar kijken of hij al was overleden.  

 

Nr. 539 FOLIO:                 231              DATUM:                         10 december 1561 
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Jacob Jansz, volgens zijn ouders 28 jaar, gedaagd door Henrick inde Ploegh uit Zutphen, getuigt dat 

hij ongeveer vier of vijf jaar geleden in Zutphen een schip vol vracht heeft ingeladen van Henrick om 

naar Edam te vervoeren en namens hem te verkopen voor een bedrag dat Henrick had vastgesteld. 

Mocht hij het streefbedrag niet halen, dan moest hij het hout voor Henrick op het land opslaan. Voor 

het vervoer zou getuige 16 k.g. ontvangen. Toen hij in Edam kwam, heeft getuige het hout verkocht 

aan twee timmerlieden die het onderling verdeelden; de ene was Heyn Fransz. Bij de verkoop gaf 

getuige hen te kennen dat hij aan Henrick inde Ploegh het geld zou betalen, omdat hij de eigenaar 

van het hout was. Getuige heeft ook de betaling voor de vracht ontvangen, 16 k.g., van een 

timmerman of koopman wiens naam hij vergeten is. Getuige heeft geen geld van Heyn Fransz 

ontvangen en hem er ook niet om gevraagd; dat was door Henrick niet bevolen, Heyn zou Henrick zelf 

volledig betalen.  

 

Nr. 540 FOLIO:               231               DATUM:                            9 december 1561 

 

Geert Schilt, oud 75 jaar, gedaagd door Jaspar Seynssinck, getuigt dat hij wel meer dan 50 jaar 

geleden in de OLV-kerk een zerk gezien heeft bij de St. Anna kapel, als je de kerk in komt vanaf de 

Oudestraat. Op die zerk is de naam Seyne then Velde uitgehakt, zoals men nu nog kan zien, 

gestorven in het jaar 1480. Die woorden zijn al meer dan 50 jaar geleden op de zerk ingehakt en, 

volgens getuige, nooit geopend. Op verzoek van wijlen Jan Seynssinck heeft getuige nieuwe ruiten 

gemaakt voor het erf then Velde, bij Hasselt. Dit alles is veertig jaar geleden en wijlen Jan Seyssinck 

heeft de glazen ook betaald.  

Schipper Peter Vriese, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Geert Schilt; hij heeft vaak horen zeggen 

zoals hierboven gemeld is wat de tekst is op de zerk maar hij kan dat niet lezen. Van het maken van 

de ruiten op het erf is hem niets bekend.  

 

Nr. 541 FOLIO:               231v              DATUM:                          9 december 1561 

 

Jan Harmensz, gedaagd door Anna Dyrcks, getuigt dat hij enkele jaren geleden een zitmeubel van 

Anna Dyrcks vervoerd heeft van Kampen naar Deventer en het naar Jan Bontwerker gebracht heeft, 

waar Anna ook woonde. Naderhand heeft Anna hetzelfde meubel weer laten brengen naar Kampen, 

met haar kleren, naar de kamer van mr Johan Hoff.  

Janneken Backer en Truyken Abbe, gedaagd zoals boven, getuigen samen na apart verhoord te zijn 

dat zij op verzoek van Anna aanwezig waren toen Anna haar kast ( die dicht en afgesloten was ) op 

de zolder van mr Johan Hoff wegborg. Zij haalde er een paar lakens uit en getuigen hebben gezien 

dat zij in de kast had liggen haar rode deken, nog twee ringen, n.l. een ‘dopkens’ ring en een met een 

robijntje en verder nog een stel hoofddoeken. Toen Anna de kast weer afsloot, ging zij niet meer zelf 

naar boven naar haar kast, maar stuurde de knecht naar boven om haar pantoffels te halen die ze 

vergeten was. 

Trijne Gysberts en Trude Dyrcks, gedaagd zoals boven, getuigen dat zij vaak gewerkt hebben bij mr 

Johan Huff, waar zij hebben horen zeggen door wijlen Brigittha, de vrouw van mr Johan, dat de 

grootste koperen pot die in de keuken stond, toebehoorde aan haar zuster Anna en dat van de vier 

tinnen schotels die in de kamer staan bij het zitmeubel van haar zuster er twee van haar zijn en dat de 

pot en die ene grote schaal en de andere twee schotels onderpanden zijn die een vrouw uit de Hagen 

aan haar, Brigittha, heeft gegeven die zij genezen heeft van de pokken. Zij hebben wijlen Brigittha ook 

vaak horen zeggen dat ze de kleine aker van haar zuster Anna konden gebruiken om bontwerkers vet 

te halen en alles wat ze nodig hadden.   

 

Nr. 542 FOLIO:              232v               DATUM:                     11 december 1561 

 

Roerijck Jansz, oud 24 jaar, gedaagd door Styne de vrouw van Gerrith Woltersz, getuigt dat hij laatst 

bij Gerrith Wolterszen thuis gezeten heeft naast Alyt van IJssen en hoorde dat Alyt aan Styne vroeg 
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hoe Geert het maakte in Groningen en of hij nog iets kon verdienen. Styne antwoordde dat zij het niet 

wist en dat ze wilde dat Alyt haar woord hield, zoals zij beloofd had, ook al kreeg Gerrith in Groningen 

geen cent, zij zou haar mettertijd betalen. Alyt antwoordde hierop dat zij haar niet zou overvallen, als 

zij niet in vier jaar kon betalen wat haar toekwam, dan maar in zes jaar. Als zij naar Groningen zou zijn 

vertrokken zoals Dyrck en de vrouw van de schoenmaker deden, dan zou zij haar geld we gehad 

hebben. Maar dat zou ze niet doen, want jullie zijn nog jonge mensen en je kunt de geleden schade 

nog goed maken. Terzelfdertijd gaf Styne Alyt vlees en bier mee, ook geld, hoeveel dat weet getuige 

niet.  

Fije Jans, oud 21 jaar, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij ongeveer anderhalf jaar geleden haar 

brood verdiend heeft bij Gerrith Woltersz en dat zij dikwijls gezien heeft dat Alyt van IJssen bij haar 

bazin Styne kwam, de vrouw van Gerrith, als zij uit Amsterdam of elders kwam, en dat Styne haar dan 

eten en bier voorzette, ook aan haar neef; ook als Alyt weer wegging kreeg ze eten en drinken mee. 

Getuige heeft nooit gezien dat Alyt ook maar iets betaalde. Alyt zei dat ze moest onthouden dat ze 

niets tekort moest komen, Stine gaf haar dan geld, hoeveel weet getuige niet.  

 

Nr. 543 FOLIO:                233               DATUM:                        11 december 1561 

 

Elsyen Enderling, gedaagd door Anna Dircks, getuigt dat zij zat te naaien bij mr Jan Huff thuis in de 

kamer toen Brigitte, de vrouw van mr Jan, nog leefde, waar zij de deken van Brigitte zag waar Anna 

Dircksz bij zat. Getuige zei tegen Brigitte dat ze een mooie deken had en dat zij zelf er ook wel een 

wilde kopen. Brigitta zei dat haar zuster ook zo’n deken had die ze haar wel wilde verkopen. Getuige 

vroeg weer hoe duur die deken was en toen Anne van boven kwam met de deken, liet ze hem aan 

Elsyen zien; deze vroeg weer hoe duur de deken was; Anne noemde een bedrag van drie daalders. 

Elsyen vond dat te duur, waarop Anne weer naar boven ging om hem in de kast terug te leggen.  

Het is ook waar dat getuige met Midvasten bij mr Jan kwam waar wijlen Brigittha haar “teneijten” rok 

droeg met zilveren ringetjes, en zei tegen getuige dat ze de zilveren malieën verkocht omdat zij er te 

oud voor was om die te dragen. Zij vroeg een bepaald bedrag, maar omdat het druk was geworden, 

heeft getuige niet gezien of zij geld bood.  

 

Nr. 544 FOLIO:                233v             DATUM:                        11 december 1561 

 

Anthoenis van Neerden en Louwe Vranckensz, gedaagd door Evert Baers, getuigen dat ze aanwezig 

zijn geweest toen het huwelijk tussen Jan Eckelboem en Dorothea Henrix voorbereid werd, volgens 

getuigen in 1556. Er werd indertijd het volgende afgesproken: ten eerste dat Evert wijlen zijn zuster 

Dorothea bij de huwelijkse voorwaarden 80 gulden courant zou geven; ten tweede beloofde hij zijn 

zuster aan kleinodiën en huisraad een bedrag van 20 k.g. te geven en ten derde een “vrije” bruiloft 

voor al zoveel mensen als er in zijn huis konden zitten. Er werd ook afgesproken dat de bruidegom 

aan de bruid een nieuwe tabbert zou geven en dit wel direct, want zij was een bestorven dochter. 

Evert beloofde ook zijn zuster te kleden zoals een burgerdochter betaamt. Toen alle afspraken waren 

gemaakt, zei de moeder van Jan Eckelboem dat haar zoon ziek was geweest en een ‘scheepsdag’ 

heeft moeten betalen, zodat hij geen geld heeft, alles wat hij had is naar het schip gegaan. Hij zal niet 

meer schuld hebben dan nodig is voor het maken van zijn kleren.  

 

Nr. 545 FOLIO:                 234              DATUM:                       22 december 1561 

 

Jaspar ter Laer, oud 39 jaar, gedaagd door Cornelis Jansz en Henrick Claesz, beiden uit Haarlem, 

getuigt dat hij op Lucie-dag namens eisers hier uitgeladen heeft vier vim en 25 bossen twijg bij een 

potman Jan Sollijken genaamd, die helaas met zijn potschip in de problemen is gekomen; hij bekent 

dat hij met zijn adherenten de twijg aan eisers verkocht heeft en dat de twijg alleen hen toebehoort. 

 

Nr. 546 FOLIO:                234v              DATUM:                       22 december 1561    
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Jan Arentsz, gedaagd door Evert Baers, getuigt dat hij laatst gehoord heeft dat Evert Baers en 

Sybrant Salyncx het met elkaar aan de stok hadden, omdat Evert beweerde dat zijn eer was 

aangetast, maar hij wilde lijf en goed inzetten op de waarheid van zijn getuigenis. Sybrant antwoordde 

hierop dat hij een leugenaar was en onwaarheid had verteld met zijn getuigenis, daar wilde hij zijn kop 

onder verwedden.  

 

Nr. 547 FOLIO:             234v                DATUM:                       9 december 1561 

 

Evert Baers, gedaagd door Peter Albertszen Vriese, getuigt dat hij op zondag na St. Michael liep te 

wandelen op de dijk aan de overkant van de Kamper brug, tegenover het huis van Stine Mulner, waar 

terzelfdertijd Peter de eiser ook aan het wandelen was met schipper Ariaen Jansz uit Hoorn. Getuige 

zag toen iemand uit het huis van Stine komen, ene Arent Berens alias Mosser Arent, met een andere 

gezel die hij niet kende. Deze Arent nam een getrokken opsteker in de hand en liep de dijk op in de 

richting van Peter Vriese en schipper Ariaen uit Hoorn. Getuige weet niet om wie het ging want hij had 

Arent niets horen zeggen. Hij zag dat hij naar Peter toeliep en van plan was hem te steken; Peter ging 

achter een paard staan dat naast de dijk stond en Arent werd zo kwaad dat de gezel die bij hem was 

hem niet meer kon tegenhouden. Peter moest weg achter het paard, ging de dijk op om zijn lijf te 

redden. Omdat hij Peter achterna liep en sneller was met lopen, riep getuige tegen Peter dat hij zich 

om moest draaien omdat de andere hem van achteren wilde steken. Dat deed Peter en hij zei tegen 

getuige dat hij zijn lijf moest redden en dat hij hem niets wilde doen. Peter verdedigde zich met een 

klein mesje. Toen ze tegenover elkaar stonden, heeft hij uit angst Arent een steek gegeven, misschien 

meer, want Arent was dronken en Peter was nuchter. Getuige greep Arent om hem tegen te houden 

en deze zei “laat me gaan, hij heeft mij gestoken”. Toen is Arent getuige ontglipt en Peter meed hem, 

maar viel over zijn pantoffel en toen hij weerloos op de grond lag, heeft Arent hem helaas in de buik 

gestoken, steek na steek, maar Peter trapte hem met zijn voeten tegen de grond hoewel getuige hem 

vast had. Ariaen hielp Peter opstaan en deze beklaagde zich dat het nu wel genoeg was; Ariaen 

bracht Peter over de brug terwijl getuige Arent vast hield. Deze trok zich los en ging Peter achterna 

met zijn opsteker; Peter, die erg gewond was, zou hem niet zijn ontkomen, als Albert van Wieringen 

hem niet met de polsen tegen de grond had geslagen.  

 

Nr. 548 FOLIO:                235v             DATUM:                       11 december 1561 

 

Henrick Smijt en Evert Baers, gedaagd door Thys Hermensz, getuigen dat ’s anderendaags toen de 

koop van de mout op het lijf van tien mensen met Dirck upt Trapken gehouden was, Dirck zich wilde 

afscheiden van Evert Baers en bood hem daarom geld, maar zij kwamen niet tot overeenstemming. 

Dirck was heel bedroefd, de tranen stonden hem in de ogen; Thys en Bartolt zeiden hem niet 

bedroefd te zijn, als hij direct van de mout af wilde, moest hij het verkopen en het geld ervan op 

“bodemerie” [soort verzekering] zetten, ofwel de mout zelf verbrouwen voor zijn eigen profijt. In dat 

geval wilden zij elk voor een kwart meedoen. Dirck antwoordde bevestigend en legde een halve 

daalder neer, hij zou de mout direct ontvangen samen met Thys Hermansz en Bartolt Hermansz. Als 

er binnen een jaar schade was m.b.t. de mout, zouden zij die samen dragen.  

 

Nr. 549 FOLIO:                236              DATUM:                        11 december 1561 

 

Evert Baers, gedaagd door Dirck Brouwer, getuigt dat nadat de koop van het mout had plaats 

gevonden op het lijf van tien mensen [weddenschap], Dirck alles weer had overgedaan aan Thys en 

Bartolt Hermansz, waarover hij getuigenis heeft afgelegd, met Peter Woltersz en Gysbert van 

Bronckhorst. Daarna zei Dirck upt Trapken hem dat hij hem ‘op jaar en dag’ mout had verkocht en 

vroeg of hij hem de last mout wilde leveren op het lijf van tien personen, d.w.z. Gysbert van 

Bronckhorst. Dirck vroeg voor hoeveel Gysbert had gekocht en getuige zei voor 27 g.g. Dirck was 
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daar wel mee tevreden, maar hij wilde er eerst met Thys Hermansz over praten omdat hij er ook bij 

betrokken was. De volgende dag gingen Evert en Dirck Brouwer naar Stine Mulner aan de overkant 

van de IJssel, waar Thys Hermansz zat te drinken met Jacob Louwe en Dirck zei tegen Thys dat 

Gysbert van Bronckhorst het mout wel wilde hebben, en wat hij daar wel van vond. Thys vroeg naar 

het bedrag en Dirck meldde 27 g.g. Thys was daar wel tevreden mee, maar wilde Bartolt Hermensz 

niet voor de voeten lopen. Hij adviseerde alles even te laten rusten. Getuige is toen met Dirck bij Thys 

Hermensz weggegaan en weet verder over deze zaak niets.  

N.B.  

De getuigenis van Henrick Henricksz dd 11 december 1561 staat achterin het boek. 

 

Nr. 550 FOLIO:              237                 DATUM:                       9 januari 1562      

 

Claes Witte, schout te Kampen en Kamperveen, gedaagd door dr mr Herman Kroesser, raadgever  

van de vorst van Kleef, getuigt bij zijn eed aan de stad Kampen, n.l. aan Claes Krushe en Lodewich 

Voeren, dat hij eerder van jonker Karle van Gelre jr en van andere mensen gehoord heeft dat diens 

nicht wijlen jfr Anna van Gelre, de weduwe van Michiel van Poemerens, zich liet vertellen dat dr mr 

Herman Kroeser haar een grote som geld, in Frankrijk gebeurd, zou onthouden. Ook heeft hij deze 

zomer van Dirck Kockert gehoord dat de zusters van deze jfr hetzelfde tegen hem verteld hadden.  

Bartolt Luloffzen, gedaagd zoals boven, meldt als gezworen gemeensman dat hij zich herinnert dat hij 

afgelopen zomer, toen hij aan de tafel van dr mr Herman Kroesser zat met de schout van Kampen,  

gehoord heeft dat Dirck Kockert zei dat de jfrs Marrije en Catherine van Gelre dr Kroeser ervan 

beschuldigden dat hij wijlen hun zuster en nu hen, de obligatie of het geld dat in Frankrijk was 

ontvangen, onthield.   

 

Nr. 551 FOLIO:                   237v           DATUM:                          9 januari 1562                     

 

Arendt tho Boiccop, gedaagd door dr mr Herman Kroesser, getuigt als gezworen raadslid, dat hij zich 

herinnert dat in 1549, als hij het goed onthouden heeft, wijlen jfr Anna van Gelre, de weduwe van 

Michiel van Pomerens, via haar gevolmachtigde en haar personeel, dr mr Herman Kroesser in Heerde 

voor het gerecht heeft gedaagd, omdat hij haar een obligatie of een grote som geld, in Frankrijk  

ontvangen en afkomstig van haar overleden man, onthield. Getuige zei hierop dat het niet waar was, 

maar dat dr mr Kroesser haar voor de Raad van Kampen gerechtelijk wilde bijstaan of voor de hertog 

van Kleef of eventueel voor het Landgerecht van Overijssel of voor de stadhouder van Kampen en de 

ridderschap van steden. Getuige heeft ook gehoord van jonker Kaerle van Gelre jr dat hij zei dat zijn 

nichten hem hadden gevraagd hen bij te staan en het geld van dr mr Herman Kroesser te eisen. Hij 

zei ook tegen getuige dat hij dr mr Herman als een eerlijk mens beschouwde en daarom niet wilde 

meewerken.  

 

Nr. 552  FOLIO:                  238             DATUM:                       17 januari 1562 

 

Cornelis Vene, gedaagd door broeder Herman Roloffzen, pater in St. Brigittenklooster, getuigt dat 

onlangs Jan Menne uit Meppel uit handen van de pater in St. Brigitte 19 g.g. ontvangen heeft, waar 

getuige borg voor stond. De pater betaalde dit aan Jan Menne in aanwezigheid van getuige in het 

klooster.  

 

Nr. 553 FOLIO:                  238             DATUM:                         22 januari 1562  

 

Gysbert Hoijer, gedaagd door Evert Baers, getuigt dat hij laatst in het Stadhuis gehoord heeft dat 

Sybrant Salyncx tegen Evert Baers zei dat hij leugenachtig en vals getuigt had en dat hij daarvoor zijn 

hoofd wel op het spel wilde zetten.  
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Nr. 554 FOLIO:                  238              DATUM:                        26 januari 1562     

 

Coert Messelar en Jan Evertzen, gildemeesters, gedaagd door Willem Reynartzen, getuigen na apart 

verhoord te zijn dat mr Henrick van Lotthum, studerend in Keulen, ( geboren omstreeks 1535 of 1536 

in Kampen ) wettelijk en echt een zoon van zijn ouders is, Berent van Lotthum en diens vrouw Wibbe. 

Hij is opgegroeid bij zijn ouders en heeft zowel thuis als op school zich altijd gedragen als een goed 

kind, ongestraft door zijn ouders, meesters en overheidsfunctionarissen, zowel geestelijke als 

wereldlijke, tot zijn 13e jaar. Toen is hij naar een hogeschool in Zwolle gestuurd, waar hij nog zes jaar 

op dezelfde wijze heeft gestudeerd, in overeenstemming met de regels van de kerk. Toen hij 19 of 20 

jaar was, is hij van Zwolle naar Keulen gereisd waar hij tot nu toe geleefd heeft op een manier 

waarover getuigen geen praatjes noch opmerkingen hebben gehoord.  

 

Nr. 555 FOLIO:                239               DATUM:                         28 januari 1562 

 

Jan Hermensz, oud 60 jaar en Henrick Geertzen, oud ongeveer 45 jaar, gedaagd door Herman 

Tymmerman, getuigen dat zij Thoenis, de zoon van Herman Tymmerman al heel lang kennen; hij is 

een echte zoon van Herman Tymmerman en Alyt, zijn moeder. Hij heeft zich altijd eerlijk en vroom 

gedragen, zijn handel en wandel is zoals van een vrome gezel wordt verwacht. Zij hebben nooit 

gehoord dat zich ophield met enige ketterij of dwaling. Zij zijn zo goed op de hoogte omdat zij lane tijd 

als buren in Kampen naast Herman en Alyt hebben gewoond.   

Nr. 556  FOLIO:                239v             DATUM:                         3 februari 1562 

 

Jan Meynartszen, gedaagd door Herman Franckenszen, getuigt dat afgelopen jaar in de vasten, naar 

hij meent, Herman de eiser getuige opdroeg met zijn knecht zijn schip vanuit de Reve naar de Welle te 

brengen. Omdat toen de wind tegen zat zodat zij het Diep niet in mochten zeilen, heeft getuige 

tenslotte het schip in diep water gelegd en het anker voorzien van een boei zodat men het kon 

omzeilen en de schepen er gemakkelijk langs konden varen. Getuige voer onlangs met een ander 

schip daar langs, diezelfde dag zeilden er wel acht of negen schepen langs, toen het schip van 

Lubbert Seilmaker door het anker van Herman een gat kreeg; geen enkel ander schip kreeg enig 

letsel door hetzelfde anker.  

 

Nr. 557 FOLIO:               240                DATUM:                         3 februari 1562 

 

Berent Jansz, oud 37 jaar, Goessen Jansz, oud 32 jaar, Asse Jansz, oud 33 jaar en Gerrijt Henrixz, 

oud 22 jaar, gedaagd door Joest van Ense, getuigen na apart verhoord te zijn, dat zij in 1561 met 

Joest van Ense als bootgezellen naar Riga zijn gezeild, waar zij gezien hebben dat bij Joest, hun 

schipper, bepaalde hennep aan boord gebracht werd in een ‘loddinck’ [ verpakking ] waarin de hennep 

nat was geworden al voordat die aan boord kwam. Getuigen weten ook dat het niet de schuld van 

Joest was dat de hennep nat was geworden. Getuigen Berent en Goessen melden verder dat zij, 

nadat zij de hennep in ontvangst hadden genomen, in Riga naar Evert Ottinck zijn gegaan om mede 

te delen dat de hennep die ingeladen was, nat was geworden, waarop Evert vroeg of ze het niet 

konden drogen.  

 

Nr. 558 FOLIO:              241                 DATUM:                        5 februari  1562    

 

Jan van Dulman, Grethe Slewertz en Geertgen van Lotthum, gedaagd door Anna, de weduwe van Jan 

Vleys, getuigen dat zij goed weten dat ongeveer vier jaar geleden, toen de man van Anna stierf, zij de 

sleutel op de baar legde; Jan getuigt verder nog dat hij, omdat eiseres in zijn huis woonde, de 

nagelaten goederen voor de niet betaalde huishuur heeft verwonnen, zoals het stadsrecht aangeeft en 

dat hij alles heeft verkocht.  
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Nr. 559 FOLIO:              241                 DATUM:                         6 februari 1562 

 

Marrie Pels, oud 40 jaar, gedaagd door Willem Geertzen, getuigt dat Jan Meynne onlangs in haar 

bijzijn aan wijlen Jan Geertzen bij het mijnen op 2½ last turf een kwart van 5 of 6 konings daalders gaf, 

dat getuige op verzoek van wijlen Jan Geertzen opborg en in bewaring nam, totdat hij alles weer 

terugvroeg. Zo is het gebeurd.  

 

Nr. 560 FOLIO:              241v                DATUM:                        7 februari 1562 

 

Berent Brouwer, gedaagd door Peter Woltersz, getuigt dat eiser hem laatst meenam naar de zolder 

van Jan Vene, de brouwer, om daar een last mout te meten die Dirck upt Trapken zou ontvangen. 

Toen er 3½ mud aan ontbraken, moest hij op bevel van Peter Wolterzen alles nogmaals meten, 

waarbij bleek dat er inderdaad 3½ mud te weinig was. Toen Peter dat zag, werd alles weggebracht en 

hij zei tegen de vrouw van Jan Vene dat haar man gezegd had dat het 6 mud meer was dan 1 last. 

Toen de vrouw boven kwam, bekende zij in aanwezigheid van getuige dat zij er 3½ mud vanaf had 

genomen.  

 

Nr. 561 FOLIO:                241v             DATUM:                          13 februari 1562 

 

Johan Frese, oud 66 jaar en Symon Kuenreturff, oud 34 jaar, gedaagd door Henrick Geerloffszen en 

diens vrouw Grete, getuigen dat zij zich Henrick en Grete de eisers goed herinneren, die hier in 

Kampen in de Nieuwstraat bij de OLV-kerk woonde en samen kinderen hadden; zij waren de buren 

van deposanten. Grete had eertijds als echtgenoot, Frans Peterszen van Diest .   

 

Nr. 562 FOLIO:                242                DATUM:                          14 februari 1562 

 

Albert Wyllemsz, volgens zijn ouders ongeveer 33 jaar, gedaagd door Arendt Woltersz, getuigt dat een 

tijd geleden (toen de kinderen van wijlen Claes Dubboltszen het erfhuis verdeelden), de weduwe van 

Maurijs Nijber uit mistroostigheid het erfhuis uitliep en naar haar eigen huis in de Oudestraat ging. 

Terzelfdertijd ging de vrouw van Dirck Coenders, Aele genaamd, wel twee of driemaal naar Foysse 

Nijber om haar te verzoeken weer naar het erfhuis te komen, waar met haar en Bele, in aanwezigheid 

van getuige en anderen een afrekening werd gemaakt, waaruit bleek dat Foysse iets schuldig was 

aan Dirck, hoeveel weet getuige niet. Toen de afrekening klaar was, heeft getuige voor Foysse haar 

koffer gehaald die zij zelf open maakte en voor Bele daaruit een bepaald geldbedrag haalde. Daarna 

zei Bele tegen Foysse dat ze goddank alles voor elkaar hadden.  

 

Nr. 563 FOLIO:                 242v            DATUM:                           14 februari 1562 

 

Henrick Dubboltsz, volgens zijn ouders tussen de 50 en 60 jaar oud, gedaagd door Arent Woltersz, 

getuigt dat hij niet weet of hij als mede-momber over de kinderen van wijlen Marrije Nybers van Dirck 

Koenders uit Steenwijk in 1556 een gerechtelijke dagvaarding heeft gekregen. Zijn metgezel Geerdt 

Nyber en hij hebben toen voor het erfhuis van Marrije borg gestaan, zoals vermeld staat in het boek 

der Recognitiën, [dat ontbreekt]. Het is ook waar dat hij en Geerdt het momberschap over genoemde 

kinderen hadden geaccepteerd, maar toen zij er achter kwamen dat zijn erfhuis meer nadelen dan 

voordelen bood, waren zij genoodzaakt om het momberschap op te zeggen. Er werd ook 

kwijtgescholden aan Foysse, de weduwe van Maurys Nyber, de schuld aan het erfhuis van Claes 

Dubbeltszen zodat zij haar kinderen beter kon onderhouden.  

Getuige weet ook nog heel goed dat hij en Geerdt door Foysse, de weduwe van Maurys, vaak 

verzocht zijn, ook rechtens gevorderd, om de voogdij over de kinderen aan te nemen, zoals ook 



RAK inv. nr. 17 

 

127 

 

gebeurd is, waarvan zij voor de commissarissen van de Raad getuigenis hebben afgelegd, zoals 

vermeld in het Boek der Recognitiën, waaraan hij refereert.  

Geerdt Nyber, oud 44 jaar, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Henrick Dubboltsz, maar meldt dat hij 

als momber over de kinderen van zijn broer een gerechtelijke dagvaarding van Dirck Koenders uit 

Steenwijk heeft gekregen in 1556 die hij niet heeft willen accepteren. Want hij en Henrick Dubboltsz 

hadden in Kampen de voogdij gerechtelijk geaccepteerd, zoals het Boek der Recognitiën duidelijk 

vermeldt en verder meldt hij dat hij Foysse haar quota en aandeel in de schuld aan het erfhuis van 

Claes Dubboltsz niet heeft kwijtgescholden.  

 

Nr. 564 FOLIO:               243v              DATUM:                    16 februari 1562  

 

Reynar Berentzen, Berent Reynartzen en Jan Brinckhuys, gedaagd door Herman van Assendurp, 

getuigen na apart verhoord te zijn, dat zij als wijnkopers aanwezig zijn geweest bij wijlen Willem 

Smithsdochter boven de poort, op Aswoensdag, waar eiser en Berent Rotgerszen een zakelijke 

overeenkomst gesloten hadden over het ruilen van twee paarden, waarbij Reynar Berentszen, de 

zegsman van Berent Rotgerszen en Fedde Vriese, de zegsman van eiser, ook aanwezig waren en de 

volgende uitspraak hebben gedaan: Herman van Assendurp zou op korte termijn leveren aan Berent 

Rotgerszen een kastanje bruine klepper en Berent Rotgerszen, de eiser, zou op diezelfde dag zijn 

zwarte telganger overdragen. Eiser zou hem daarvoor toegeven 3 daalders en 10 stuiver Brabants 

voor de wijnkoop. Berent brengt 5 stuiver Brabants in mindering op de drie daalders en deze 

overeenkomst is vast. De paarden blijven waar ze nu zijn en willen gewoon hooi hebben en water 

drinken.  

 

Nr. 565 FOLIO:                 244              DATUM:                       16 februari 1562  

 

Stine Backer, Jutthe Gortemaecker en Anna Ghyskens, gedaagd door Henrickijen Berentszen, 

getuigen na apart verhoord te zijn, dat zij wijlen Gijle Berentsz dikwijls hebben horen zeggen dat zij 

haar zoon Joachym Bull 100 gulden voorgeschoten had en daarbij 25 ph.g. en dat zij het geleende 

geld niet terug kon krijgen, hoewel zij het goed kon gebruiken. Anna Gyskens meldt bovendien dat zij 

Gijle Berents dit ook heeft horen zeggen ongeveer twee dagen voor haar dood. 

 

Nr. 566 FOLIO:               244v              DATUM:                       18 februari 1562 

 

Grethe Roecx, gedaagd door Meynert Dircks uit Hasselt, getuigt dat zij aanwezig is geweest toen 

wijlen Gijle Berents ziek was, maar nog wel baas over haar zintuigen. Zij riep Henrickyen en Janneken 

bij zich aan bed en zei in hun aanwezigheid dat het geld dat zij aan wijlen Joachym had geleend, 

bestemd was voor Dirck en Jan, de nagelaten kinderen, en wel van ganser harte. Henrickyen zei dat 

ze daar heel blij mee was en dat altijd had gehoopt. Dit alles vond plaats voordat Gijle het H.Oliesel 

ontving.  

 

Nr. 567 FOLIO:              244v               DATUM:                      18 februari 1562 

 

Geertgen Pottebacker, gedaagd als boven, getuigt zoals Grethe heeft gedaan.  

 

Nr. 568 FOLIO:              245                 DATUM:                       18 februari 1562 

 

Lambert Coertzen en Geertgen Rijcolt, gedaagd door Meynart Dircksz, getuigen dat zij gehoord 

hebben van wijlen Gijle Berents toen ze ziek was, dat ze zei dat hetgeen Joachym haar schuldig was,  

dat zou ze aan Dirck en Jan, de beiden kinderen, geven. Janneken was daar niet zo blij mee en 

Janneken en Henrickyen kregen daar onenigheid over. Meer weet getuige hier niet over.  
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Nr. 569 FOLIO:             245                  DATUM:                        23 februari 1562   

 

Marryken van Packbergen, gedaagd door Nolle Nollensz, getuigt dat laatst Jan Vene, de brouwer, bij 

haar zat te drinken en dat toen ook Nolle binnen kwam en een tijdje bij hem zat. Jan wilde gedaan 

krijgen van Nolle dat hij een vergunning kreeg om brandewijn te mogen schenken, maar dat lukte niet. 

Nolle ging heen en betaalde zijn consumptie.  

Claes Jansz Vrese, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij omstreeks St. Michael heeft zitten drinken bij 

Marryken van Packbergen met Jan Vene de brouwer, waar Nolle omstreeks 1 uur bij kwam zitten. Jan 

Vene vroeg hem of hij de brandewijnaccijns van hem kon huren, waarop Nolle hem vroeg wat voor 

wijn hij wel wilde tappen in de Nieuwstraat. Jan Vene zei dat hem dat niet aanging, dat hij dat wilde 

doen voor de bewoners van de Nieuwstraat, als die ’s morgens in de brouwerij kwamen, wilde hij een 

glaasje wijn voor hen tappen. Na enig heen- en weer gepraat, zei getuige tegen Nolle dat hij hem 

gewoon op een ½ gulden moest zetten, dat het niet uit maakte welke wijn hij zou tappen. Nolle zei 

weer dat hij de vergunning niet op een ½ gulden mocht zetten, ik wil ons liever een vaan of twee 

geven. Na wat loven en bieden stond Nolle op en ging weg; hij betaalde zijn gelag en de huur vond 

niet plaats.  

Nr. 570 FOLIO:                 245v            DATUM:                         27 februari 1562 

 

Schipper Jelis, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Claes Jansz. 

 

Nr. 571 FOLIO:                 245v            DATUM:                          2 maart 1562 

 

Jan Gelmers, oud 70 jaar, gedaagd door Steven Jansz, rademaker, getuigt dat Jan Stevensz in 1555 

vier vracht turf bracht naar de oever waar Jan Gelmersz woonde, afkomstig van de kerk op het 

Nijeveen. Diezelfde turf verkocht Herman van Duechden aan getuige Jan, die hem betaalde wat hij 

beloofd had. Genoemde Herman verkocht ook een ½ last die daar op de oever lag, toebehorend aan 

de kerk, aan een potschipper wiens naam getuige niet meer weet. Hij hielp die last ook dragen naar 

het potschip. 

Barthe Jans, oud ongeveer 65 jaar, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Jan Gelmersz. 

 

Nr. 572 FOLIO:               246                DATUM:                        3 maart 1562 

 

Peter Albertzen Vrese, oud ongeveer 52 jaar en Goijken then Naepell, oud ongeveer 28 jaar, gedaagd 

door Bartolt van Wilsum en diens adherenten, getuigen dat zij met Geert Evertzen met een veerschip 

naar Amsterdam gevaren zijn, de dag nadat zijn vrouw begraven was. Geert zei tegen getuigen dat de 

erfgenamen van zijn vrouw hem door een gerechtsdienaar hadden aangezegd dat zij, de erven,  

nadien niet met hem zeewaarts wilden gaan of iets dergelijks en geen winst of verlies met hem wilden 

delen. Zij zeiden tevens dat zij, de erfgenamen, zich terugtrokken uit de maatschap en daarom niets 

zouden krijgen van wat hij zou verschepen of verdienen, zoals hij eerder gedaan had; de erfgenamen 

van zijn vrouw zouden daar geen schade noch voordeel van hebben, nu en in de toekomst. 

Claes Gerritsz, oud ongeveer 36 jaar, gedaagd zoals boven, getuigt zoals de vorige personen.  

 

Nr. 573 FOLIO:                246v             DATUM:                        9 maart 1562  

 

Valentijn Munter, oud 50 jaar, gedaagd door Peter Jansz, kok, getuigt dat Jan Jansz, die nu woont in 

Antwerpen, zoals men hem gezegd heeft, een echt kind is van zijn ouders: Peter Jansz en zijn moeder 

Evesse; zij hebben nooit gehoord dat hij met enige ketterij of dwaling besmet was, hij heeft zich altijd 

gedragen volgens het geloof zoals christen mensen betaamt. Hij is van hier vertrokken om elders zijn 

kost te verdienen.   
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Geert Schoemaeker Budde, oud 50 jaar en Caerle Brouwer, oud ongeveer 45 jaar, gedaagd zoals 

boven, getuigen zoals Valentijn.  

 

Nr. 574 FOLIO:               247                DATUM:                         9 maart 1562             

 

Henrick Wolffzen, oud 52 jaar en Jan van die Berge, oud 59 jaar, gedaagd door Bartholomeus 

Kistemaeker, getuigen dat zij Bartholomeus in de tijd dat hij in Kampen woonde, goed gekend hebben. 

Op zijn handel en wandel viel niets aan te merken, hij gedroeg zich zoals een vroom man betaamt, die 

eerlijk zijn kost verdient. Zij hebben evenmin vernomen dat hij besmet was met enige ketterij of 

dwaling, hij heeft zich altijd als een goed christen gedragen. Hij is hier weg gegaan omdat hij in 

Amsterdam zijn kost beter kon verdienen.  

 

Nr. 575 FOLIO:                247               DATUM:                          10 maart 1562 

 

Luigen Kempe en Jaspar Geertzen en de vissers van de Ringenborch, gedaagd door Thyman Jansz 

Quant, getuigen dat zij moetsoenslieden geweest zijn in het conflict tussen Albert Bartoltzen en 

Thyman Quant en dat zij het conflict op de volgende manier hebben opgelost: Albert zou Thymen en 

diens adherenten, vanwege het feit dat hij de Ringenborch had bevist zonder toestemming van 

degenen die het water gehuurd hadden, 2 pacht gulden en 6 stuiver Brabants geven en bovendien 

aan Albert betalen 4 vaan tien-plakkenbier voor het gelag, dit alles kommervrij.  

 

Nr. 576 FOLIO:                    247v          DATUM:                   11 maart 1562                 

 

Roloff van Dieffholt, oud ongeveer 50 jaar en Henrick[je] zijn vrouw, oud 63 jaar, gedaagd door Dirck 

Coppyer, getuigen dat zij Alyt, de weduwe van Hubert Coppyer, goed gekend hebben, zij is hier in 

Kampen daags na Allerheiligen overleden. Zij heeft een zoon nagelaten, Gerrith Coppyer genaamd.  

 

Nr. 577 FOLIO:                  247v            DATUM:                  14 maart 1562  

 

Louwe Vrancken, gedaagd door Sybrant Salincks, getuigt over bepaalde vraagstukken, zoals dit: toen 

Evert Baers en Sybrant afgelopen dinsdag na Midvasten voor het gerecht moesten komen en 

beneden in de zaal woorden met elkaar kregen, dat Sybrant Evert beschuldigde van het ‘kopen’ van 

getuigen, zoals deze hem eerder er ook van had beschuldigd dat hij sommige mensen kippen had 

gegeven om een gunst van hen te kunnen vragen. Evert reageerde hierop met een bevestiging en dat 

hij goed wist van wie hij een gunst wilde hebben. Er ontstond geharrewar over al dan niet valse 

verwijten en Aucke, de vrouw van Baers ( die op de bank zat en alles aanhoorde ) vroeg waar ze het 

over hadden, met die kippen. Ze zei dat hij inderdaad kippen gegeven had en ook wist op wiens 

verzoek dat was. Louwe meldt dat hij de waarheid vertelt over deze zaken, dat Evert en Sybrant op 

dinsdag na Midvasten voor hun recht gingen en beneden in de zaal woorden met elkaar hadden. Hij 

wist niet meer precies wat er gezegd werd, maar hij heeft goed gehoord dat Aucke, de vrouw van 

Baers, aan hem vroeg waar het over ging en dat Evert toen zei dat hij het over kippen had. Toen zei 

Aucke dat kippen gezond waren, en herhaalde dit wel tweemaal.  

 

Nr. 578 FOLIO:                 248v             DATUM:                  18 maart 1562         

 

Henrick Martensz, gedaagd door Vrancke Jansz, getuigt dat hij ongeveer 5 of 6 weken geleden bij 

Flore heeft gezeten, waar Reynar Albertzen o.a. zei dat hij ettelijke jaren geleden met Arent Bouwer in 

Riga diende bij Kerstyen Paell en dat toen Arent in diens stenen huis dat hij daar had, gelegen achter 

de St. Pieterskerk, iemand ophaalde, een lichte vrouw, waarmee hij deed wat Arent wilde. Toen hij dit 

tegen Kerstyen zei, werd Arent heel kwaad op hem, zodat Arent tegen Reynar zei (zoals Reynar 

vertelde) dat hij zijn heren bestolen had. Reynar zei er ook bij dat Kerstyen Paell en Arent Bouwer 
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hem in de kelder hadden opgesloten, waar zij hem, Reynar, aan handen en voeten vastbonden, hem 

sloegen zodat hij nog lidtekens op zijn lichaam had. Hij was nog van plan dit aan Arent te melden en 

hij had ook een tijd geleden Arent in Amsterdam gedreigd hem te doden, want hij ontweek hem.  

 

Nr. 579 FOLIO:               249                DATUM:                      6 april 1562    

 

Cathrina van Dieffholt, gedaagd door Dewe Albertz, getuigt dat zij Albert Draeger veel jaren gekend 

heeft, hij woonde bij haar en in die tijd had hij altijd koeien in het stads broek staan, zoals ook zoveel 

andere burgers hadden. Barbara, de zuster van Dewe, is een echte dochter van Albert Draeger. 

Wobbe Backer, de weduwe van Thoenis Backer, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Cathrina.  

 

Nr. 580 FOLIO:               249                DATUM:                      6 april 1562 

 

Willem Backer, oud ongeveer 33 jaar, gedaagd door Bartolt van Wilsum en Hans Wendelinck, getuigt 

dat hij tijdens het leven van de vrouw van Geert Evertzen, van Geert ettelijke porties weit kocht en hij 

rekende met Geert op zo’n manier af dat hij hem nog 25 g.g. schuldig bleef, die hij aan Geert betaald 

heeft, deels tijdens het leven van Geerts vrouw, deels na haar overlijden. Getuige weet niet hoeveel 

hij aan Geert betaald heeft, na de dood van zijn vrouw. Hij heeft Geert ook nog geld gestuurd na het 

overlijden van zijn vrouw via de dienstmaagd van Geert, hoeveel, weet getuige niet.  

 

Nr. 581  FOLIO:              249v               DATUM:                        7 april 1562 

 

Berendt Rotgerszen, gedaagd door Henrick Maler, getuigt dat Albert Gysen tijdens de afgelopen 

vasten aan de overkant van de IJssel bij Styne Mulnars heeft zitten drinken met Cornelys van 

Mechelen en andere burgers, van wie hij nu de namen niet meer kent.  

 

Nr. 582  FOLIO:                249v             DATUM:                      9 april 1562 

 

Cornelis van Mechelen, gedaagd door Henrick Maler, getuigt dat Albert Gysen tijdens de afgelopen 

Vasten bij Styne Mulner heeft zitten drinken, wat hij zelf gezien heeft.  

 

Nr. 583 FOLIO:                250               DATUM:                      10 april 1562 

 

Herman inde Vallick, gedaagd door Jan Geertzen, getuigt dat hij er laatst bij geweest is ten huize van 

Willem Reynartzen, toen men daar een nieuwe gildebroeder aannam. Hij heeft niet gezien noch 

gemerkt dat Jan Geertzen terzelfdertijd enige strenge woorden tegen iemand van de gildebroeders 

gebruikte, omdat het gebeurde toen hij al weg was gegaan. Hij verliet het gezelschap toen hij de 

laatste kruik bier gehaald had.  

Lambert Velthuis, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij toen ook bij Willem Reynartsz is geweest, 

omdat hij bij het gilde was, maar hij heeft niet gezien noch gemerkt dat Jan Geertzen, terwijl getuige 

daar zat, honende woorden tegen iemand gebruikte.  

 

Nr. 584 FOLIO:               250v               DATUM:                     18 april 1562 

 

Johan Jansz, gedaagd door Geze, de vrouw van Willem Jansz Cloetinck, getuigt dat hij voor St. 

Michael bij Hermen Wever thuis in IJsselmuiden, is geweest, waar hij gezien en gehoord heeft dat 

Hermen Wever aan Willem Jansz Cloetinck zekere twijgen wilde verkopen, die nu nog op de weerd 

stonden bij IJsselmuiden. Na wat loven en bieden, zijn zij het eens geworden en zij spraken af dat 

Hermen Willem alle twijgen die op de weerd stonden op zijn kosten zou leveren, uiterlijk acht dagen 

voor of na Michaelis of op St. Maarten, per vim voor 7½ ph.g. van 30 stuiver Brabants; deze levering 

heeft niet plaats gevonden.  
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Nr. 585 FOLIO:               251                DATUM:                      20 april 1562 

 

Herman Bartoltzen, gedaagd door Arent Post, getuigt dat hij op de avond voor Pasen gehoord heeft 

dat Geert Wychartzen Arent, de eiser, maande; deze vroeg zijn neef waarom hij hem maande en 

Geert antwoordde hem dat hij hem nog een jaar uitstel gaf.  

 

Nr. 586 FOLIO:               251                DATUM:                      21 april 1562 

 

Claes Bruinsen, oud ongeveer 46 jaar, gedaagd door Willem Steenbycker, getuigt dat de drie partijen . 

weit, die de schipper afgelopen herfst had ingeladen in Hamburg afkomstig van Frans Vrese, dat die 

lading in het genoemde schip niet nat is geworden of op enigerlei wijze beschadigd is, maar in 

Amsterdam is afgeleverd zoals de schipper het ontvangen heeft in Hamburg.  

Jan Gijsen, oud ongeveer 34 jaar, gedaagd door Willem Martensz, getuigt zoals Claes.  

 

Nr. 587 FOLIO:              251v               DATUM:                       20 april 1562  

 

Arent Henricksz, gedaagd door Geert Wychartzen, getuigt dat hij de avond voor Pasen bij Jan Vene 

thuis was, maar niet gehoord heeft dat Geert Wychartzen Arendt Post enige tijd uitstel gaf om hem te 

betalen wat hij hem schuldig was.  

Thyman Peterzen, Cornelis Henrickzen en Geert Jacobz getuigen samen na apart verhoord te zijn, 

zoals Arent. 

  

Nr. 588 FOLIO:                  251v            DATUM:                          28 april 1562 

 

Schipper Henrick van Vrede, gedaagd door Berent Mulner, getuigt dat hij laatst zat te drinken toen hij 

met Geert to Indyck door de Sont reisde en dat terzelfdertijd Goesffrundt then Indyck zei dat hij wel 

een gelag wilde geven op het betalen van het gerecht.  

 

Nr. 589 FOLIO:                  252              DATUM:                          30 april 1562 

 

Jan Blauewe, gedaagd door Berent Mulner, getuigt dat hij ook bij eiser thuis zat te drinken, toen Geert 

tho Indyck naar de Sont ging, waar terzelfdertijd Goesffrundt then Indyck zei dat hij het gelag van 

iedereen wilde betalen aan de waard, want anders zou zijn schipper Henrick van Vrede het doen.  

 

Nr. 590 FOLIO:                 252               DATUM:                           6 mei 1562 

 

Femme van Zwolle, gedaagd door Dirck Dithmerszen, getuigt dat ze een tijd geleden wijlen Joachym 

Dirckszen heeft horen zeggen dat hij de schuld die zijn zuster Alyt had, wilde betalen.  

Jan Schepelaer, gedaagd zoals boven, getuigt dat wijlen Joachym hem in het voorbijgaan aansprak 

en zei dat hij hem zou betalen. Getuige antwoordde Joachym dat het hem niet kon schelen wie hem 

betaalde, als hij zijn geld maar kreeg.  

 

Nr. 591 FOLIO:                 252v             DATUM:                          11 mei 1562 

  

Herman Claesz, Anna Geerts, Alyt Sticker en Armtgen Hermans, gedaagd door Lambert Jacobsz, 

getuigen na apart verhoord te zijn, dat zij ongeveer drie jaar geleden bij Lambert thuis waren, waar 

toen Dirckgen Jansz tegen Lambert zei: “Kijk, hier is mijn hand, als je mij nog 10 g.g. geeft, kan ik je 

bedanken voor de aankoop van het huis dat je van mij gekocht hebt. Ik zal je verder niet meer 

manen”.  

 



RAK inv. nr. 17 

 

132 

 

Nr. 592 FOLIO:                 252v             DATUM:                           27 mei 1562  

 

Anna Jans, oud ongeveer 50 jaar, gedaagd door Henrick Thoenisz, getuigt dat zij omstreeks Midwinter 

bij mr Tewes Gloyer thuis een zilveren kruis gebracht heeft, zoals de St. Jans Heren dragen, om voor 

haar daarvan een zilveren ketting te maken aan een zilveren schede, wat mr Tewes heeft gedaan. Het 

kruis was gewaardeerd op 1 c.g. en haar  man mr Hans heeft het kruis in kwestie gevonden in 

Nunspeet op het bouwland.  

 

Nr. 593 FOLIO:                  253              DATUM:                            29 mei 1562 

 

Jan Vene, gedaagd door Geert van de Ham, getuigt dat hij er bij was, toen Albert Bitter en Claes 

Frerixzen van eiser een ruin met toom en zadel kochten en bij de uitspraak was afgesproken dat 

Albert en Claes 9 k.g. en 1 oort zouden betalen, maar met het voorbehoud, dat als verkoper de 

uitspraak niet zou accepteren, zij twee vaan bier voor het gelag zouden geven, waarmee de koop 

ongedaan zou zijn gemaakt. Dit is door eiser zo gedaan en getuige is verder niet op de hoogte van 

deze kwestie.  

 

Nr. 594 FOLIO:                253               DATUM:                              29 mei 1562 

 

Jan Schulte, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Jan Vene, maar voegt er aan toe dat toen Jan Vene 

was weggegaan, Albert Bitter het eens werd over de koop met producent voor 9 k.g. en 1 oort; daarna 

stond Claes Frericksen op, liet zadel en toom halen en zei dat dit hem kwalijk zou worden genomen. 

Toen zei eiser dat hij als borg wel Claes Sterck wilde aanstellen; deze bevestigde dat.  

 

Nr. 595 FOLIO:                 253             DATUM:                     30 mei 1562 

 

Beerthe, de weduwe van Jan van Sneeck, gedaagd door Jan van Dulman, getuigt dat zij nooit van 

wijlen Geert Droechscherer enig geld namens Jan van Dulman heeft ontvangen.  

 

Nr. 596 FOLIO:                 253v            DATUM:                      2 juni 1562 

 

Anna Dyrx, gedaagd door Claes Doedensz, getuigt dat zij in 1554 of 1555 gezien heeft dat Claes, 

toen hij bij de vrouw van mr Johan in de kost ging, gedwongen werd aan mr Jan Huf een borg te  

stellen of een onderpand te geven, vanwege een handschrift dat hem gegeven was; zo is het gebeurd 

dat Claes hem als onderpand gaf een vuurwapen met zijn gereedschap met een waarde van 3 

daalders en een luit met een bijbel.   

 

Nr. 597 FOLIO:                 253v            DATUM:                       8 juni 1562 

 

Geert van Endoven, oud 36 jaar en Claes Bouwesz, volgens zijn ouders ongeveer 34 jaar oud, 

gedaagd door Herman Tielmanszen van der Echt uit Lissabon, getuigen samen na apart verhoord te 

zijn, dat zij ongeveer zes jaar in Lissabon, Portugal, gewoond hebben en dat hen heden hier in 

Kampen door eiser een procuratie is getoond, geschreven in het Portugees, waarin hij, door notaris en 

getuigen wordt genoemd door zijn vader, Tielman van der Echt, uit Lissabon, zoals gebruikelijk is. 

Getuigen hebben samen de procuratie doorgelezen, waaruit duidelijk bleek dat Herman de eiser 

volkomen gerechtigd is alle schulden van zijn vader binnen en buiten het koninkrijk van Portugal, te 

innen of een gevolmachtigde aan te stellen om dit te doen.  

 

Nr. 598 FOLIO:                254               DATUM:                      8 juni 1562 
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Mr Johan Vos, zangleraar, gedaagd door mr Jacop Borchartsz, organist, getuigt dat hij bij hem thuis 

samen met mr Frans van der Kuerbeke als bemiddelaar bezig was, toen mr Dubbelt Dubbeltsz na het 

overlijden van mr Rombolt het orgel in de St. Nicolaaskerk aan eiser heeft toevertrouwd voor drie jaar 

vast, wat mr Jan en Frans op de volgende manier wereldkundig hebben gemaakt, te weten: dat mr 

Jacop in plaats van mr Dubbelt gedurende drie jaar het orgel zal verzorgen en daarvoor jaarlijks zal 

krijgen alle opbrengsten die wijlen mr Rombolt daar ook altijd voor ontving. Eiser zal de dochter van 

wijlen mr Dubboltsz, Grietgen Dubbolts, als geschenk 2 pond groot geven, op bepaalde termijnen,   

gespecificeerd in de obligatie.  

Frans van der Kuerbeke, gedaagd zoals boven, getuigt als gemeensman dat hij en mr Johan de  

zangleraar als zegsmannen bij mr Jans waren toen wijlen mr Dubbolt Duboltsz na het overlijden van 

mr Rombolt de organist het orgel in de St. Nicolaaskerk overdeed aan eiser om te bespelen zoals mr 

Rombolt altijd deed. Mr Jacop de producent zou Grietgen, de dochter van wijlen mr Dubbolts, 2 pond 

groot schenken, volgens een obligatie door getuige en mr Jacop zelf ondertekend, waaraan hij 

refereert.  

 

Nr. 599 FOLIO:                 255              DATUM:                      8 juni 1562   

 

Johan Janssen uit Zwolle, volgens zijn ouders ongeveer 40 jaar en Johan Jacobzen Mispell uit Zwolle, 

volgens zijn ouders ongeveer 37 jaar, gedaagd door mr Floris Eickholt, timmermeester van de stad 

Kampen, als momber over zijn vrouw Cathrina Ariaensdr uit Zwolle en voornaamste eiser, getuigen 

dat zij goed weten dat Cathrina Ariaensdr en Merryken Ariaensdr echte zusters zijn, christelijk 

opgevoed, kinderen van hun overleden vader mr Ariaen Janssen uit Bergeijk in de Kempen, die 

tijdens zijn leven schoolmeester was in Zwolle en van hun moeder Geze. Beide getuigen melden dat 

zij dit goed weten omdat zij in Zwolle zijn geboren en getogen en de ouders en kinderen, waarvan een 

deel nog leeft, heel goed gekend hebben, bovendien is mr Ariaen hun schoolmeester geweest. 

 

Nr. 600 FOLIO:                 255v             DATUM:                       9 juni 1562 

 

Henrick Claessen, volgens zijn ouders ongeveer 60 jaar, Johan Hermenssen, ongeveer 62 jaar en 

schipper Geerdt Wolterszen, ongeveer 50 jaar, gedaagd door Claes Thyeszen, getuigen dat zij 

allemaal goed weten dat de vader van eiser, Thys Claessen is, indertijd woonachtig in Amsterdam, hij 

is een echt kind van zijn ouders heeft zich altijd christelijk en deugdzaam gedragen toen hij in Kampen 

woonde, er is van hem niets kwaads te melden en geen ketterij. Hij is naar Holland vertrokken alleen 

omdat hij daar zijn kost beter kon verdienen.  

 

Nr. 601 FOLIO:                    256            DATUM:                         9 juni 1562                    

 

Laurens(v), de weduwe van Jan Tymsz, gedaagd door Alyt Sloyers, getuigt dat zij en haar dochter 

Griete met Alyt Sloyers ongeveer anderhalf jaar geleden naar Peter Frese zijn gegaan waar zij van 

Peter namens Alyt een bedrag van 22 g.g. ontving, die haar betaald werden door Peter Frese. 

Getuige had Alyt Sloyers een rente verkocht van 3 h.p. die zij jaarlijks ontving uit het huis en erf van 

Alyt waar zij in woonde, door haar 18 g.g. in handen te geven. Getuige heeft de 3 h.p. evenmin 

verkocht voor 18 g.g. ten behoeve van Peter Frese maar t.b.v. Alyt en haar die rente overgedragen 

voor een klein bedrag. Daarom zei Laurens o.a. tegen Peter Vriese dat zij de rente niet voor minder 

dan 30 g. wilde geven; dit zei haar dochter Griethe Tymes ook tegen Peter, die daar op antwoordde 

dat hij het niet hoefde te hebben maar het deed om Alyt te helpen met haar huisje.  

Hij zou er nog zoveel bij doen dat zij haar huis kon laten repareren en er met haar arme kinderen in 

kon blijven wonen; zij kon het later misschien terugbetalen.  

Griethe Tymens, gedaagd zoals boven, op het einde van haar zwangerschap, getuigt zoals Laurens 

en is bereid na de bevalling alles onder ede te bevestigen.  
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Nr. 602 FOLIO:                 257               DATUM:                        10 juni 1562  

 

Geert van Delden, gezworen roedendrager van de stad Kampen, gedaagd door Andries Straetgen, 

getuigt dat hij ongeveer veertien dagen voor Midvasten bij Jan Vene thuis was toen Dove Engbert 

Engbertszen uit Hasselt een bepaald geldbedrag eiste, door handelswaar geborgd, zoals Andries ook 

eiste van Thys Saelmaeker na zijn beloften aan Dove Egbert. Na ettelijk geredetwist, zijn zij tenslotte 

tot een minnelijke schikking gekomen, n.l. dat Thys Saelmaeker namens Andries Straetgen aan Dove 

Egbert uit Hasselt beloofde te betalen het bedrag dat Andries schuldig was aan Egbert, waarna zij 

elkaar de hand schudden en Andries niet meer door Engbert lastig gevallen zou worden.   

 

Nr. 603 FOLIO:               257v               DATUM:                         11 juni 1562    

 

Coert Messelar, Jan Evertszen, Herman van Coesfelt en Willem Straetgen, gedaagd door Berent 

Rotgertszen, getuigen, na apart verhoord te zijn, dat zij het huis waar Berent in woont, bezichtigd 

hebben evenals het dak; zij zijn tot de conclusie gekomen dat Berent wel mag druipen of de drup van 

het dak mag leiden naar Caerle Louwe, brouwer, in zoverre hij dat wil doen. Het is altijd toegestaan in 

Kampen zo lang zij al metselaars zijn dat men mag druipen op lege erven, zoals bij Louwe, maar dat 

de Raad het zal moeten goedkeuren.  

 

Nr. 604 FOLIO:               258                DATUM:                           15 juni 1562   

 

Hillebrant Petersz, gedaagd door Geert Meppeler, getuigt dat hij laatst erbij was dat Geert Meppeler 

en zijn vrouw aan Gerrith, toen de klooster knecht, een huis, hof en schuur verhuurden op voorwaarde 

dat Geert in dat huis niet zou tappen noch brood verkopen.  

 

Nr. 605 FOLIO:              258                 DATUM:                             17 juni 1562   

 

Steven Gerritszen, gedaagd door Gerrith Jansz, getuigt dat hij laatst bij Geert Meppeler ’s avonds is 

blijven eten met verweerder en omdat zij hem thuis gebracht hadden, hij een voer hooi wilde geven. 

Toen ze aan tafel zaten, zei Geert Meppeler o.a. tegen Gerrith Jansz, dat hij toestemming wilde 

hebben dat hij in het huis dat hij gehuurd had, niet zou tappen; Geert Jansz wilde hier niet in meegaan 

en er is verder niet over gesproken in het bijzijn van getuige.  

 

Nr. 606 FOLIO:               258v              DATUM:                              19 juli 1562   

 

Jacop Jansz, gedaagd door Bruyninck Petersz, getuigt dat een tijd geleden in Amsterdam Mouwer 

Jansz in aanwezigheid van getuige woorden kreeg met anderen over het afschieten van de papegaai 

in Kampen en of alles wel eerlijk was gegaan. Cornelys Sykensz, die Bruijninck tijdens zijn 

afwezigheid voor dief en booswicht uitmaakte, wilde dat dit ook bewijzen. Mouwers heeft de waardin 

aldaar toen als weddenschap een prinsen daalder gegeven op voorwaarde dat Cornelys Sykensz 

genoemde Mouwers daarvoor 20 daalders moest geven als Cornelys e.e.a. niet kon bewijzen.  

Terzelfdertijd en plaats werden op de inzet van de prinsen daalder zeven vanen poeselar [soort drank ]  

gedronken.  

 

Nr. 607 FOLIO:                  259             DATUM:                       22 juni 1562 

 

Berndt Dercxen, Berndt Evertzen, Berndt Varwer en Geerlich Gerritzen, gedaagd door Gerrith 

Janssen, de eiser, getuigen na apart verhoord te zijn, dat het waar is dat zij samen omstreeks 

Midvasten bij Geerdt Meppeler, in het huis waar hij nu woont, zijn geweest en dat zij gezien en 

gehoord hebben dat Geerdt en Gerrith Janssen, na enig loven en bieden, met elkaar overeen zijn 
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gekomen dat Geerdt Meppeler aan Gerrith het huis en erf in Brunnepe, waar Meppeler eerst woonde, 

voor twee jaar zou verhuren m.i.v. Pasen; de huur werd vastgesteld op 10 h.p. per jaar. Maar als 

Engbert Derxen, de eigenaar van het huis, zelf in het huis wilde wonen, dan zou de huurovereenkomst 

vervallen, zo niet dan ging de huur gewoon door. 

Het is ook waar dat, m.b.t. de huur, partijen ook overeen gekomen zijn dat Gerrith Janszen, de 

huurder, in dat huis brood zou mogen verkopen zoals de bewoners van dat huis van oudsher gewend 

waren te doen, tenzij het door de Raad zou worden verboden, maar Gerrith Meppeler had hierbij altijd 

iets te zeggen t.o.v. de huurder. Er werden verder geen voorwaarden gesteld over wel of niet tappen 

in het huis, zowel binnen als buiten.  

Meppeler heeft daarna bij de wijnkoop het jopenbier betaald en de huisheer 5 witten; getuigen hebben 

meegeholpen met drinken.  

 

Nr. 608 FOLIO:                  259v            DATUM:                      15 juni 1562 

 

Steven Gerritzen, gedaagd door Geert Meppeler, getuigt dat hij bij de verhuur tussen Geert Meppeler 

en Gerrith Janssen niet aanwezig is geweest en dus niet op de hoogte is van de voorwaarden die 

gesteld zijn bij de verhuur; hij kan er niets over zeggen.  

 

Nr. 609 FOLIO:                  260              DATUM:                      22 juni 1562 

 

Mr Johan Voss, zangleraar, gedaagd door de weduwe van mr Dubbolt Duboltzen, getuigt als 

verklaring van zijn afgelegde getuigenis t.b.v. mr Jacop Borchertzen dd 8 juni l.l., dat hij, toen hij 

ondervraagd werd over bepaalde zaken door de secretaris, niet anders heeft geweten dan dat die 

vragen authentieke kopieën betroffen van de obligatie door hem naar waarheid ondertekend, voor een 

vaste periode van drie jaar. Hij zegt bij zijn afgelegde eed dat het bedienen van het orgel daarbij min 

of meer is afgesproken, dit staat in de obligatie door hem mede ondertekend.  

 

Nr. 610 FOLIO:                 260              DATUM:                       28 juni 1562 

 

Alyt Bloeme, gedaagd door Peter Albertzen Vrese, getuigt dat zij gevraagd is door Alyt Sloyer om 

namens haar naar Peter Vriese en zijn vrouw Janneken te gaan, om te verzoeken of Peter naar 

Berent Willemsz wilde gaan om van hem een huis te huren waarin Alyt zou mogen wonen; zij had n.l. 

in heel Brunnepe niemand die haar een huis wilde verhuren. Het was van belang dat Peter Vrese haar 

een huis verhuurde van Berent Willemsz en beloofde de huur te betalen alsof het zijn eigen 

verplichting betrof. Peter heeft dit gedaan en Alyt Sloyer in met Pasen in het huis getrokken, in 1561 

en er met Pasen 1562 weer uitgegaan; zij beloofde Peter weer de 2 g.g. te betalen.  

 

Nr.611 FOLIO:                260v             DATUM:                            28 juni 1562 

 

Berent Willemsz en zijn vrouw Gerbrich, gedaagd zoals hier boven, getuigen dat Peter Albertzen van  

hen heeft gehuurd t.b.v. Alyt Sloyer een huis in Brunnepe voor 2 g.g. Peter heeft de huur betaald en 

Alyt beloofde dat zij Peter zou vrijwaren en hem de 2 g.g. terug zou betalen. Dit vond plaats op Pasen 

1561 en Alyt heeft het huis bewoont tot Pasen 1562.  

 

Nr. 612 FOLIO:                 260v            DATUM:                             28 juni 1562 

 

Berent Petersz, gedaagd zoals boven, getuigt dat de verhuur van bovengenoemd huis t.b.v. Alyt 

Sloyer heeft plaats gehad zoals vermeld, omdat zij in heel Brunnepe volgens haar geen huis kon 

krijgen.  

 

Nr. 613 FOLIO:                  260v           DATUM:                             6 juli 1562 
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Luitgen Kempe, gedaagd door Roloff Peerboem, getuigt dat hij aanwezig is geweest toen Roloff 

Peerboem pastoor Albert Bolt uit Wilsum het pachtgeld betaalde van de landen die priester Johan van 

Olderiy hem verhuurd had, zoals vermeld is in een cedule die Roloff van priester Johan van Olderiy 

had ontvangen. Toen alles had plaats gevonden volgens de cedule, is getuige op verzoek van Roloff 

naar een herberg in Genemuiden gegaan waar priester Jan Bolt zat die hem vroeg wat hij vond van 

genoemde landerijen, of hij alles aan Roloff moest laten of niet. Hierop antwoordde pastoor Albert dat 

hij de huur niet aan Roloff wilde laten tenzij hij hem van tevoren 25 konings daalders zou geven en 

voor ettelijke morgen [land] per jaar 18 h.p. Zij werden het niet eens.  

 

Nr. 614 FOLIO:                  261             DATUM:                             6 juli 1562 

 

Geerdt Evertsz, gedaagd door mr Godtschalck t. Indyck, getuigt als advocaat van eiser op 5 maart j.l., 

dat hij in de Schepenkamer aanwezig is geweest toen mr Godtschalck enerzijds en schipper Berent 

Evertzen uit Deventer anderzijds bijeen waren voor Jurgen van Haersolte en Otto Tengnagel, als 

commissarissen van de Raad. Na langdurige disputatie van Otto Tengnagel werd er gevraagd of er 

niet een mogelijkheid was om bij de certificatie van de stad Deventer, waarbij het verwin en de 

beslaglegging mr Godtschalck was opgelegd, genoemde schipper Berent zo min mogelijke kosten te 

laten maken en zou beloven, als Coenraedt voldaan was voor het nieuwe schip dat dan onder 

schipper Berent Evertszen was, van de in beslag genomen penningen van mr Godtschalck die over 

waren van de schuld van Coenraedt, dat hij die zou overdragen aan mr Godtschalck of aan de 

rechtbank.  

Dit is toen ter plekken door beide partijen, door Berent Evertsen aangenomen.  

 

Nr. 615 FOLIO:                261v             DATUM:                           6 juli 1562 

 

Luitgen Kempe en Jan Vene, gedaagd door Andries Straetken, getuigen dat zij omstreeks 14 dagen 

voor Midvasten bij Jan Vene in Kampen waren en dat Dove Egbert Egbertzen uit Hasselt er ook was, 

die van Andries Straetken een bepaald geldbedrag eiste als borg voor een commerciële activiteit, 

waarna Andries van Thys Saelmaeker eiste dat hij geholpen zou worden na zijn beloften aan Dove 

Egbert. Na veel ruzieachtige woorden en wederwoorden tussen genoemde personen, is er tenslotte in 

der minne besloten dat Thys Saelmaeker uit Kampen namens Andries Straetken aan Dove Egbert uit 

Hasselt beloofde het geld te betalen dat Andries schuldig was aan Engbert , zodat Engbert de 

genoemde schuld en betaling gezien heeft.  

Daarna schudden zij elkaar de hand zodat Andries geen last meer zou hebben van de actie van 

Engbert.  

 

Nr. 616 FOLIO:                262               DATUM:                         4 juli 1562 

 

Kunne, de vrouw van mr Johan Voss, gedaagd door de weduwe van mr Dubbolt, getuigt dat mr Jacob 

Borchertszen door wijlen mr Dubbolt verzocht is het orgel te bedienen, zoals in een cedule door mr 

Johan de Voss, haar echtgenoot, Frans van der Kuerbeke en ook door Jacob Borchertszen 

ondertekend, staat en min of meer beslist is voor een bepaalde tijd zoals gespecificeerd is.  

 

Nr. 617 FOLIO:               262                DATUM:                        6 juli 1562 

 

Wilhelm Jansz, gedaagd door Dominicus Jacobzen, getuigt dat hij ongeveer een maand geleden in 

het Schilt van Vrankrijk, onder de Clocke, zat te drinken bij eiser, die hem acht stieren die in het 

Hasselar slag liepen, verkocht; de negende wilde hij nog houden en niet verkopen. Na enig heen en 

weer gepraat, bood getuige per beest tussen de 8 en 11 ryder gulden, maar eiser wilde per beest niet 

minder dan 12 ryder gulden hebben. Tijdens het loven en bieden, vroeg Warner Claesz aan eiser 
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hoeveel hij wilde hebben per beest. Eiser antwoordde 12 ryder gulden en Warner zei onmiddellijk dat 

hij dat wel wilde betalen. Zij deden ‘handtasting’ en waren het met elkaar eens geworden.  

Evert Jansz Ligger, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij er bij geweest is in het Schilt van Vrankrijk en 

dat Warner Claeszen het eens werd met eiser over de aankoop, zoals Willem Jansz in zijn verslag 

heeft gemeld.  

 

Nr. 618 FOLIO:              262v               DATUM:                     6 juli 1562  

 

Harbert Laurens en Mouwer Janzen, gedaagd door Jacob Foppen, getuigen dat zij aanwezig zijn 

geweest in het huis van Jan Berentzen in Brunnepe, toen Jacob ongeveer 14 dagen voor mei een 

halve kamp land verhuurde aan Thys Saelmaeker voor een periode van twee jaar, per jaar voor 17 

g.g. en 1 oort. Thys beloofde Jacob hiervoor een borg te stellen waar hij tevreden mee zou zijn, zodra 

hij terugkwam van de markt in Munster, twee of drie dagen erna. Met deze voorwaarde zijn beide 

partijen akkoord gegaan en voor alle zekerheid hebben ze elk 3 witten ingelegd voor het gelag.  

 

Nr. 619 FOLIO:               262v              DATUM:                      7 juli 1562 

 

Steven Gerritzen, gedaagd door Gerrith Jansz, getuigt als toelichting op zijn getuigenis van 17 juni dat 

hij ook aanwezig is geweest bij Geert Meppelar, waar hij hoorde dat Geert tegen Gerrith zei dat hij het 

huis voor een pond minder zou doen, maar dat hij daar dan niet mocht tappen of een nering voeren. 

Gerrith reageerde hier niet op en Geert Meppelar dacht zaken met hem doen, maar Gerrith werd 

kwaad en wilde het niet accepteren. Steven verliet de tafel en ’s anderendaags zei Geert tegen 

Steven dat hij hem een rare vent vond, waar je geen zaken mee kunt doen. Steven antwoordde dat hij 

wel zo kwaad zou zijn geworden dat hij hem een vuistslag had gegeven.  

 

Nr. 620 FOLIO:                263               DATUM:                        7 juli 1562 

 

Zwarthe Wyentken, oud 25 jaar, gedaagd door Reyngen Symonszoon, getuigt dat hij op 

bovengenoemde datum in het schip van de schipper geweest is en aan het roer stond. Hij heeft toen 

gezien dat de knecht van Volckert, die bij de lede [goot] stond van het schip bij de hoofdtouwen tegen 

de oever, overboord viel. Toen getuige dat zag, riep hij: “man overboord”. Eiser die op de overloop 

liep, kwam direct naar beneden om de knecht zo mogelijk te redden. Dat is met alle inzet niet gelukt.  

 

Nr. 621 FOLIO:                 263               DATUM:                         8 juli 1562 

 

Lubbert Martensz en Claes Doedensz, gedaagd door Warner Claesz, getuigen dat Dominicus 

Jacobzen, ’s anderendaags omstreeks 2 uur toen de aankoop van de acht stieren met Warner achter 

de rug was, bij getuigen kwam zitten in het kantoor van een van de getuigen en tegen hen zei dat hij 

Warner acht stieren had verkocht, per stuk voor 12 ryder gulden. Warner zou ook het weiland kunnen 

gebruiken waar hij zelf ook een bul had staan, n.l. in het Hasseler Slag, die hij ’s anderendaags weg 

zou halen. Hij zei verder als Warner spijt van de koop zou krijgen, dan wilde hij twee vanen bier van 

de vier die ze gedronken hadden, betalen en hem van de aankoop ontslaan.  

 

Nr. 622 FOLIO:               263v              DATUM:                        8 juli 1562  

 

Geert Evertzen, gedaagd door Wellico Enthens, getuigt dat hij onlangs bij Jan van Dursten 

verschillende stukken voering heeft laten halen om daarmee zijn broeken te voeren. En toen de 

voeringsstof werd gebracht zei hij tegen de loopjongen dat hij alles mee terug moest nemen, wat de 

jongen ook deed. Jan van Dursten had tegen de jongen gezegd dat als het voor oom bestemd was, 

dan zou het goed Amersfoorter laken zijn geweest. Jan van Dursten zond getuige toen laken zoals hij 
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wilde hebben en dat behield hij. Getuige heeft Jan van Dursten op de dag dat het laken gehaald werd,  

niet gesproken.  

Wynolt Schroer, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij laatst gewerkt heeft bij Geert Evertzen en dat die 

tegen zijn loopjongen zei dat hij naar Jan van Dursten moest gaan om drie vierendeel Amersfoorter 

laken te halen om zijn broeken mee te voeren. Toen de jongen het laken bracht, zei Geert Evertzen 

dat het laken hem niet beviel en dat hij ander laken moest halen, n.l. Amersfoorter laken.  

 

Nr. 623 FOLIO:               264                DATUM:                        8 juli 1562  

 

Henrick Maeler en Jacob Hartnaegell, gedaagd zoals boven, getuigen dat Jan van Dursten onlangs 

Aeltgen Baers voor het gerecht van Doornspijk had gedaagd vanwege bepaalde schulden die Jan van 

haar vorderde, niettegenstaande zij niet met hem had afgerekend, zodat zij niet precies wist hoeveel 

schuld zij had. Getuigen zijn toen beiden borg voor haar geworden op de aankomende gerechtsdag 

en Jan van Dursten heeft toen van hen het geld geëist dat Aeltgen hem schuldig was, 

niettegenstaande zij niet meer beloofd hadden zoals Aeltgen, zich te vertonen voor het gerecht van 

Doornspijk.   

 

Nr. 624 FOLIO:                264               DATUM:                         9 juli 1562 

 

Wolter Luitgensz, gedaagd door mr Johan Noster, getuigt dat eiser ongeveer negen of tien jaar 

geleden in Arnhem, Gelderland, bij hem is gekomen en wilde dat getuige hem een afschrift zou 

leveren van een zegel in Kampen voor wijlen Steven Brandt en gaf hem daarbij een brief; hij wilde dat 

hij Steven Brandt zou melden dat hij hem zijn verdiende loon wilde betalen, waarop Steven Brandt 

getuige antwoordde dat hij nog wel langs zou komen om hem tevreden te stellen.  

 

Nr. 625 FOLIO:               264v              DATUM:                         8 juli 1562 

 

Luitgen Kempe, gedaagd door mr Godtschalck then Indyck, getuigt dat hij op 5 maart j.l., als hij het 

goed onthouden heeft, in de Schepenkamer aanwezig is geweest, toen mr Godtschalck enerzijds en 

schipper Berent Evertzen uit Deventer ter andere zijde verschenen voor de eerzame Jorgen van 

Haersolthe en Otto Tengnagell, namens de Raad daartoe verzocht, waar na een lange disputatie van 

Otto Tengnaegell geopperd werd of er niet een mogelijkheid was om bij de certificatie van de stad 

Deventer het verwin en de besate aan mr Godtschalck op te leggen, zodat schipper Berent de minste 

onkosten zou maken en daarbij zou beloven, als Coenraeth voldaan was voor het nieuwe schip, dat 

het geld dat schipper Berentzen over hield van de in beslag genomen gelden van mr Godtschalck 

voor de schuld aan Coenraeth, weer aan mr Godtschalck of hier aan de rechtbank zouden worden  

overgedragen. Het is getuige niet bekend of partijen dit hebben besloten en of Berent Evertzen dit 

heeft geaccepteerd. Hij refereert zich aan de gicht van de commissarissen.  

 

Nr. 626 FOLIO:                   265             DATUM:                         15 juli 1562                   

 

Jacob Louwe, gedaagd door Dirck Brouwer, getuigt dat Dirck Brouwer en Evert Baers bij Stine Mulner 

zijn gekomen aan de overkant van de IJssel, waar getuige met Thys Hermansz zat te drinken. Dirck 

zei tegen Thys dat Gysbert van Bronckhorst de helft van de mout van Evert had gekocht en ook hun 

helft wel wilde hebben. Thys vroeg hoeveel hij daarvoor betaalde en volgens Dirck was dat 27 g.g. 

Toen zei Thys dat hij alles moest laten liggen zolang er winst of verlies gemaakt kon worden. Als het 

van hem, zou hij er ook bier van laten brouwen.  

 

Nr. 627 FOLIO:                 265               DATUM:                          16 juli 1562 
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Willem Dirckszen en Lubbert Martensz, gedaagd door Warner Claeszen, getuigen dat zij in het ‘Schilt 

van Vrankrijk’ waren (toen Warner Claesz de deal sloot met Dominicus Jacobzen van de acht stieren) 

en hoorden dat Warner Claesz (toen de koop gesloten was) tegen Willem Jansz zei dat hij toch ook de 

helft van die stieren wilde die hij juist gekocht had, waarop Willem Jansz bevestigend antwoordde.  

 

Nr. 628 FOLIO:                 265               DATUM:                            15 juli 1562 

 

Andries van der Elburch en Jan Cloetinck, gedaagd door Gerrith Joesten, getuigen dat zij aanwezig 

zijn geweest en gehoord hebben in afwezigheid van eiser, dat Geert Loijwaegent in de Hagen zei dat 

Gerrith Joezen uit zijn schuit een riem had gestolen, dat hij een dief was en hij zei tevens dat zijn 

dieverij niet beter was dan zijn koopmanschap, hij zou er zo weelderig niet mee willen lopen.  

Peter Schaep, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij gehoord heeft dat Geert Loijwaegen ruzieachtige 

woorden gebruikte, maar hij heeft niet verstaan wat hij zei.  

 

Nr. 629 FOLIO:                 265v            DATUM:                           14 juli 1562 

 

Mr Albert Maeler, oud ongeveer 40 jaar, mr Jacob Borchertszen, oud ongeveer 23 jaar en Dirck upt 

Trapken, brouwer, oud 50 jaar, gedaagd door Jan van Dursten, getuigen samen na apart verhoord te 

zijn, dat zij onlangs op het stadhuis aanwezig waren, waar zij gehoord hebben dat Wilke Enthens erg 

tekeer ging tegen eiser; hij zei b.v. dat hij een eerloze schelm was, een wettige dief en verrader. Jan 

van Dursten antwoordde hierop dat hij dat nog eens moest herhalen en dat hij zich moest bedenken 

dat hij verantwoording wilde hebben. Wilke zei toen “hier is mijn hand (en sloeg eiser op zijn hand), je 

bent een eerloze schelm en een wettige dief en verrader en dat zal ik rond bazuinen.” 

Roloff van Wieringen, oud ongeveer 37 jaar, gedaagd zoals boven, getuigt zoals de vorige personen, 

maar het woord verrader heeft hij niet gehoord.  

 

Nr. 630  FOLIO:                  266             DATUM:                           23 juli 1562 

 

Alyt van Ens, weduwe van wijlen Rotger Adamsz en Lambert Petersz, kuiper, gedaagd door Caerle 

Brouwer, getuigen dat zij goed weten dat op dezelfde plaats waar de brouwerij van Caerle nu is, kort 

geleden, toen de pastoor nog leefde, een compleet huis gestaan heeft, zeker met twee verdiepingen, 

de ene verdieping met estrik en de andere met baksteen, strekkend in de hoogte tot aan de goot en 

tot bovenaan de brandmuur, waar mr Heyman aan de andere kant van de muur zijn goot had liggen, 

alles boven zijn eigen grond. Deze brandmuur is door Berent Rotgerszen (zoals getuigen begrijpen) 

nu afgebroken en de goot is weggehaald en het water dat van zijn dak valt loopt over de afgebroken 

brandmuur heen tot op het dak van de brouwerij van Caerle, dat wijlen de pastoor het huis liet 

afbreken en het voorhuis liet maken waar Caerle nu nog in woont (en wat toen een lege plek was) met 

dezelfde verdiepingen en balken zo als het nu is. Op de plaats van het afgebroken huis heeft Caerle 

naderhand zijn brouwerij gebouwd zoals die nu is, Op de lege plek stond een hoge wijnstok tegen de 

brandmuur en er was ook en trap voor de bovenverdieping van het afgebroken huis. Er was toen geen 

venster in de brandmuur, maar het was een doorgaande muur zonder venster of gat in de periode dat 

het huis toebehoorde aan wijlen Jan de Wilde. Getuige is goed op de hoogte omdat zij zelf lang in het 

genoemd huis heeft gewoond en Lambert zegt dat hij er vaak geweest is. 

Jaspar Roloffszen, schoenmaker en Roloff van Dieffholt, gedaagd door Caerle Brouwer, getuigen 

samen na apart verhoord te zijn zoals Alyt en Lambert, maar zij weten niet dat het huis twee 

verdiepingen hoog geweest is; Roloff van Dieffholt weet niets over de wijnstok tegen de muur en de 

trap voor de bovenverdieping van het afgebroken huis, evenmin dat er geen venster was in de 

brandmuur. Hij weet dat niet omdat hij veel in het buitenland is geweest. Jaspar weet ook niets van 

een venster in de brandmuur zoals Roloff.  

 

Nr. 631 FOLIO:              266v               DATUM:                         23 juli 1562   



RAK inv. nr. 17 

 

140 

 

 

Mechtelt van Arp, gedaagd door Herman Berentzen, getuigt dat Lambert Thoenisz, die in haar huis 

sliep evenals Jan Henricksz, op de avond van St. Maarten uitging, hoewel zij hem gezegd had dat het 

al laat genoeg was en hij thuis moest blijven; toen de deur gesloten was en zij een stukje waren 

doorgelopen, hoorde zij dat een van hen beiden zei “hoor hoe vrolijk de meiboom is.” Getuige weet 

niet wie van de twee dit zei. 

Otto (v) Egbertzen, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij laat op de avond van St. Maarten tussen 11 

en 12 uur, gezien heeft dat Jan Henrickszen en Lambert Thoenisz door de steeg van mr Godtschalck 

liepen en hoorde dat de broer van Herman Berentzen, Albert genaamd, staande bij het achterhuis van 

Engbert Kroesser, zei: “wat let u, op meiboom?” en meer van dat soort woorden die zij niet verstond.  

Remmolt Jasparszen, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij een van beiden die door Herman 

Berentzen verwond zijn (naar men zegt) op dezelfde avond van het voorval, hoorde zeggen met 

heldere stem: meiboom.  

 

Nr. 632  FOLIO:                 267              DATUM:                        27 juli 1562 

 

Gerryt Lutgensz en Claes Brouwer, gedaagd door Wilhem Garmentsz, getuigen dat zij op de eerste 

zondag na St. Jacob ’s morgens onder de hoogmis om half negen ongeveer, gezien hebben dat Evert 

Baers en zijn vrouw Auke uit de hof van Wylhem Garmentsz kwamen in de Groenenstraat en dat 

Wylhem, staande voor de deur van zijn hof, tegen hen zei dat hij gezien had dat ze zo goed geschud 

hadden [aan de bomen] dat ze maar wat terug moesten leggen. Evert en Auke zeiden daarop dat ze 

niet méér hadden dan wat ze in hun handen droegen. Wylhem antwoordde dat ze beslist meer 

hadden en liep op hen toe om te onderzoeken of ze wat in hun kleding verborgen hadden. Toen eiser 

bij Auke in haar kleding voelde, zei ze weer dat er niets anders was dan wat zij in handen had en liet 

haar handen zien. Toen hij de andere kant van haar kleding onderzocht, merkte hij dat Auke daar een 

linnen zak verborgen had vol peren; Wylhem pakte de zak en gooide de peren eruit voor haar voeten 

op straat, zodat iedereen het zag en zei dat ze zijn peren stalen zoals goede mensen naar de kerk 

gaan. Hij noemde haar een dief. Toen pakte  Evert zijn ponjaard en stak ermee naar Wylhem, maar 

deze ontweek hem en wilde hem niet slaan. Evert en Auke volgden terzelfdertijd eiser tot aan de 

herberg van Cluppell, tot aan de tafel waaraan hij was gaan zitten. Evert Baers richtte zijn ponjaard 

weer op Wylhem, maar hij werd tegengehouden door Claes Brouwer en de waardin. Toen pakte Evert 

een stuk hout om daarmee Wylhem te slaan, die stil aan tafel zat, zonder zich te verweren. Claes 

Brouwer heeft Evert wederom in bedwang gehouden en Evert zei tegen Wylhem dat zijn ouders en hij 

de hof bewerkt hadden en dat hij er wel in zou gaan als een dief die hij wilde ophangen, omdat hij zou 

stelen ( hij  bedoelde de peren). Wylhem de eiser antwoordde Evert Baers: “als ik ze van je steel, dan 

moet de Raad dat geweten hebben.” Gerryt Lutgentsz, een van de getuigen, die niet in de gaten had 

dat Evert zijn ponjaard op Wylhem richtte in de herberg, zei bovendien dat het stuk hout dat Evert 

gepakt had om Wylhem te slaan, afkomstig was van een spar; hij heeft evenmin gezien dat Evert door 

Claes Brouwer werd tegengehouden. 

Asse Jansz, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Gerryt en Claes, en zegt ook dat hij niet gezien heeft 

dat Evert in de herberg zijn ponjaard trok voor Willem Garmentsz en dat het stuk hout dat Evert Baers 

gepakt had, zoals beschreven, een stuk van een spar was. Evenmin weet hij dat Evert door Claes 

Brouwer in de herberg werd tegen gehouden. Asse meldt verder nog dat Evert Baers tegen Willem, de 

eiser, zei dat hij niet van hem stal, maar dat Willem van hem stal, dat het zijn vaderlijk erfgoed was.  

Getuige weet niet of deze woorden voor de hof of in de herberg werden gesproken, hij weet evenmin 

iets over de woorden die Willem sprak over de Raad.  

 

Nr. 633 FOLIO:                 269             DATUM:                         3 augustus 1563 

 

Peter Albertzen Vrese, Peter Henricksen, hoedenmaker, Herman Jansz, messenmaker, Albert 

Schroer en Joest Backer, gedaagd door Luitgen Schroer, getuigen na apart verhoord te zijn, dat zij 
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allen op 3 augustus bij Geert Hoedemaeker thuis op verzoek van Luitgen Schroer bijeen waren om 

een bepaalde onvrede (vanwege een verwonding ) die Jan Luitgensz aan Geert had toegebracht, op 

te lossen en te vermoetsoenen. Zo gebeurde het dat Peter Albertzen Vrese in ieders 

tegenwoordigheid Geert Hoedemaeker, die door Jan Luitgens verwond was, vroeg of hij Jan uit de 

grond van zijn hart en om Gods wil, wilde vergeven, zoals een christen betaamt die wil dat zijn 

misdaad vergeven zal worden. Goert Hoedemaeker, bij zijn volle verstand, antwoordde, ook in het 

bijzijn van broeder Kerstyen, dat hij dat wilde uit de grond van zijn hart. Verder zei hij dat ook hierna 

zijn familie en erven geen rancune zouden houden t.o.v. Jan Luitgensz of diens erfgenamen, dat 

hiermee de kwestie was afgedaan. Geert bevestigde dit alles met een handdruk evenals zijn broer 

Kerstyen en zeiden daarbij hardop in aanwezigheid van getuigen dat zij hem hadden vergeven.  

 

Nr. 634 FOLIO:               269v              DATUM:                      5 augustus 1562 

 

Claes Willemsz en Andries Arentzen, gedaagd door Evert Baers, getuigen dat zij gezien hebben op 

zondag na St. Jacob ’s morgens omstreeks 9 uur, dat Evert Baers en zijn vrouw uit de hof kwamen in 

de Groenenstraat en dat Wilhelm Germensz, staande voor de hof, aan Auke, de vrouw van Evert, 

vroeg in aanwezigheid van haar man, waar de peren waren, terwijl hij naar haar kleren tastte. Hij trok 

uit haar kleding een linnen zak waar peren in zaten die hij op de grond gooide. Het waren ongeveer 10 

of 11 peren en getuigen hoorden dat Wilhelm Germensz toen tegen Evert zei, wel drie of vier maal, 

dat hij een dief was die aan de hoogste boom in de hof gehangen moest worden. Getuigen hebben 

niet gezien dat Evert enige peren verstopt of weggenomen had.  

 

Nr. 635 FOLIO:                270               DATUM:                      5 augustus 1562 

 

Lutgart, de vrouw van Luitgen Kempe en Geertyen Stoeldreyer, gedaagd door Elyzabeth, de weduwe 

van Jan van Deventer, getuigen dat zij onlangs gehoord en gezien hebben dat Goessen de zoon van 

Elyzabeth onenigheid had met zijn vrouw Lubbe, die nogal tekeer ging tegen haar echtgenoot. Deze 

werd kwaad en liep zijn vrouw achterna, een mes in de hand, zijn moeders huis in waar hij zijn 

stiefzuster tegen kwam, Janneken, die hem vroeg wat hij wilde, maar terzelfdertijd liep zij in het mes 

van haar broer, waardoor zij zo gewond raakte dat zij gestorven is. Goessen had geen enkele ruzie 

met zijn stiefzuster, integendeel zij konden het goed met elkaar vinden. Het ongeluk is buiten de 

schuld van Goessen gebeurd.  

Luitgen Kempe, gedaagd zoals boven, getuigt als gezworen voorspreker, dat hij Janneken, toen ze 

ziek in bed lag, gevraagd heeft of zij haar stiefbroer wilde vergeven wat hij haar had aangedaan, waar 

zij bij haar volle verstand op antwoordde, dat ze dat graag wilde doen omdat hij haar nooit iets had 

misdaan, dit is een ongeluk; zij vergaf hem uit de grond van haar hart.  

 

Nr. 636 FOLIO:               270v              DATUM:                        17 augustus 1562  

 

Cornelys van Mechelen, gedaagd door Jan Hermansz, getuigt dat hij omstreeks Midzomer met 

Henrick Hoppenbrouwer en anderen bij Jan Hermansz thuis zat te drinken en dat Henrick bij het 

weggaan van het gezelschap beloofde aan de waardin, de vrouw van Jan, 18 kwarten tien-plakken 

bier te betalen, die hij daar tijdens het gelag had verloren bij het spelen.  

 

Nr. 637 FOLIO:                270v              DATUM:                        19 augustus 1562 

 

Jan Claeszen, oud ongeveer 50 jaar en Thoenis Janszen, oud ongeveer 39 jaar, gedaagd door 

Thoenis Snoeck, getuigen dat zij onlangs op verzoek van eiser meerdere ossen en varkens geslacht 

hebben die allemaal goed gezond waren; zij hebben daarmee zeven vaten gevuld die eiser heeft met 

het merk van de stad Kampen, d.w.z. drie vaten vol met vlees en vier vaten vol met mooi varkens 

spek.  



RAK inv. nr. 17 

 

142 

 

 

Nr. 638 FOLIO:                 271              DATUM:                          22 augustus 1562  

 

Jan Hermensz, korvenmaker, oud ongeveer 68 jaar en Engbert Joerisz, bakker, oud 47 jaar, gedaagd 

door Heyle, de weduwe van Jan ter Helle, getuigen dat zij Thoenis Jansz ter Helle jaren lang heel 

goed gekend hebben, dat hij een echte zoon van wijlen Jan ter Helle is en van zijn moeder Heijle. Hij 

heeft zich altijd correct gedragen zoals een vrome gezel betaamt. Mr Jan ter Helle, oud ongeveer 53 

jaar, gedaagd zoals boven, meldt dat Thoenis Jansz ter Helle bepaalde tijd bij hem in Kampen 

gewoond heeft en het ambt van goudsmid heeft geleerd. Op zijn handel en wandel viel niets aan te 

merken, zoals het hoort.  

 

Nr. 639 FOLIO:                 271v             DATUM:                         28 augustus 1562 

 

Albert van Wieringen en Hermen Henrickszen, gedaagd door Jacob Claesz, getuigen dat zij op 3 

augustus aanwezig zijn geweest toen Coert Messelaer van Jacob Claesz kocht, en als godspenning 5 

gosseler gaf, alles wat Coert tot nu toe op het Kampereiland in bezit had, wat Coert direct zou 

aanvaarden en gebruiken zoals Jacob anders gedaan zou hebben. Namelijk: de helft van het huis op 

het land van Wychar Geertzen, het vierde deel van de koeien en het gezaaide gewas dat Jacob 

toekwam, maar niet de twijgen, want die waren bestemd voor de stad, verder nog het vierde deel van 

de drie erven op de waarder, van alle landerijen bij die huizen het aandeel van Jacob, evenals van alle 

koeien bij die huizen. Verder krijgt Coert alle andere weilanden waar Jacob een deel van heeft, 

afhankelijk van zijn quotum. Dan nog een hooiland waarvan de helft ongeveer bebouwd wordt in de 

modderkuil waar Jacob het hooi van heeft en zal houden, hij zal het dit jaar zo veel mogelijk 

gebruiken. Coert zal alles vanaf het begin aanvaarden waarvoor hij Jacob zal betalen 575 g.g., de 

gulden van 28 stuiver Brabants, op de volgende manier: 300 g.g. op Martini en de rest over een jaar, 

op voorwaarde dat Jacob Claesz de kosten van afgelopen jaren zal betalen. En wat de meiers dit jaar 

tegen de winter aan hooi voor de koeien gehuurd hebben of kosten gemaakt hebben, daarvan zal 

Coert zijn deel betalen. Met Petri zal Coert de pacht aan de stad betalen. Ook is besloten dat de 52 

ph.g. die Jacob beloofd heeft aan de stad te betalen in twee termijnen, waarvoor men dit jaar de twijg 

zal snijden, met de wijnkoop, die gehouden werd bij Evert Zele, die penningen zal Coert invorderen en 

namens Jacob aan de stad betalen.  

Toen de koop plaats had gevonden, had Albert van Wieringen graag gezien dat Coert zich zou 

beraden tot de volgende dag, wat Coert niet wilde. Hij wilde geen beraad, want wat hij kocht dat zou 

hij ook houden. Als hij een honderd gulden of twee moest bekostigen, dan was dat de helft voor zijn 

kinderen en de helft voor hem.  

 

Nr. 640 FOLIO:                272               DATUM:                         3 september 1562 

 

Gerrith Jansz, gedaagd door Berent Dircksz, getuigt dat hij gehoord heeft dat Berent Dircksz zei tegen 

Symon van Cleve dat hij hem het moest laten maken en dat hij de daghuur volledig zou betalen, 

waarop Symon zei dat hij tegen de metselaar moest zeggen dat hij het zou maken zoals het hoort.  

 

Nr. 641 FOLIO:                 272v             DATUM:                          4 september 1562 

  

Egbert Backer, voor de Vispoort, gedaagd door Jacob Claesz, getuigt dat Coert Messelaer ’s morgens 

toen hij daags tevoren van Jacob Claesz het e.e.a. gekocht had op het Kampereiland, tegen getuige 

zei dat hij alles van Jacob gekocht had dat deze op het Eiland bezat van de vier erven, n.l. van het erf 

van Wychar Geertzen, Baeven Willem, Coert en Jonge Dyrcks, het aandeel van Jacob in huizen, 

paarden, koeien en twijgen en dat voor 575 g.g., waarvan hij Jacob met Martini 300 g.g. zou betalen 

en de rest een jaar later. Verder zei hij tegen getuige dat hij hem de twijg weer wilde verkopen en met 
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St. Maarten 100 g.g. moest geven om Jacob te betalen; Coert vroeg getuige mee te gaan naar Albert 

van Wieringen om de wijnkoop te drinken, maar dat deed hij niet.  

 

Nr. 642 FOLIO:                 272v             DATUM:                         4 september 1562 

 

Andries Arentzen, gedaagd door Willem Germensz, getuigt dat hij op zondag na St. Jacob ’s morgens 

onder de hoogmis gezien heeft gezien dat Evert Baers en zijn vrouw op straat stonden ongeveer bij 

de deur van de hof in de Groenenstraat, waar ook Willem Germensz stond met een man tegen wie hij 

sprak; omdat getuige ver af was heeft hij de woorden niet verstaan, maar tenslotte heeft hij wel gezien 

dat Willem Germensz wegging naar het huis van Cluppel om van Evert af te zijn. Evert raapte toen de 

verspreid liggende peren van de grond en deed ze weer in de zak die Auke eerder had verborgen en 

die Willem had leeggeschud. Hij riep Willem achterna dat hij een boef was en moest zien hoe hij ze 

weer meenam. Willem antwoordde daarop dat hij alles maar mee moest nemen en dat hij zich 

gedroeg als een dief die hij aan de hoogste boom wilde laten ophangen.  

Evert en Auke namen de zak met de opgeraapte peren mee en volgden Wyllem naar de herberg van 

Cluppel waar hij naar binnen was gegaan.  

 

Nr. 643 FOLIO:                 273              DATUM:                       10 september 1562 

 

Anna Dyrx, gedaagd door Anna van Graes, getuigt dat zij laatst aanwezig was in de kamer van Anna 

van Graes toen Anna verhuurde aan Tryne, de vrouw van Jan Hermansz, een huis in de Nieuwstraat 

voor een jaar en niet langer; hier was niemand bij dan Anna en Cathrina, de vrouw van Jan Hermansz. 

 

Nr. 644 FOLIO:               273                DATUM:                         22 september 1562 

 

Anna Ottensz, gedaagd door Jan Gerritszen, schroer, getuigt dat zij laatst gezien heeft dat Arent, de 

knecht van Jan Bruinsz, bij de deur van Jan kwam en hem in zijn gezicht sloeg; Jan ging toen naar 

binnen en haalde een oud roer [vuurwapen] waarmee hij naar Arent sloeg, maar hem niet raakte.  

 

Nr. 645 FOLIO:               273v              DATUM:                           22 september 1562 

 

Jan van Zwolle, gedaagd door Jan Schroer, getuigt dat hij gezien heeft dat Arent, de knecht van Jan 

Bruinsz, Jan met zijn hand tegen zijn kin sloeg, waardoor Jan naar binnen liep en een oud roer haalde 

waarmee hij naar Arent sloeg, maar hem niet raakte. Arent had een bijl in zijn hand waarmee hij Jan 

zou hebben geslagen als niet andere mensen het hem hadden belet.  

 

Nr. 646 FOLIO:                273v             DATUM:                            2 oktober 1562 

 

Gerrith Jansz en Henrick Derxen, gedaagd door Arent Berentzen, getuigen dat zij gehoord hebben dat 

Engbert Gysen zijn dienstmaagd Truide verbood om Arent en diens knecht Henrick Derxen eten te 

geven, voordat hij ’s avonds weer thuis kwam; het is ook wel gebeurd dat Engbert twee dagen en een 

nacht weg was.  

 

Nr. 647 FOLIO:                 274            DATUM:                              2 oktober 1562 

 

Truide Gerrits, gedaagd zoals boven, getuigt dat Engbert Ghyse haar verboden had Arent en Henrick, 

toen de knecht van Engbert Gysen, eten voor te zetten, voordat hij ’s avonds weer terug was uit 

Kampen. Et gebeurde ook wel dat Engbert twee dagen en een nacht weg bleef uit huis, terwijl boter 

en brood wel beschikbaar was in huis.   

 

Nr. 648 FOLIO:                 274              DATUM:                     2 oktober 1562    
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Andries Arentzen, oud ongeveer 36 jaar en Albert Berentzen, oud ongeveer 27 jaar, gedaagd door  

Albert Boncke, getuigen dat zij Albert goed gekend hebben en een bepaalde tijd met hem hebben  

samen gewerkt, hij gedroeg zich altijd zoals een vroom man betaamt en hij heeft zijn kost altijd eerlijk 

verdiend; zij hebben nooit vernomen dat hij zich ophield met enige ketterij. Hij is uit Kampen 

weggegaan vanwege een bepaalde boete door de stad hem opgelegd, die hij niet in staat was te 

betalen.  

 

Nr. 649 FOLIO:                274               DATUM:                      3 oktober 1562 

 

Wilhem Rijckholtz en Lubbe, de vrouw van Jan Wael, gedaagd door Geert Loijwagen, getuigen dat zij 

gehoord hebben dat Jonge Jan Heijns ongeveer drie weken geleden bij Gerrith Eijlander kwam, waar 

hij tegen de vrouw van Gerrith zei dat haar man Gerrith tegen hem, Jonge Jan, toen ze met het schip 

in Westenraede waren, zei dat hij naar de korven moest roeien en toen ze daar waren heeft Gerrith 

heel wat brasems eruit gehaald en in de schuit gegooid. Jonge Jan had met die vis niets te maken 

willen hebben, haar man kon ermee doen wat hij wilde. De vrouw van Gerrith is toen, in aanwezigheid 

van getuige, naar het huis van Jan Wael gegaan en vroeg aan Johan wat hij daarvan wist. Jonge 

Johan Heyns antwoordde haar dat hij stond voor zijn woorden. 

Johan Jansz Cloetinck, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Wilhem en Lubbe, maar voegt eraan toe 

dat hij Jonge Jan Heyns ook heeft horen zeggen, toen Gerrith Eijlander in Westenraede de viskorf had 

opengemaakt, dat hij ook nog een zalm in zijn handen had die hij in de schuit had willen gooien, maar 

Jonge Jan had de schuit al van de korf weggeduwd. 

 

Nr. 650 FOLIO:                275                DATUM:                      9 september 1562    

 

Lijzebeth Lubbers, gedaagd door Willem Germensz, getuigt dat zij, toen Henrick Baers en zijn vrouw 

Femme gestorven waren, als uitdraagster verzocht werd in het erfhuis te komen om de aanwezige 

goederen in twee gelijke porties te verdelen. Toen zij dat gedaan had en toen bleek dat het ene deel 

iets beter was dan het andere, werd er afgesproken dat dit met enig geld gecompenseerd zou worden. 

Een deel werd in ontvangst genomen door Evert Baers en het andere door Theus Baers. Getuige 

herinnert zich nog goed dat er meerdere zaken van de boedel onverdeeld bleven. Zij weet niets van 

mombers die namens de minderjarige kinderen, zoals Dorothea en Geeza bij de verdeling geweest 

zijn, zij heeft ze niet gezien. Zij heeft toen ( als ze zich goed herinnert) door Auke, de vrouw van Evert, 

horen zeggen, dat de mombers van de minderjarige kinderen het eens geworden waren dat Evert en 

Theus elk een kind bij zich zouden nemen om te verzorgen tot aan de volwassenheid, als zijzelf voor 

hun kost en kleding konden zorgen en getrouwd of ingetreden waren. Verder zou ieder kind van zijn 

vaders en moeders erfdeel 30 c.g. krijgen, maar of dit waar is en ook echt besloten, weet getuige niet, 

want zij heeft geen momber gezien. 

Eigenlijk kan zij ook niets getuigen over de periode dat er verdeeld is, omdat zij het niet zeker meer 

weet, want alles is ongeveer 20 jaar geleden.  

 

 

Nr. 651 FOLIO:                  275v             DATUM:                        6 oktober 1562   

 

Jan Goede, gedaagd door Geert Loywaegen, getuigt dat hij in het schip van Herman Quant gezeten 

heeft, waar hij vertelde dat Gerrith Joest op het water van getuige gevist had, waar hij hem betrapt 

had. Getuige is met zijn broer Gerrith achterna geroeid om hem te pakken te krijgen; hij zei hem dat hij 

zich moest overgeven, graag of niet, al moest hij hem de hele nacht achterna roeien, hoe eerder hoe 

beter.  

Nr. 652 FOLIO:                  276              DATUM:                         7 oktober 1562  
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Albert van Wieringen, gedaagd door Coert Jacobsz, getuigt dat op 3 augustus Coert Jacobsz en 

Jacob Claesz in zijn hof in de Heiligesteeg kwamen en dat Coert van hem en van Jacob een partij 

twijg kocht die op de weerd lag, voor 28 ph.g. Daarna ging Coert met Jacob naar het huis van getuige 

waar hij tegen Jacob het e.e.a. zei over de percelen twijg, maar zij werden het niet eens over de koop, 

omdat Coert van Jacob Claesz alles kocht, wat Jacob aan Wychar Geertzen voor de drie erven op de 

weerd had beloofd, zoals vermeld in de getuigenis, gedaan op verzoek van Jacob Claesz waaraan hij 

zich geheel refereerde. Getuige heeft evenmin gehoord dat Jacob enige gelegenheid tot beraad gaf 

aan Coert, hij bleef pertinent bij zijn getuigenis, gedaan op verzoek van Jacob Claesz.  

 

Nr. 653 FOLIO:               276                DATUM:                       8 oktober 1562 

 

Gerrith Norx, gedaagd door de gildemeesters van de schroeders en droogscheerders, getuigt dat 

Melchior Jansz laatst t.b.v. de vrouw van getuige, een nieuw lijfje heeft genaaid van nieuw laken.  

 

Nr. 654 FOLIO:                276               DATUM:                        10 oktober 1562 

 

Anna Chrytzers, gedaagd zoals boven, getuigt dat Melchior Jansz voor haar zoon een nieuwe mantel 

gemaakt heeft voor oud en nieuw, zoals het uit kwam.  

Peter van der Schellinck, gedaagd door de gildemeesters van het kleermakersgilde, getuigt dat 

Melchor Jansz laatst voor hem een nieuwe Spaanse mantelkap gemaakt heeft en van zijn oude jak 

een  wambuis.  

 

Nr. 655 FOLIO:                 276v            DATUM:                           6 oktober 1562 

 

Willem Reynartzen, Jacob Cock en Luitgen Schroer, gedaagd door Albert Ghysen, getuigen samen na 

apart verhoord te zijn, dat zij bij Nolle Nollensz waren samen met Albert, om brandewijn te drinken. 

Toen is het gebeurd dat Nolle bij de tafel kwam waaraan zij zaten en Vrancke Jansz Wille liet komen. 

Toen Nolle daar Albert zag zitten, vroeg hij hem wat hij daar deed. Albert antwoordde dat hij zijn 

brandewijn dronk, die hij zou betalen voordat hij wegging. Het gezelschap zei dat als Albert wegging, 

zij ook weg zouden gaan. Toen Albert opstond om weg te gaan, sloeg Nolle hem zonder iets te 

zeggen met zijn vuist, zodat zijn neus bloedde.  

Luitgen heeft geen bloed gezien, Willem evenmin, daarna zei Albert dat hij dacht door Nolle te zijn 

geslagen. Nolle, duidelijk dronken, zei waarom zou ik de bengel niet slaan, ik wil de dief niet in huis 

hebben en tegen Albert: “dief ga uit mijn huis.”  

 

Nr. 656 FOLIO:                 277              DATUM:                          29 oktober 1562  

 

Cathrina van Essen en Cathrina Henricks, gedaagd door Geert Hoijer, kerkmeester van het H. Geest 

Gasthuis, getuigen dat een vrouw die hier in het Gasthuis is gestorven, Junne genaamd, een kindje 

had en dat zij wilde dat Marryken Thoenersche, haar achternaam weet zij niet, het kind bij zich zou 

nemen en opvoeden alsof zij de moeder was. Marryken heeft haar beloofd dat zij dit zou doen en wel 

zo goed mogelijk; dat kind is dus niet het kind van Marryken maar van Junne, die nu in het Gasthuis is 

overleden. Zo is Marryken aan het kind gekomen, niet vanwege oneer of een andere onbehoorlijke 

manier.  

 

Nr. 657 FOLIO:                 277              DATUM:                        31 oktober 1562 

 

Jan Claesz, oud 44 jaar en Janneken Jans, oud 64 jaar, gedaagd door Georgyen Arentzenij, getuigen 

dat in 1558 de dag na Maria Lichtmis, nadat eiser in de kerk van Wijhe zijn dienst en de mis had 

gedaan zoals gewoonlijk en van plan was naar de herberg te gaan, dat Boldewijn Huege, staande 
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achter een pilaar van de kerk eiser stond op te wachten om hem te slaan. Goede en vrome mensen 

die dit zagen gebaarden eiser terug te gaan in de kerk, wat hij ook deed. Toen Boldewijn in de gaten 

kreeg dat hij weer de kerk was ingegaan, werd hij kwaad en liep eiser achterna. Deze kon 

ternauwernood de deur dichtslaan en Boldewijn moest buiten blijven. Hij bleef lang wachten op het 

kerkhof, maar tenslotte liep hij weg, kwam weer terug en verborg zich achter een pilaar. Toen priester 

Joirgen meende gerust naar huis te kunnen gaan, kwam Boldewijn hem tegemoet met twee stenen in 

zijn hand. Priester Joirgen ontkwam hem ternauwernood in het huis van getuige, maar Boldewijn 

gooide toch een of tweemaal iets naar de priester en raakte de deur van getuige, wat nu nog goed te 

zien is.  

 

Nr. 658 FOLIO:                  277v            DATUM:                       3 november 1562 

 

Jacob Berentzen, Peter Schaep en Willem Jansz, gedaagd door Thijman Claever en Herman Claesz, 

getuigen na apart verhoord te zijn, dat zij laatst (toen eisers twee schepen uit Amsterdam over het 

Diep brachten, waarbij er een aan de grond liep), op het Diep waren met hun schuiten en zagen dat 

ene Willem Slomp uit Emmeloord, die van boven kwam, dwars op het Diep kwam te liggen, vol met 

hout, zodat eisers de twee schepen niet over het Diep konden brengen, vanwege de dwarsliggende 

Willem Slomp. Ook de twee eisers met de schepen uit Amsterdam, lagen recht op stroom op het Diep 

zodat zij geen schade konden veroorzaken, wat zij ook niet wilden, omdat ze achter Willem Slomp 

lagen. 

Geert Loywaegen, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij gezien heeft dat Willem Slomp uit Emmeloord 

dwars  op het Diep lag aan de grond.  

 

Nr. 659 FOLIO:                   278             DATUM:                      13 november 1562  

 

Caerle Brouwer en Berent Jacobzen, gedaagd door Fedde Vrese, getuigen dat zij laatst er bij waren 

toen Fedde Vrese Henrick Luiter een bepaald bedrag in g.g. toeschoof, hoeveel weet getuige niet; zij 

zagen wel dat Henrick en Fedde daar beiden tevreden mee waren.  

 

Nr. 660 FOLIO:                  278             DATUM:                        17 november 1562 

 

Jonge Reijnar, Thoenis Stijp en Peter Vrese, gedaagd door Gerrith Nijber, getuigen dat zij er laatst bij 

waren toen de verdedigers, zoals Henrick Dubboltsz met Gerrith Nijber, voor Claes Igerman en Geert 

Crachtzen stonden als commissarissen en Henrick Dubboltzen Gerrith Nijber aansprak voor een 

bepaalde huur; na veel gepraat van weerszijden, is het meningsverschil over de huur opgelost en 

eiser begon toen over het timmerwerk, waarop Henrick Dubboltzen antwoordde dat het met deze 

kwestie niets te maken had en dat er dus ook niets beslist werd.  

 

Nr. 661 FOLIO:                  278v           DATUM:                         18 november 1562    

 

Peter Jansz, gedaagd door Peter Jansz (?) en Jan Aertsz, getuigt als gezworen roededrager dat hij 

zich wel herinnert dat er in de kamer van mr Caspar Schepelaer bepaalde gelden gebracht werden, 

maar hoeveel, dat weet hij niet. Hij weet verder niets over deze zaak, maar refereert zich aan het 

register van de kameraar die dit duidelijk zal kunnen verklaren.  

 

Nr. 662 FOLIO:               278v              DATUM:                      21 november 1562 

 

Johan Sloth, gedaagd door Nelle van Aken, getuigt dat op 17 november Claes Witte, schout in 

Kampen, hem opdroeg een vonnis te wijzigen tussen Jan van Dursten als eiser en Nelle van Aken als 

verweerder. Omdat de kwestie hem onbekend was, vond hij het bezwaarlijk dit te doen en heeft hij 

zich tot het gerecht gewend en gevraagd aan de schout en zijn keurnoten of zij hem wilden inlichten, 
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wat de keurnoten ook deden. Na overleg met de bijzitters [ getuigen ] zoals Peter Albertzen Vrese en 

Claes Frericksz in aanwezigheid van de schout van Kampen, is er geadviseerd dat Nelle beter een 

borg kon aanstellen; daarna legde zij haar eed af bij de schout en beloofde dat zij persoonlijk voor de 

Raad van Kampen zou verschijnen om de zaak zo af te wikkelen.  

 

Nr. 663 FOLIO:                279               DATUM:                        25 november 1562 

 

Arent Voeth, Henrick Martensz en Lambert Velthuis, gedaagd door de gezworen roededrager van 

Kampen, getuigen na apart verhoord te zijn, dat zij onlangs gehoord hebben bij Floer, de weduwe van 

Zwarte Wyntken, dat Tymen Petersz alias Krijter zei, dat de dienaren, Gerrith van Delden en Evert  

Valkener, zijn wijn en bier gestolen hadden en weggedragen.  

 

Nr. 664 FOLIO:                 279              DATUM:                         25 november 1562 

  

Henrick van de Dam, gedaagd zoals boven, getuigt als gezworen gemeensman dat hij gehoord heeft 

in de herberg dat Tyman Krijter, die wel gedronken had, zei dat de dienaren allen schelmen en dieven 

waren en verder zei hij hetzelfde als getuigen hierboven.  

 

Nr. 665 FOLIO:                 279v            DATUM:                          5 december 1562 

 

Arent van Nijmwegen, gedaagd door Gysebert Jansz, getuigt dat Derck Tymmerman voor of na 

afgelopen kerstmis heeft aangenomen dat hij voor hem zou werken vanaf Petri ad Cathedram tot aan 

St. Michael, als hij het goed onthouden heeft. Derck Tymerman zou als arbeidsloon geven 4½ stuiver 

Brabants per dag, op voorwaarde dat Gysebert niet werkeloos zou worden, in dat geval was het tegen 

Dercks wil. In andere gevallen en door zijn meesters schuld, zou Derrijck zijn knecht Gysebert het 

dagloon uitbetalen. Het is ook waar dat Gysebert, de eiser, wel een maand niet werkte zonder dat hij 

in dienst van Derck was.  

Anna Oeze, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Arent van Nijmwegen, maar zij weet zeker dat 

Gysebert Jansz Derck Tymmerman zou dienen van Petri tot aan St. Michael. Dit verdrag is bij haar 

thuis gemaakt.  

 

Nr. 666 FOLIO:                280               DATUM:                        9 december 1562   

 

Seyne Seynssinck, oud 66 jaar en Wyllem Willemszen, oud 22 jaar, gedaagd door Herman 

Tymmerman, getuigen dat zij laatst hebben gehoord dat Herman Wolterszen Gerrith Ottensz uit 

Elburg maande voor 9 ryder gulden min 1 stuiver vanwege een bepaalde sluis die Herman gemaakt 

had en waarvan hij nog arbeidsloon tegoed had. Gerrith Ottensz antwoordde hierop dat hij het geld 

gestuurd had via zijn zoon Thoenis, die het gebruikt had om te spelen; het geld was gewonnen door 

koster Gerrith, die het wel zou teruggeven; zo niet, dan was hij genegen het hem zelf te betalen.  

 

Nr. 667 FOLIO:                 280v             DATUM:                       10 december 1562  

 

Femme van Lotthum, gedaagd door Andries then Indyck, getuigt dat onlangs jfr Alyt van Wilsum, de 

vrouw van Andries then Indyck, ’s nachts voor haar deur stond, jammerend en riep “o, buurvrouw, 

verberg mij”. Toen getuige dat hoorde, stond zij op en liet haar binnenkomen. Zij huilde erg en zei dat 

haar man door zijn broer Geerdt dodelijk was verwond. Toen ze even had gezeten, kwam haar man, 

Andries then Indyck luid roepend aan haar deur en riep: “buurvrouw, verberg mij” en getuige liet hem 

ook binnen. Hij bloedde behoorlijk en zijn hemd was gescheurd, hij hield zijn hand op de wond; hij 

bleef bij haar tot hij verbonden was door mr Johan Huff. 

Eefse Louwe, gedaagd zoals boven, lopend tegen haar 40 weken, meldt dat zij na de bevalling alles 

onder ede zal bevestigen. Zij zegt dat zij ’s nachts ook gekrijs en geroep hoorde, het licht aandeed en 
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op straat ging kijken, waar zij jfr Alyt, de vrouw van Andries then Indyck, vond, huilend, die klaagde dat 

haar man dood geslagen werd door zijn broer Geerdt. Zij vatte moed en ging de trap op waar zij 

Andries tegenkwam, bloedend en alleen gekleed in zijn hemd; hij riep “buurvrouw, buurvrouw, verberg 

mij “. 

 

Nr. 668 FOLIO:                  281             DATUM:                           14 december 1562   

 

Berent Lambertzen, oud meer dan 70 jaar, gedaagd door Aert Engbertzen, getuigt dat hij zijn erf in 

Oldebroek, dat hij verkocht heeft aan ene Henrick Beertzen, altijd rustig beheerd heeft gedurende de 

19 jaar dat hij daar woonde, hij betaalde alle jaren uit het erf 2 mud rogge op Petrus ad Cathedram 

aan mr Godtschalck then Indick. Toen hij het erf verkocht had aan Henrick Beertzen, werd er 

afgesproken dat hij evenals getuige de 2 mud rogge jaarlijks zou betalen op genoemde datum. 

Getuige weet ook goed dat zijn ouders vroeger de 2 mud rogge ook altijd betaald hebben aan mr 

Godtschalck, komend uit het erf. 

 

Nr. 669 FOLIO:                  281             DATUM:                           31 december 1562 

  

Jacob Loezen en Jan Henricksz, gedaagd door Roloff Buiter, getuigen als gildemeesters dat de 

stenen goot die Berent Rotgerzen afgebroken heeft en die tot nu toe gelegen heeft tussen Roloff 

Buiter en het huis van genoemde Berent, hen beiden toebehoort, half / half, maar de Raad moet dit 

bevestigen.  

 

Nr. 670 FOLIO:                  281v           DATUM:                            8 januari 1563 

 

Schipper Jelisz Jansz en Peter uyt die Cuynre, gedaagd door Valentijn Munter, getuigen dat zij beiden 

aanwezig zijn geweest in de Eenhoorn, toen Valentijn Munter aan Johan van de Vene een paard 

verkocht en leverde op voorwaarde, dat als Valentijn weer terug was uit Bergen (Noorwegen), Johan 

hem 40 enkele daalders zou betalen, zonder dat er een exacte datum werd genoemd. 

 

Nr. 671 FOLIO:                  281v            DATUM:                       18 januari 1563 

 

Thoenis(v) Jansz, gedaagd door Andries then Indyck, getuigt zoals Femme van Lotthum, haar 

moeder, op 10 december heeft gedaan.  

 

Nr. 672 FOLIO:                   281v           DATUM:                        18 januari 1563 

 

Femme van Ens, gedaagd door jfr Metthe Ulenbroeck, getuigt dat eiseres onlangs tegen haar 

dienstmaagd Sophia zei dat ze naar haar moeder moest gaan om haar te zeggen dat zij haar huis niet 

moest schuwen, maar moest komen en gaan zoals vroeger en dat zij haar niet meer zou kwetsen. 

Sophia antwoordde dat zij dat niet wilde doen, als haar moeder hier niet wilde komen, dan kwam zij 

niet. Ze zei nog meer spijtige woorden tegen haar bazin en liep uit eigen wil het huis uit. Toen ze 

terugkwam, vroeg haar bazin waar ze zo lang gebleven was, waarop Sophia antwoordde dat ze een 

luchtje was gaan scheppen. Haar bazin zei weer dat ze haar had opgedragen haar kind naar haar 

zuster te brengen, wat ze niet gedaan had en haar tot 5 uur had laten wachten voordat ze weer terug 

kwam, daarna ging ze van huis. Toen de jfr weer thuiskwam en op de deur klopte, vroeg Sophia, die 

binnen was, wie er voor de deur stond en de jfr meldde zich. Pas na veel kloppen heeft Sophia haar 

binnen gelaten; toen haar bazin de buren en getuige alles verteld had, heeft Sophia geantwoord: “ja, 

ick wat ist dan meer.” [??] 

Lumme, de vrouw van Johan Lichtmaeker, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Femme en zal dit na 

haar bevalling onder ede doen.  
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Nr. 673 FOLIO:                 282v            DATUM:                        19 januari 1563   

 

Albert Berentzen en Jan van Vreden, gedaagd door Fye Henricx, getuigen dat zij op verzoek van 

producent bij jfr Metthe van Ulenbroeck geweest zijn, ‘s morgens op St. Pontiaen, waar zij gehoord en 

gezien hebben dat eiseres haar diensten aanbood aan jfr van Ulenbroeck en haar aangeboden dienst 

ook wilde uitvoeren, maar de jfr wilde haar niet hebben, verbood haar het huis en wilde de sleutels 

terug hebben; ze zei dat wat zij aanbood, haar niet aanstond.  

 

Nr. 674 FOLIO:                282v             DATUM:                         22 januari 1563 

 

Gerrith van Unna, gedaagd door de gildemeesters van de bakkers, getuigt dat Gerrith Block afgelopen 

jaar met de gildemeesters had afgesproken in het H. Geest Gasthuis, dat hij het halve gilde de helft 

zou geven [ van het schotelgeld ?]; uit medelijden had de gildemeester hem een jaar de tijd gegeven 

(het betrof een arme gezel) en dat jaar was nu met kerstmis voorbij en hij heeft brood kunnen 

verkopen dat afgelopen jaar.  

Henrick Wolterzen uit Zutphen, gedaagd zoals boven, meldt dat Gerrith Block hem gezegd heeft dat 

hij het geld verdiend had en het geld dat het gilde toekwam, zou hij over een jaar betalen; dat jaar was 

met afgelopen kerstmis voorbij.  

 

Nr. 675 FOLIO:                283               DATUM:                         23 januari 1563 

 

Jan Ghysen, oud ongeveer 36 jaar en Conraedt Jansz, oud ongeveer 30 jaar, gedaagd door Jacob 

Cock, getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat zij gezien hebben dat Luitgen Renken na 

afgelopen Martini naar het schip van Jacob twee schimessen [ pak huiden ] heeft laten brengen die nat 

waren; toen Jacob Cock, de schipper, dit zag, zei hij dat hij ze niet wilde inladen, tenzij Luitgen schreef 

dat ze al nat waren vóór het inladen. Er werd Jacob toegezegd dat dit zou gebeuren, dat de goederen 

niet nat geworden waren op het schip en dat ze daar geen schade hadden veroorzaakt.  

 

Nr. 676 FOLIO:               283                DATUM:                      26 januari 1563                      

 

Reynar Reynartzen en Lambert Jacobszen, gedaagd door Hans Brouwer, getuigen dat zij aanwezig 

geweest zijn, toen eiser van Tyman Petersz 3 mud bonen kocht die direct geleverd zouden worden. 

Het is ook waar dat Hans Brouwer aan de schutmeesters in Brunnepe 4 c.g. heeft betaald, die 

Thyman Petersz, alias Krijter, van de schutmeesters heeft ontvangen namens Hans.  

 

Nr. 677 FOLIO:                283v              DATUM:                     29 januari 1563 

 

Grethe Jansz, gedaagd door Berent Rotgerszen, getuigt dat zij gezien heeft op de avond voor St. 

Agnieten dat Berent Rotgerszen uit zijn huis kwam om naar de bierproevers te gaan. Terzelfdertijd 

kwam Henrick Joestzen uit zijn huis gelopen, waar de buren zaten die hem verweten dat hij zijn vrouw 

sloeg en op onbehoorlijke manier met haar samen leefde. Henrick kwam Berent tegen en ging tegen 

hem tekeer. Hij zei dat Berent hem gisterenavond beschuldigde zijn deur kapot gemaakt te hebben. 

Berent antwoordde hem dat hij dat wel even zou laten zien. Toen Berent met hem mee liep en het 

hem aanwees, zei Henrick dat hij loog en Berent vroeg weer of hij het soms niet gedaan had en zei 

dat hij op zaterdag ook de deur had beschadigd. Henrick zei tegen Berent dat hij hem gisterenavond 

wilde slaan, en dat hij dat nu moest doen, alsof hij zijn moeder was, waar Berent op antwoordde dat hij 

daar een vader voor had. Toen Henrick niet op hield met tegen hem tekeer te gaan, vloog hij hem 

aan, maar werd tegengehouden zodat er niets gebeurde. De vrouw van Henrick kwam zelfs bij getuige 

en zei dat ze de vrouw van Berent zou waarschuwen om hem een dag of twee binnen te houden, 

want Henrick had ’s morgens al zijn mes gezocht, maar zijn vrouw had het naar het huis van getuige 
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gebracht. Hij zei toen dat als hij het mes niet kon krijgen, hij ergens anders wel een ijzeren staaf zou 

zoeken, waarmee hij hem, Berent dus, de hersens zou inslaan en nog wat van deze dreigementen.  

Getuige weet ook zeker dat hij de deur kapot gemaakt heeft; hij had twee stenen die hij naar Berent 

wilde gooien en dit gebeurde voordat Berent zijn mes trok. De dienstmaagd van Berent hield hem 

tegen en Henrick zei dat als het vandaag niet lukte, dat hij het de volgende dag zou doen, hij wilde 

hem doodsteken.  

 

Nr. 678  FOLIO:                  284             DATUM:                      29 januari 1563 

 

Geertruidt, de vrouw van Claes Crynsz, gedaagd door Peter van ’t Oltzende als mede-executeur van 

het testament van wijlen mr Caspar Stevensz, lopend tegen haar 40 weken, meldt dat zij bereid is na 

de bevalling onder ede te verklaren, dat zij onlangs verzocht is door Anneken, de naaister van de 

vrouw van Michiell Tymmermans, om naar priester Gielisz van Vessem te gaan en hem te vragen om 

de 4 ryder, of zo iets dergelijks, te ontvangen die hij aan mr Caspar schuldig was. Gielisz wilde dat wel 

doen.  

 

Nr. 679 FOLIO:                  284v           DATUM:                       3 februari 1563 

 

Bele Thomasz, gedaagd door Berent Rotgerszen, lopend tegen haar 40 weken, getuigt dat zij na de 

bevalling bereid is onder ede te verklaren hetgeen Grethe Jansz getuigt heeft, behalve dat zij niet 

weet welke huisvrouw Grethe gestuurd heeft om het tegen de vrouw van Berent te zeggen.  

 

Nr. 680 FOLIO:                  284v            DATUM:                        3 februari 1563  

 

Schipper Willem Berentzen, oud ongeveer 45 jaar, gedaagd door Goddart Haenegreve, getuigt dat hij 

in de afgelopen zomer vanuit zijn schip geleverd heeft in Riga aan mr Coert Gruwelman 13 last en 22 

lood mout uit Rostock, Riga maat, toebehorend aan eiser.  

 

Nr. 681 FOLIO:              284v               DATUM:                          3 februari 1563  

 

Peter Albertzen Vrese en Luitgen Kempe, gedaagd door Anne Felycken, de weduwe van Harmen 

Kuiper, getuigen dat producente onlangs bij hen kwam en hen vriendelijk vroeg om naar het huis van 

Berent Cuiper te gaan, de broer van wijlen Jacob Cuiper, om Berent een missive te overhandigen, 

geschreven door Felycken, waarin hij gevraagd werd om zijn andere broers en familieleden tot 

verzoening te bewegen inzake de doodslag op zijn broer Jacob door Felycken. Dat was alles wat een 

gewoon mens kon doen, erkennen dat iemand schuldig is.  

Berent Kuiper en zijn vrouw, die toen nog in leven was, zeiden dat het niet in hun macht lag, maar dat 

zij wel hun andere familieleden wilden uitnodigen bij elkaar te komen om alles weer in orde te maken; 

aan hen zou het niet liggen. Berent heeft geen antwoord gegeven aan getuige op hetgeen hierboven 

gezegd is. Luiten meldt nog dat hij nadien naar het hus van Berent Cuiper is gegaan waar de kuipers 

een vat bier hadden en hij heeft Berent gevraagd of hij geen verzoening wilde, waarop Berent 

antwoordde dat ze er voorlopig beter over konden zwijgen. Luitgen drong aan maar Berent zei dat hij 

daar niet op inging.  

 

Nr. 682 FOLIO:                285               DATUM:                           10 februari 1563  

 

Peter Henricksz, gedaagd door Henrick Joesten, getuigt dat Henrick Joestzen Berent Rotgerszen op 

de avond voor St. Agnieten tegen kwam in de Oudestraat tussen zijn woonhuis en het huis van Berent 

Rotgerszen en dat Henrick vroeg aan Berent of hij hen nu een ‘vane’ [maat voor bier] wilde geven, 

waarop Berent zei of dat was omdat hij de deur kapot gemaakt had; Henrick zei dat het niet zo was. 
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Femme Ulricx, gedaagd zoals boven, getuigt dat Henrick de avond voor St. Agnieten bij haar was; zij 

heeft zich met hem onderhouden en wilde dat hij nog wat bleef, maar dat wilde hij niet. Zij heeft niet 

gezien dat hij enige stenen of een wapen bij zich had om ermee te gooien.  

Heylle, de vrouw van Willem Pouwelsz, gedaagd zoals boven, meldt dat zij niet gezien heeft dat 

Henrick Joestzen enige stenen in zijn hand had, wel heeft zij gezien dat Berent zijn mes in de hand 

had.  

 

Nr. 683 FOLIO:                285v              DATUM:                             12 februari 1563 

 

Claes Vrerickszen, gedaagd door Wesselt Berentzen, getuigt dat hij in 1562 op 16 september naar de 

brug ging waar hij Wesselt Berentzen tegen kwam en Jan van Essen, zadelmaker, die aan het 

wandelen waren en woorden met elkaar hadden over de veulens die Jan van Wesselt gekocht had; 

Johan verkocht ze weer  aan Wesselt om ze door te verkopen. Wesselt zei dat hij ze wel wilde nemen, 

maar niet kopen voordat hij ze afgeleverd had. Op verzoek van Johan van Essen is getuige 

meegegaan met Wesselt naar Jan int Velt waar Wesselt de veulens afleverde. Toen ze teruggingen 

naar Kampen en onderweg woorden kregen over de veulens, is het gebeurd dat Wesselt van Jan voor 

de deur van Harmen van Calckar twee veulens kocht van die welke Johan van Wesselt had gekregen. 

Daarna gingen ze naar Herman van Calckar waar Jan zich beklaagde dat hij niet wist hoe hij die twee 

anderen moest onderhouden. Jan en Wesselt kwamen daarom over die veulens overeen, dat Wesselt 

nu de vier zou houden. Daarmee zouden alle afspraken over de veulens die ze eerder gemaakt 

hadden, vervallen en vervolgens zou Wesselt instaan voor alle onkosten en schaden die hij voor de 

veulens had gemaakt, maar Jan zou de onkosten betalen die bij Ida Paters gemaakt waren. 

Bovendien zou Jan met Martini 1562 Wessell Berentzen 28 k.g. betalen, veertien dagen ervoor of 

erna; daarmee zou alles in orde moeten zijn.  

 

Nr. 684 FOLIO:                286               DATUM:                       15 februari 1563 

 

Johan Vriesken, oud ongeveer 70 jaar en Symon Kunerturff, oud ongeveer 33 jaar, gedaagd door 

Henrick Geerloffzen, echtgenoot van Grethe Berentz, getuigen dat zij als buren goed weten dat 

Grethe Berentz, nu de vrouw van Henrick, hier in Kampen in de kraam ligt en een zoon heeft 

gekregen en dat ze hierna gezond en handelingsbekwaam is met haar dochtertje Aeltgen.  

 

Nr. 685  FOLIO:                 286v            DATUM:                          15 februari 1563 

 

Geertgen Bloemen, gedaagd door Claes Cornelisz, getuigt dat zij goed weet dat Nelle van  Aken o.a. 

aan haar kinderen heeft nagelaten als hun vaders erfdeel een brief over 3 g.g. per jaar, gevestigd op 

Dirck van Wetthen; deze brief lag bij wijlen Rutger Willemsz, momber over de kinderen.  

Willem Rotgerszen, gedaagd zoals boven, meldt dat het waar is dat de specificatie van de goederen 

hier beschreven vermeld is in een papieren cedule, die begint met : “Ik, Rotger Willemszen, enz.” en 

tot aan het einde toe geschreven is in het handschrift van hun overleden vader, gewezen momber 

over de kinderen van Nelle van Aken. Het is door niemand anders geschreven, want getuige kent het 

handschrift van zijn vader goed en heeft hem vaak zien schrijven.  

 

Nr. 686 FOLIO:                 286v             DATUM:                         16 februari 1563  

 

Frerick Droechscheer, gedaagd door jfr Margrita, de weduwe van Willem van Ysselsteyn, getuigt dat 

hij als rentmeester namens genoemde droste vanaf de jaren 30, ongeveer 32 of 33 jaar lang, hen 

steeds voor twee pachtrondes per jaar gemaand heeft en ontvangen heeft, inzake het erf van wijlen 

Jacob Jansz in Brunnepe en hij heeft een tijd lang alles geregeld met wijlen jfr Voerens, die bij leven 

woonde in huize de Emaus en na haar dood met de droste.  
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Herman Kip, gedaagd door de droste, meldt dat hij een tijd lang gewoond heeft als huurder in het huis 

en erf van wijlen Jacob Jansz en dat hij ieder jaar dat hij er woonde, de vereiste twee pachtronden 

betaald heeft aan Vrerick Droechscherer, als rentmeester van de droste van Genemuiden.  

Femme Jacobs, de weduwe van Jacob Jansz, getuigt dat zij zelf ook alle jaren tot nu aan toe de twee 

pachtronden van haar huis betaald heeft aan Vrerijck Droochscheerder, als rentmeester van de 

droste, ook lang voor die tijd, uit het onderpand; zij weet alleen niet meer hoe lang geleden.  

 

Nr. 687 FOLIO:                287               DATUM:                         26 januari 1563 

 

Ocke Vrese, oud ongeveer 44 jaar en Berent Henricksz, oud 35 jaar, gedaagd door schipper Arenth 

Vriese, getuigen dat zij heel goed weten dat zij met schipper Arenth gezeild hebben op St. Maarten 

vanuit Hamburg en dat zij de vrijdag erna met noordenwind de zee opgingen en tegen de avond bij 

Juist kwamen, toen de wind westelijk werd. Er stak een storm op die het roer van het schip afbrak op 

een diepte van 15 vadem in zee. Hierdoor hadden ze erg te doen met de schipper; daarna dreven ze 

roerloos. Ze beraadslaagden met elkaar hoe ze het schip het beste door de wind konden krijgen, wat 

eigenlijk onmogelijk was zonder roer; ze hebben mensen die nooit een anker hadden gebruikt gemeld 

dat zij zo hoopten het schip door de wind te krijgen. Zij wilden op die manier naar het land toelopen 

opdat het schip en de goederen geborgen konden worden. Zij hoopten daar mensen te vinden die hen 

konden helpen. Maar toen ze eindelijk bij land kwamen, was er niemand. Het werd weer nacht en ze 

waren op afstand van 12 of 13 vadem van het land, tenslotte op 10 of 11 vadem en getuigen zeiden 

tegen de schipper dat het anker uit moest en dat het schip lichter gemaakt moest worden door 

goederen overboord te gooien. De schipper deed dat niet graag, hij hoopte nog steeds dat het niet 

nodig was. Getuigen zeiden hem weer dat als ze het schip en de goederen wilden bergen, het lichter 

gemaakt moest worden. De schipper deed dit tenslotte, ongaarne. Omdat het niet anders kon, hebben 

zij eendrachtig goederen overboord gegooid totdat ze op 5 of 6 vadem waren; ze gooiden veel 

Hamburger vaten met bier overboord, waarvoor de schipper zijn verklaring wel zal geven. Zij hebben 

zo op 5½ vadem, omstreeks 2 uur, het anker laten gaan en het zeil gestreken en het touw 

doorgesneden, omdat ze het niet langen konden houden. Zo dreven zij naar slecht water, waar zij 

genoodzaakt werden het derde anker ook te laten gaan, in de hoop zo het schip en de goederen 

alsnog te redden. Zo zijn ze naar land gedreven met weemoed en angst; zij zeiden tegen elkaar dat 

ze de fok op moesten halen, dat het hoog water was, dat wellicht iemand van het schip af  

kon komen, hoewel ze van alles kwijt zijn geraakt, ondanks al hun moeite om het schip en de 

goederen te bergen, dat ze dus naar het strand moesten gaan. Zeilend naar het strand heeft god 

almachtig op wonderbaarlijke wijze hen geleid naar een gat, genaamd die Ackemeye; zij wisten niet 

waar ze waren, ’s nachts zeilend op de fok. Zij zagen vier schepen liggen op het wad, waardoor zij 

begrepen wat het was. Zij voeren boven langs hen heen en riepen om hulp en om een anker, maar zij 

konden hen niet verstaan vanwege de storm en dreven met de fok aan land. Zij kwamen in een groen 

land terecht, toebehorende aan jonker van Doermunde, die hen veel geholpen heeft, zoals vermeld in 

de certificatie die door de schipper is gemaakt.  

 

Nr. 688 FOLIO:                  288v           DATUM:                         23 februari 1563 

 

Willem van Venlo, Johan Evertzen en Hermen Evertzen, gedaagd door Johan Casse, getuigen na 

apart verhoord te zijn, dat zij op verzoek van Jan Casse afgelopen zomer een kamertje hebben 

afgebroken waar een spaartwerk [ dakconstructie ] met pannen afgedekt, heeft gestaan, waarvan de 

druppels aan de ene kant op het plaatsje van Roloff Buiter vielen en aan de andere kant op de plaats 

van Johan Casse. Als genoemd getimmerte daar was blijven staan, dan zou Roloff Buiter niet hebben 

kunnen timmeren zonder eerst het dak van Jan Casse af te breken.  

 

Nr. 689 FOLIO:                  289             DATUM:                          20 februari 1563 
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Reynar van Hardenberch, gedaagd door schipper Willem Berentzen, getuigt dat schipper Willem 

Berentzen in 1560 van getuige en Reynar Hoelboem touwen kocht namens de reders in Deventer 

woonachtig, voor 50 c.g.; dit bedrag was nog niet betaald “op avontuur van de zee”. Producent zou 

getuige daarvoor betalen, als hij levend terugkwam van zijn reis 60 c.g. die inderdaad aan getuige zijn 

betaald.   

 

Nr. 690 FOLIO:                  289             DATUM:                           20 februari 1563 

 

Johan Arentzen en Marthen Backer, gedaagd door schipper Willem Berentzen, getuigen dat in 1560 

op St. Jan ene Hein Tymensz, een scheepstimmerman, met kerstmis in Kampen geweest is, die toen 

van schipper Willem Berentzen betaling eiste van 200 c.g., afkomstig van een schip dat Willem 

namens de reders in Deventer bij Heyn had besteld. Hein Tymensz wilde niet wachten met de betaling 

tot na St. Jan. Eiser was genoodzaakt 200 gulden op te nemen namens zijn reders en Johan Arentzen 

heeft hem 100 courante gulden verstrekt, de gulden van 20 stuiver Brabants, gevestigd op het 

kielschip van Geert Vriese, onder voorwaarde dat Geert bij terugkomst van zijn reis van Willem 120 

gulden courant zou krijgen. Dit is ook gebeurd op 50 g.g. na, die Willem Berentzen namens zijn reders 

gedurende drie reizen bij zich gehouden heeft, van twee reizen heeft hij getuige 20 g.g. betaald, zodat 

er voor Johan nog rest van het kielschip 60 g.g. De andere 100 gulden courant voor betaling van het 

schip is hem verstrekt door Marten Backer, gevestigd op het schip van Geert  Vrese, zie boven, en 

Willem Berentzen zou hem dus van de 100 gulden 20 gulden geven, zodra Geert weer terugkwam; 

hiervoor stonden borg Johan to Boiccop en Evert van de Vene.  

Toen Geert Vrese teruggekomen was, ontving hij het genoemde geldbedrag op 40 enkele daalders 

na, die Willem op het kielschip, dat hij vaart namens de reders, ontvangen had voor drie reizen. Hij 

gebruikte het geld voor twee reizen, n.l. 16 enkele daalders, zodat getuige voor dat schip nog rest te 

betalen 48 enkel daalders.  

 

Nr. 691 FOLIO:                   290             DATUM:                            23 februari 1563 

 

Albert van Ens en Louwe Vrancke, gedaagd door Willem Berentzen, getuigen dat zij goed weten dat 

in 1560 op St. Steven ene Hein Tymensz, timmerman, in Kampen kwam die van schipper Willem 

Berentzen onmiddellijke betaling eiste van 200 c.g., afkomstig van een schip dat hij namens de reders 

in Deventer zou varen. Als hij niet betaalde, dan zou Tymensz afzien van de koop. Zo werd Willem 

genoodzaakt 200 c.g. op te nemen; van wie hij het geld gekregen heeft, weten getuigen niet.  

 

Nr. 692 FOLIO:                290               DATUM:                           25 februari 1563 

 

Berent Lambertzen, oud ongeveer 80 jaar, gedaagd door Henrick Beertzen, getuigt als antwoord op 

de eerste vraag of hij wist dat de rentebrieven duidelijk waren over de gezamenlijke goederen of niet, 

dat hij wist dat de vier erfjes die eertijds één goed vormden en van één eigenaar waren, nu 

toebehoren aan Aert Egbertzen, het tweede aan Jacob Jansz, het derde aan Lambert Willemzen en 

het laatste aan Berent Lambertzen. Over dit onderwerp weet hij alleen dat eiser zijn erf had verkocht. 

Verder is hem gevraagd of hij weet of er enige boedelscheiding is geweest en of het ene erf meer 

rente zou dragen dan het andere, dan volgens de grootte van het land in de documenten vermeld is. 

Getuige is niet op de hoogte van de inhoud van deze artikelen.  

Ten derde werd hem gevraagd of hij ooit van wijlen zijn vader had gehoord dat hij teveel gaf, meer 

dan de grootte van het land vereiste en of hij zelf ooit getwijfeld had of hij niet teveel moest betalen 

voor de grootte van het land. Ook hiervan was getuige niet op de hoogte. Ten vierde werd hem 

gevraagd, als hij had geweten dat zulke documenten voor handen waren, die uitdrukkelijk vermelden 

wat de gezamenlijke goederen zijn, of hij zich dan ook daartegen verzet zou hebben. Hierop 

antwoordde hij dat hij niet kon zeggen wat hij gedaan zou hebben als hij had geweten dat die 

documenten bestonden.  
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Nr. 693 FOLIO:                 290v            DATUM:                         25 februari 1563 

 

Herman van Doesburrich, gedaagd door Engbert Joerisz, bakker, getuigt dat het waar is dat hij 

omstreeks St. Michael in Zutphen was op verzoek van eiser om Claes, meester uit Doesburg, te 

zoeken. Hij vond hem in Deventer voor de Vispoort en getuige zei hem namens Engbert Joerisz dat hij 

moest komen om Engbert de weit te leveren die deze van hem gekocht had. Claes antwoordde dat 

Engbert hem daarbij 2 of 3 gulden zou sturen. Getuige antwoordde dat als hij niet van plan was de 

weit te leveren, dat Engbert dan alle schade en hinder op hem zou verhalen.  

 

Nr. 694 FOLIO:                291               DATUM:                         16 maart 1563   

 

Marten Backer, gedaagd door jfr Lumme,  weduwe van Engbert Kroeser, getuigt dat hij goed weet dat 

Engbert onlangs van de mombers over Evert Zele, n.l. Erenst van Isselmuden en Engbert van 

Hardenberch, ontvangen heeft 100 g.g. die Engbert Kroeser een tijd lang op rente gezet heeft, zoals  

vermeld staat in een bezegelde brief. Hoe lang hij dat gedaan heeft, weet getuige niet; hij weet wel 

zeker dat die 100 gulden met de rente door wijlen Engbert Kroeser teruggegeven zijn aan Engbert van 

Hardenberch, in aanwezigheid van getuige in het tolhuis waarbij hij de rente afloste.  

 

Nr. 695 FOLIO:                  291             DATUM:                          24 maart 1563 

 

Joachim Geertzen, kremer, gedaagd door Thoenis Snoeck, getuigt dat hij laatst ging wandelen onder 

de Clocke, waar Thoenis tegen hem zei dat hij ettelijke ossen had staan en dat getuige daar maar iets 

uit moest kiezen wat hem aan stond. Zijn zwager Berent Rotgertzen had ook een van zijn ossen 

gekocht voor hem. Toen getuige dit hoorde, antwoordde hij dat Thoenis de ossen, zonder hem of zijn 

zwager iets te leveren, naar Amsterdam had vervoerd waar hij ze zo goed mogelijk had verkocht.  

Willem Rotgertzen, gedaagd door Thoenis Snoeck, getuigt dat hij laatst, als hij het goed onthouden 

heeft, hoorde dat Thoenis Snoeck tegen zijn broer Berent Rotgertzen zei dat hij zijn ossen moest 

komen halen, maar hij heeft niet gehoord dat Berent daar antwoord op gaf.  

This Saellemaeker, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij laatst hoorde dat Thoenis Snoeck tegen 

Berent Rotgertzen zei dat hij zijn ossen moest komen halen, waarop getuige zei dat ze allemaal 

burgers kinderen met elkaar waren en elkaar wel zouden verdragen, en dat men niet alles mag doen 

wat men kan doen.  

 

Nr. 696 FOLIO:                  291v           DATUM:                        26 maart 1563 

 

Michiel Volkersz, gedaagd door Roloff Buiter, getuigt dat hij omstreeks Petri ad Cathedram bij Jan 

Casse kwam om te bekijken waar de ankers moesten komen voor het kamertje dat eiser tussen hem 

en Jan Casse wilde laten bouwen. Toen hij in het huis was, vroeg Jan Casse hem op welke plaatsen 

zij moesten komen en wees hem diverse plaatsen aan; getuige antwoordde daarop dat ze daar niet 

kwamen, maar op een andere plek. Jan reageerde en zei dat hij naar binnen moest gaan en dat de 

aanwezigen hem wel zouden wijzen waar hij verder moest gaan. De dochter van wijlen Peter van 

Elzen deed de deur open en liet hem zien waar het anker moest komen; niemand heeft zich toen om 

het timmeren bekommerd. Een dag of twee later, toen hij hielp de plaats te bepalen, kwam Jan Casse 

en vroeg waar het dak of het timmerwerk zou komen, of er ook ramen in gemaakt werden aan de kant 

van zijn plaats om licht te hebben, waar hij niet erg blij mee was. Hij wilde precies weten waar het dak 

kwam. Getuige wees het hem aan, zoals de situatie nu is, waarop Jan vroeg of dat alles was en zei 

dat hij daar geen last van had en dat het geen licht wegnam.  Jan was tevreden en ging weg. 

Berent Luikenszen, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij omstreeks Petri ad Cathedram metselde aan 

de muur tussen eiser en Jan Casses erf; toen Michiel timmerman de plaats bepaalde en het apparaat 

deels opgericht had, zei Jan Casse, wijzend naar zijn plaatsje, of er ook vensters aan zijn kant van de 
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plaats zouden komen om licht te scheppen, wat hij niet zou toestaan. Michiel wees hem hoe het 

worden zou, n.l. zoals het nu nog is, waarop Jan reageerde dat het op die manier geen enkele 

probleem was en voor hen geen licht weg nam. Jan was tevreden en ging weg.  

Het is ook waar dat getuige ongeveer 5 of 6 jaar geleden het dak van de doorgang van eiser 

repareerde en terzelfdertijd aan de kant van eiser de muur een halve steen breed opmetselde tot 

onder het dak van de doorgang zonder dat de buren van Jan daar enige kritiek op hadden.  

 

Nr. 697 FOLIO:                 292              DATUM:                       26 maart 1563 

 

Jacob Loeffzen en Johan Henrickszen, gedaagd door Johan Casse, getuigen als gildemeesters dat zij 

op genoemde dag het schietlood vanaf boven hebben laten zakken aan weerszijden van de muur 

tussen Jan Casse en Roloff Buiter en dat zij tot de conclusie kwamen, dat de muur in het midden 

afwijkt en dat hij aan het einde op de grond van Roloff Buiter staat. Betrokkenen vinden dat het 

eigendom half/half is, maar een en ander zal worden voorgelegd aan de Raad.  

 

Nr. 698 FOLIO:                 292v            DATUM:                       26 maart 1563 

 

De gildemeesters, gedaagd door Roloff Buiter, getuigen zoals bij Jan Casse. 

Nr. 699 FOLIO:                 292v            DATUM:                       29 maart 1563    

 

Elsken Metzelar en Geertgen Sijmons, gedaagd door Johan Casse, getuigen na apart verhoord te 

zijn, dat zij lang geleden gediend hebben als dienstmaagd bij wijlen Goessen van den Dam en dat 

toen in de keuken, die nu gebruikt wordt door Johan Casse, in de hoek een glasvenster was dat men 

open deed als men dat wilde, wat men wel kan zien hoewel het raam nu dicht gemaakt is.  

Hermenken van Urck, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij 38 jaar geleden bij wijlen Geert Buiter 

diende en dat toen het genoemde glasvenster in de keuken was die nu door Jan Casse gebruikt 

wordt; zij getuigt verder zoals Elsken en Geertgen.  

 

Nr. 700 FOLIO:                  293             DATUM:                       29 maart 1563   

 

Mr Florys Eickenholt en Willem van Venloe, gedaagd door Johan Casse, getuigen dat zij op de datum 

in kwestie de tussenmuur tussen Jan Casse en Roloff Buiter bezichtigd hebben en geconstateerd 

hebben bij het meten van de dikte van de muur dat de muur half/half is van beider huizen naast de 

Oudestraat; het klopt dat de muur voor ¾ voet op de grond van Johan Casse staat en voor ¼ voet op 

de grond van Roloff Buiter; de dikte van de muur op het einde naast de gevel is 1 grote voet.  

 

Nr. 701 FOLIO:                  293              DATUM:                    30 maart 1563       

 

Berent Luikensz, Henrick Luikensz, Tyman van Coesfelt en Willem Straetgen, gedaagd door Roloff 

Buiter, getuigen na apart verhoord te zijn, dat zij op bovengenoemde dag de grond waarop de 

vredemuur staat bezichtigd hebben tussen Jan Casse en Roloff Buiter. Zij zijn tot de conclusie  

gekomen dat de muur half/half op beider grond staat.  

 

Nr. 702 FOLIO:                 293v             DATUM:                     30 maart 1563  

 

Stine Cloppenburgh, gedaagd door Jan Cloetinck, getuigt dat zij laatst gehoord heeft dat Nele Tymesz 

veel onfatsoenlijke en lelijke woorden tegen Jan zei en wel drie of viermaal toespelingen op zijn 

moeder maakte, waardoor Johan haar met de vlakke hand heeft geslagen.  

Anna Cornelisz, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Stine.  
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Nr. 703 FOLIO:                 293v             DATUM:                     19 april 1563  

 

Reynar Berentsz, oud ongeveer 25 jaar en Lambert Thoenisz, oud ongeveer 40 jaar, gedaagd door 

Dirck Louwensz, getuigen dat zij laatst aanwezig waren bij Stine Brouwer, waar eiser aan Henrijck 

Berckmeyer de takken van de knotwilgen verkocht samen met het hout, dat hij had staan in 

Mastenbroek bij het huis van Florys Claes Henricksz en terzelfdertijd werd er afgesproken dat Henrijck 

Berckmeyer geen elzenhout zou hakken of knotwilgen, omdat de takken van de knotwilgen naar 

beneden hingen en Dirck Louwe het hem wilde toestaan; hierna hield Dirck de wijnkoop.  

 

Nr. 704 FOLIO:                 294               DATUM:                     19 april 1563 

 

Johan Hermensz, gedaagd door Johan van Uterwijck, getuigt dat hij met Pasen voor de hoogmis naar 

de St. Nicolaaskerk ging, waarbij Johan van Uterwijck vóór hem liep. Toen Johan ter hoogte van het 

huis van Berent Wesselinck was, kwam hij Andries Kussenwercker tegen, die, kwaad, tegen Johan zei 

dat hij hem verbood het heilige sacrament te ontvangen, wat hij wel tweemaal herhaalde. Johan 

antwoordde hem toen dat hij daar iets aan zou doen. Toen Andries dat hoorde, tilde hij zijn rok op aan 

de achterkant. Er kwam toen een vrouw langs die tegen Andries zei of hij zulke woorden wel moest  

gebruiken, waarop deze reageerde en zei dat Johan van Uterwijck hem als een schelm en booswicht 

behandelde.  

 

Nr. 705 FOLIO:                 294              DATUM:                        24 april 1563 

 

Henrijck Maeler, volgens zijn ouders ongeveer 50 jaar oud, gedaagd door dr mr Herman Kroeser, 

raadgever van de vorst van Kleef, getuigt dat hij jarenlang een stuk land van de hooggeleerde dr mr 

Herman Kroeser in huur gehad heeft en dat hij zijn koeien altijd door een stuk land gedreven heeft 

groter dan 1 morgen, niet ver gelegen van Jan Hermensz huis, tussen Hasselt en Genemuiden; Jan 

Hermanszen heeft hem zelfs ettelijke jaren geleden gewezen, voordat hij, getuige, het land van dr 

Kroeser huurde, dat de weg door dat stuk land liep en dat hij zijn koeien daardoor moest drijven naar 

de weg waar een hek stond, via een stuk weideland dat Jan Hermensz placht te gebruiken, ook op dat 

moment. Hij heeft nooit gevraagd aan Jan Hermens of iemand anders om de weg te mogen 

gebruiken, maar hij heeft aan Johan gevraagd naar zijn ossen om te kijken, omdat hij ver weg 

woonde; hij heeft ze soms in de naweide gelaten, maar zei niets over de weg. Ook liet Henrick zelfs 

soms zijn paard in de naweide beslaan; getuige heeft het land ongeveer 6 jaar gebruikt.  

Lysbeth ten Apell, volgens haar ouders ongeveer 34 jaar oud, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij  

zich herinnert dat haar man, wijlen Egbert ten Apell, en zij hun ossen naar het land dreven dat zij van 

de hooggeleerde dr mr Kroeser huurden, via het land dat Johan Hermensz gebruikte en over de weg 

zoals Johan getuigt heeft, zonder dat iemand daar iets van zei en dat Jan Hermensz hen altijd er in en 

er uit heeft geholpen; hij gebruikte soms de naweide en lette op de ossen, niet vanwege de weg. 

 

Nr. 706 FOLIO:                 295              DATUM:                       26 april 1563 

 

Coert Jacobsz, ongeveer 50 jaar oud, gedaagd door Borch Tymesz, de vrouw van Laurens Boenmans 

van de Gouw, getuigt dat eiseres hem 26 c.g. schuldig was van twijg, waarvoor borg stonden bij Coert: 

Johan van Jherusalem en Egbert van Wieringen. Eiseres heeft dit bedrag in de passieweek aan  

getuige betaald; niemand van de borgen heeft ook maar iets betaald aan getuige dan zij alleen, 

waarvoor hij haar bedankt. Jan van Jherusalem was t.b.v. de schout een van de borgen waarvoor hij 1 

stuiver Brabants betaald heeft voor de onkosten. Getuige heeft afgelopen zaterdag 24 april Jan ook 

gesproken en hem medegedeeld dat eiseres hem betaald heeft en dat Jan van zijn borgtocht is 

ontheven.  

 

Nr. 707  FOLIO:                  295             DATUM:                        1 mei 1563 



RAK inv. nr. 17 

 

157 

 

 

Pouwell Berentsz, oud ongeveer 43 jaar en Cathrina Pouwelsz, oud 60 jaar, gedaagd door mr Claes 

van Urck, getuigen dat zij goed weten, Pouwell omdat hij 4 jaar knecht was en Cathrina omdat zij 17 

jaar dienstmaagd was hier in Kampen bij wijlen Johan van Urck en diens vrouw jfr Bele, ouders van 

eiser, dat Sweer Hilbrinck, schout in Zalk, gedurende jaren af en toe bij Jan van Urck en jfr Bele  

Boene mout liet halen, ook wel door zijn personeel, per kwart of per 2 of 3 mud. Getuigen hebben 

nooit gezien noch gehoord, dat Sweer Hilbrinck de mout contant betaalde noch door iemand anders 

liet betalen aan de ouders van eiser. Getuigen zijn goed op de hoogte omdat zij de mout dikwijls 

gecontroleerd hebben.  

 

Nr. 708  FOLIO:                  295v           DATUM:                        7 mei 1563              

 

Lucas Kistemaeker, gedaagd door Claes Jansz, potgieter, getuigt dat hij er bij geweest is toen Jan 

Vene aan eiser de stal verhuurde; hij heeft toen gehoord dat eiser zei dat als hij wat kon missen, hij 

Jan Vene wat wilde geven. Verder weet hij niets over deze kwestie.  

Tymen van Coesfelt, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij er bij was toen Johan Vene de stal 

overdeed aan eiser; dat terzelfdertijd door Johan Vene werd gezegd dat hij daar een varkenshok wilde 

zetten en dat eiser toen antwoordde dat als hij het kon missen, hij het graag zou toestaan; verder is er 

niets afgesproken, de huur van Jan liep tot Pasen en er werd evenmin iets afgesproken over het 

plaatsen van beesten.  

 

Nr.  709 FOLIO:                  296             DATUM:                        7 mei 1563 

 

Reyntgen, de vrouw van Herman Stamp, gedaagd door Henrick Momme, getuigt dat wijlen Engbert 

Kroeser bij haar heeft zitten drinken niet lang voor zijn dood en dat eiser hem maande voor 5 g.g., 

waarop Engbert lachend zei dat hij hem ook wel wat schuldig was. Henrick Momme antwoordde 

hierop dat hij het zo moest hebben en hem vanwege het geld niet zou verschonen. Engbert zei dat hij 

het wel zou krijgen.  

 

Nr. 710 FOLIO:                   296            DATUM:                        10 mei 1563 

 

Herman Jansz en Peter Aertzen, gedaagd door Joachim Jansz, getuigen dat zij onlangs aanwezig 

waren en gehoord hebben dat Joachim Jansz afsprak met Joachim Egbertzen dat Joachim Egbertzen 

ook een deel zou nemen van het viswater dat Herman Lambertzen van de stad gehuurd had; Joachim 

Egbertzen antwoordde hierop dat hij dat wel wilde maar dat het viswater van Herman Lambertzen wel 

60 pond duurder was dan de anderen en daar wilde hij niets mee te maken hebben. Joachim Jansz 

antwoordde dat hij daar iets aan zou doen en toen werd er afgesproken dat Joachim Egbertzen  

stuurman zou zijn en 3 g.g. huur zou betalen, waarbij hij zou delen in winst en verlies.  

 

Nr. 711 FOLIO:                  296v           DATUM:                        14 mei 1563 

 

Tyman Peterszen, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij Henrick Egbertzen heeft horen zeggen dat hij 

het water mede had overgenomen van Joachim Jansz en als huur zou betalen 3 g.g. 

 

Nr. 712 FOLIO:                   296v          DATUM:                         14 mei 1563   

 

Evert Straetemaeker, oud 57 jaar, Cornelis Arentzen, oud ongeveer 45 jaar en Grethe Evertsz, oud 

ongeveer 55 jaar, gedaagd door Alyt Peters, getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat zij zich 

herinneren dat zij vaak hun overleden ouders hebben horen zeggen dat Alyt Peters in Kampen een 

erfenis had gekregen van ene Cathrina Willems, van wie zij de naaste erfgename was; Cathrina 

Willems had in Amsterdam een broer, Claes Willemszen, een wijnkoper, in Amsterdam overleden, van 
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wie Alyt de naaste bloedverwante was en de erfgename, zoals van Cathrina, zijn zuster. Bovendien 

zeggen getuigen dat hun ouders vaak gezegd hebben dat als Alyt niet meer had geleefd, dat zij de 

naaste bloedverwanten zouden zijn, gerechtigd tot de erfenis van Cathrina en Claes.  

 

Nr. 713 FOLIO:                  297             DATUM:                        17 mei 1563  

 

Hans van Westrenen en Peter Haecke, gedaagd door Bartholomeus Hebelens, getuigen dat zij er 

laatst bij waren in de Eenhoorn toen Bartholomeus Hebelens en Thys Saellemaeker met elkaar hun 

koopmansdeals afrekenden, waarbij Thys ettelijke betalingen declareerde; het bleek tenslotte dat 

Thys Bartholomeus nog ongeveer 24 daalders schuldig bleef die hij afgelopen Viti had moeten 

betalen.   

 

Nr. 714 FOLIO:                  297             DATUM:                          17 mei 1563    

 

Jacob Jansz, gedaagd door Geerloff Roloffzen, getuigt dat hij gezien heeft in de week na Pasen dat 

eiser aan Maria van Raesvelde, geboren in het stift Munster, 10 koningsdaalders leende, die zij 

beloofde terug te geven, in aanwezigheid van getuige, op Terschelling; zij zou alle kosten betalen met 

de hoofdsom, zo Geerloff door misbetaling zou mogen.  

 

Nr. 715 FOLIO:                   297v          DATUM:                          15 mei 1563 

 

Jan Thoenisz en Frans Vette, gedaagd door Jacob Gerritzen, getuigen dat zij er onlangs bij zijn 

geweest, hier onder de Clocke voor de Witte Arent, toen zij ettelijke kooplui zagen die naar buiten 

kwamen en een schip wilden huren om naar Amsterdam te varen. Albert Wonder vroeg daarvoor 4 

c.g. van hen. Toen Jacob Gerritzen dat hoorde, zei hij dat het veer na Pasen niet meer dan 3 c.g. 

kostte, waardoor Albert Wonder kwaad werd op Jacob en hem met zijn vuist in het gezicht sloeg zodat 

zijn neus bloedde. Jacob stelde zich teweer en krabde hem met zijn ringen in het gezicht, zodat hij ook 

bloedde. Hij moest zich wel verweren, want Albert had zijn twee zoons bij zich die hun vader bijstand 

verleenden zo veel zij konden.  

Hillebrant Luitgensz, gedaagd zoals boven, getuigt zoals de vorige personen, maar meldt dat hij niet 

gezien heeft dat Jacobs neus bloedde, wel dat Albert bloed in het gezicht had.  

 

Nr. 716 FOLIO:                  298             DATUM:                          15 mei 1563 

 

Symon Jellenszoon en Johan Jacobsz alias Mispell, gedaagd door Deeuwe, Elsyen Draegersdochter,  

getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat zij aan het bed van Elsyen Draeger hebben gestaan 

toen zij op sterven lag en dat zij hoorden dat Elsyen zei dat ze Gerrith Harnasmaeker 40 ph.g. had 

geleend en dat ze wilde dat men hem ging halen om hem hiermee te confronteren, want zij had niets 

op schrift staan. Jan Jacobsz is naar Gerrith gegaan om hem te vragen of hij dat geld van Elsyen had 

ontvangen, zoals zij zei of niet. Zij was nu nog in leven en hij kon zich nog verantwoorden. Volgens 

Gerrith had dit allemaal niets te betekenen en hij ging weg. Symon meldt verder dat Deeuwe, de 

dochter van Elsyen, wel twee of drie maal naar Gerrith ging om hem bij haar moeders bed te krijgen. 

Toen Deeuwe terugkwam zonder dat Gerrith zich meldde, zei Elsyen dat hij wel kon komen, toen hij 

geld nodig had.  

 

Nr. 717 FOLIO:                 298              DATUM:                      21 mei 1563  

 

Herman Dirckszen, gedaagd door Wybrant Meyersz, getuigt dat Wybrant uit de Kuinre de mosselen 

die hij gisteren, 20 mei, hier heeft gebracht met zijn schip, onder de schelling van hem gekocht heeft, 

n.l. ieder vaatje voor 3 stuiver Brabants.  
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Nr. 718 FOLIO:                298v             DATUM:                       22 mei 1563 

Henrick Brinckman, oud ongeveer 26 jaar, gedaagd door Henrickgen Doedens, getuigt dat hij op 

vrijdag voor Vastenavond met eiseres en Albert Jacobsz van Kampen naar Deventer is gereisd en dat 

zij op het einde van de avond met Albert en Henrickgen in een herberg kwamen bij Aeltgen Zweers bij 

Deventer, waar hij toen in aanwezigheid van Henrick Banck, Lubbert Draeck en Sijgheim gehoord 

heeft dat Albert Jacobsz o.a. aan Henrickgen Doedens vroeg of ze allang uitstel van betaling wilde en 

zei dat hij haar van zijn leven niet zou dwingen. Daarop bracht Henrickgen hem een pot bier en hij zei 

weer dat hij graag wilde doen wat hij beloofd had. Zij hebben toen de nacht met elkaar doorgebracht 

als man en vrouw. Henrickgen werd door Lubbert Draeck en Henrick Banck naar Albert gebracht voor 

de nacht. Getuige is goed op de hoogte van de gang van zaken omdat hij ook in de herberg was en 

alles gehoord en gezien heeft.  

 

Nr. 719 FOLIO:                 299              DATUM:                       27 mei 1563   

 

Berent Dircksz, oud ongeveer 28 jaar, Anna Jansz, oud 35 jaar en Soete Tymesz, oud 33 jaar, 

gedaagd door Johan de Voss als gevolmachtigde van wijlen Femme van Zwolle, getuigen samen na 

apart verhoord te zijn, dat zij goed weten dat wijlen Femme van Zwolle en haar overleden man, Berent 

Lambertzen, enige tijd geleden naar Meppel zijn gereisd om de rente van 2 Hoorns gulden per jaar te 

vorderen waar zij recht op hadden, gevestigd op een huisje dat toebehoorde aan Coep Jacobsz. 

Omdat zij met haar man toen de betaling niet konden krijgen, liet ze beslag leggen volgens het 

Drentse recht, omdat ze van mening was dat zij na verloop van drie weken het geld kon opeisen.  

Intussen werd haar man ziek en stierf; zij was toen zeer verdrietig en heeft haar recht niet gehaald 

vanwege de dood van haar man en bovendien omdat haar zoon naar het oosten afreisde en lange tijd 

in het buitenland zou zijn. Zij heeft altijd geklaagd dat zij in Meppel de twee Hoorns gulden niet 

uitbetaald kon krijgen, hoewel zij daartoe gerechtigd was.  

Het is ook waar dat zij wijlen Jan Zuire een volmacht had gegeven om de rente in Meppel te vorderen;   

hij deed dit altijd d.m.v. beslaglegging en andere middelen, omdat hij de rente in kwestie altijd van 

haar wilde kopen tegen een kleine vergoeding. Omdat hij graag dronk, waar zij niet op gesteld was, 

heeft zij de volmacht weer ingetrokken.  

 

Nr. 720 FOLIO:                 299v            DATUM:                       12 juni 1563 

 

Geert Budde, gedaagd door Peter Hugo, getuigt dat hij laatst aanwezig is geweest bij Anna in de 

Eenhoorn, waar Thys van Oldenzeell o.a. aan Peter Hugo vroeg of hij toestond dat Willem Berentzen 

zijn zaak met de reders geregeld had; als dat het geval was dan zou hij, Thys van Oldenzeell, hem als 

eerste betalen, want hij wilde de zaak afronden. Hij zou hem betalen alsof het zijn eigen schuld was.   

Henrick Martensz, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Geert Budde, maar hij heeft niet gehoord dat 

Peter de eerste zou zijn.  

 

Nr. 721 FOLIO:                299v             DATUM:                      14 juni 1563  

 

Johan Huigensz, gedaagd door Jutthe, de weduwe van Pouwell Henricksz, getuigt dat hij als gekozen 

momber over de drie kinderen van wijlen Ave, de eerste vrouw van Pouwell, in 1549 er bij aanwezig 

was, toen wijlen Pouwell de drie kinderen hun moeder erfdeel gaf; er werd toen ook afgesproken dat 

hij de kinderen eenmalig 500 g.g. zou uitkeren zonder rente en dat hij hen bovendien zou verzorgen 

tot hun meerderjarigheid.  

 

Nr. 722 FOLIO:                300               DATUM:                      14 juni 1563 

 

Tyman Jacobsz, gedaagd door Henrickgen Doedens, getuigt dat hij na Maria Lichtmis, de juiste datum 

weet hij niet meer, naar Deventer reisde met zijn broer Albert Jacobsz en hun moeder, om van Albert 
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Soemerhuis te horen hoe het met de zaak van zijn broer stond. Zijn moeder had voor Albert 

Soemerhuis verschillende moten zalm meegenomen en nodigde hem uit bij hen te komen, wat hij ook 

beloofde. Nadat ze lang op hem gewacht hadden, waar getuige niet blij mee was en wat hij niet van 

Soemerhuis had verwacht, is hij de volgende dag vroeg met zijn broer Albert uit Deventer vertrokken, 

zodat hij noch zijn broer in Deventer waren, toen het vonnis werd gewezen. Het is ook waar dat hij bij 

Overenck is geweest om hem te vragen of er nog iets was, waarvoor hij beloofde aanwezig te zijn op 

de gerechtsdag.  

 

Nr. 723 FOLIO:                 300              DATUM:                      22 juni 1563 

 

Jacob Berentzen en Claes Laurensdochter, gedaagd door de broers Joachim en Henrick Egbertzen, 

getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat zij beiden aanwezig waren toen Joachim Jansz aan 

eisers een vrij viswater overdeed op 21 juni1561, de overdracht van het viswater vond plaats bij hen 

thuis, er was niemand anders bij dan getuigen, Joachim Jansz en beide eisers, deze vijf personen.  

 

Nr. 724 FOLIO:                 300v            DATUM:                      22 juni 1563 

 

Johan van Oestenbrugge, gedaagd door Joachim en Henrick Egbertzen, getuigt dat hij in 1561 bij 

Frederick Droochscherer Joachim Egbertzen en Joachim Jansz ontmoette en dat Joachim Jansz toen 

zei dat hij aan Joachim Egbertzen een viswater had overgedaan, dat gehuurd was door Herman 

Lambertzen en dat hij daarbij had afgesproken, dat Joachim Egbertzen geen verlies zou lijden als het 

viswater niet genoeg opbracht. Getuige reageerde daarop door te zeggen tegen Joachim Jansz dat 

het goed was omdat ze mensen nodig hadden om het water te bevissen. Toen Joachim Egbertzen dit 

hoorde, zei deze tegen Joachim Jansz dat ze twee verstandige mensen moesten zoeken om te 

getuigen dat hem een vrij viswater beloofd was, voor het geval hij hem in de toekomst iets niet zou 

toestaan. Joachim Jansz antwoordde hierop dat hij nooit zou doen waar de ander hem voor aanzag. 

Jan van Oestenbrugge is hierbij aanwezig en heeft alles gehoord; als dat voor hem voldoende is zal 

Jan getuigen naar waarheid.  

 

Nr. 725 FOLIO:                 301              DATUM:                      22 juni 1563   

 

Jan Jansz, alias Caerman, gedaagd door Joachim en Henrick Egbertzen, getuigt dat hij, nadat 

Joachim Jansz aan eisers een vrij viswater had overgedaan, bij Luitgen Schroer zat te drinken samen 

met anderen en dat Joachim Jansz, die daar ook was, aan getuige vroeg of hij ook gebruik wilde 

maken van een vrij viswater. Omdat getuige dacht dat hij hem een vrij viswater wilde overdoen zoals  

aan Joachim en Henrick, weigerde hij en zei dat hij dat niet wilde.  

 

Nr. 726 FOLIO:                   301             DATUM:                          25 juni 1563                    

 

Mr Florys Eykenholt, gedaagd door mr Florys Willemsz, muntmeester uit Hasselt, getuigt als gezworen 

timmerman dat ongeveer zes weken gelden, als hij zich niet vergist, hier in Kampen voor de 

Leeuwentoren de knecht van de muntmeester van Deventer, mr Baltazar, Jan genoemd, is gekomen 

die getuige van zijn werk riep omdat hij hem wilde spreken. Toen zij samen een stukje gingen 

wandelen zei de knecht tegen getuige dat hij wel gehoord zou hebben dat de muntmeester van 

Hasselt onlangs geld verloren had, waarop getuige antwoordde dat zijn neef de muntmeester hem 

had verteld dat hij geld kwijt was geraakt in Zwolle. De knecht zei dat de muntmeester van Deventer 

hem liet weten dat hij heimelijk tegen zijn neef de muntmeester in Hasselt moest zeggen, dat er op de 

munt in Deventer ettelijke stukken zilver waren gekomen om te verkopen, n.l. een plat rond stuk en het 

andere een plat vierkant stuk; ook een ring, want mr Balthazar de muntmeester heeft gehoord dat je 

neef de muntmeester ook een ring kwijt is geraakt. Verder zei hij dat hij tegen zijn neef de 



RAK inv. nr. 17 

 

161 

 

muntmeester van Hasselt moest zeggen, dat hij alleen bij mr Balthazar de muntmeester moest komen 

omdat hij zijn neef wilde helpen. Waar het ene blijft, moet het andere ook blijven! 

Hieruit blijkt dat de muntmeester mr Balthazar je neef, de muntmeester van Hasselt, een kwaad hart 

toedraagt.  

Nr. 727 FOLIO:                   301v          DATUM:                     25 juni 1563 

 

Claes Bouwensz, gedaagd door Reynar Boltenhouwer, getuigt als gezworen gemeensman dat hij 

laatst met eiser langs de Burgel liep naar boven en toen ze ter hoogte van het huis waren dat nu 

bewoond wordt door Coert Gissemaer, kwamen zij Jaspar ter Laer tegen met zijn vrouw. Jaspar was 

dronken en gebruikte veel onnette woorden tegen Reynar de eiser, die niets onfatsoenlijk terug zei. 

Jaspar was kwaad en wierp zijn mantel van de schouder en sloeg naar Reynar met zijn vuist maar 

raakte hem niet. Getuige hield Jaspar vast en Jaspars vrouw hield Reynar tegen.  

Dit alles gebeurde een uur of een half uur vóórdat zij later onder de Clocke weer ruzie met elkaar 

kregen, waar getuige niet bij was.  

 

Nr. 728 FOLIO:                    302           DATUM:                       5 juli 1563 

 

Doctor Johan Golt en Kaerle Knoppert, gedaagd door Virgily Hoebeler en Geerdt Koepzen, getuigen 

dat zij zich herinneren dat Geerdt Rynvisch en diens vrouw over het huis van Kaerle Knoppert zeiden 

dat zij uit de erfenis van mr Engbert Rynvisch slechts ontvangen hadden enige legaten zoals vermeld 

was m.u.v. wat turfmolm. Daarna bekenden zij dat ze ook nog een tas gekregen hadden met twee 

daalders erin. Er werd toen gezegd dat zij wilden dat beide partijen op schrift zouden stellen wat zij uit 

de erfenis hadden ontvangen en dat zouden inleveren.  

 

Nr. 729 FOLIO:                   302            DATUM:                        6 juli 1563     

 

Peter Albertzen Vrese, gedaagd door Johan Walle, getuigt dat hij er bij was toen Johan Walle met 

Johan Berentzen een moetsoen hield om goed te keuren dat Jan Berentzen aan Jan Walle eenmalig 

10 koopmans gulden zou geven, van het geld dat Jan Berentzen van de drost van Vollenhove namens 

Gerrith Vrancke ontvangen had t.b.v. het waterschap, aangezien wijlen Gerrith Vrancken hem die 10 

koopmans gulden schuldig was. Terzelfdertijd werd afgesproken dat Johan Walle van dat bedrag vijf 

vaan Bremer bier zou betalen dat bij Jan Berentzen werd opgedronken.  

 

Nr. 730 FOLIO:                  302v           DATUM:                       6 juli 1563 

 

Gerrith Heijmensz en Geertruidt Heijmensz, gedaagd door mr Jacob van Graesz, getuigen dat zij 

onlangs te gast waren bij eiser, waar ook Jan Hermansz en zijn vrouw kwamen. Deze wilden dat eiser  

de huurperiode zou wijzigen van het huis in de Geertstraat van der A waarin ze woonden. Na enig 

gepraat heeft eiser de huurperiode levenslang gemaakt, op voorwaarde dat ze geen koeien zouden 

houden onder het afdak, alleen een varken; hiermee waren beide partijen tevreden en accepteerden 

de regels.  

 

Nr. 731 FOLIO:                 302v            DATUM:                      8 juli 1563 

 

Wilhem Claes, gedaagd door Albert Jansz, getuigt dat hij voor het huis van Tyman Quant heeft 

gestaan in de Hagen, toen de Hagenaars de papegaai hadden afgeschoten. Hij heeft toen gezien dat 

Hans de Pijper met een getrokken degen uit het huis van Tyman Quant kwam en tegen Albert Jansz 

zei dat hij naar buiten moest komen. Toen deze nog voor de deur stond onder de luifel van het huis, 

verwondde de pijper Albert met zijn degen in zijn rechter hand. Albert kreeg een wond juist toen hij 

van leer wilde trekken; hij heeft naderhand niet gestoken of geslagen naar Hans de Pijper.  
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Nr. 732 FOLIO:                303               DATUM:                         15 juli 1563  

 

Johan van Hasselt en Stine Winter, gedaagd door Henrick Maeler, getuigen dat wijlen mr Berent die 

door wijlen Johan Thoenisz dood geslagen is, een broer had die Herman van Munster heette. 

Getuigen hebben hem wel gekend toen hij in Hasselt woonde; hij heeft twee dochters nagelaten,  

waarvan de ene getrouwd is met mr Erenst Maeler en de andere woont in IJsselmuiden en heet 

Wendele.  

 

Nr. 733 FOLIO:                303v             DATUM:                         15 juli 1563 

 

Johan Ottensz, Gerrith Jansz en Herman Willemsz, gedaagd door Wygbolt Luitgen, getuigen na apart 

verhoord te zijn, dat zij onlangs gezien hebben dat Jan Peterszen eerst uit het huis kwam en eiste dat 

Wygbolt naar buiten kwam. Hij liep Wygbolt achterna met een getrokken opsteker en deze pakte 

noodgedwongen een stuk dakpan van de grond dat hij naar Jan gooide; hij raakte hem en Jan 

bloedde. Wygbolt had verder niets scherps bij zich en kon Jan niet ontwijken, zodat Jan hem tot een 

gevecht uitlokte. Als Jan niet was tegengehouden, zou hij Wygbolt gestoken hebben.  

 

Nr. 734 FOLIO:                303v             DATUM:                         19 juli 1563 

 

Cornelis van Mechelen en Pouwell Aertzen, gedaagd door Arent Lambertzen, getuigen dat ze 

aanwezig zijn geweest toen Arent Schroer een verkoping van ossen hield met een onbekende man uit  

Antwerpen, Gerrith genaamd. Arent Lambertzen zei dat hij nooit gildebroeders als borg wilde hebben, 

maar dat hij Roloff Willemsz wel als borg accepteerde en daar tevreden mee was. Roloff Willemsz, die 

er ook bij was, nam de borgtocht aan en maakte geen tegenwerpingen; verder werd er niets 

afgesproken.  

 

Nr. 735  FOLIO:                 304             DATUM:                       15 juli 1563 

 

Arenth Voeth, gedaagd door Ghysebert Hoijer, getuigt dat hij een tijd geleden aan de overkant van de 

IJssel zat te drinken in het zomerhuisje van Claes van Wieringen en dat hij gezien heeft (toen 

Ghysebert bij hem kwam zitten) dat Ghysebert en Claes ruzie kregen over het afrekenen van het 

gelag. Claes greep onmiddellijk in en trok de mengele kan uit handen van getuige en gooide hem naar 

het hoofd van Ghysebert. Claes werd tegengehouden door getuige en uit het zomerhuisje gezet, waar 

hij erg tekeer ging tegen Ghysebert die binnen was en die hij uitschold.  

Toen dit gebeurd was, stond Ghysebert op en ging voor de deur van de waardin staan, waar zijn 

polsstok  binnen was, schopte met zijn voet en zei: “geef mij mijn polsstok of laat me binnen”. 

  

Nr. 736 FOLIO:                 304              DATUM:                         20 juli 1563 

 

Caerle Mulner, gedaagd door Jan Peterzen, getuigt dat hij laatst gezien heeft bij Herman Mulner thuis 

dat Jan Peterz en Wigbolt Luitgensz onenigheid met elkaar hadden. Hij heeft Jan o.a. horen zeggen 

dat hij hem mocht achtervolgen als hij dat wilde. Jan zei dit tegen Wigbolt toen hij van tafel opstond, 

maar waar het gevecht later overging, dat weet getuige niet.  

 

Nr. 737 FOLIO:                  304v           DATUM:                         21 juli 1563  

 

Willem Reynartzen, gedaagd door Arent Lambertzen, getuigt dat hij ’s anderendaags er bij is geweest 

bij Elsken Vene thuis, toen Arent een verkoping van ossen hield samen met ene Gerrith. Er werd aan 

getuige gevraagd of hij zich borg wilde stellen voor de betaling, maar daar was Arent het niet mee 

eens. Hij wilde geen problemen krijgen met zijn gildebroeders en meende dat Roloff wel borg voor 
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hem zou staan. Roloff, ook aanwezig, stelde zich borg voor Arenth en beloofde Gerrith garant te staan  

voor het geld. Verder werd er niets afgesproken.   

  

Nr. 738 FOLIO:                  304v           DATUM:                         23 juli 1563  

 

Jan van Essen, gedaagd door Wyllem Dyrczen, stalknecht van de stad Kampen, getuigt dat hij laatst 

wandelde naar de brug en daar gezien heeft dat de zoon van Mathias Sadelmaeker een pak kleren op 

zijn schouder droeg; om het pak was een mantel gewikkeld en het pak was zo zwaar dat de zoon 

soms wankelde, waaruit men kon opmaken dat het erg veel was.  

 

 Nr. 739 FOLIO:                 304v            DATUM:                         27 juli 1563 

 

Geerdt Lutgentsz, gedaagd door Geerdt Dubboltsz, getuigt dat de executeurs van het testament van 

wijlen mr Engbert Rijnvisch hem in de zomer van 1562 4 daalders gegeven hebben om die in Dantzig 

te geven aan de weduwe of de kinderen van Johan Rijnvisch, zoals ook gebeurd is. Naderhand kwam 

Geerdt Rijnvisch hem vragen of hij in Dantzig ook een kan met zilveren deksel had gebracht, die daar 

ook moest zijn. 

Diezelfde Geerdt Rijnvisch kwam hem afgelopen voorjaar vragen op het H. Geest kerkhof of hij weer 

naar Dantzig zou gaan, hij zou dat aan zijn familie schrijven.  

 

Nr. 740 FOLIO:                305               DATUM:                        28 juli 1563 

 

Wylhem Willemsz, bakker, gedaagd door mr Erenst Maler, getuigt dat Greetgen van Genne sedert de 

jaren 50 tot aan haar sterfdag, bij hem haar brood kwam halen en dat hij haar gedurende die tijd 

dikwijls heeft horen zeggen dat ze 5 g.g. per jaar ontving uit de stadskas en 2½ g.g. uit Ens of 

Emmeloord. Getuige heeft haar wel gevraagd wie die 7½ g.g. zou krijgen na haar dood, waarop zij 

antwoordde dat haar overleden man, Berent, stadsdienaar van Kampen was en dat Johan Thonysz 

hem zo verwondde dat hij stierf. Zij kreeg toen 100 g.g. uit de stadskas die na haar dood naar de 

naaste verwanten van haar man zouden gaan en 50 g.g. uit Ens die, met hetgeen zij verder zou 

nalaten, naar haar naaste erfgenamen zouden gaan. Zij vroeg getuige dit niet verder te vertellen 

omwille van haar familieleden.  

Anna Kerckhoff, oud 72 jaar, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij wijlen Greetgen van Genne 40 jaar 

gekend heeft en vaak van haar gehoord heeft dat de 5 g.g. per jaar die zij uit de stads kas krijgt na 

haar dood overgaan op de bloedverwanten van haar man, zoals Herman van Munster, zijn broer in 

Hasselt overleden, of op zijn kinderen. Greetgen heeft een dag voor haar dood getuige bij de hand 

genomen en gezegd dat ze moest zorgen dat het terecht kwam anders zou ze haar lelijk dwars zitten.  

  

Nr. 741 FOLIO:               306                DATUM:                       29 juli 1563    

 

Arenth Voet, oud ongeveer 53 jaar en Effze Egberts, oud 40 jaar, gedaagd door Valentijn Munter, 

doen hun getuigenis. Arenth meldt dat hij in 1553 een moetsoen heeft moeten houden tussen Victor 

van Dattelen en Claes Ruter over een stuk land in Mastenbroek; deze moetsoen is door hem, getuige, 

geschreven en ondertekend. Door overlijden wist niemand dan hij alleen dat de moetsoen bij hem 

berustte. Nu wordt dit na driekwart jaar door hem aan Valentijn bekend gemaakt.    

Effze meldt dat zij niet op de hoogte was van een andere moetsoen, toen haar momber, Jan van 

Halteren, een moetsoen hield met Claes Ruter. Ook heeft niemand ooit geweten dat Arenth Voet een 

moetsoen geschreven en ondertekend heeft over een stuk land in Mastenbroek.  

 

Nr. 742 FOLIO:                306               DATUM:                        29 juli 1563 
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Henrijck van Santhen, gedaagd door Ghysebert Hoijer, getuigt dat hij een tijd geleden heeft zitten 

drinken aan de overkant van de IJssel in het zomerhuisje van Claes van Wieringen, waar Ghysebert 

Hoijer ook langs kwam uit Mastenbroek en door iemand aangeroepen werd. Toen Ghysebert daar een 

tijdje had gezeten, kregen Ghysebert en Claes onenigheid met elkaar over het afrekenen van het 

gelag. Getuige sprak hen zo goed mogelijk toe en ging naar buiten; hij hoorde daar wel dat er gegooid 

werd, maar heeft niet gezien wie het deed. Daarom ging hij weer naar binnen, waar hij toen zag dat 

Claes een opsteker in zijn hand had. Toen getuige dat zag heeft hij geholpen hem tegen te houden. 

Hij duwde hem uit het zomerhuisje naar buiten, waar Claes zijn mes weer pakte en tekeer ging tegen 

Ghysebert die binnen was. Waar het precies over ging, wist getuige niet. Daarna ging Ghysebert voor 

de andere deur staan, die van de waardin, waar zijn polsstok lag. Hij schopte met zijn voet en zei dat 

hij zijn polsstok wilde hebben of binnengelaten wilde worden, want hij wilde naar huis.  

 

Nr. 743 FOLIO:                306v             DATUM:                         29 juli 1563 

 

Arent Poss en Wigbolt Luitgensz, gedaagd door Gerrith van Munster, getuigen dat zij onlangs gezien 

hebben dat Jacob Lackey, kwaad, tweemaal langs het huis van Gerrith liep en veel onnette en lelijke 

woorden gebruikte, zoals hondenkont, pissebed en zich afvroeg of hij wel een man van eer was. Hij 

wilde dat Gerrith naar buiten kwam. Gerrith zei niets terug en voelde zich genoodzaakt naar buiten te 

gaan om zich te verweren, omdat hij niet van hem af kon komen; hij heeft zich ook verweerd omdat hij 

door Jacob uitgelokt werd.  

 

Nr. 744 FOLIO:                 307              DATUM:                         30 juli 1563  

 

Johan van der Vecht, gedaagd door Geert Koepssen en Virgilius Hoebeler, getuigt dat hij de vrouw 

van Geert Rynvisch heeft horen zeggen dat er misschien nog meer rentebrieven te vinden waren dan 

er nu tevoorschijn waren gekomen; maar hij heeft niet gehoord dat ze zei dat Geert Coepzen ze zou 

hebben. Hij heeft wel gehoord dat Gheert Rynvisch en diens vrouw gezegd hebben dat zij uit de 

erfenis niet meer ontvangen hadden dan hun legaten en wat turf en dat Gheert en zijn vrouw beloofd 

hebben alles weer in het erfhuis in te brengen wat meer was dan hun legaten en tot de erfenis hoorde.  

 

Nr. 745 FOLIO:                  307            DATUM:                          28 juli 1563 

 

Rotger Tymmerman en Lucas Cornelisz, gedaagd door Harmen Wolterzen, getuigen dat twee jaar 

geleden op maandag voor Vastenavond Herman Wolterzen, timmerman en Michiell Volkerzen met 

Wilko Enthens hun afrekening maakten en dat toen bleek door specificatie van de kosten dat Wilko 

Enthens de beide anderen nog 13 g.g. min 1 oort, of zo iets dergelijks, schuldig was. Terzelfdertijd gaf 

hij Mychiell de timmerman daarvoor 2 daalder van 30 stuiver Brabants. Zij kregen ook woorden omdat 

Enthens verschillende dingen gemaakt wilde hebben, wat zij niet van plan waren te doen. Hij bestelde 

gereedschap bij hen voor het begin van de vasten, wat door Enthens werd geaccepteerd; wat er van 

gekomen is, weet getuige niet.  

 

Nr. 746 FOLIO:                 307v             DATUM:                        2 augustus 1563 

 

Henrick Roloffzen, gedaagd door Gerrith van Munster, getuigt dat hij laatst gezien heeft, toen hij bij 

Gerrith van Munster thuis zat, dat Jacob Lackey kwaad werd en op en neer liep voor de deur van 

Gerrith, een mes in de hand en eiste dat Gerrith naar buiten kwam; hij noemde hem hondskont en 

pissebed, vroeg of hij wel een man van eer was. Gerrith zei niets terug, maar voelde zich genoodzaakt 

een knevelstok te pakken waarmee hij naar buiten ging om Jacob te slaan, wat ook gebeurde; anders 

kwam hij niet van hem af.  

 

Nr. 747 FOLIO:                  307v           DATUM:                          2 augustus 1563 
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Willem Germensz, gedaagd door Willem Dircksen, getuigt dat hij in de stadsstal geweest is met de 

vrouw van Thys Saelemaeker, waar de vrouw van Thys zei hoe het kwam dat Willem haar [onroerend] 

goed in orde had laten brengen. Willem zei daarop dat hij dat had gedaan omdat zij het als onderpand 

aan haar broer wilde geven en het hem wilde ontnemen, wat hij niet verdiend heeft. Zij antwoordde 

dat ze het gedaan heeft omdat haar zwager haar er in wilde laten wonen.  

 

Nr. 748 FOLIO:                  307v           DATUM:                           3 augustus 1563 

 

Andries Lubbertzen, gedaagd door Jan van Uterwijck, getuigt dat hij van het begin tot het einde de 

ruzie tussen mr Florys Eyckenholt en Johan van Uterwijck onder de Clocke gezien en gehoord heeft. 

Mr Florys is begonnen met een opsteker of klein mes naar Uterwijck te steken, die hem ontweek. Mr 

Florys achtervolgde hem en omdat Johan hem niet kon ontwijken, werd hij genoodzaakt ook zijn 

opsteker te trekken om zich daarmee te verdedigen tegen het gevaar dat hem bedreigde. Maar 

Uterwijck stak hem niet, hoewel hij nog een lang rapier bij zich had. mr Florys werd tegengehouden 

door Hans van Westrenen, anders zou hij Uterwijck gestoken hebben, want hij was heel kwaad.  

 

Nr. 749 FOLIO:                  308             DATUM:                             4 augustus 1563 

 

Jan Mispell en zijn vrouw Willemken, gedaagd door mr Florys Eyckenholt, getuigen dat enige tijd 

geleden mr Florys Eyckenholt en Bartolt Hermensz met zijn broer bij hen kwamen om iets te drinken 

en dat zij terzelfdertijd mr Florys verzochten om borg te staan voor het vierde deel van het viswater de 

Wedeme, waar mr Florys op antwoordde dat hij bang was dat het hem ook zo zou vergaan als met 

Jan Bloemen. Maar Bartolt zei dat hij er geen schade van zou ondervinden.  

 

Nr. 750 FOLIO:                    308v         DATUM:                               5 augustus 1563 

 

Johan Garbrantzen, oud ongeveer 32 jaar, gedaagd door Henrick Geerloffzen, getuigt dat hij zich 

herinnert dat het op Midwinter negen jaar geleden was dat eiser in dienst van het klooster te 

Hulsbergen kwam.  

 

Nr. 751 FOLIO:                 308v            DATUM:                            5 augustus 1563                 

 

Arent Claesz, oud 50 jaar, gedaagd door Gerrith Reynartzen, getuigt dat Gerrith van hem een 

kielscheepje gekocht heeft, genaamd een Evert; hij heeft het met contant geld betaald en het schip in 

kwestie heeft toegang tot alle wateren en havens, niemand kan er enige aanspraak op maken.  

Jan Hermensz uit Blokzeil, oud ongeveer 60 jaar en Jan Gerritzen, oud 52 jaar, gedaagd zoals boven, 

getuigen na apart verhoord te zijn, dat zij er bij geweest zijn toen Gerrith Reynartzen een kielscheepje, 

genaamd een Evert, kocht van Arenth Claesz en dat toen met contant geld betaalde. Zij weten dus 

zeker dat niemand enige aanspraak kan maken op het kielschip van eiser, dat hij weer verkocht heeft 

aan Arenth Jansz uit Leeuwarden. Arenth Jansz is hem alleen nog 35 c.g. schuldig voor het schip en 

getuigen weten ook wel dat Arenth Jansz dat nog niet betaald heeft; bovendien als het bedrag betaald 

is aan eiser, zal het schip in alle wateren en havens welkom zijn en niemand kan verder enige 

aanspraak op het schip maken.  

 

Nr. 752 FOLIO:                  309             DATUM:                            6 augustus 1563 

 

Wesselt Lanferinck, gedaagd door Claes Kruse, getuigt dat een gerechtsdienaar zijn vrouw heeft 

aangezegd, nadat hij eigenaar was geworden van het huis in de Nieuwstraat naast Claes Kruse, dat 

hij, eiser, van plan was aan het huis te gaan timmeren.  
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Nr. 753 FOLIO:                  309             DATUM:                          6 augustus 1563 

 

Jan Geertzen, gedaagd door Henrick van der Hove, getuigt dat hij wijlen Jan van der Hoeve hout 

gebracht heeft uit de weert bij de IJsseldijk, toebehorend aan beide broers, maar hoeveel, dat weet hij 

niet. Henrick van der Hoeve mopperde terzelfdertijd, omdat hij zag dat zijn broer op de wagen zat met 

zijn tweede zoon; hij was er niet tevreden mee dat zijn broer het hout liet vervoeren.  

 

Nr. 754 FOLIO:                  309             DATUM:                          31 juli 1563    

 

Jacob van Dreenhuisen, gedaagd door Henrick Glauwe, getuigt dat hij afgelopen woensdag 28 juli in 

Zwolle gezien heeft, zittend op een Kamper wagen voor de Kamperpoort, dat Jan van der Vecht bij de 

wagen kwam en vroeg of er nog plaats was voor twee juffers. Henrick Glauwe antwoordde dat het wel 

mogelijk was plaats te maken, maar Johan van der Vecht antwoordde dat hij het niet wilde, als er 

geen plaats was voor de juffers, dan kon hij ook niet mee. Toen de juffers een plaats vóór op de 

wagen kregen, klom Jan van der Vecht op het wiel van de wagen om achterin te gaan zitten en zei 

tegen Henrick Glauwe dat hij ongeschikt was en beter moest weten. Henrick antwoordde hierop dat er 

voor hem geen plaats was maar wel voor de juffers. Toen werd Henrick kwaad over het gemopper en 

zei tegen Jan van der Vecht dat hij een ‘motherfucker’ was en haalde naar hem uit. Getuige heeft niet 

gezien of het raak was. Jan stapte weer van het wiel af, trok zijn mes en waarmee hij naar Henrick 

Glauwe sloeg en hem raakte terwijl hij van de wagen afging. Henrick pakte ook zijn mes en zij sloegen 

elkaar; getuige heeft echter niet gezien dat Henrick door Jan verwond werd. 

Jan Geertzen, gedaagd zoals boven, getuigt zoals Jacob, maar hij heeft ook nog gehoord dat Jan van 

der Vecht zei dat hij een buffel was en nog veel moest leren. Jan sloeg Henrick toen hij was afgestapt 

een of twee maal voordat hij zijn mes had getrokken.  

 

Nr. 755 FOLIO:                 309v             DATUM:                       13 augustus 1563 

 

Evert Zele, gedaagd door Anne uit de Eenhoorn, getuigt dat er laatst t.b.v. het huis van Anne, 20 

kannen wijn gehaald werden en toen hij Anne vroeg wie dat zou betalen, antwoordde zij dat hij zich tot 

Thoenys Snoeck moest richten, voorbij Annes deur, om hem te vragen wie de 20 kannen wijn zou 

betalen die bij Anne gedronken waren. Thoenis zei toen dat Berent Rotgertzen dat zou doen en dat hij 

het hem niet kwijt zou schelden.  

 

Nr. 756 FOLIO:                310               DATUM:                           16 augustus 1563 

 

Willem van Bronckhorst, gedaagd door Jacob Lackey, getuigt dat Gerrith van Munster laatst uit zijn 

huis kwam met een vederstaf, waarmee hij Jacob tegen de grond sloeg; hij heeft niet gezien of Jacob 

een mes in zijn hand had of enig ander verboden wapen.  

Marryken Jans, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij op dezelfde ochtend dat Gerrith van Munster en 

Jacob Lackey onenigheid hadden, heeft gezien dat Jacob Lackey vóór Gerrith stond, zonder mes of 

wapen in de hand, en zei: “pissebed, wat wil je, sla me dan.” Toen kwam Gerrith uit zijn huis met een 

vederstaf, waarmee hij Jacob, die uit wilde wijken naar het huis van Jan Vene en zich niet verweerde, 

jammerlijk een keer of twee, drie, op zijn schouder sloeg en voor het huis van Jan Vene met de 

scherpe punt op zijn arm, zodat hij op de grond viel. Toen Jacob zijn hoofd optilde, sloeg Gerrith hem 

met de vederstaf een grote wond op het hoofd zodat hij bijna buiten kennis was. Gerrith werd toen 

vastgehouden en Jacob probeerde op te staan en ging zitten voor de deur van Jan Vene, waar hij zijn 

mesje trok en daarmee het bloed uit zijn gezicht veegde.  

Getuige weet dit allemaal omdat zij het zelf vanaf het begin heeft gezien.   

 

Nr. 757 FOLIO:                 310v           DATUM:                              16 augustus 1563 
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Beerthe Dircks, gedaagd door Jacob Lackey, aan het einde van haar zwangerschap, getuigt dat zij na 

de bevalling onder ede zal verklaren dat zij onlangs gezien heeft dat Gerrith van Munster met een 

vederstaf Jacob Lackey op het hoofd heeft geslagen, zodat hij op de grond viel en bloedde; zij heeft 

niet gezien dat Jacob een mes in de hand had.  

Anna Cuiper, gedaagd zoals boven, bijna aan het einde van haar 40 weken, getuigt dat zij na haar 

bevalling onder ede zal verklaren dat zij gezien heeft dat Gerrith van Munster met een vederstaf 

achter Jacob Lackey aanliep en hem op de arm sloeg ter hoogte van het huis van Jan Vene, daarna 

op het hoofd, zodat hij viel. Als Jan Vene Gerrith niet had tegengehouden, dan had hij Jacob, toen 

deze op de grond lag, nog gestoken. Toen Jacob weer op de been was, ging hij zitten voor de deur  

van Jan Vene, waar hij zijn kleine mes pakte om het bloed van zijn gezicht te wissen. Getuige heeft 

niet gezien dat hij daarvóór een mes in de hand had.  

Grethe Sybrant, gedaagd zoals boven, bijna aan het einde van haar 40 weken, getuigt dat zij na de 

bevalling onder ede zal verklaren, dat zij gezien heeft dat Gerrith van Munster uit huis kwam met een 

vederstaf en achter Jacob Lackey aanliep, ter hoogte van het huis van Jan Vene, en hem sloeg met 

de staf zodat hij op de grond viel. Gerrith werd toen tegengehouden, anders leek het of hij Jacob 

doodgestoken zou hebben.  

 

Nr. 758  FOLIO:                311               DATUM:                         16 augustus 1563 

 

Egbert Geeloffzen, bakker, gedaagd door Ghysbert Hoijer, getuigt dat Claes Wolterzen een tijd 

geleden aangeklaagd werd bij de drost van IJsselmuiden, Willem van Buckhorst, door Jacob[v], de 

weduwe van Henrick Goyens, omdat Claes Wolterszen geweld tegen haar gebruikt had. Claes werd 

daarop aangehouden en opgesloten, maar tenslotte werd er gevraagd, onder borgstelling van zijn 

familie om een rechtsdag en dit werd toegekend. Claes en zijn getuige meldden zich op de rechtsdag 

maar Jacob[v] kwam niet opdagen, noch haar vertegenwoordiger. Toen werd er een uitspraak 

gedaan, die ook aan Arenth Voeth werd medegedeeld, omdat zij niet bij de zitting aanwezig was; zij 

moest Claes met rust laten. Naderhand, toen de drost boven in de kamer van Grete van der Vene ging 

zitten, kwam Jacob[v] binnen en viel voor hem op de knieën; zij smeekte hem, huilend, in 

aanwezigheid van de omstanders en bijzittters, om vergiffenis, want ze had iets te haastig gesproken.  

Arenth Voeth, gedaagd zoals boven, getuigt dat een tijd geleden Jacob[v], de weduwe van Henrick 

Goijensz, Claes Wolterszen heeft aangeklaagd bij de drost van IJsselmuiden, waarom weet hij niet 

meer, waarop Claes werd aangehouden en in de boeien gesloten. Zijn familie stond borg voor hem en 

hij wilde op de rechtsdag verschijnen, wat ook gebeurde. Claes verscheen op de rechtsdag, Jacob[v] 

niet en ook geen vertegenwoordiger. Het vonnis werd uitgesproken en zij moest Claes met rust laten. 

Naderhand kwam zij boven in de kamer van Grethen van der Vene in IJsselmuiden, waar de drost zat 

met veel vrouwspersonen: zij viel voor hem op de knieën en smeekte hem, huilend, om vergiffenis, 

want zij had iets te haastig gesproken.  

 

Nr. 759 FOLIO:               311v              DATUM:                         17 augustus 1563 

 

Anna Egberts, ouder dan 70 jaar, gedaagd door Walyck Walensz uit Amsterdam, getuigt dat zij in 

1562 omstreeks St. Jacob in Amsterdam is geweest, waar zij Dinie Peters sprak, de moeder van eiser, 

die haar opdroeg om Aeltgen van Ens in Kampen te manen vanwege een bepaalde schuld. Toen zij 

weer in Kampen was heeft getuige Aeltgen dit aangezegd namens Dinie Peters. Dit vond plaats niet 

lang voor het overlijden van Aeltgen, die getuige antwoordde dat ze van plan was naar de 

Amsterdamse kermis te gaan en met Dinie af te rekenen; maar zij is voor die tijd overleden.  Nadat zij 

Aeltgen dit had aangezegd, is getuige niet in Amsterdam geweest; wel heeft zij twee of drie jaar 

geleden geld gebracht aan de moeder van eiser in Amsterdam namens Aeltgen van Ensz, maar 

hoeveel dat was, weet zijn niet meer.  

Heylle ter Hellen, tussen de 50 en 60 jaar oud, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij in 1562 omstreeks 

St. Jacob in Amsterdam is geweest, waar Dinie Peters haar verzocht om Aeltgen van Ensz namens 
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haar te manen. Getuige vroeg toen voor welk bedrag en Dinie zei dat het ging om 28 c.g. Terug in 

Kampen, heeft zij Aeltgen gevraagd te betalen, waarop deze antwoordde dat ze van plan was naar de 

Amsterdamse kermis te gaan en Dinie dan te betalen; intussen is Aeltgen overleden. Getuige heeft de 

Cellebroeder priester Kerstyen gezegd, toen Aeltgen opgebaard stond, dat zij in Amsterdam een 

schuld had bij Dinie Peters, maar de Cellebroeder zei dat ze daar niets over had gezegd. 

Femmeken Gerrits, oud 65 jaar, gedaagd zoals boven, meldt dat zij ongeveer 2½ jaar geleden in 

Amsterdam linnen doek te koop had aangeboden; Dinie Peters kwam toen bij haar en vroeg of zij haar 

een doek wilde geven op naam van Aeltgen van Ensz, waar getuige op antwoordde dat het wel 

betaald moest worden, anders was getuige de schuldige. Getuige gaf Dinie een stuk doek en Aeltgen 

van Ensz heeft het betaald.  

 

Nr. 760 FOLIO:                  312v           DATUM:                        21 augustus 1563 

 

Henrick van Santhen, gedaagd door Claes van Wieringen, getuigt dat laatst aan de overkant van de 

IJssel Gysbert Hoyer en Claes van Wieringen bij hem in de hof waren waar zij onenigheid met elkaar 

kregen. Getuige vroeg Claes zijn mes te trekken, maar of hij nog iets meer tegen hem gezegd heeft, 

weet hij niet meer. Hij heeft evenmin gezien dat Claes uitweek naar het huis van de waardin, maar wel 

dat Gysbert met zijn voet tegen de deur schopte en zijn polsstok eiste; toen dat gebeurd was, ging hij 

met Roloff van Wieringen en Gysbert Hoyer naar huis en persisteerde bij zijn getuigenis van 30 juli 

t.b.v. Gysbert Hoyer.  

 

Nr. 761 FOLIO:                312v             DATUM:                            23 augustus 1563 

 

Herman Wyllemsz, gedaagd door Wessell Berentsz, getuigt dat hij op 17 augustus bij Jan Myspell in 

het Gulden Hooft heeft zitten drinken met Wyllem Karstgensz en Arendt Posz; Wyllem en Arendt lieten 

Wyllem, de eiser, halen en kregen woorden met hem over de twee erven die Wessell in de Wijnkelder 

had ingezet. Wessell Berentsz begon toen erg te huilen en vroeg o.a. aan Wyllem en Arendt of ze 

hem uit Kampen weg wilden hebben. Getuige Herman vroeg aan Wyllem en Arendt of ze Wessel iets 

beloofd hadden, als een man iets heeft beloofd, dan moet hij het ook waarmaken. Wyllem Karstgensz 

zei tegen Wessell dat het daar niet om ging. Daarna vroeg Arendt Posz aan Wessell wat hij dan met 

die erven wilde doen, waarop Wessell antwoordde dat hij het vierde deel ervan wilde houden en doen 

wat een landheer verplicht is te doen, niet meer en niet minder. Arendt antwoordde hierop dat zij zich 

hieraan zouden houden, waarna allen elkaar de hand schudden.  

 

Nr. 762 FOLIO:                  313             DATUM:                       23 augustus 1563 

 

Warner van Stenforden, gedaagd door Wessell Berentsz, getuigt dat nadat eiser in de Wijnkelder op 

13 augustus de twee erven had verkocht, waarvan zij twee taken wijn gekregen hadden, Wyllem 

Karstgensz en Arent Posz in de Wijnkelder kwamen en tegen getuigen zeiden dat alles wat Wessell, 

Wyllem en Arendt met elkaar gedronken hadden, op één rekening moest worden gezet. En Wessell 

heeft nu ongeveer acht dagen geleden met getuige afgerekend hetgeen hij en Wyllem en Arendt op 

de verschillende avonden van de toeslag van de stads landerijen gedronken hadden, daarbij waren de 

zeven taken wijn weggelaten.  

 

Nr. 763 FOLIO:                  313v             DATUM:                        23 augustus 1563 

 

Herman Kerckhoff en Anna Kerckhoff, gedaagd door Thoenys Brouwer, getuigen dat zij zich 

herinneren dat de koestal achter het huis de Swane, dat eiser nu heeft, Achter de nieuwe Muur, 

vroeger toebehoorde aan hun overleden vader, Dirck Kerckhoff; het was toen zijn brouwhuis met een 

nieuwe muur aan het brouwhuis van eiser, met ijzeren tralies. Dirck Kerckhoff heeft het brouwhuis met 
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de muur en de tralies (wat nu de koestal van eiser is) verkocht aan Jan inde Swane op de voorwaarde  

de ramen nooit meer dicht te timmeren.  

 

Nr. 764 FOLIO:                 314               DATUM:                         25 augustus 1563 

 

Willem Wijnoltzen en Engbert Gerritzen, gedaagd door Jan Gerritzen Collart, getuigen dat zij 

aanwezig waren bij wijlen Geert Meppeler, waar zij gezien hebben dat Henrick Michielsz een 

getrokken opsteken in zijn hand had en Jan Gerritszen Collart van de ene tafel naar de andere dwong; 

Jan ontweek hem steeds, maar omdat hij hem niet kwijt kon raken, heeft hij noodgedwongen uit 

zelfbescherming Henrick gewond, anders zou Henrick hem doorstoken hebben.  

 

Nr. 765 FOLIO:                 314               DATUM:                          25 augustus 1563  

 

Ghisbert Hermensz, gedaagd door Pouwell Pouwelsz, getuigt dat hij laatst gezien heeft op de 

Vloeddijk bij het houten bruggetje, dat een vrouwspersoon, die hij niet kende, een grote knuppel in 

haar hand had waarmee ze het paard van eiser sloeg, zowel op het hoofd als op het lichaam, overal 

waar zij het paard maar kon raken. Ze sloeg zo veel dat de knuppel in tweeën brak. 

Claes[v] Laurensz, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij laatst toen ze op de Vloeddijk liep, gezien 

heeft dat een vrouwspersoon, die zij niet kende, het paard van eiser hard sloeg, op het hoofd en waar 

zij hem maar raken kon, met een grote knuppel, die in tweeën brak. Getuige zei toen dat als de 

eigenaar van het paard dit wist, hij het niet zou toelaten, waarop de vrouw antwoordde dat zij het wilde 

doen.  

 

Nr. 766 FOLIO:                314v             DATUM:                         27 augustus 1563 

 

Reynar van der Borch, gedaagd door Wessell Berentsz, getuigt dat afgelopen zondag, als hij het goed 

onthouden heeft, Hans van Westrenen, Henrick Petersz en Cornelijs Aertsz  bij hem zaten te drinken 

en dat hij Cornelijs hoorde vertellen hoe de erven bij Arent Posz de 3e dag nadat bij de afslag in de 

Wijnkelder de twee erven door Wessell Berentsz waren ingezet, bij hem, Cornelys terecht waren 

gekomen waren. Hij had aan Arent Posz gevraagd, hoe het met de erven gesteld was, waarop Arent 

antwoordde dat het niet eerlijk was als men niet deed wat beloofd was.  

 

Nr. 767 FOLIO:                 315              DATUM:                          27 augustus 1563 

 

Geertgen Geertsdr en Jutte Cornelysdr, gedaagd door Geert van Dittem, getuigen samen na apart 

verhoord te zijn, dat zij een tijd geleden achter de nieuwe Muur waren, waar zij gehoord hebben dat 

de vrouw van Geerdt Aertsz heel heftig tegen Geerdt van Dittem riep als hij een man van eer was, of 

hij haar dan wilde slaan. Zij stond voor hem, buiten de deur van haar huis. Ook de vrouw van Geert 

Aertsz gebruikte veel onnette woorden tegen Gerrit van Dittem. Deze tilde tenslotte zijn arm op om 

haar te slaan, maar getuigen hebben niet gezien of hij het ook deed.  

Anna Gerritsdr getuigt in grote lijnen zoals Geertgen en Jutte, maar zij heeft niet gehoord dat de           

vrouw van Geerdt Aertsz aan Gerryt van Dittem  vroeg of hij een man van eer was, maar alleen dat ze 

zei, met beide armen in haar zij, kom hier en sla mij.  

 

Nr. 768 FOLIO:                315v              DATUM:                         27 augustus 1563 

 

Cornelys Aertsz, gedaagd door Wessell Berentsz, getuigt dat hij op donderdag na OLV-Hemelvaart op  

de Zwartendijk aan Arent Posz gevraagd heeft hoe hij het met Wessell  Berentsz geregeld had, 

waarmee hij de twee erven bedoelde door Wessell in de Wijnkeler ingezet; hierop antwoordde Arent 

Posz hem dat hij van Wessell de helft van het ene erf had afgenomen.  
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Nr. 769 FOLIO:                 316              DATUM:                         28 augustus 1563  

 

Johan Henrixen alias Bungart, gedaagd door Wessell Berentszen, getuigt dat hij gehoord heeft, op de 

avond dat in de Wijnkelder de stads landerijen werden ingezet, dat Arent Posz die met Henrick 

Wolffzen naar de Kalverhekkenpoort ging om eruit gelaten te worden, tegen hem zei dat de beide 

erven die Wessell had ingezet voor hem bestemd waren en dat hij ging wonen op het erf van Henrick 

Velthuis; Wessell houdt daarvan het vierde deel en Willem Kerstgensz zal het erf krijgen waarin de 

kinderen van Anne Stevens wonen.  

 

Nr. 770 FOLIO:                 316              DATUM:                         27 augustus 1563 

 

Luitgen Hermensz, gedaagd door Gerrith van Hatthem, getuigt dat hij laatst met zijn wagen Anna 

Cuipers met haar zoon vervoerd heeft vanaf Hattem naar Kampen; hij kwam toen eiser tegen, maar hij 

heeft niet gezien heeft dat deze iets onbehoorlijks deed t.o.v. Anna of dreigde haar te slaan.  

 

Nr. 771 FOLIO:                 316v            DATUM:                         28 augustus 1563    

 

Cornelis Henricksz, gedaagd door Cathrina, de vrouw van Henrick Michielsz, getuigt dat hij gezien 

heeft op het plaatsje van wijlen Geert Meppeler, dat Jan Gerritszen en Henrick Michielsz ruzie met 

elkaar hadden en dat Jan Gerritszen Henrick in zijn gezicht verwondde zodat hij zich omkeerde. 

Henrick greep stenen waarmee hij naar Jan Gerritszen gooide, maar hem niet raakte. Meer weet 

getuige niet over deze kwestie, hij heeft ook het begin van het gevecht niet gezien.  

 

Nr. 772 FOLIO:                 316v            DATUM:                          28 augustus 1563  

 

Gesse Meppelar, gedaagd zoals boven, getuigt dat Jan Gerritszen Collart een bode gestuurd heeft 

naar haar huis voor Henrick Michielsz om met hem uit te varen, omdat hij hem had ingehuurd. Toen 

Jan hoorde dat Henrick dronken was, huurde hij een ander in, wat door Henrick niet goed werd 

opgenomen. Hij zei dat hij zijn geld wilde hebben zoals hem beloofd was. Collart vroeg hem wat hij 

hebben wilde en dat was 15 stuiver. Henrick speelde met zijn mes, in en uit; tenslotte namen zij elkaar 

bij het haar; Jan Gerritszen stond op en ging naar een ander gelag, waar Henrick hem volgde, het 

mes in de hand. Toen gingen allen die daar zaten naar een kamertje achterin en getuige nam Henrick 

bij de arm, bracht hem naar buiten en deed deur dicht. Toen dat gebeurd was, stond Collart op van 

zijn gelag en opende de achterdeur, ging tekeer en verwondde Henrick.  

 

Nr. 773 FOLIO:                317               DATUM:                          28 augustus 1564 

 

Cornelis Henricksz en Gesse Meppelar, gedaagd door Jan Gerritszen alias Collart, getuigen over 

verschillende vragen hen gesteld, dat zij blijven bij hun getuigenis gedaan op verzoek van Cathrina, 

de vrouw van Henrick Michielszen.  

 

Nr. 774 FOLIO:                 317              DATUM:                           30 augustus 1563 

 

Anna Cuiper en Wilhem Cuiper, gedaagd door Jan ter Stegen, getuigen samen na apart verhoord te 

zijn, dat zij tussen Buckhorst en Claren Water, dat producent heeft verkregen, aangekomen waren en 

dat zij eiser verzochten om bij hen te blijven om hen te helpen voorbij de Sallandse sluis te komen, 

omdat zij erg bang waren, want Gerrith Backer, de knecht van Arent van Tuyl, had Anna en Berent 

Cuiper gedreigd onderweg de keel door te snijden, bij een sloot of een wetering waar zij voorbij 

kwamen. Eiser bleef een tijd lang bij de wagen op de weg om hen te helpen en ervoor te zorgen dat 

ze in vrede weer thuis zouden komen. Toen zij voorbij de herberg kwamen waar Gerrith Backer en zijn 

companen waren die hen zagen, kwam Alyt de dienstmaagd van de waardin, hen tegemoet voordat 
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ze bij de herberg waren en zei tegen Anna dat ze van de wagen af moest gaan en naar het huis van 

Vogelsanck moest vluchten, omdat ze in de herberg zaten en hen gezien hadden.    

 

Nr. 775 FOLIO:                 317v            DATUM:                            31 augustus 1563  

 

Leonart van Lymborch, gedaagd door Wessell Berentzen, getuigt dat, nadat Wessell Berentzen op de 

13e augustus in de Wijnkelder de twee erven van het Raes had ingezet en daarvan zeven taken wijn 

gekregen had in aanwezigheid van getuige, Wilhem Kerstgensz en Arent Posz bij Warner, de knecht 

kwamen en zeiden dat alles wat Wessel, Wilhem en Arent met elkaar gedronken hadden op één 

rekening moest worden gezet, alles met toestemming van de twee anderen. Getuige is daar bij 

geweest toen Wessell met Warner de wijnknecht uitrekende wat hij met Wilhem en Arent op de 

verschillende avonden van de openbare verkoop van de stadslanderijen gedronken had, waarbij de 

zeven taken weggelaten werden.   

 

Nr. 776 FOLIO:                     317v        DATUM:                         1 september 1563                       

 

Henrick Wulffzen, poortsluiter, gedaagd door Arenth Posz, getuigt dat Arent Posz laatst bij hem kwam 

om via de Kalverhekkenpoort de stad uit gelaten te worden; hij heeft niet gezien dat Arent toen 

iemand aansprak of woorden wisselde met iemand, noch dat hij Jan Henricksz alias Bongert daar 

gezien heeft.  

 

Nr. 777 FOLIO:                    317v         DATUM:                          31 augustus 1563  

 

Leffert Sinker, gedaagd door Wessell Berentszen, getuigt als gemeensman dat Wessell Berentszen bij 

hem voor de deur kwam ’s avonds om 4 uur, toen men de twee erven van het Raes, de Ruedehoup 

en de weerd naast het Piperszant, in de stads Wijnkelder voor de eerste keer inzette voor opslag. Hij 

vroeg getuige of hij hem een plezier wilde doen en voor hem wilde opschrijven wat de beide erven, 

waar de kinderen van Henrick Velthuys en Anna Stevens nu wonen, opbrachten. Getuige weigerde dit 

te doen, maar vertelde wel wat de huur ervan was en dat hij daar over heen moest gaan. Getuige  

vroeg verder aan Wessel of hij het voor zich zelf deed of voor iemand anders, waarop Wessel 

antwoordde dat hij een volmacht had van anderen. Getuige zei toen dat het zo wel goed was.  

 

Nr. 778 FOLIO:                  318             DATUM:                          1 september 1563 

 

Roloff Cuiper en Wilhem Dircksz Coster, gedaagd door Evert Geertzen, getuigen dat zij gehoord 

hebben dat mr Engbert, gewezen pastoor van de Buitenkerk, vroeg aan wijlen Herman Geertzen of hij 

aan zijn broer Evert al zijn kleren en zijn beste muts wilde geven, behalve zijn beste ‘hangart”, waarop 

deze bevestigend antwoordde. Zijn vrouw Janneken, ook aanwezig, beloofde nadrukkelijk dit alles te 

doen met haar mans kleren.  

 

Nr. 779 FOLIO:                  318v           DATUM:                          9 september 1563 

 

Hans Haeke, schout op Urk en in Emmeloord, oud ongeveer 50 jaar en mr Henrick van Vijender, oud 

ongeveer 40 jaar, gedaagd door Joachijm Ruseman, getuigen na apart verhoord te zijn dat Hans 

Westerwolt, inwoner van Zwolle die, zoals gezegd wordt, nu in Antwerpen in hechtenis zit, in de tijd 

die hij in Zwolle doorbracht, zich zeer correct heeft gedragen zowel in woorden als in daden en zich 

altijd een eerlijk mens heeft getoond; er zijn geen kwalijke zaken te melden.  

Henrick Maeler, oud 50 jaar, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij met Hans Westerwolt zakelijke 

belangen heeft gehad en hem niet anders heeft gekend dan als een eerlijke en vrome koopman. Hij 

heeft nooit gehoord dat er problemen waren. 
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Herman Vette, waard in de Witte Arent, oud 52 jaar, gedaagd zoals boven, getuigt dat Hans 

Westerwolt ongeveer vier jaar geleden bij hem in de herberg kwam en zich tegen iedereen als een 

vroom en eerlijke koopman heeft gedragen, er zijn hem geen kwade feiten bekend.  

 

Nr. 780 FOLIO:                319               DATUM:                          9 september 1563 

 

Johan ter Stege, gedaagd door Anna Kuyper, de vrouw van Velicken Kuyper, getuigt dat hij op de dag 

van de kermis in Zalk met zijn broer Tyman ter Stege ’s middags uit Hattem is weggegaan en toen ze 

tegenover een land, genaamd de Elsenkampjes, gekomen waren, heeft getuige gehoord dat Gerryt 

Backer, Berent Kuyper, de knecht van Arent van Tuyll en Anna Kuyper, de weduwe van Jacob 

Kuyper, bijeen waren en nogal tekeer gingen; ze zeiden dat ze Anna Kuyper, de eiseres, met het kind 

van de moordenaar wilden wurgen en om het leven brengen. Toen getuige dit hoorde, is hij met zijn 

broer weggegaan en komende op het land van Bartolt van Wilsum, kwam Gerryt Backer bij hem en 

getuige vroeg hem waar hij naar toe ging. Hij antwoordde dat hij naar de hoer van de moordenaar 

ging (hij bedoelde Anna Kuyper, de eiseres) die hen voor Hattem was ontsnapt en die hij wilde 

ombrengen voordat ze in Kampen kwam. Getuige vroeg hem of hij dat echt wilde en dat bevestigde 

hij. Verder zei getuige hem nog dat Velick wilde praten, maar volgens Gerryt was hij een leugenaar en 

een moordenaar, net zoals alle anderen die dat zeggen. Buckhorst heeft hem vrijgeleide naar 

IJsselmuiden gegeven met het land. 

Tymen ter Stege, gedaagd zoals boven, getuigt dat alles zo heeft plaats gehad als zijn broer gezegd 

heeft. Hijzelf heeft ook aan Gerryt Backer gevraagd waar hij naar toe ging en deze antwoordde dat hij 

de hoer van de moordenaar ging ombrengen, hij bedoelde Anna. Getuige antwoordde hem hierop dat 

hij moest accepteren dat zijn vader doodgestoken was en dat Anna, de weduwe van Jacob Kuyper, 

geen familie van hem was. Gerryt antwoordde dat hij daar zijn hals voor wilde laten.  

 

Nr. 781 FOLIO:              320                 DATUM:                        11 september 1563 

 

Derck Jansz, gedaagd door Wessell Berentszen, getuigt dat hij en Andries Derrickszen afgelopen 

woensdag ’ s avonds buiten de Cellebroederspoort waren bij Wylhem Karstgensz, die op zijn wagen 

lag en aardig wat op had; getuige en Wylhem spraken samen over de twee erven van het Raes die 

Wessel, de eiser, bij de openbare verkoop had verkregen. Ze vroegen o.a. aan Wilhem Karstgensz 

hoe het ging tussen Wessell en hem en zeiden dat hij hem wel wilde helpen om meiers te krijgen. 

Wylhem antwoordde hierop dat Wessell niets verkeerds had gedaan en dat hij niet meer met hem zou 

vechten. Hij zou hem morgen zijn kok sturen ( hij bedoelde zijn vrouw) om haar te bepraten, want zij is 

tegen en anderen willen niet graag naast Posz wonen. 

Andries Derrickszen, gedaagd zoals boven, bevestigd de woorden die gesproken zijn tussen Derck 

Jansz en Wylhem Karstgensz, maar hij heeft niet gehoord dat Wylhem gezegd heeft dat hij niet graag 

bij Posz zou wonen.  

 

Nr. 782 FOLIO                  320v            DATUM:                        13 september 1563 

 

Ghysbert Louwe, gedaagd door Bartolt van Wilsum en zijn adherenten, getuigt dat hij in 1559 

omstreeks Pinksteren van Geert Vriese het schip kocht waar hij altijd in voer; hij zou daar 404 c.g. 

voor betalen. Geert Evertzen bezat het achtste deel ervan; getuige is omstreeks Sacramentsdag van 

dat jaar met het schip naar Noorwegen gaan zeilen. 

 

Nr. 783 FOLIO:                 321              DATUM:                          11 september 1563 

 

Janneken Meyers, gedaagd door Ghysbert Donharne, getuigt dat zij laatst mee ging met Henrickgen 

Berentz en Cathrina, de vrouw van Ghysbert, naar Hasselt; Cathrina wilde daar naar toe gaan, zo ze 
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zei, omdat haar neef Claes Colck haar 20 of 25 gulden zou lenen waarmee ze Henrickgen Berentz 

tevreden kon stellen en kon betalen.  

Toen ze in Hasselt kwamen heeft Cathrina haar neef aangesproken over het geld, maar deze klaagde  

dat hij op dat ogenblik slecht bij kas was. Hij deed zijn buidel open en haalde er twee daalders uit die 

hij haar schonk. Als hij beter bij kas was geweest, zou hij haar niet in de steek hebben gelaten. De 

twee daalders gaf Cathrina onmiddellijk aan Henrickgen en ze gingen weer terug naar huis. Toen ze 

ongeveer bij de Karthuizers waren, zei Henrickgen ernstig dat Cathrina haar recht deed en haar 

schuld betaalde. Cathrina biechtte al haar schulden op die zij zich herinnerde en Henrickgen 

antwoordde daarop dat ze tevreden  zou zijn als Cathrina haar jaarlijks 12½ gulden zou geven en 

bovendien de helft in natura; de helft in geld gedurende acht jaar. Tryne antwoordde Henrickgen  

hierop dat ze daarmee akkoord ging en dat ze eerlijk wilde betalen. Getuige dit horende, vroeg of hun 

beider echtgenoten hier ook mee tevreden waren en dit werd bevestigd. Ze vroegen aan getuige of ze 

niet 2 daalders had om te kunnen zeggen tegen hun man dat zij in Hasselt zoveel extra ontvangen 

hadden en zij nog meer tevreden zouden zijn. Zij zouden naar Geertgen Blauwe gaan en van haar 4 

of 5 gulden lenen. ’s Anderendaags ging zij naar Henrickgen en vroeg haar waar het contract bleef, 

waarop Henrickgen antwoordde dat alles bleef zoals afgesproken was.  

Nr. 784 FOLIO:                  321v           DATUM:                            11 september 1563  

 

Geertgen Bloeme gedaagd zoals boven door Gysbert Backer, getuigt dat Henrickgen Backer haar 

vroeg om 4 of 5 daalders te lenen, die zij haar de volgende dag weer terug zou geven. Getuige heeft 

het geld uit haar kantoor gehaald en Henrickgen heeft het haar weer teruggegeven.  

Egbert Rotgertzen, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij laatst gehoord heeft voor het gerecht dat 

Henrickgen Berentsz te recht stond en bekende dat zij van Trijnken Backer 16 halve g.g. had 

ontvangen.  

 

Nr. 785 FOLIO:                 321v            DATUM:                             11 september 1563  

 

Wychar Henricksz gedaagd door Marryken Lanzynck, getuigt dat hij gezien heeft dat het paard van 

Pouwell Pouwellsz in de wei stond voor het huis van Marryken en daarbij over het doek van Marryken 

liep dat daar te bleken lag. Het doek werd er niet beter van en toen het paard er weer overheen wilde 

lopen, wat Marryken zag, nam zij een droge bos takken in de hand en sloeg het paard ermee op de 

billen en verder niet; zij dreef hem van het bleekveld naar de straat, waar zij het paard nogmaals wilde 

slaan maar hem niet raakte en met de stok tegen de straat sloeg die toen in tweeën brak.  

Getuige meldt verder dat het paard, nadat Marryken hem op de billen had geslagen, wel acht dagen 

geweid werd op de Vloeddijk waar getuige geen enkele verwonding van hem gezien heeft.  

Dit alles gebeurde op dezelfde tijd waar Ghysbert de wever over getuigd heeft.  

 

Nr. 786 FOLIO:                  322             DATUM:                             11 september 1563 

 

Wendele Arens, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij gezien heeft, nadat het paard van Pouwell 

Pouwells over het doek van Marryken had gelopen en het erg had beschadigd, dat het paard weer 

opnieuw naar het doek ging; toen zij dat zag riep ze Marryken en zei dat ze het paard weg moest 

jagen. Marryken pakte een garvenstok en waarmee ze het paard op de billen sloeg; de derde maal 

sloeg zij mis en de stok kwam op de straat terecht en brak in tweeën. Getuige heeft gezien dat het 

paard in kwestie de volgende dag om vier uur ging weiden voor de deur van Pael van Wilsum, waar 

Jan van Doesburg kwam die het paard weghaalde. Getuige heeft ook gezien dat het paard op de 

Vloeddijk en de Burgwal ging weiden, nadat Marryken hem had geslagen, waarvan hij ogenschijnlijk 

geen last had. Dit alles gebeurde op dezelfde dag waarop Ghysbert de wever heeft getuigd.  

 

Nr. 787 FOLIO:                  322             DATUM:                             11 september 1563 
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Digna, de vrouw van Jelis Steenhouwer, gedaagd zoals boven, meldt dat zij gezien heeft dat het 

paard van Pouwell Pouwells over het doek van Marryken Lanzing liep. Toen dat gebeurd was, riep 

een vrouw tegen Marryken dat het paard weer terugkwam naar het doek. Marryken sloeg toen het 

paard met een oude garvenstok op de billen en joeg het weg. Dit gebeurde op dezelfde tijd waar 

Gysbert de wever over heeft getuigd.  

 

Nr. 788 FOLIO:                 322              DATUM:                        15 september 1563 

 

Joest Backer gedaagd door Jan Wiltschut, getuigt dat hij van wijlen Jan Berentszen twee varkens  

gekocht had, waarvoor hij in het bijzijn van Jan Wiltschut en wijlen Jan Berentszen, 4 enkele daalders 

en 4 stuiver Brabants betaald heeft.  

 

Nr. 789 FOLIO:                  322v           DATUM:                         15 september 1563       

 

Henrick van Romunde, gedaagd door Helmich Gerritszen, getuigt dat hij aanwezig was toen eiser 

afrekende met Herman van Coesfelt, die nog 32½ stuiver Brabants schuldig bleef.  

 

Nr. 790 FOLIO:                  322v           DATUM:                        15 september 1563 

 

Francke Geertsz, gedaagd door Wessell Berentsz, getuigt dat op 7 september toen de Grote en 

Kleine Esch en enige andere percelen voor de eerste maal ingezet werden, getuige, Coert 

Messeler,Henrick Stevensz uit Grafhorst en Wessell Berentsz, de eiser, in de Wijnkelder bijeen waren 

om 1 of 2 mengelen wijn te drinken. Wylhem Karstgensz kwam bij hen zitten, zodat Arent Posz, die op 

diezelfde bank zat met de rug naar hem toegekeerd, tegen Wylhem zei dat hij maar naar huis moest 

gaan. Wylhem antwoordde daarop dat hij aan de overkant moest gaan zitten, wat Arendt niet wilde, 

volgens hem was Wessell Berentsz er op uit om te klikken, hij wilde niet met hem aan één tafel zitten. 

Volgens getuige gedroeg hij zich als een schelm. Wylhem Karstgensz antwoordde Arendt Posz dat hij 

wel met hem wilde drinken en dat hij hem aardig vond.  

Coert Messeler gedaagd zoals boven, getuigt zoals Francke Geertsz, maar hij heeft niet gehoord dat 

Arendt Posz zei dat hij een schelm was.  

 

Nr. 791 FOLIO:                 323              DATUM:                       15 september 1563 

 

Anna, de vrouw van Johan Henrixz Bungartz, gedaagd door Wessell Berentsz, getuigt dat op de 

avond dat de stads landerijen in de Wijnkelder werden ingezet, Arendt Posz naar huis wilde gaan toen 

men de poorten sloot en hij op de Kalverhekkenbrug Johan Henricksz tegenkwam met getuige. Arendt 

was dronken en zei tegen Johan, terwijl hij zijn handen op zijn schouders legde, dat de beide erven 

die Wessell had ingezet voor hen waren ingezet, hij zou gaan wonen op het erf van Henrick Velthuys, 

waarvan Wessell het vierde deel zelf zou houden en Wylhem Karstgensz zou gaan wonen op het erf 

van de kinderen van Anne Stevens. Zijn vrouw zal nu Kampereilands leren.  

 

Nr. 792 FOLIO:                  323v           DATUM:                        15 september 1563 

 

Kerstyen Backer, gedaagd door Cathrina, de vrouw van Henrick van Vreden, getuigt dat hij onlangs 

op verzoek van schipper Henrick van Vreden zes last rogge gemeten heeft, die Henrick Schonenberch 

in Deventer zou ontvangen en die hij gemeten heeft en niet weggebracht, zoals hij volgens zijn eed 

schuldig is te doen.  

 

Nr. 793 FOLIO:                   323v          DATUM:                         20 september 1563  
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Jan van den Vene, gedaagd door Valentijn Munther, getuigt dat men altijd gewend was te drijven en te 

rijden over de werf van Claes Claeszen, via de negen morgen land die wijlen Victor van Dattelen en 

Claes Claeszen half/half toekwamen en die Jan van Halteren als momber over Effze Egberts, deels 

gehuurd had. Jan van Halteren ging onbespied en ongehinderd door Claes of iemand anders altijd 

over genoemde werf op de negen morgen land tot voorbij de Hagen zover het land strekt. Hij weet ook 

nog dat wijlen Claes het veld nam van Zeegraven zo ver hij kon en daar zijn koeien over leidde. 

 

Nr. 794 FOLIO:                   324            DATUM:                          23 september 1563 

 

Johan Vleys, gedaagd door Cornelis Henricksz, getuigt dat hij in de vasten aanwezig is geweest toen 

Cornelis en zijn vrouw aan de vrouw van Thys Saellemaeker de pacht betaalden van het hooiland dat 

Thys aan hen had overgedaan. De vrouw van Thys bedankte hen voor de betaling.  

 

Nr. 795 FOLIO:                   324            DATUM:                          25 september 1563  

 

Jan van Dulman, oud 76 jaar en Henrick Geertzen, oud 66 jaar, gedaagd door Rotger Jansz, getuigen 

dat zij wijlen Jan Luitgensz, de vader van eiser, goed gekend hebben evenals Henrickjen Jansz, zijn 

moeder; zij zijn echt zijn ouders. Zijn vader, Jan Luitgens, was een burger van Kampen en bovendien 

heeft eiser zich altijd gedragen zoals een vrome gezel betaamt.  

 

Nr. 796 FOLIO:                  324             DATUM:                         4 oktober 1563  

 

Jacob Bonyers, gedaagd door Peter Wolterszen, getuigt dat hij laatst gehoord en gezien heeft dat 

Peter Wolterszen met Evert Baers ter hoogte van het huis van mr Johan Huss liepen, waar Gerrith 

Wolterszen achter vandaan kwam en Peter Wolterszen tegen het lijf liep. Gerrith liep verder, maar 

keerde zich om en schold zijn broer uit, noemde hem een dief en een schelm en had opmerkingen 

over zijn moeder. Peter antwoordde en vroeg of hij niet dezelfde moeder had, waarop Gerrith naar 

hem toe kwam om hem te slaan, wat niet gebeurd is omdat zijn vrouw hem tegen hield. Gerrith 

ontsnapte aan zijn vrouw, ging tekeer tegen zijn broer Peter die stil stond bij Evert Baers. Peter zei 

tegen zijn broer dat hij niet dichterbij moest komen omdat hij boeven van het lijf zou houden. Hij zou 

niet rusten voordat hij de poorten dienaar had. Gerrith bleef aandringen bij zijn broer, gebruikte veel 

scheldwoorden. Peter zei toen tegen de omstanders dat ze konden zien hoe hij zich moest verweren. 

Intussen trok Peter zijn mes en verweerde zich tegen zijn broer, die uitweek naar de Schepentrap, 

Peter zou zijn broer wel hebben kunnen steken als hij gewild had. Naderhand heeft getuige ook 

gezien dat Gerrith Wolterszen uit de Jacob van Graessteeg kwam, vol woede tegen zijn broer, en dat 

ze richting onder de Clocke gingen om naar huis te gaan. Toen Peter zag dat zijn broer hem te lijf 

wilde gaan, heeft hij zich wederom verweerd. Ze staken heftig op elkaar in.  

 

Nr. 797 FOLIO:                  324v           DATUM:                          6 oktober 1563 

 

Jan Branthorst, oud ongeveer 65 jaar en Jan Bruinsz, oud ongeveer 35 jaar, gedaagd door Dirck 

Bartoltzen, getuigen dat zij Dirck Bartoltzen al veel jaren kennen evenals Alyt, zijn vrouw. Zij hebben 

samen kinderen, n.l. twee zoons, die in Londen (Engeland) in de korte Zuid Warwick gestorven zijn, 

de ene heette Hans en de andere Herman. Zij weten dat Hans kleermaker van beroep was en  

Herman slotenmaker of bussenbereider.  

 

Nr. 798 FOLIO:                  325             DATUM:                           8 oktober 1563 

 

Claes Egbertzen, gedaagd door Pouwell Pouwellsz, getuigt dat hij laatst gezien heeft dat Marryken 

Lanzynck het paard van eiser met een garvestok zeer ernstig sloeg zodat de stok in tweeën brak; zij 
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liep achter het paard aan met het ene stuk en sloeg het daarmee op de billen waar zij het maar raken 

kon.  

Anna Henrijx, Dyle Cornelis, Lutgart Ballemaeker en Stine Geritsz, gedaagd zoals boven, melden, na 

apart verhoord te zijn, dat zij onlangs gezien hebben, nadat Marryken daags tevoren het paard 

geslagen had, dat het bloedde uit zijn neus en daarna niet wilde eten als het haver voorgezet kreeg.  

 

Nr. 799 FOLIO:                  325v            DATUM:                            12 oktober 1563  

 

Claes Gerritszen, gedaagd door Jan Berentszen, getuigt dat hij onlangs ettelijke partijen gezouten vis 

gewogen heeft, toebehorend aan Jan Berentzen, die Jan Vene ontving. Als de manden gewogen 

waren, schreef Jan Vene het bij iedere reis zelf op en tekende het af, zodat zij in totaal telden en 

afrekenden een gewicht van 2208 pond.  

 

Nr. 800 FOLIO:                   325v          DATUM:                             14 oktober 1563 

 

Marryken Harbers, gedaagd door Marryken Lansinck, getuigt dat zij ’s anderendaags nadat Marryken 

Lansinck het paard van Pouwell Pouwells met een stok van haar doek had verjaagd, samen met 

anderen op het land van Willem inde Stall is geweest aan de Oesterholtseweg en daar gezien heeft 

dat Pouwell het paard waar het nu over gaat, voor de wagen gespannen had. Bij het uitspannen zei 

getuige tegen Pouwell dat het een moerdig [ziekte ] paard was, daar stond ze voor in. Pouwell 

antwoordde dat hij niet veel geluk met het paard had. Het paard viel toen in een sloot en getuige heeft 

met anderen nog geholpen hem eruit te trekken. Dezelfde avond zette Pouwell het paard in de 

noodstal. Men vroeg aan Pouwell hoe het nu met het paard ging, waarop hij antwoordde dat het paard 

hem geen geluk bracht. Hij heeft wel een emmer bloed verloren, dat wit is en dat is geen troost, we 

hebben het niet kunnen stelpen. Getuige antwoordde dat een beetje bloed verliezen voor een paard 

niet schadelijk is.   

Beerthe Jansz, gedaagd zoals boven, getuigt dat op dezelfde dag waarvan Marryken Harbers in haar 

getuigenis melding maakt, Pouwell Pouwells met zijn paard voor de wagen gespannen, in het 

hooiland van Willem inde Stall kwam. Marryken zei tegen hem dat het paard moerdig was, waarop 

Pouwell antwoordde dat het paard hem geen geluk bracht en toen viel het paard in de sloot waar men 

het uit moest trekken.   

Elze Wijcharz, gedaagd zoals boven, meldt dat zij gezien heeft nadat Marryken Lansing het paard, 

waar het over gaat, van haar doek had gejaagd, dat het paard wel twaalf dagen daarna geweid werd  

voor de deur van Marryken, op dezelfde plaats waar het meestal stond omdat daar goed gras was, op 

de Vloeddijk voor Marrykens deur. Er was toen niets mis met het paard en het heeft zeker door het 

slaan geen gebrek op gelopen. 

Grethe Bairs, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij gezien heeft dat het paard dat Marryken van haar 

doek gejaagd heeft, wel veertien dagen erna geweid werd voor de deur van Marryken, waar het 

meestal stond. Het paard zou ook een zwangere vrouw omver gelopen hebben, als zij niet had 

ingegrepen.  

Cathrina Rensburch, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij laatst gezien heeft dat Marryken een 

garvestok nam en het paard, waar nu problemen om zijn, van haar doek joeg en het op de billen sloeg  

zodat de stok in tweeën brak. Zij weet dit alles omdat zij toen bij haar kleren was die zij daar had 

liggen en alles goed heeft kunnen zien.  

 

Nr. 801  FOLIO:                  326v           DATUM:                         14 oktober 1563             

 

Jenneken Dyrcks, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij gezien en gehoord heeft op de dag die 

Marryken Harbertz in haar getuigenis noemt, dat Marryken tegen Pouwell zei dat zijn paard moerdich  

[paardenziekte ] was waarop Pouwell antwoordde dat hij niet veel geluk had met dat paard; daarna viel 

het paard in de sloot waarbij zij geholpen heeft hem eruit te trekken.  
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Nr. 802 FOLIO:                 326v            DATUM:                         19 oktober 1563 

 

Peter Jansz Cock, gedaagd door Claes van Wieringen, getuigt dat hij ongeveer veertien dagen 

geleden op verzoek van eiser naar het huis van Flore, de weduwe van Swarthe Wynolt, is gegaan om 

haar te ontbieden; zij zei tegen getuige dat zij haar overleden man had horen zeggen dat hij met 

Derck Budde had afgerekend en dat zij elkaar alles hadden kwijtgescholden. Zij was hem dus niets 

schuldig. 

Jonge Jan uit de Kuinder, wonend aan de Zwartendijk, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij, volgens 

hem één jaar geleden, met Frans Rijckmans uit Steenwijk bij Flore de weduwe van Swarthe Wynolt 

zat te drinken; zij zijn aan de praat gekomen en hij vroeg haar hoe het met haar schulden stond bij 

wijlen Derck Budde. Zij antwoordde dat wijlen Derck haar de schuld had kwijt gescholden en dat zij dat  

via zijn kinderen kon bewijzen.             

 

Nr. 803 FOLIO:               327                DATUM:                       25 oktober 1563 

 

Jan Willemszen, gedaagd door Lubbert Jansz, getuigt dat Albert de Voegelaer laatst bij hem kwam ten 

huize van Jan Mispell en hem vroeg of hij dacht dat Jans zwager de helft van het nieuwe land van 

hem zou overnemen.  

Gerrith Berentzen, gedaagd zoals boven, meldt dat hij onlangs van Lubbert Jansz de helft van het 

nieuwe land heeft overgenomen. Hij zei dit tegen Albert Voegelaer die tevens bekende dat ze met 

elkaar wel tevreden zouden zijn. Naderhand kwam Albert bij hem om te zeggen dat hij dijken wilde; 

getuige antwoordde hierop dat hij er al mee bezig was, want het kon niet wachten. 

Henrick Smijt, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij wel gehoord heeft dat Lubbert Jansz en Albert 

Voegelaer bij Jan Mispell thuis over het nieuwe land spraken, maar wat er afgesproken is, weet hij 

niet. 

Asse Jansz, gedaagd zoals boven, getuigt dat Albert Voegelaer laatst in de Wijnkelder tegen hem zei 

dat hij maar eens moest komen kijken bij het nieuwe land met Lubbert, als hij zin had, en dat ze het 

wel een zouden worden.  

 

Nr. 804 FOLIO:                327v             DATUM:                         26 oktober 1563 

 

Kersteyn Willemsz, gedaagd door Lubbert Jansz, getuigt dat hij erbij aanwezig is geweest toen Albert 

Voegelaer de helft van het nieuwe land, dat Lubbert gemijnd had, van hem overnam. Gerrith 

Berentszen en Albert de Voegelaer schudden elkaar de hand als bewijs dat ze het met elkaar eens 

waren; zij bedankten ook Lubbert voor de overdracht.  

 

Nr. 805 FOLIO:                  327v           DATUM:                          26 oktober 1563 

 

Andries Straetken, gedaagd door Marryken Lansynck, getuigt dat het paard waar nu kwestie over is 

tussen Pouwell Pouwells en Marryken Lansynck, moerdig [paardenziekte ] was en daar volgens hem 

ook aan gestorven is.  

 

Nr. 806 FOLIO:                 328              DATUM:                          26 oktober 1563    

 

Wilhem Claesz, gedaagd door Luitgen Kempe, getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Luitgen Schroer 

thuis, waar hij gezien en gehoord heeft dat Cornelis Jansz van Luitgen Kempe ‘Ketelers Rugge’ 

overnam, dat Luitgen was toegewezen bij de openbare verkoop, op de volgende voorwaarden: 

Cornelis Jansz zou als meier ingeschreven worden in het stadsboek, hij zou een borg aanstellen voor 

het land en Luitgen zou zelf zoveel land houden als er nodig is voor twee vimmen hout. Cornelis zou 
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het land gebruiken op eigen kosten. Hij moet het land omheinen, waarvoor het gemeten moet worden 

en door mannen van beide zijden gecontroleerd worden.  

Cornelis zal ook gehouden zijn de groeiende twijg te beschermen tegen de koeien zodat de twijg geen 

schade oploopt. Hij zal tevens gehouden zijn op eigen kosten de twijg over het water te vervoeren 

omdat men er makkelijker met een schuit of potschip bij kan komen. Als Cornelis het land verborgd 

heeft aan de stad, is Luitgen gehouden een waarborg te stellen voor het stuk land dat hij voor zich zelf 

houdt, n.l. 13½ gulden per jaar, zodat Cornelis en zijn borgen niet gedupeerd zullen worden of schade 

lijden. Bovendien zal Cornelis Luitgen Kempe jaarlijks met Martini in de winter twee ‘vetthe Jansz’ 

geven.  

 

Nr. 807 FOLIO:              328v               DATUM:                          26 oktober 1563 

  

Cornelis van Mechelen en Jan Hollander, gedaagd door Evert Baers, getuigen dat zij laatst bij Gerrith 

Wolterzen hebben gezeten, in bijzijn van Peter Jelle, waar zij hebben gehoord dat Peter Jelle zei 

tegen Stine dat hij nog een document van haar man had, waarop Stine antwoordde dat hij niet moest 

letten op het gepraat van de mensen, dat hij wel zou betalen als een man van eer.  

 

Nr. 808 FOLIO:               328v              DATUM:                          2 november 1563 

 

Anna Engberts, gedaagd door Thomas Stoeldreijer, getuigt dat zij na de bevalling bereid is onder ede 

te verklaren dat de vrouw van Jan Wolterzen, Hille, tevreden is met de getuigenis van haar man over 

de 24 stuiver Brabants die Thomas schuldig was aan Jan Wolterszen; er is 10½ stuiver Brabants en 1 

penning betaald, zodat Jan Wolterszen Thomas met rust gelaten heeft.  

 

Nr. 809 FOLIO:                 328v            DATUM:                           6 oktober 1563 

 

Jacob Loeffzen en Jan Henricksz, leiendekker, gedaagd door Dirck Ditmersz, getuigen als 

gildemeesters dat zij een open venster hebben gecontroleerd met ijzeren tralies in het brouwhuis van 

Thoenis Brouwer dat op het plaatsje van Dirck staat. Zij hebben geconstateerd dat de hoogte een 

halve roede van de grond is, wat volgens hen te laag is, tenzij Thoenis kan bewijzen dat hem dit is 

toegestaan. Getuigen zullen dit ter informatie aan de Raad mededelen.  

 

Nr. 810 FOLIO:                  329             DATUM:                            6 oktober 1563   

 

Jan Hermensz, gedaagd door Wessell Berentszen, getuigt dat hij met Jacob Koeninck onder de brug 

door gevaren is en dat Wessell zei dat hij nu wel 5 of 6 maal onder de brug door gegaan was zonder 

te betalen; het kost 27 stuiver per jaar, waarop Jacob ten antwoord gaf dat 27 stuiver Brabants wel  

veel was om aan wal te komen en dat hij voortaan bij hem zou komen.  

 

Nr. 811 FOLIO:                  329             DATUM:                             10 november 1563 

 

Anna van Halteren, oud 35 of 36 jaar, gedaagd door Valentijn Munter, getuigt dat zij zich herinnert dat 

wijlen Johan van Halteren, haar man, een jaar of twee voor zijn dood van Effse Egberts, die hier 

woont, een stuk land gepacht had in Mastenbroek zoals vermeld in een huurovereenkomst, een 

document door Peter Warnars geschreven waaraan zij refereert. Johan van Halteren had toen part 

noch deel aan het land. Na de dood van haar man, heeft genoemde Effse haar ontslagen van de 

huurovereenkomst zoals vermeld in de cedule.  

 

Nr. 812 FOLIO:                 329v            DATUM:                          13 november 1563 
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Jacob Pannebacker, gedaagd door Dirck Dithmers, getuigt dat hij het huis, nu bewoont door eiser, 

gekocht had van Jan Kerckhoff en Henrick van Trier; hij heeft het 34 jaar in bezit gehad en bewoond. 

Toen hij het kocht is er niet afgesproken dat hij het raam met de ijzeren tralies uitziend op Thoenis 

huis, niet mocht veranderen; hij mocht er mee doen wat hem zinvol leek, tenzij het hem verboden 

werd.  

 

Nr. 813 FOLIO:                 329v            DATUM:                          15 november 1563 

 

Mr Lucas Schreenwarcker, oud ongeveer 43 jaar, Wolter Zweertzen, oud 28 jaar en Jan van Wetten, 

oud 43 jaar, gedaagd door Hermen Rentelt uit Zwolle, getuigen na apart verhoord te zijn. Mr Lucas 

meldt dat Hermen Rentelt hem drie jaar lang gediend heeft in Kampen en het schrijnwerkers vak heeft 

geleerd zoals het hoort. Hij bedankt hem voor zijn trouwe en vlijtige dienst. Wolter Zweertzen en Jan 

van Wetten melden beiden dat zij zich herinneren dat eiser bij mr Lucas drie jaar lang gediend heeft 

en daar het schrijnwerkers vak geleerd heeft. Hij heeft zich altijd correct gedragen zoals een vrome 

gezel betaamt. Wolter zegt dit te weten omdat hij ook in die drie jaar bij mr Lucas heeft gewerkt en het 

vak geleerd; Jan van Wetten zegt dit te weten omdat hij een buurman van mr Lucas is.  

 

Nr. 814 FOLIO:                 330              DATUM:                           16 november 1563     

 

Thys van Oldezeell, gedaagd door schipper Wilhem Berentsz, getuigt dat hij met schipper Vrancke, 

Henrick Martensz en anderen laatst in een herberg geweest is, waar ’s morgens Peter Hugo kwam die  

tegen hem zei dat hij bij Thys zwager was geweest die hem zei dat hij moest doorgaan met het krijgen 

van zijn recht. Peter vroeg of ik hem wilde zeggen dat hij nog lang geduld moest hebben, waarop Thys 

antwoordde of hij zou willen wachten tot hij zijn zaken met zijn reders had geregeld, dan zou hij hem 

wel helpen om aan zijn schuld te komen. Peter zei weer dat hij geduld zou hebben maar dat Thys dan 

borg moest staan. Deze antwoordde dat als Peter hem de helft wilde kwijtschelden, ze wel tot 

overeenstemming konden komen; als je 8 daalders van de 20 in een jaar ontvangt, mag je niet klagen. 

Maar Peter wilde van geen kwijtschelding weten, tenslotte zei Thys dat hij borg zou staan als hij hem 4 

jaar gaf om hem, Peter jaarlijks 5 daalders te betalen. Peter vond die periode te lang, waarop de 

mede-aanwezigen zeiden dat als Thys namens hem dit beloofde, je beter ieder jaar iets kunt nemen 

dan niets. Thys beloofde Peter jaarlijks 5 daalders te betalen totdat de 20 daalders afbetaald waren; 

met St. Maarten zou hij 5 daalder betalen en hiermee was Peter tevreden.  

 

Nr. 815 FOLIO:                  330v           DATUM:                      22 november 1563 

 

Jonge Reyner, volgens zijn ouders 56 jaar, Berendt Rotgerszen, ook 56 jaar en Gheerdt Vrese, oud 

ongeveer 35 jaar, gedaagd door Herman Valck, getuigen na apart verhoord te zijn, dat zij Herman 

Valck en diens vrouw Alyt Engbert goed gekend hebben, de ouders van eiser, burgers van deze stad, 

thans overleden. Tijdens hun huwelijk hebben zij Herman Valck, de eiser, gekregen, die zich altijd 

christelijk heeft gedragen t.o.v. anderen, er zijn geen kwade feit bekend, zoals wederdoperij of andere 

ketterij. Getuigen hebben niet anders van hem gezien en gehoord dan een vrome gezel betaamt, 

waarvoor zij hem altijd gehouden hebben en nog steeds doen. 

 

Nr. 816 FOLIO:                  331             DATUM:                       24 november 1563 

 

Egbert Geerloffsz, bakker, gedaagd door Herman Bartoltsz, getuigt dat hij in het midden van de 

afgelopen zomer bij Lutgart Jans thuis was, toen Herman de eiser van Thys Zadelmaeker een bruin 

paard kocht met een witte vlek voor het hoofd; Herman verklaarde dat het paard een gebrek aan zijn 

oog had, waarop Thys hem vroeg of hij daar last van had, volgens hem was dat zeker het geval.  

 

Nr. 817 FOLIO:                 331            DATUM:                       24 november 1563 
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Mr Johan Apoteker, gedaagd door Egbert van Wieringen, producent, getuigt dat hij zich herinnert, 

precies weet hij het niet meer, maar een jaar of drie, vier, geleden, dat hij op verzoek van Claes Cruse 

en met een cedule van hem uit de tijd dat hij de laatste maal penningmeester van de stad was, 

ettelijke penningen ontvangen heeft van Egbert van Wieringen, als betaling en aflossing van zijn 

jaarlijkse uitkering. Getuige weet niet meer hoe groot het bedrag was en waarom Egbert deze betaling 

deed. Meer weet getuige niet.  

 

Nr. 818 FOLIO:                  331v           DATUM:                       24 november 1563 

 

Alyt Michiels, gedaagd door Berent van Wieringen, getuigt dat zij zich herinnert dat zij een tijd geleden 

door Berent van Wieringen ( bij wie zij toen in dienst was ) gestuurd werd naar mr Johan Wychersz, 

apotheker, met ettelijke penningen die zij hem ter hand moest stellen. Hoe groot het bedrag was weet 

zij niet meer. Zij weet nog wel dat Berent en zijn vrouw tegen haar zeiden dat het de pacht van het 

hooiland was, buitendijks. Omdat de apotheker niet thuis was, heeft zij het geld aan zijn vrouw 

overhandigd, die haar zei dat ze dat geld niet namens haar man wilde ontvangen. Zij verwees getuige 

naar het huis van Everdt Zeel, waar zij de apotheker vond en hem het geld gaf in het bijzijn van Claes 

Cruse, toen penningmeester.  

 

Nr. 819 FOLIO:                 332              DATUM:                       29 november 1563   

 

Berent Zwartgen, oud 50 jaar, gedaagd door Jan Henricksz uit Zalk, getuigt dat hij nooit tegen Berent 

Reynartszen uit Zalk gezegd heeft, noch tegen iemand anders, dat eiser bij Deventer of daar in de 

buurt twee wielen gestolen zou hebben; wie dat beweert zal het waar moeten maken dat hij deze 

woorden gesproken heeft.  

 

Nr. 820 FOLIO:               332                DATUM:                       29 november 1563 

 

Doctor mr Johan Golt, gedaagd door Henrijck Dubboltzen, getuigt dat Roloff Henricksz de ontsteking 

die het been van eisers vrouw kwelde, verspreidt heeft naar het hart, zoals hij zelf ook wel gezegd 

heeft en men kan niet bepaald zeggen dat het been genezen is. De ontsteking zit nu bij het hart, dat 

het leven bepaalt en de ledenmaten aanstuurt, terwijl het been nog niet genezen is. Zijn vrouw weet 

ook nog wel dat hij dat zei, dat het been van de vrouw t.z.t. moet genezen, anders moet zij sterven. 

Alle artsen en doctoren van de wereld zullen haar niet kunnen helpen, waarop Roloff reageerde en zei 

dat hij niet aangenomen was voor leven of dood maar alleen om het been te genezen. Dergelijke 

uitlatingen zijn er de oorzaak van dat naast de eiser, mr Jan Theuss en Claes Bouwensz naar Claes 

Kruse zijn gegaan, toen burgemeester, en hem klagelijk hebben medegedeeld dat Roloff kwalijk 

gehandeld heeft bij de vrouw van producent, zodat zij wel zou kunnen sterven; zij adviseerden hem 

ook Roloff door een gerechtsdienaar te laten ontbieden en van haar te horen dat ze van mening  was 

dat een andere geneesheer de ontsteking onder de duim zou kunnen krijgen, om zo haar leven te 

redden. Eiser, mr Johan Theusz en Claes Bouwensz wilden dat een gerechtsdienaar Roloff zou 

aanzeggen dat hij haar niet meer mocht behandelen, wat hen door de burgemeester werd toegezegd.  

 

Nr. 821 FOLIO:                  332v            DATUM:                            29 november 1563  

 

Lambert Stuirman, gedaagd door Thys Sadelmaker, getuigt dat Jacop Foppe en Herbert uit Brunnepe 

bij hem kwamen en een nieuwe afspraak maakten over de weilanden die Thys aan getuige verhuurd 

had. Hij meldt verder dat hij naar het weiland van Jacop Foppe en Herbert is gegaan waar zij gingen 

hooien en kocht van hen 4 voer hooi, te leveren bij getuige thuis, voor een afgesproken bedrag; beide 

partijen waren daar tevreden mee. Maar getuige was niet tevreden met het laatste voer dat Jacop 
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bracht, omdat het niet genoeg was. Jacop Foppe beloofde getuige toen hem schadeloos te stellen 

zodat hij er vrede mee had.  

Gerrith Roloffsz, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij zich herinnert dat hij bij Lambert Stuirman 

geweest is en gehoord heeft dat Lambert ettelijke koeien ( hoeveel weet hij niet meer) geplaatst had 

voor de handel in voer van Jacop Foppe en Herbert Laurensz uit Brunnepe.  Over de zaken tussen 

hen, weet getuige niets. 

Arendt Posz, gedaagd zoals boven, getuigt dat Jacop Foppe en Herbert Laurensz bij hem gekomen 

zijn en zeiden dat hij zijn koeien weg moest halen uit dat land, anders zouden ze door hen eruit 

gedreven worden of ze zouden hen het geld moeten geven ( n.l. 3 g.g., de gulden van 28 stuiver 

Brabants). Getuige antwoordde dat hij hen niets schuldig was, dat ze de koeien mochten wegjagen als 

ze dat wilden, maar dat hij het Thys Sadelmaker, die hem het land verhuurd had, zou melden en dat 

zij ook zouden optreden. Hij meldt verder dat Jacop Foppe en Herbert Laurensz onlangs de koeien uit 

het land gedreven hebben en dat hij met zijn zwager Gerbrant Aertsz naderhand gezien heeft dat 

Jacop in het land stond en liet weiden.  

 

Nr. 822 FOLIO:                 334               DATUM:                        7 december 1563 

 

Mr Peter Thomasz, gedaagd door Thys Sadelmaker, getuigt dat hij tenslotte in het gevecht tussen 

producent en Willem inde Stall eiser zo heeft beetgepakt dat deze zijn zwaard niet kon trekken, maar 

alleen zijn ponjaard. Maar toen hij omkeek, zag getuige dat Willem toch zijn zwaard had getrokken.  

 

Nr. 823 FOLIO:                334                DATUM:                         7 december 1563 

 

Francke Geertsz, gedaagd door Albert Egbertsz, getuigt dat hij ongeveer een maand geleden met 

andere mensen uit Seveningen met een schuit naar de stad gevaren was; zij vroegen Albert hoe het 

ervoor stond met hem en Lubbert Jansz en de andere mensen, waar Albert op antwoordde dat de 

getuigenissen nog niet klaar waren. Johan Willemsz die in de schuit zat, hoorde dit en zei tegen Albert 

Egbertsz, zijn neef, dat hij wel wilde waarmaken wat hij getuigd had. Johan antwoordde zijn neef dat 

hij dat niet kon en zei daarom o.a. dat hij niet had getuigd dat Albert hem de helft van het nieuwe land 

had aangeboden, maar dat Albert hem gezegd had dat Thomasz en hij samen het nieuwe land wilden 

bewerken; als hij anders had getuigd dan was het verkeerd genoteerd.  

Henrick Egbertsz Smyt, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij een tijd geleden samen met anderen met 

Lubbert Jansz en Albert Egbertsz aan tafel zat bij Jan Mispell om te drinken en dat ze woorden met 

elkaar kregen over het nieuwe land vanwege Lubbert Jansz; getuige heeft niet gezien dat Karstyen 

Willemsz, die terzelfdertijd iets zat te drinken bij Jan Mispell, daar zat, maar hij heeft haar wel gezien 

en refereerde aan de getuigenis die hij eerder had afgelegd op verzoek van Lubbert Jansz.  

 

Nr. 824 FOLIO:                 335             DATUM:                         7 december 1563 

 

Engbert Gysen, gedaagd door Albert Egbertszen, getuigt dat hij een tijd geleden bij Johan Myspell 

thuis was, waar toen ook kwamen Johan Willemszen, Henrick Smyt, Hansgen Twenth met Albert 

Egbertszen en Lubbert Johanszen. Hij heeft toen Kerstgen Wyllemsz niet aan tafel zien zitten, maar 

wel heeft hij Karstgen gezien bij Jan Myspell thuis. Hij heeft evenmin gehoord dat Lubbert Jansz en 

Albert Egbertsz woorden met elkaar hadden over de overname van het nieuwe land, maar wel heeft 

hij gezien dat Lubbert en Albert door ene Gerrith van tafel geroepen werden en naar de keuken 

gingen.  

  

Nr. 825 FOLIO:                  335            DATUM:                         9 december 1563 

 

Arendt tho Boecop, mede-raadslid, gedaagd door Claes Corneliszen, getuigt dat hij van wijlen mr 

Gerryt Morrhe een brief ontvangen heeft over 3 g.g. per jaar gevestigd op de goederen van Dirck van 
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Wetten uit Elburg; hij heeft deze brief overhandigd aan wijlen Rutger Willemsz, toen momber over de 

kinderen van Nelle van Aken, als betaling van de goederen die Nelle aan haar kinderen bewezen had. 

Dit alles is gebeurd toen Nelle nog in Elburg woonde en wijlen Rutger zich enigszins bezwaard voelde 

door het aanvaarden van de brief, omdat hij de renten in Elburg zou moeten innen.  

 

Nr. 826  FOLIO:                  335v           DATUM:                      10 december 1563            

 

Schipper Jan Backer en Jacob Goesensz, gedaagd door Albert Berentsz, getuigen dat zij wel weten 

dat producent hier bijna vier jaar in de Hagen gewoond heeft en dat hij zich altijd gedragen heeft zoals 

een vrome man betaamt en een goede verstandhouding met zijn buren heeft gehad. Zij hebben nooit 

gehoord dat hij bij enige ketterij of dwaling betrokken was, hij heeft zich altijd christelijk en deugdzaam  

gedragen volgens de leer van de kerk.  

 

Nr. 827 FOLIO:                  336             DATUM:                      31 december 1563 

 

Johanna Wynters, oud 74 jaar en Grete Jorgens, oud 60 jaar, gedaagd door de zussen Geertrudt 

Symons en Marriken Symons, getuigen dat zij goed gekend hebben Herman Wuscherhoff uit Dantzig,  

die onlangs overleden is, zoals zij gehoord hebben. Getuigen weten zeker dat de zussen Symons, de 

eiseressen hier in Kampen, bloedverwanten zijn van wijlen Herman Wuscherhoff , n.l. kinderen van 

broer en zus, want de moeder van Geertrudt en Marriken, Geertyen Symons of Wuscherhoff, en 

genoemde Herman Wuscherhoffs overleden vader, Johan Wuscherhoff alias Johan Backer, waren 

volle broer en zus; ook zijn geen kinderen meer in leven van deze overleden ouders dan Geertrudt en 

Marriken Symons. Geertrudt Symons is de moeder van schipper Roloff Backer. 

Verder meldt Grete Jorgens nog dat zij, als arm weeskind, door de ouders van Herman Wuscherhoff is 

aangenomen en onderhouden en dat wijlen Ide zijn moeder nog zes jaar lang na de dood van Johan 

Wuscherhoff haar kost en inwoning heeft gegeven.  

 

Nr. 828 FOLIO:                    336v         DATUM:                         3 januari 1564  

 

Johan Hugensz, volgens zijn ouders 74 jaar, Ghese Hermans en Tryne Peters, elk 70 jaar oud, 

gedaagd door de zussen Geertruidt en Marriken Symons, getuigen na apart verhoord te zijn, dat zij 

hier in Kampen Symon Backer en diens vrouw Geertyen goed gekend hebben; zij hebben tijdens hun 

huwelijk vier of vijf kinderen gekregen waarvan nu nog in leven zijn Geertruidt en Marriken. Het 

echtpaar Symon en Geertyen heeft bij de OLV -kerk gewoond. Getuigen weten dit allemaal omdat zij 

niet ver van het echtpaar gewoond hebben.  

 

Nr. 829 FOLIO:                   336v          DATUM:                          5 januari 1564 

 

Jan Gerritszen en Vrerick Henrickszen, gedaagd door Berent Rotgerszen, getuigen dat het charter 

gemaakt door eiser en Willem van Bronckhorst inzake de verhuur van de Olyfant, ondertekend met 

hun gebruikelijke merktekens, echt is; maar toen men het charter aan hem voorlas heeft hij niet 

verstaan dat er over tien-plakken bier gesproken werd zoals vermeld in het charter, maar dat Berent 

goed bier zou schenken en dat Willem alleen van hem zou tappen.  

 

Nr. 830 FOLIO:                  337            DATUM:                            8 januari 1564   

 

Johan Willemsz, gedaagd door Albert Egbertszen, getuigt dat hij en Johan Twent een tijd geleden ’s 

morgens samen naar het huis van Johan Mispell gingen om een brandenwijntje met elkaar te drinken; 

Albert Egbertszen, Lubbert Jansz en Henrick Smyt kwamen, de een na de ander, ook binnen. Getuige 

heeft zitten drinken naast Geertgen Bloemen omstreeks 10 uur ongeveer en hij heeft niet gehoord dat 

Lubbert en Albert woorden met elkaar kregen over de overname van het nieuwe land door Lubbert 
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Jansz in de Wijnkelder gemijnd. Hij heeft evenmin Karstgen Willemszen gezien, maar hij heeft wel 

gezien dat Karstgen aan een andere tafel zat te drinken recht tegenover zijn tafel.   

 

Nr. 831 FOLIO:                  337v           DATUM:                            17 januari 1564 

 

Jan Gelmers, oud ongeveer 70 jaar, gedaagd door Jacob Goessens, als momber over Renst, de 

weduwe van Jan Hermensz, getuigt dat Jan Hermensz wettig gekocht heeft van Willem Tysz en Jan 

Rymsnyder, een erf op Colderveen dat toebehoord heeft aan Hermen Jansz en nog gebruikt wordt 

door de weduwe van Jan Hermensz. Het erf werd verkocht voor het aandeel dat zij erin hadden, elke 

akker voor 3 mud rogge per jaar, wat toen gebruikelijk was. Na de aankoop van het erf was ook 

aanwezig Gelmer Jansz, de vader van getuige, als pleitbezorger; getuige heeft ook geholpen de 

wijnkoop te drinken.  

 

Nr. 832 FOLIO:                 337v            DATUM:                           19 januari 1564  

 

Wolter Zweerzen en Roloff Cuiper, gedaagd door Lambert Cuiper en Berent Loeffzen, getuigen als 

gildemeesters van de timmerlieden, dat mr Florijs Eykenholt met Michaelis, toen zij het gildebier 

dronken, vrijwillig tegen hen gezegd heeft dat hij 6 pond wilde betalen vanwege zijn knechten.  

 

Nr. 833 FOLIO:                  338             DATUM:                            24 januari 1564 

 

Henrijck Hermesz, gedaagd door Lubbert Jansz, getuigt dat laatst, de dag weet hij niet meer, de 

vrouw van Albert Egbertszen, Wijne, tegen hem zei dat zij wilde dat hij, haar neef, de helft van het 

nieuwe land wilde overwegen voor zover hij het wilde hebben zodat niemand anders het zou krijgen.  

 

Nr. 834 FOLIO:                  338             DATUM:                           26 januari 1564 

 

Thijman van Hardenberch, schipper Peter Thomaszen, schipper Peter Roeveneter en Lubbert 

Henrickszen, gedaagd door Jan Evertzen, getuigen na apart verhoord te zijn, dat zij ongeveer acht 

dagen geleden naar Gherrith Timmerman zijn gegaan, genaamd de Helscheneur, om de onenigheid 

tussen schipper Claes Reynartzen en eiser op te lossen. Via tussenkomst van de verdedigers van 

beide partijen, hebben zij bereikt dat schipper Claes Reynartzen zou betalen aan eiser 3½ k.g. Elk van 

hen kreeg een stuk krijt in de hand om aan te geven of zij akkoord waren, maar producent gooide 

onmiddellijk zijn stuk krijt in het vuur, waarmee hij te kennen gaf dat hij daar niet tevreden mee was. 

Schipper Claes hield het krijt in de hand en zei geen goed of kwaad woord. Verder hebben getuigen 

gehoord dat eiser vroeg aan Claes Reynartzen of hij hen niet uit vrije wil beloofd had verzeil-geld te 

betalen en dat niet hadden afgedwongen. Claes antwoordde dat hij dat uit vrije wil had beloofd en als 

zij er niet tevreden mee waren, zou hij hen daarop de hand drukken. Maar bij het einde van zijn 

woorden, zei de schipper altijd: ik was in vreemde landen en ik moest jullie wel betalen.  

 

Nr. 835 FOLIO:                  338v           DATUM:                         28 januari 1564 

 

Jaspar Gerritszen, gedaagd door Wessell Berentzen, getuigt dat hij vaak op verzoek van eiser, Claes 

Pieth gemaand heeft voor 1 daalder die hij schuldig was vanwege de val [ openen van de brug ]. Claes 

ontkende dit niet maar wilde pas betalen als hij terugkwam van het strand. Hij zei ook dat hij Dronter 

Jan had beloofd om het voor een halve daalder te doen.  

 

Nr. 836 FOLIO:                   339            DATUM:                        28 januari 1564 

 

Lubbert Seyllemacker, gedaagd door Thoenis Snoeck, getuigt dat hij laatst in het Wapen van  
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Vranckrijk zat, toen Thoenis Snoeck en Warner Claeszen woorden met elkaar kregen; Thoenis werd  

uit het kamertje geduwd en zei tegen Warner dat hij hem moest slaan, omdat hij zich tegen één 

persoon kon verweren. Toen stak iemand, wiens naam hij niet kent, een tang uit het schietvenster en 

stak Thoenis daarmee. Getuige heeft ook gezien dat Jan Femmekens op een bank in het kamertje 

stond met een kan in de hand, waarmee hij gooide naar het hoofd van Thoenis. Deze trad kwaad 

achteruit met zijn opsteker in de hand en eiste dat Warner naar buiten kwam; getuige zag toen dat 

Thoenis bloedde aan zijn hoofd. Toen Jan gegooid had, vroeg hij hoe zijn dag was, maar Thoenis zei 

niets tegen Jan, hij hoorde wel dat ze in het kamertje zeiden dat hij binnen moest komen omdat ze 

een grapje met hem wilden uithalen voor 1 pond groot, bedoelende daarmee Thoenis Snoeck.; wie 

het zei weet getuige niet.  

 

Nr. 837 FOLIO:                   339            DATUM:                          28 januari 1564  

 

Claes Bruinsen, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij laatst zat te drinken in het Wapen van Vranckrijk 

en daar hoorde dat Thoenis Snoeck en Warnar Claesz woorden met elkaar hadden, maar hij heeft niet 

gezien dat Warnar Thoenis sloeg; wel heeft hij gehoord dat Thoenis zei tegen Warnar, toen hij buiten 

het kamertje was, dat hij moest komen om hem te slaan, omdat hij zich tegen één persoon wel kon 

verweren. Getuige heeft ook gezien dat Thoenis via het schietvenster gestoken werd met een tang in 

zijn gezicht, wie het deed weet getuige niet; hij heeft wel gezien dat Thoenis bloedde aan zijn hoofd, 

de dader is hem onbekend.  

 

Nr. 838 FOLIO:                   339v          DATUM:                            1 februari 1564  

 

Wendele Arentz, gedaagd door Marrijken Lansinck, getuigt dat zij gezien heeft dat Pouwell Pouwells 

met zijn huidige vrouw ’s anderendaags om 4 uur in de ochtend over het houten bruggetje liep, nadat 

de vorige dag zijn paard over het doek van Marrijken was gelopen. Marrijken riep hem aan en zei dat 

hij ervoor moest zorgen dat zijn paard niet meer over haar doeken liep, anders zou zij hem wel 

terugsturen. Pouwell zei dat hij gehoord had dat zij het paard geslagen had en als hij er bij aanwezig 

was geweest, dan zou het laatste sacrament te laat komen voor haar, hij zou haar wat aandoen en 

noemde haar een papenhoer. Marrijken zei dat hij dat wel uit zijn hoofd kon laten. De vrouw van 

Pouwell zei dat hij dat wel zou doen. Marrijken zei dat er gaten in het doek zaten en dat zij die wel 

moesten betalen. Pouwell reageerde daarop en zei dat hij wilde dat er wel 25 gaten in zaten.  

Getuige heeft nog wel elf dagen het paard zien weiden nadat Marrijken het op de billen had geslagen.  

Wilhem Wychartzen (v), gedaagd zoals boven, getuigt zoals Wendele, maar zij zag Pouwell of 

Marrijken niet toen zij zo tegen elkaar tekeer gingen, want toen lag ze op bed, maar ze hoorde de 

woorden wel.  

 

Nr. 839 FOLIO:               340                DATUM:                             7 februari 1564  

 

Berent Momme, gedaagd door Jan Evertzen, getuigt dat Wilhem van Venloe en eiser tegen hem 

zeiden toen hij de steen die in het water lag, eruit haalde, dat hij het fundament eruit moest halen en  

dat zij hem zouden belonen. Hij heeft het er zover mogelijk afgebroken en zei tegen Goesfrundt ten 

Indyck, dat hij er geen steen meer af kon krijgen; deze antwoordde dat hij in dat geval de steen moest 

weggooien.  

 

Nr. 840 FOLIO:                340v             DATUM:                              18 februari 1564 

 

Johan Guertsz, gedaagd door Jorgen van der Hoeve, getuigt dat hij met schipper Claes Reynartsz, 

Derck Joesz, Volcker Jansz en Jorgen van der Hoeve, toen zij met hun schip in Malgen, Spanje, 

waren aangekomen, aan land gegaan zijn om de kooplui te zoeken die het schip bevracht hadden, die 

zij vonden in de herberg. Nadat zij bij de kooplui hadden gezeten om te ontbijten, vroeg Volcker Jansz 
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aan schipper Claes Reynartsz hoeveel  wagenschot er nog in het schip lag, volgens Claes was dat 20  

of 30 stuks. Toen de koopman vroeg waar de rest van het hout bleef, antwoordde Claes dat hem een 

honderdtal stuks hout ontstolen was, wat hij evenwel in Portugal verkocht had. Nadat eiser aan 

schipper Claes gevraagd had of hij daar zo wel mee weg kon komen, zei deze dat de kooplui het niet 

aan de bootgezellen zouden vragen.  

 

Nr. 841 FOLIO:                 341              DATUM:                              18 februari 1564 

 

Ghyse Albertz, oud ongeveer 50 jaar en Peter Henricksz, oud 36 jaar, gedaagd door Berent Roerixz, 

getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat zij Jan Jansz, de zoon van Jan Abben, goed gekend 

hebben; hij heeft zijn leerjaren van het hoedenmakers vak uitgediend bij Jacob Henricksz; hij is een 

echt kind van zijn vader wijlen Jan Abben en zijn moeder Geertruidt en bovendien heeft hij zich, toen 

hij hier woonde, als een goed christen gedragen t.o.v. iedereen, zoals een deugdzame jonggezel 

betaamt. Getuigen hebben nooit slechte dingen of enige ketterij over hem vernomen, hij heeft zich 

altijd gedragen volgens de leer van de heilige kerk.  

 

Nr. 842 FOLIO:                341               DATUM:                       23 februari 1564 

 

Herman Dirckzen, gedaagd door Albert Wonder, getuigt dat hij onlangs gehoord heeft bij de Craene 

dat Jan Bruynsz en eiser woorden met elkaar hadden: Jan Bruynsz zei kwaad tegen Albert dat hij een 

dief was en verder dat hij geld had gestolen uit het schip van Herman Philipsz.  

Jacob Koeninck, gedaagd zoals boven, meldt hetzelfde als Herman.  

 

Nr. 843 FOLIO:                 341v            DATUM:                       23 februari 1564 

 

Geerdt van Endoven, gedaagd door Herman van Assendurp, getuigt als raadslid dat wijlen mr Henrick 

van Vyenden hem dikwijls heeft gezegd dat hij Herman van Assendup een gouden pond groot beloofd 

had om de 6 g.g. te betalen aan mr Jacob Barbijrer voor het behandelen van een wond, die 

Assendurp vroeger had toegebracht aan Hans van Westrenen. mr Henrick is ook met getuige naar het 

huis van mr Jacob Barbyrer gegaan, ongeveer veertien dagen voor Pinksteren, en mr Henrick 

beloofde toen aan mr Jacob het gouden pond groot voor Assendurp te betalen, als hij  weer uit de 

“claringe” was gekomen. Naderhand heeft getuige zelf het pond groot namens Assendurp betaald aan 

van Westrenen.  

 

Nr. 844 FOLIO:                 342              DATUM:                       23 februari 1564 

 

Jaspar Roloffzen, schoenmaker, oud 71 jaar, Geert Budde, schoenmaker, oud 50 jaar, gedaagd door 

Thoenis Berentzen, getuigen dat zij heel goed gekend hebben Berent Thoenisz, die zijn leerjaren voor 

het schoenmakers vak geheel en al bij Jaspar heeft doorgebracht. Zij weten ook dat Berent een echt 

kind van zijn vader Thoenis Berentzen is en van zijn moeder Lubbe. Toen hij hier in Kampen woonde, 

heet hij zich deugdzaam en christelijk gedragen zoals een vroom gezel betaamt; zij hebben nooit over 

hem gehoord dat hij een ketterij of dwaling aanhing, hij heeft zich altijd gedragen volgens de regels 

van de heilige kerk.  

 

Nr. 845 FOLIO:                 342              DATUM:                       26 februari 1564 

 

Hans Haecke, gedaagd door Herman van Assendurp, getuigt dat wijlen mr Henrick van Vyenden 

tegen hem gezegd heeft, nadat de ruzie tussen Hans van Westhrenen en Herman van Assendurp was 

opgelost, dat het goed was, dat hij Herman het meesterloon [ ziektekosten ] had beloofd voor de 

verwonding van Hans van Westhrenen, maar getuige is vergeten hoeveel dat was. Maar mr Henrick 

had beloofd hem eerlijk te betalen.  
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Nr. 846 FOLIO:                 342v            DATUM:                        28 februari 1564 

 

Derck Messemaker, gedaagd door Reynar Petersz Gelaesmaker, getuigt dat hij een tijd geleden 

gehaald werd bij Jutte Gelaesmaker, de moeder van eiser, thuis, waar hij heeft gehoord dat Reynar 

Petersz aan zijn moeder vroeg of hij haar huis mocht verkopen. Zijn moeder antwoordde daarop dat 

hij het voor 200 g.g. mocht verkopen. Dit alles vond plaats in aanwezigheid van de beide dochters, de 

zusters van eiser, die hier ook mee akkoord gingen, zoals eiser bevestigt. Meer weet getuige niet over 

deze zaak. 

   

Nr. 847 FOLIO:                     342v        DATUM:                     1 maart 1564 

 

Johan Jansz alias Slott, gedaagd door Reynar Reynartsz, getuigt dat hij laatst langs de steiger kwam 

en daar zag dat er volk bijeen gekomen was. Toen hij dichterbij kwam heeft hij gehoord dat Herman 

Wybrantsz en Reynar Reynartsz een heftige woordenwisseling hadden; de omstanders hielden enige 

afstand zodat zij hen niet konden raken. Getuige heeft niet gezien dat Reynar Reynartsz zijn opsteker 

pakte, maar alleen dat hij zijn hand op de schede had. Getuige heeft wel gezien dat Herman 

Wybrantsz een opsteker had getrokken. Om te zorgen dat de ruzie niet uit de hand liep, heeft getuige 

met anderen samen genoemde Reynar naar de stad gebracht.  

 

Nr. 848 FOLIO:                  343             DATUM:                       2 maart 1564  

 

Mr Jacob Barbyrer, gedaagd door Herman van Assendurp, getuigt dat hij zich herinnert dat Geert van 

Endoven en wijlen mr Henrick van Vyenden afgelopen jaar bij hem thuis kwamen en dat mr Henrick 

o.a. zei dat hij het gouden pond groot zou betalen waar getuige recht op had voor de ziektekosten van 

de verwondingen van Hans van Westhrenen; getuige antwoordde hem dat hij dat niet moest doen, 

omdat Hans van Westhrenen zijn man is. Mr Henrick zei ook dat hij hem zou betalen als hij wat geduld 

had.  

 

Nr. 849 FOLIO:                   343            DATUM:                        7 maart 1564 

 

Arenth to Boecop, oud 48 jaar, Anthonis Glauwe, oud 62 jaar, Jonge Peter van Wieringen, oud 55 jaar 

en Geert Dubboltzen, oud 42 jaar, gedaagd door Anna, de weduwe van Jaspar van Wou, getuigen 

samen na apart verhoord te zijn. Arenth to Boecop meldt als gezworen lidmaat van de Raad, dat zij 

wijlen Jaspar van Wou heel goed gekend hebben evenals Anna, zijn vrouw, goede en vrome burgers 

van Kampen, die tijdens hun huwelijk o.a. een zoon gekregen hebben Geert van Wou, een echt kind 

van zijn ouders, een vrije persoon. Deze Geert heeft zich altijd christelijk en deugdzaam gedragen 

zoals een vrome gezel betaamt; zij hebben evenmin nooit vernomen dat er kwalijke feiten waren of dat 

hij zich bezig hield met ketterij of heresie.  

 

Nr. 850 FOLIO:                  343v           DATUM:                        14 maart 1564 

 

Jan Evertzen, gedaagd door Hans Wendelinck, gevolmachtigde van de reders van Claes Reynartzens 

schip, getuigt dat hij in de afgelopen herfst op de reis naar Malgen in Spanje, stuurman geweest is op 

het schip van Claes; toen ze op de plaats van bestemming waren, heeft hij aan Dirck Joeszen, die het 

schip acht dagen eerder bevracht had, gevraagd, voordat ze weer verder gingen, of de andere 

schepen ook gingen zeilen, waarop Dirck antwoordde dat als de anderen gingen, hij ook mocht 

uitzeilen. Hij herinnert zich ook dat Dirck en veel anderen kooplui zeiden dat er daar niets te halen viel. 

 

Nr. 851 FOLIO:                  344             DATUM:                        18 maart 1564             
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Alyt Wychers, gedaagd door Grethe Jans alias van Raesfelt, getuigt dat zij op verzoek van Grethe 

Jansz vanaf het jaar 1561 per jaar drie maal met Marryken Geertsz naar Wijhe is geweest en dat 

Marrijken dan iedere keer, voor zover zij wist, de pacht ontving die men haar schuldig was. Dit vond 

altijd plaats in aanwezigheid van Grethe Jansz die in het St. Cathrine Gasthuis woonde.  

Grethe Hermensz, gedaagd zoals boven, getuigt dat zij afgelopen zomer met Marrijken Geertsz naar 

Wijhe is geweest waar zij noch Marrijken geld ontvingen en ook was Grethe Jansz daar niet aanwezig.  

 

Nr. 852 FOLIO:                  344             DATUM:                         18 maart 1564    

 

Peter Jansz, schipper, gedaagd door Dirck Lambertszen, getuigt dat hij woensdag voor kerstmis in 

Amsterdam aanwezig was toen Dirck Lambertszen van Marten Schuitgen, kompasmaker, in St. Olofs 

Poort een karveelmast kocht voor 21 c.g. en bovendien 1 c.g. voor de wijnkoop gaf. Opdat Derck de 

mast zo goedkoop mocht krijgen, heeft getuige aan Marten beloofd hem een vat Dantziger Tweebacks 

[ bier? ] te schenken, als hij weer gezond en wel uit Dantzig terugkwam. Ook heeft getuige 

terzelfdertijd geholpen een briefje te lezen dat Derck Lambertszen had meegekregen van Herman 

Franckensz, betreffende Gysebert Tymansz alias Bestevaer uit Amsterdam waarin hem gevraagd 

werd een mast te kopen voor Dirck Lambertszen, de eiser. 

 

Nr. 853 FOLIO:                  344v            DATUM:                        18 maart 1564 

 

Hermen Quant, gedaagd door de vrouw van Willem Claesz, getuigt dat hij op 23 februari j.l. bij Willem 

van Buckhorst thuis geweest is, in het huis genaamd: in die Vrucht, waar hij met wijlen Geert Tysz bij 

de haard zat en het dochtertje van de waardin op schoot had, hij vond het een mooi kind. Wijlen Geert 

vroeg hem toen of hij haar wel op haar ‘heimelijkheid’ wilde kussen, waarop hij antwoordde dat hij dat 

zou doen voor een stuiver. Wijlen Geert antwoordde dat hij hem die stuiver zou geven en toen dat 

gebeurd was, kuste getuige het kind op haar ‘heimelijkheid’. Geert Tysz noemde hem daarna een 

kontenlikker en zou hem te kijk zetten waar veel mensen bij waren. Getuige zei toen dat hij dat niet 

wilde en het liever goed wilde maken; tenslotte hebben goede lieden zich ermee bemoeid en er werd 

besloten dat hij diezelfde avond de schuit van Geert kocht waarbij hij voor het gelag 6 stuiver gaf. 

Daarna hebben Geert en Willem Claesz woorden met elkaar gekregen en elkaar tot tweemaal toe 

geslagen met stoelen en kannen; Willem verwondde Geert met de kan als wapen.  

 

Nr. 854 FOLIO:                 345              DATUM:                       7 april 1564 

 

Frans Jansz, oud ongeveer 43 jaar, gedaagd door Johan Schultes als gevolmachtigde van Boldewijn 

Zweerdtsen, getuigt dat hij ongeveer 16 of 17 maanden terug in Zwolle bij Boldewijn Zweertzen was 

met een missive van mr Johan Rueper, waarin deze vroeg een huis te kopen in Kampen in de 

Geertstraat van der Aa, dat Geert Zweertzen was toebedeeld door de erfgenamen van wijlen Swaene 

Ruiters. Het is ook waar dat hij Boldewijn Zweertzen in aanwezigheid van Dyrck Vaster voor de 

overwaarde van dat huis 80 g.g. geboden heeft, zodat hij in enkele dagen op het eigendom direct een 

bepaalde som wilde betalen en de rest op rente wilde zetten om jaarlijks af te lossen naar vermogen.  

 

Nr. 855 FOLIO:                  345             DATUM:                       13 april 1564 

 

Lambert Baers, gedaagd door Anna, de zuster van mr Engbert Vrije, getuigt dat hij zich goed herinnert 

dat, toen hij naar de hof ging achter zijn huis, hij daar wijlen mr Engbert en Anna, zijn zuster, vond, 

pratend met Albert Schulte, in de hof van mr Engbert. Mr Engbert riep hem om te klagen dat de 

moeder van Albert, Anna Tripmaker, hem had belogen en hij deed nog meer kwade uitspraken. Albert 

smeekte mr Engbert hierover op te houden en bedankte hem en zou hem daarvoor nog belonen. 

Gheertken Backer, gedaagd zoals boven, getuigt dat Anna Tripmaker bij haar gekomen was om 

roggebrood te kopen, dat haar zoon Albert en wijlen mr Engbert op de veerboot naar Amsterdam 
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zouden eten en meenemen naar Utrecht, waar ze naar toe zouden reizen. Fije heeft getuige gevraagd 

of mr Engbert en haar zoon Albert naar Utrecht zouden gaan en dat werd door Anna Tripmaker 

bevestigd. Fije zei toen weer dat ze het dan wel nodig hadden en dat ze hem een penning in de hand 

moesten geven want de geestelijkheid is begeerlijk. Anna reageerde weer en zei dat het niet nodig 

was, omdat hij goed wist wat hem beloofd was en dat hij dat zeker zou ontvangen. Verder weet 

getuige goed dat wijlen mr Engbert zijn zuster Anna twee of driemaal gestuurd heeft, drie of vier 

dagen voor zijn dood, naar Albert Schulte om de zaken met hem te regelen, maar (zoals Anna de 

eiseres toen tegen getuige zei) Albert Schulte heeft niet willen komen bij mr Engbert. 346 

 

Nr. 856 FOLIO:               346                DATUM:                        21 april 1564 

 

Henrick Willemsz, oud 25 jaar, gedaagd door Joest Ghesinck, getuigt dat hij zijn broer Berent niet 

meer turfland verkocht of gegeven heeft dan wat zijn quotum was na het overlijden van zijn moeder. 

Hij heeft eiser Joest op wettige wijze verkocht het aandeel in het turfland dat hij geërfd had van zijn 

tante Gebbe, de zuster van zijn overleden moeder in Almerveen, want zijn tante is overleden, nadat hij 

het aandeel van zijn overleden moeder ontvangen had en verkocht had aan zijn broer Berent.  

 

Nr. 857 FOLIO:              346                DATUM:                         22 april 1564 

 

Jan Willemzen, oud 52 jaar, Wilhem Ricoltzen, oud 48 jaar en Albert Egbertzen, oud 35 jaar, gedaagd 

door Wilhelm Hermensz op Seveningen, getuigen samen na apart verhoord te zijn dat zij Tyman 

Lubbertzen en zijn vrouw Cathrina goed gekend hebben, het waren goede, vrome mensen die tijdens 

hun huwelijk een zoon Lubbert Tymensz kregen ( nu wonende in Ryzell, volgens de berichten ), een 

echt kind van zijn ouders, een vrije persoon. Genoemde Lubbert heeft zich altijd christelijk en 

deugdzaam gedragen t.o.v. anderen, zoals een vrome gezel betaamt en was niet betrokken bij een 

ketterij of heresie.  

 

Nr. 858 FOLIO:               346v              DATUM:                          17 april 1564  

 

Henrijck Velthuys, gedaagd door Thoenis Snoeck, Albert Voet en Warner Claesz en hun adherenten, 

zoals Lanthers van den Ruynop, getuigt dat hij omstreeks St. Petrus bij wijlen Claes Buyr geweest is 

waar hij drie of vier wilde vogels op de banken zag liggen; hij heeft niet gevraagd en weet dus niet of 

ze geschoten zijn of gevangen in de hut.  

Claes Velthuys gedaagd zoals boven, getuigt zoals Henrijck Velthuys.  

 

Nr. 859 FOLIO:               346v              DATUM:                           5 mei 1564 

 

Johan Tymansz, kuiper, gedaagd door Henrijck de Wolff, getuigt dat hij met zijn vrouw ongeveer 10 

jaar lang gewoond heeft in het huis van joffer de Wolff, dat staat tussen Albert van Hardenberch en de 

erfgenamen van Gheerdt van Leeuwen en dat wijlen Dirck Brouwer voer en Alyt Brouwer met Cornelis 

Vene, haar andere man, het huis van jfr de Wolff aan de Nieuwstraat gebruikt hebben. Getuige weet 

echter niet hoe lang dat was, maar weet wel dat zij het huis in drie of vier jaar niet anders gebruikt 

hebben dan alleen om het paard te castreren. Verder meldt getuige dat Cornelis Vene hem heeft 

toegezegd dat hij de kwestie van de uitgang nog wilde uitstellen tot St. Michael.  

 

Nr. 860 FOLIO:                347               DATUM:                             10 mei 1564  

 

Arendt Goessensz, oud 50 jaar, Luitgen Kempe, oud 43 jaar en Jan van Groeningen oud 43 jaar,  

gedaagd door Thys Mychielsz, getuigen samen na apart verhoord te zijn. Arendt en Luitgen melden  

dat zij Thys Michielsz jaren lang gekend hebben; hij is de zoon van Michiel Stevensz en van zijn 

moeder Wobbe, hij is een vrije persoon, echt kind van zijn ouders, hij heeft zich altijd correct gedragen 
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zoals een vrome gezel betaamt, getuigen hebben nooit gehoord dat hij zich met enige heresie of 

ketterij inliet, hij heeft zich altijd gedragen zoals de kerk voorschrijft.  

Jan van Groeningen getuigt zoals de anderen, maar heeft de ouders van Thys niet gekend.  

 

Nr. 861 FOLIO:                  347             DATUM:                        13 mei 1564 

 

Geertruydt Symons, oud 71 jaar en Marreken Symons, oud ongeveer 60 jaar, getuigen dat zij echte 

kinderen zijn van hun ouders, n.l. Symon Backer en Geertken Wesscherhoff, echtelieden, die tijdens 

hun leven bij de OLV-kerk woonden en meerdere kinderen kregen, van wie getuigen nog in leven zijn.  

Priester Herman Wesscherhoff, afgelopen winter in Dantzig overleden, was de zoon van de broer van 

hun overleden moeder, ze zijn dus neef en nicht. De vader van Herman Wesscherhoff was Johan 

Wesscherhoff alias Johan Backer en ook de inhoud van het geloofwaardige bewijsstuk over deze 

zaak dat bij schipper Roloff Backer, haar gevolmachtigde, berust, waarachtig is.  

 

Nr. 862 FOLIO:                  347v           DATUM:                         18 mei 1564   

 

Schipper Claes Veene, gedaagd door Guerdt van Hardenberch, getuigt dat hij met Johan Roloffsz 

onlangs heeft ingeladen voor Kopenhagen 16 grote last mout, die Johan Harder, knecht van Jelle 

Albers en Wevel van Deventer, had ingescheept. Hij verklaart dat hij niet meer dan de genoemde 16 

last heeft ingeladen en aangegeven voor de tol, m.u.v. ettelijke smeer en talk, afkomstig van Lambert 

van Halteren; zij hebben in Amsterdam weer 29½ last en 3 schepel uitgeladen.  

Johan Roloffsz, gedaagd zoals boven, getuigt zoals schipper Claes Veene, maar hij heeft niet 

onthouden of ze in Amsterdam genoemde hoeveelheid hebben uitgeladen.  

 

Nr. 863 FOLIO:                 348              DATUM:                          20 mei 1564 

 

Geertrudt Symons, oud 71 jaar en Marreken Symons, oud ongeveer 60 jaar, getuigen dat zij zusters 

zijn en echte kinderen van Symon Backer en Geertken Wesscherhoff, die tijdens hun leven lang bij de 

OLV-kerk woonden en tijdens hun huwelijk meerdere kinderen hebben gekregen van wie zij alleen 

nog in leven zijn. Priester Herman Wesscherhoff, afgelopen winter overleden in Dantzig, was de zoon 

van de broer van hun overleden moeder, ze zijn dus neef en nicht. De vader van Herman 

Wesscherhoff was Johan Wesscherhoff alias Johan Backer, en zijn moeder, Ida, een natuurlijke 

zuster van wijlen Otto van Vylsteren, eertijds burgemeester van Zwolle. Johan Wesscherhoff en Ida 

woonden in Kampen bij de Koornmarkt en verdienden hun geld met broodbakken, zoals de ouders 

van getuigen. Deze Johan en Ida, echtelieden, waren de ouders van priester Herman en van twee 

dochters die in hun jeugd aan de pest zijn overleden.  

 

Nr. 864 FOLIO:                  348v            DATUM:                      29 mei 1564 

 

Johan Snoeck, gedaagd door Claes Cruse, getuigt dat hij met zijn vrouw een tonnetje boter gekocht 

heeft van eiser in het jaar 1561, dat op Kamper Waag 36 pond woog; hij heeft gekort per pond 2 

stuiver Brabants.  

 

Nr. 865 FOLIO:                  349            DATUM:                      29 mei 1564 

 

Jannigen, de vrouw van Johan Snoeck, gedaagd zoals boven, getuigt en is bereid dit onder ede te 

bevestigen als zij bevallen is, zoals Johan Snoeck, haar echtgenoot. 

 

Nr. 866 FOLIO:                  349            DATUM:                       29 mei 1564  
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Symon Jelysz, Jacob[je] zijn vrouw en Beerte Dircks van de warmoesmarkt, gedaagd door Claes 

Cruse, getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat zij gekocht en ontvangen hebben van Claes 

Cruse, de eiser, een vaatje boter in het jaar 1562 dat op de Waag van Kampen 26 pond woog; zij 

hebben gekocht voor 3½ gosseler per pond.  

 

Nr. 867 FOLIO:                   349            DATUM:                      30 mei 1564  

 

Thyman van Coesfelt en Alyt, zijn vrouw, gedaagd door de weduwe van Geert Baeck, getuigen dat zij 

bij Geert thuis geweest zijn en gehoord hebben dat Haele tegen Geert, haar man, zei dat Valentijn 

Munter was geweest die zei dat hij hem 1½ g.g. schuldig was. Geert antwoordde daarop dat hij hem 

niets schuldig was, dat hij zijn vrouw 1 gulden had gegeven en nog wat, zodat hij alles betaald had. Hij 

zei nog meer, maar omdat hij ziek was konden zij de woorden niet goed verstaan.  

 

Nr. 868 FOLIO:                  349v           DATUM:                       2 juni 1564 

 

Anna Berentz, gedaagd door Cornelis Vene, getuigt dat zij in de jaren 60 en 61 gediend heeft bij de 

vrouw van Cornelis Vene en dat zij zeker weet dat haar vrouwe aan de dienaar van jfr de Wolff de 

huur betaald heeft van het huis dat zij van jfr de Wolff gehuurd had; de huur was van het voorlaatste 

jaar. Ze kan de naam van de dienaar niet meer noemen; de huur van het laatste jaar heeft zij betaald 

aan Hansken, de bastaardzoon van Henrijck de Wolff.  

 

Nr. 869 FOLIO:                   349v          DATUM:                       2 juni 1564 

 

Schipper Henrick van Vreden, oud ongeveer 36 jaar, schipper Jan Blauwe, oud ongeveer 40 jaar en  

Peter Woltersz, oud ongeveer 38 jaar, gedaagd door Louwe Vranckzen, getuigen samen na apart 

verhoord te zijn, dat zij schipper Francke Jansz, de zoon van wijlen Jan Franckensz, goed gekend 

hebben in Kampen als een eerlijke en deugdzame man t.o.v. iedereen, zoals een vrome man 

betaamt. Zij hebben nooit iets kwaads van hem vernomen, hij liet zich niet in met enige ketterij of 

heresie, hij heeft zich altijd gedragen volgens de voorschriften van de kerk. 

 

Nr. 870 FOLIO:                  350             DATUM:                       3 juni 1564 

 

Jan Rogge, oud 26 jaar, Jacob Arentzen uit Friesland, oud ongeveer 23 jaar en Lambert Wesselsz, 

oud 23 jaar, gedaagd door schipper Claes Vrese, getuigen na apart verhoord te zijn, dat zij zich goed 

herinneren dat zij met een westen wind, of zuid-westen wind, om Schagen [ Jutland ] zijn gevaren en 

dat Tymen van Hardenberch toen met een zuidenwind of zuid-oosten wind, is doorgevaren. Toen 

schipper Claes dat zag, vroeg hij het e.e.a. aan de stuurman dat zij niet konden verstaan, maar zij 

hoorden wel dat Tymen de schipper antwoordde dat hij via Laesø [ Noord Jutland ] wilde gaan, waarop 

schipper Claes vroeg wanneer ze dan in de Sont zouden komen. Verder zei hij tegen de stuurman dat 

het anker niet zo sterk meer was en de touwen aan de voorzijde eveneens en dat ze niet beide ankers 

kwijt wilden raken, dus niet voor anker moesten gaan maar doorvaren op hun koers. Het werd al 

donker en Tymen antwoordde de schipper dat hij hoog aan de wind wilde varen, hij had al menig 

schip zo gevaren, als stuurman en als schipper en wilde deze ook naar zijn bestemming brengen. Hij 

ging toen zitten voor bij het voortouw, geïrriteerd, en wilde ’s avonds niet eten. Getuige heeft ook 

gezien dat Thyman, toen ze bij de ondiepte van Laesø kwamen, het peillood in de hand nam en het 

vaak uitgooide. Schipper Claes vroeg de stuurman hoe diep het was en of ze te diep staken. De 

stuurman vroeg waarom hij dat wilde weten en de schipper zei weer dat hij en zijn familie het schip 

niet wilden verliezen en begon te huilen. Hij vroeg Thymen weer hoe diep het was en die zei dat het 5 

of 6 vadem diep was en dat hij zich geen zorgen moest maken. Toen hij dat gezegd had, vielen zij stil, 

ze dachten allemaal dat de kiel al van het schip af was.  

 



RAK inv. nr. 17 

 

191 

 

Nr. 871 FOLIO:                 350v            DATUM:                         3 juni 1564 

 

Jan Rogge, oud 26 jaar, Jacob Arentzen uit Friesland, oud 23 jaar en Lambert Wesselsz, oud 23 jaar, 

gedaagd door schipper Claes Vriese, getuigen na apart verhoord te zijn, dat, nadat de schipper helaas 

het schip van hem en zijn familie verloren had bij het eiland Laezø, waar het nog een tijdje bij de 

anderen bleef liggen, de schipper met de koopman aan land is gekomen, hopende dat hij met goede 

hulp het schip en de goederen nog kon bergen. Toen zij 5 of 6 man bij elkaar hadden, werden deze 

direct ingezet om 15 stuks wijn te redden, menende dat alles nog in orde was; zij dachten dat alles wel 

zou lukken met Gods hulp. Toen werd het avond en de schippers van de schuiten wilden ’s avonds 

niet verder werken met die kleine dingen, maar wilden ze wel aan land brengen om zo de wijn te 

bergen of eventueel in hun schip te laten. Schipper Claes Vriese zei daarop tegen de koopman dat hij 

met de mensen mee moest varen en aan land gaan, om zo de wijn te behouden, want hij wilde die 

niet meer in het schip hebben, zo lang hij het schip niet los had gekregen. Met Gods hulp hebben wij 

nog veel vaten aan boord kunnen houden. De koopman was bang dat als hij met de anderen aan land 

ging, hij misschien wel mishandeld zou worden of dat men ons de wijn afhandig maakt. De schipper 

was wel onder de indruk en heeft de wijn weer moeten inladen of vernietigen. Het was zeer tegen de 

zin van de schipper, hij stond erbij alsof hij dood ging. De wijn was niet lang in het schip geweest dat 

water begon te maken. Tenslotte heeft men met de takel en de touwen van het schip op kosten van 

de schipper met zo’n 25 of 26 man de wijn geborgen en ze werkten door totdat het schip geheel 

verloren was.  

 

Nr. 872 FOLIO:                  351v           DATUM:                       6 juni 1564 

 

Alyt Gherrijts, gedaagd door Johan ter Stege, getuigt dat Jaertken uit Friesland afgelopen St. Michael 

een jaar geleden, bij wijlen Femme van Swollen thuis op een zondag ochtend in het kantoor een paar 

ossen gekocht heeft van Johan ter Stege, voor een bedrag van 36 gulden; wat voor gulden, weet zij 

niet. De wijnkoop bestond uit een glaasje brandewijn.  

 

Nr. 873 FOLIO:                 351v            DATUM:                      8 juni 1564 

 

Mr Peter Lollentz, Herman Backer en Henrijck Jansz, gedaagd door Flore, de weduwe van Zwarte 

Wynolt, getuigen na apart verhoord te zijn, dat er in hun aanwezigheid op 19 februari j.l. geschied is 

ten huize van Flore, dat Henrick Seijne, de gewezen stadsomroeper, met de beste bedoelingen omdat 

Flore hem wel eens zekere weldaden had bewezen, haar 4 g.g. heeft gegeven om daarmee een pels 

te kopen; ze zou dan nog eens aan hem denken, want hij voelde dat hij niet veel langer te leven had. 

Ze zou het geld krijgen van Betthe, de weduwe van Lange Jan, die hem dat geld nog schuldig was 

vanwege de huur van de hof. Bovendien was Henrick Flore nog schuldig 14 stuiver Brabants wegens 

verteringen; hij wilde dat mr Peter dit zou noteren als een eeuwige gedachtenis, wat ook gebeurde.  

 

Nr. 874 FOLIO:                  352             DATUM:                     6 juni 1564 

 

Jan Willemzen en Warner van Stenvorden, gedaagd door Jan Meynarszen, getuigen dat zij beiden 

tijdens de afgelopen vasten gezien hebben dat Jan Meynarstzen en Willem Dolleken samen op de 

grond lagen en toen ze van elkaar waren getrokken hield Jan Willemzen Jan Meynartsz bij zijn arm en  

Willem die uitgeweken was naar Jans huis, liep naar Jan Meynartszen toe met een getrokken 

opsteker in de hand. Jan Meynartszen zei tegen Jan Willemsz dat hij hem moest laten gaan, dat hij 

zich wilde verweren. Toen sloeg Jan Meynartszen Willem Dolleken met een stok op zijn hoofd. Warner 

heeft nog meer gehoord en gezien voordat zij met elkaar handgemeen werden: Willem gebruikte veel 

onnette woorden tegen Anne, de vrouw van Jan Meynartszen, zoals hoer e.d., en Jan Meynartszen 

zat stil in de deuropening en zei tegen Willem dat hij naar huis moest gaan en ophouden met al dat 

soort woorden.  
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Nr. 875 FOLIO:                  352             DATUM:                      10 juni 1564  

 

Thoenis Snoeck, gedaagd door Albert Voeth, getuigt dat hij met Anthoenis van Neerden, een 

zegsman, geweest is bij Henrick Jansz en Albert Voeth, toen Henrick Jansz van Albert 9 ossen kocht, 

per stuk voor 14½ rydergulden, de gulden van 23 stuiver Brabants. Het is waar dat Thoenis van 

Neerden de beste van die negen ossen van Henrick Jansz kocht voor 18½ rydergulden en dat hij zich 

bij een vaan bier zou beraden. Henrick Jansz zei toen dat als Thoenis de os houdt, hij 4 ryder had 

verdiend. 

Thoenis van Neerden, gedaagd zoals boven, meldt dat er een koop van ossen had plaats gevonden 

tussen Albert Voeth en dat hij daarbij zegsman geweest is. Hij weet nu niet meer voor welk bedrag de 

koop geschiedde, hij weet wel dat het een os betrof.  

 

Nr. 876  FOLIO:                  352v           DATUM:                         13 juni 1564             

 

Cleys Claesz en Michiel Petersz, gedaagd door Arent  Willemzen, getuigen dat Arent Willemzen van 

Thyman Quant de helft van een viswater gekocht heeft op de Spreng met de verdiensten. Thyman 

deed dat uit vrije wil en stelde Arent voor het te doen vóórdat hij het hem overdroeg, want Arent was 

bezig met Geert Kerstgensz om een half viswater van hem over te nemen. Arent bood Geert voor de 

winst van dat viswater 8 nettouwen, n.l. 11 nieuwe netten. Toen Tyman dat hoorde, zei hij tegen Arent 

geeft mij 11 nieuwe netten en dan krijg je de helft van mijn viswater. Arent accepteerde dit van Tymen 

en zei dat hij hem zou betalen, waarmee Tymen tevreden was. Daarna vroeg hij wat hij zou beuren bij 

het afrekenen, waarop Arent antwoordde dat hij het ‘knapenloon’ er van te voren af moest halen als 

Henrijck Tymenszoon beurt. Arent en Tymen delen het hele viswater. Veertien dagen later toen de 

vissers hun afrekening gingen halen, meende Arent de winst te delen met Tyman Quant, maar toen 

deze vernam dat er winst was, wilde hij met Arent niet delen. Tyman zei dat hij dus zijn netten weg 

moest halen anders zou hij ze bij hem thuis brengen, want hij hield zich aan de afspraken van de 

koop.  

Nr. 877 FOLIO:                   353            DATUM:                          15 juni 1564 

 

Dirck Kockert, oud 60 jaar, gedaagd door Symon Kunerturff, getuigt dat hij zich herinnert dat de vorige 

procurator van het convent in Hulsbergen en de huidige diverse malen geklaagd hebben, dat zij de 50 

g.g. die zij ontvangen hebben van Geertruidt Holtsnijder gebruikt hebben t.b.v. de algemene 

erfgenamen van Heerde, Wapenveld en Hoornebroek; daarom willen zij uitstel om weer geld van de 

erfgenamen te vragen, zoals de mensen uit Hulsbergen die nog dagelijks hierover klagen tijden hun 

bijeenkomst.  

 

Nr. 878  FOLIO:                   353v          DATUM:                           15 juni 1564  

 

Peter Jansz Cock,  gedaagd door Jan Vleys, getuigt als roededrager dat hij zich goed herinnert dat 

Jan Vleys namens wijlen Berent Coevels, betaald heeft in de kamer van IJsselmuiden 11 h.p. 

 

Nr. 879 FOLIO:                   353v          DATUM:                            10 juni 1564 

 

Heylle Posz, gedaagd door Berent Willemzen, getuigt dat zij verkocht heeft aan Berent Willemzen en 

Gerbrich zijn vrouw een huis met een hof met toebehoren, waarop een verplichting rust van 7 h.p. en 

1 stuiver Brabants en 3 oort ponden voor de stad Kampen; bij de 7 h.p. zijn inbegrepen de 3 hoorens 

gulden waarover Henrickgen Nyemeyer het nu heeft. De mombers van Henrickgen zochten de brief 

van de 3 h.g. om te zien of alles al afgelost was, maar ze konden die brief niet vinden.  
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Nr. 880 FOLIO:                   353v          DATUM:                             10 juni 1564 

 

Stine Daems en Styne Peters, gedaagd zoals boven, getuigen dat zij goed weten dat Berent 

Willemzen en zijn vrouw Gerbrich ter degen betaald hebben aan Peter van Elven en Daem Cuiper, als 

mombers over de minderjarige kinderen van Berent Nyemeyer, 7 h.p. en 1 stuiver Brabants behalve 

de 3 oort ponden die de stad Kampen krijgt uit een huis en hof, zoals vermeld in een bezegelde brief. 

Zij weten heel goed dat bij de 7 h.p. inbegrepen zijn de 3 h.g. waar Henrickgen Nyemeyer nu over 

spreekt. Zij weten ook wel dat de mombers van Henrickgen Nyemeyer gezocht hebben naar het 

document over de 3 h.g. maar het niet konden vinden, anders zouden zij het aan Berent gegeven 

hebben. Zij weten ook dat Henrickgen vaak genegen is geweest Berent Willemsz opdracht te geven 

voor de 3 h.p. en als de aflossing gedaan was door Berent, het geld weer opnieuw te beleggen voor 

de kinderen.  

 

Nr. 881 FOLIO:                    354           DATUM:                        20 juni 1564 

 

Berent Brouwer, gezworen meter, oud 52 jaar, gedaagd door schipper Hans Vorst, getuigt dat hij 

laatst met zijn handen, zoals een gezworen meter betaamt, op verzoek van schipper Hans Vurst, hier 

aan de welle gemeten heeft 12 last rogge die schipper Hans mee gebracht had.  

 

Nr. 882 FOLIO:                   354            DATUM:                         6 juni 1564 

 

Jan Vene en Cornelis Vene, gedaagd door Jaertken Herycx, getuigen dat Jan ter Stege hen gevraagd 

had om mee te gaan om naar 2 ossen te kijken voor Jaertken Herycx en dat Jan zijn broer Tymen 

vroeg om mee te gaan in zijn plaats en hem de ossen aanwees, omdat hij nog niet ontbeten had. Dit 

gebeurde terzelfdertijd dat de Cellebroeders naar de ossen keken die ze gekocht hadden van Jan 

Smyt boven de poort. Het is ook waar dat zij erheen gingen om te zien of de ossen goed waren en als 

ze het eens konden worden zou Jaertken de ossen ontvangen als betaling voor de verkoop van het 

paard dat Jan ter Stege van Jaertken gekocht had voor 33 courante gulden en 1 oort. Dit alles vond 

plaats in 1563.  

 

Nr. 883 FOLIO:                  354v           DATUM:                           6 juni 5164 

 

Thymen ter Stege, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij erbij aanwezig is geweest toen zijn broer Jan 

ter Stege aan Jaertken Herycx twee ossen verkocht voor 36 courante gulden en dat hij toen brandwijn 

schonk voor de wijnkoop. Verder is hem niets bekend over deze kwestie.  

 

Nr. 884 FOLIO:                 354v            DATUM:                           22 juni 1564 

 

Johan Ryckmans, gedaagd door Jan ter Stege, getuigt dat hij in het huis van wijlen Femme van 

Zwollen kwam, toen Jaertken die Vrese een paar ossen van Jan gekocht had voor 36 courante 

gulden; hij is hiervan op de hoogte omdat er brandewijn voor de wijnkoop werd geschonken, waarvoor 

men hem had uitgenodigd; hij deed het echter niet, want hij lustte geen brandewijn.  

 

Nr. 885 FOLIO:                 355              DATUM:                           28 juni 1564 

 

Caerle Brouwer, oud ongeveer 45 jaar en Gerrith van Munster, oud ongeveer 40 jaar, gedaagd door 

Thomas van Gumersbach, getuigen na apart verhoord te zijn. Caerle meldt dat het voor hem 29 jaar 

geleden is en Gerrith zegt dat het voor hem 19 of 20 jaar geleden is, dat de schutting tussen Lubbert 

Wuesting en Tobe Vettens perceel in de muur van Lubbert vastgemaakt werd met ribben en dat onder 

de schutting in het midden aan de gevel een afvoer werd gemaakt met aan beide zijden steunberen. 
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Zij droegen gezamenlijk de kosten, ook die van het schoonmaken en als deze afvoer door grote 

toestroom van water en vuil overliep, zouden zij beiden evenveel last ervan hebben. 

Eveneens werden de planken aan de zijde van Wuesting vastgemaakt; verder meldt Caerle dat hij 

goed weet dat, in de periode dat hij met wijlen zijn moeder in het huis van Wuesting woonde, al het 

water dat zij gebruikten om zich te wassen en al het stortwater van de gootsteen en dak op de plaats 

liep, dan direct werd weggeveegd zodat het op de straat terecht kwam waar een afvoer was waar het 

water in verzameld werd, zij mochten niets door de afvoer van Thomas laten lopen.  

Caerle weet dit alles omdat hij als buurman daar gewoond heeft en Gerrith is 19 of 20 jaar dienaar 

geweest bij Thomas van Gumersbach.  

 

Nr. 886 FOLIO:                 355v             DATUM:                      22 juni 1564 

 

Johan Roloffzen, Reynar Reynartzen, Herman Lucht en Arent Henricksz, gedaagd door Warner 

Claesz, getuigen samen na apart verhoord te zijn, dat zij na Petri ad Cathedram gezien hebben dat er 

10 of 12 merries liepen op het erf waar nu Geert Wychartzen woont, de Rudehoop genoemd. Zij 

dachten dat de paarden van Marryken Buyr waren, want Geert had toen nog geen paarden op het 

land.  

 

Nr. 887 FOLIO:                 355v            DATUM:                       20 juni 1564 

 

Jan Pelser en Thoenis Brouwer, gedaagd door Rutger Kerstgensz, getuigen dat zij wel gehoord 

hebben dat de vrouw van mr Hans de scherprechter veel gemene woorden gebruikte tegen Rutger 

Kerstgensz, hem een dief, een schelm en een booswicht noemde, voordat Rutger haar stak.  

 

Nr. 888 FOLIO:                  355v           DATUM:                        27 juni 1564 

 

Florys Claesz, gedaagd door Jaertken de Vriese, getuigt dat hij in 1563 omstreeks St. Michael bij 

Thymen ter Stege op het land is geweest, toen de Cellebroeders de ossen bekeken; terzelfdertijd was 

Thymen ter Stege ook op het land en Cornelis Vene zei tegen getuige dat hij naar de ossen kwam 

kijken voor Jaertken de Vrese, omdat de ossen die hij eerder had gezien te mager waren en hem niet 

aanstonden.  

 

Nr. 889 FOLIO:                 356              DATUM:                        30 juni 1564 

 

Joest Muyzeman, gedaagd door Heyle, de vrouw van mr Hans Scharprichter, getuigt dat hij gezien en 

gehoord heeft op het ogenblik dat Heyle gewond werd door Rutger Kerstgensz, dat zij uit de hof kwam 

met haar kind en dat ze zei tegen Rutger, die voor de deur van Jan Pelser stond en met een mesje 

tussen zijn tanden peuterde, dat hij, Rutger, niet correct handelde als hij een vrouw zijn wil oplegde en 

haar bovendien de kleren van het lijf trok, die zij terug heeft gekregen via Jacob Lackey. Rutger 

reageerde en zei dat ze loog, noemde haar een hoer, en als ze het kind niet bij zich had gehad, zou 

hij haar in het gezicht hebben gesneden. Heyle noemde hem toen een schelm en een dief en Rutger 

verwondde haar in een van haar billen.  

 

Nr. 890 FOLIO:                 356              DATUM:                        30 juni 1564 

 

Henrick[v] Brouwerschen, Alyt Krols en Gysbert, de dienstmaagd van Peter Cock, gedaagd door 

Willem Dolleken, getuigen na apart verhoord te zijn, dat zij in de afgelopen vasten gezien en gehoord 

hebben dat Anna Vijge en Willem Dolleken veel onfatsoenlijke woorden tegen elkaar gezegd hebben 

en dat Anna hem wees op zijn moeder, hem dief en schelm noemde en hij haar weer betitelde als 

hoer e.d. Zij hebben ook gezien dat de man van Anna Willem met een vensterstok op de schouder 



RAK inv. nr. 17 

 

195 

 

sloeg en op zijn hoofd, nadat hij zich verscholen had achter Thys Draeck. Niemand van de 

aanwezigen heeft gezien dat Willem een mes in zijn hand had of dat hij zich verweerde.  

Jan Arentz en Alyt Wilders, gedaagd zoals boven, getuigen zoals hierboven, maar zij hebben niet de 

woorden gehoord die zij in het begin van de woordenwisseling tegen elkaar gebruikten. 

Janneken, de vrouw van mr Jacob Barbyrer, gedaagd zoals boven, meldt, terwijl zij hoogzwanger is, 

dat zij na de bevalling bereid is onder ede te bevestigen dat zij de onfatsoenlijke woorden niet gehoord 

heeft, maar uitsluitend gezien heeft dat Jan Willem Dolleken met de stok sloeg en dat Willem Dolleken 

een mes in de hand had.  

 

Nr. 891 FOLIO:                356v              DATUM:                       3 juli 1564  

 

Egbert Petersz, gedaagd door Herman Stamp, getuigt dat hij met Claes Schroer, zittend bij Herman 

thuis, dat er o.a. gevraagd werd aan wijlen Engbert Croeser wat men hem wilde geven voor de 

visplaats op de Enck, waarop Engbert antwoordde dat getuige er wel 45 h.p. voor wilde hebben, maar 

dat hij 25 h.p. bood. Croeser reageerde boos en zei dat hij hem voor dat bedrag niet overdeed. 

Herman Stamp zei tegen wijlen Engbert Croeser zei dat hij beter iets dan niets kon nemen. Croeser 

vroeg hem wat het hem kon schelen wat hij er mee deed, want hij leed geen schade.  

Claes Schroer, gedaagd zoals boven, meldt dat hij met Egbert Petersz bij Herman Stamp zat en dat er 

gevraagd werd aan wijlen Egbert Croeser wat ze hem zouden geven voor de visplaats voor de Enck. 

Wijlen Engbert antwoordde dat zij wel 45 h.p. vroegen, maar dat hij 25 h.p. bood. Croeser werd kwaad 

en antwoordde dat hij het viswater dan liever gewoon liet liggen. Herman Stamp zei hierop tegen 

Engbert “beter iets dan niets, je zult er geen schade van ondervinden”.  

 

Nr. 892 FOLIO:               357                DATUM:                         6 juli 1564 

 

Thys Draeck en Jan Henrickszen, gedaagd door Wilhem Dolleken, getuigen dat zij gezien en gehoord 

hebben dat de vrouw van Jan Meynartzen, Anna, eiser een dief noemde en dat Wilhelm van mening 

was dat dit verantwoord moest worden; hij wierp twee ‘witten’ op straat als oorkonde, die Thys 

Draecke van de straat oppakte en naderhand bij mr Jan Huff thuis bracht. Hierna nam Jan Meynartzen 

de stok van het venster, waarmee hij Willem Dolleken, die terugweek naar de deurpost, op de arm 

sloeg. Thys Draeck mengde zich in het gevecht en Jan sloeg Willem op het hoofd zodat hij bloedde en 

het bloed spatte op de schouder van Thys. Getuige meldt verder dat hij gehoord heeft dat Wilhelm zei, 

toen beiden op de grond lagen, dat hij Jan niet wilde steken; hij heeft evenmin gezien dat Wilhelm zijn 

mes getrokken had.  

 

Nr. 893 FOLIO:                357v             DATUM:                         10 juli 1564 

 

Marten van Cleve, oud ongeveer 32 jaar en Symen van Cleve, oud ongeveer 31 jaar, gedaagd door 

Anthonis van Neerden, getuigen dat zij goed weten dat de 21½ last as en 1 vat boter, gemerkt met 

een speciaal teken, ingeladen in het schip van wijlen Jan Nedderhoff uit Bremen die in de winter in 

Lübeck lag, dat die lading hier in Kampen thuis hoort en het eigendom is van Thoenis van Neerden, 

de eiser.  

 

Nr. 894 FOLIO:                 358              DATUM:                         8 juli 1564     

 

Dirck Henricksz, gedaagd door Heyle, de vrouw van mr Hans, getuigt dat hij laatst zijn wacht liep en 

toen hij naar het nieuwe werk moest gaan, vond hij daar terzelfdertijd in de hooiberg van Egbert to 

Boecop, Rutger Kerstgensz die daar lag met een vreemd meisje dat hij niet kende. Jan van Zwolle, 

zijn gezel, bleef daar een tijdje staan bij Rutger met wie hij woorden had en vroeg of hij aan het 

‘wippen’ was of aan het slaan. Rutger dreigde Jan met de zweep te slaan waarop Jan zei dat hij de 

wacht wilde inschakelen. In de tijd dat Jan naar de wacht ging, liep getuige verder om zijn ronde te 
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doen. Tussen 2 en 3 uur, toen hij naar huis wilde gaan, heeft hij gezien dat Rutger de hoer behoorlijk 

sloeg met zijn vuisten zodat haar neus en mond bloedden. Hij sloeg ook met de zweep die in twee 

stukken brak. Hij zei tegen haar dat ze hem bestolen had van 1 k.g.; de vrouw trok het bovenste deel 

van haar pels uit en andere doeken die Rutger meenam en naar zijn zuster wilde brengen tot zij ze 

weer ophaalde.  

Naderhand kwam Rutger bij hem en zei tegen getuige dat hij de kleren weer teruggegeven had aan 

die hoer zodat hij daar geen last meekreeg.   

 

Nr. 895 FOLIO:                  358             DATUM:                          10 juli 1564 

 

Jan van Zwolle, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij met Dirck meegegaan is en gezien heeft dat 

Rutger met die vreemde vrouw in de hooiberg lag. Toen Rutger woorden met hem kreeg en getuige 

zei dat hij de wacht in het stadhuis wilde waarschuwen, heeft hij niet gezien dat Rutger de vrouw 

sloeg. 

Marie Andries, gedaagd zoals boven, meldt dat zij gezien heeft dat Heyle de straat op ging en dat 

Rutger Kerstgensz tegen haar zei dat als ze niet een kind in haar arm had gehad, hij haar in het 

gezicht zou hebben gekrabd. Zij antwoordde en vroeg of hij dat deed omdat zij de vrouw bijstond en 

wilde dat hij haar haar kleren teruggaf.   

 

Nr. 896 FOLIO:                 358v             DATUM:                          11 juli 1564 

 

Luitgen Kempe, oud 43 jaar en Claes Doedensz, oud 33 jaar, gedaagd door mr Peter Lollensz, 

getuigen na apart verhoord te zijn, dat mr Peter het voorsprekers ambt hier in Kampen uitoefende bij 

de hoge en de lage rechtbank als gezworen voorspreker en dat mr Peter, zo lang zij hem gekend 

hebben, in zijn handel en wandel een eerlijk mens was en zich gedroeg zoals een vroom man 

betaamt; zij hebben nooit gehoord dat hij zich inliet met heresie of dwaling, maar dat hij zich altijd 

heeft gedragen volgens de regels van de heilige kerk.  

 

Nr. 897 FOLIO:                 359               DATUM:                            11 juli 1564 

 

Henrick Jansz, oud 44 jaar en Wolter van Cuynder, oud  38 jaar, gedaagd door Thoenis van Neerden, 

getuigen dat zij goed weten dat de 21½ last as en 1 vaatje boter met een speciaal merkje, die wijlen 

schipper Johan Nedderhoff uit Bremen had ingeladen, die zijn winterplaats had in Lübeck, dat deze 

lading bestemd was voor Kampen, voor Thoenis van Neerden.  

 

Nr. 898 FOLIO:                 359               DATUM:                           11 juli 1564 

 

Herman Warnersz, gedaagd door Thoenis Dircksz en Herman Rotgertsz, getuigen dat het van 

oudsher in de Hagen gebruikelijk was dat diegenen die twee jaar achtereen hoofdlui geweest waren 

en in aanwezigheid van de gildebroeders verantwoording hadden afgelegd, niet gehouden werden 

mee te betalen aan enige schulden die in de navolgende jaren gemaakt zouden worden.  

Getuige weet niet in welke jaren eisers hoofdlui zijn geweest en of zij hun verantwoording hebben 

afgelegd of niet, want getuige was toen niet thuis.  

Lambert Egbertsz, pottenbakker in de Hagen, gedaagd zoals boven, meldt dat het van oudsher in de 

Hagen gewoon was, dat, als de schutterijbroeders de vogel hadden geschoten, de hoofdlui op de 

derde dag erna, ongeveer, hun verantwoording aflegden en het geld overdroegen aan de nieuwe 

hoofdlui en de onkosten betaalden. Hij meldt verder dat eisers hoofdlui zijn geweest in de jaren 60 en 

61 en afgetreden zijn in 1561 drie dagen nadat de schutterij die de schulden waar Thoenys Stijp over 

spreekt, gemaakt zijn.  

 

Nr. 899 FOLIO:                  359v           DATUM:                        13 juli 1564 
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Mr Jorgen Cuiper, tollenaar van de stad Kampen, oud ongeveer 46 jaar, Jan Gerritszen, oud 40 jaar, 

Anna, de vrouw van Lambert Tybben, oud 52 jaar, gedaagd door Reynige Andriesz, geven hun 

getuigenis. Eerst mr Jorgen: Reynige de eiser was op 17 juni met zijn schip van Deventer naar 

Kampen gekomen, waarin 9 paketten leien en andere goederen, zoals zijn tolregister verder bewijst 

en hij weet zeker dat eiser, geladen met rogge, een tijd ervoor naar Deventer was gevaren, waar de 

rogge thuis hoorde, daarom had getuige dag en datum niet genoteerd.  

Jan Gerritszen getuigt dat schipper Reynige Andriesz op een zaterdag was gekomen uit Deventer met 

een lading leien en dat diezelfde schipper op dezelfde zaterdag avond 13 stuks zalm van hem kocht, 

maar hij wist niet precies meer de datum.  

Anna, de vrouw van Lambert Tibben, meldt dat haar man en Claes Dircksz ’s morgens vroeg op 

Sacramentsdag met schipper Reynige Andriesz zijn gaan zeilen en acht dagen onderweg geweest 

zijn van Deventer naar Kampen.  

 

Nr. 900 FOLIO:                  360             DATUM:                       19 juli 1564 

 

Herman Woltersz, timmerman, gedaagd door Herman Stamp, getuigt dat wijlen Engbert Croeser een 

keer kwam wandelen achter het nieuwe werk, ter hoogte van de Cellebroeders, met Herman Stamp, 

waar getuige ook bij was. Hij heeft gehoord dat Herman Stamp aan Engbert Croeser vroeg hoe het nu 

moest met het visserij gebied dat hij hem had laten mijnen. Wijlen Croeser antwoordde daarop dat hij 

zich daar niet om moest bekommeren want hij zou hem vrij en schadeloos houden.  

 

Nr. 901  FOLIO:                  360           DATUM:                       21 juli 1564             

 

Lucretia, de vrouw van Albert Bitter, gedaagd door Herman Francksz, hoogzwanger, getuigt dat zij na 

de bevalling onder ede zal bevestigen dat Geertgen, de vrouw van Frans Leyendecker, voor 

afgelopen Palmzondag haar gevraagd had een boodschap namens haar te doen, n.l. om te gaan naar 

zuster Elbergen Gerritsz, geprofest in St. Gertrudis te Amsterdam, en haar te verzoeken of ze naar 

producent wilde gaan omdat deze zijn dochter niet naar Kampen wilde sturen tegen Palmzondag 

maar geduld wilde hebben tot mei. Geertgen beloofde dat zij eiser een plezier wilde doen en hem zou 

betalen.  

 

Nr. 902 FOLIO:                   360v          DATUM:                     11 december 1561   

 

Henrick Henricksz, gedaagd door Peter Albertzen, getuigt dat hij op zondag na St. Michael heeft zitten 

drinken bij Stijne Mulner met ene Arent Berens alias Moester Arent. Zij zijn de herberg uit gegaan bij 

de dijk waar Peter Albertzen aan kwam wandelen van de kant van de Hoge Bomen; hij had een man 

bij zich van wie getuige de naam niet kent, en Arent zei tegen getuige dat er iemand aankwam 

waarmee hij nog iets te doen had, hij wilde nu vergelding hebben. Getuige wist niet goed wie Arent 

bedoelde en omdat er geen verdere informatie kwam, trok Arent zijn opsteker en ging richting de dijk. 

Peter verschanste zich achter een paard onder aan de dijk en getuige wilde Arent vastpakken, maar 

hij ontkwam; zodoende liep Arent met getrokken opsteker naar het paard waar achter Peter Albertzen 

zich verschool, maar deze, dit ziende, liep zo hard mogelijk naar de dijk om zijn leven te redden. Arent 

ging Peter achterna maar Arent liep harder en Peter moest zich verweren waarbij hij Arent verwondde.  

De verwonding zou erger geweest zijn als hij Arent niet had vermeden en tijdens het gevecht viel 

Peter over zijn pantoffels. Toen hij weerloos op de grond lag, verwondde Arent hem in zijn buik en 

hoewel Peter gevallen was, stak Arent hem keer op keer; Peter deed zijn voeten omhoog maar Arent 

stak hem daar ook. Evert Baers pakte Arent vast en getuige, samen met de andere man, brachten 

Peter naar de stad. Arent ontkwam aan Evert Baers en ging Peter achterna. Toen kwam er een 

onbekende man, die Arent met een klap ter aarde sloeg. Getuige heeft niet gehoord dat Peter ook 

maar iets zei tegen Arent.  
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Nr. 903 FOLIO:                 361              DATUM:                       11 juli 1564 

 

Metthe van der Hoeve, gedaagd door Henrick van der Hoeve, getuigt dat zij zich herinnert dat haar 

overleden landheer Johan van der Hoeve uit de wilgenhaag bij de Zalker sluis een voer hout heeft 

laten weghalen, meer weet zij hier niet van.  

Johan Geertzen, gedaagd zoals boven, getuigt dat hij wel eerder een voer hout voor wijlen Johan van 

der Hoeve vervoerd heeft uit de wilgenhaag bij de Zalker sluis en dat Henrick hem een maal  ontmoet 

heeft, maar hoe vaak hij hout gehaald heeft, weet hij niet meer.  

 

GICHTEN 

Anno 1558: getuigenissen over huizen en hypotheken. 

 

 

Nr. 904 FOLIO:                   398v          DATUM:                        9 juli 1558            

 

Johan Cannegyter heeft zich borg gesteld voor de erfgenamen van wijlen Henrick Nyemeyer in 

handen van Stine, de weduwe van Daem Kuiper en voor allen die het aangaat, zodat de genoemde 

erfgenamen eeuwig en nooit meer enige aanspraak kunnen maken, op basis van het testament, op de 

weduwe en haar erfgenamen op de roerende en onroerende goederen die zij heeft geërfd.  

 

Nr. 905  FOLIO:                   398v         DATUM:                       14 juli 1558    

 

Jan van Halteren meldt dat hij zich borg gesteld heeft voor Steven Reynartzen, burger van Deventer, 

en niet gerechtigd is Janne Clotynx aan te spreken anders dan hier.  

 

Nr. 906 FOLIO:                  398              DATUM:                      17 augustus 1558 

 

Jan van Mullhem, gevolmachtigde van Conraedt van Linsz en Peter van Langenberch, als 

vertegenwoordigers van Laurens en Gerhard, de nagelaten minderjarige kinderen van Wylent Johans 

van Blaetzen, volgens de gemaakte volmacht, heeft onder ede gemeld dat hij hier in Kampen geen 

borg kan krijgen en daarom onder ede verklaard dat hij met geen ander recht dan dat van Kampen 

Johan Hebell zal aanspreken via de schout.  

 

Nr. 907 FOLIO:                  398             DATUM:                        5 september 1558  

 

Jan Ricxsman heeft zich borg gesteld voor Herman Goeszen uit Twello inzake de erfenis van wijlen 

Goeszen Hermensz, zodat geen andere rechtbank ingeschakeld zal worden dan die in Kampen.  

 

Nr. 908 FOLIO:                   398            DATUM:                        7 september 1558   

 

Albert Jansz uit Ens heeft onder ede gemeld dat hij geen borg kan krijgen en dat hij geen andere 

rechtbank dan die van Kampen wil om Jan Coller aan te spreken. 

 

Nr. 909 FOLIO:                   397v         DATUM:                        27 september 1558 

 

Matthys Derckzen meldt dat hij zich borg heeft gesteld voor Albert Bitter, roededrager, en diens 

erfgenamen en dat voor Pauwell Pauwellsdochter, de weduwe van Johan van Brinckhorst, onlangs 

overleden in Saint Quentin, inzake bepaalde kledingstukken die Johan van Brinckhorst aan Albert 

Bitter in bewaring had gegeven en nu bij de weduwe zijn die ze van haar man had ontvangen, te 

weten: 3 (onleesbaar) van zwart Engels laken, 2 paar hosen ook van zwart laken, nog 2 korte mantels, 
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de ene zwart en de andere grijs, 2 oude hemden en ettelijke zweetdoeken met een kistje waar de 

kleren in liggen. Als er in de toekomst door andere erfgenamen enige aanspraak gedaan wordt, 

belooft Matthys de producent dit af te doen zonder enige schade voor Albert en diens erfgenamen. 

Hiermee is Pauwell met mr Claes van Urck, haar gekozen momber, tevreden en zal Matthijs 

schadeloos stellen voor zijn borgtocht.  

 

Nr. 910 FOLIO:                   397v          DATUM:                       27 september 1558 

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij op 2 augustus namens Peter van Elven, Claes Kruse en 

Roloff Wylhemsz beslag gelegd heeft op de nagelaten goederen van wijlen Wylhem van Campen.  

 

Nr. 911 FOLIO:                     397          DATUM:                       27 september 1558  

 

Peter Jansz Cock doet zijn gicht en meldt dat hij namens schipper Gyse Albertsz beslag gelegd heeft 

op de nagelaten goederen van Wyllem van Campen, zoals op 13 augustus namens Valentijn Munter 

op diezelfde goederen en op 20 augustus namens Jonge Reynar op het paard van Wyllem van 

Campen.  

 

Nr. 912 FOLIO:                    397           DATUM:                      22 oktober 1558 

 

Evert Valkener doet zijn gicht en meldt dat hij namens Robert Schoemaeker en Jan Lener op  5 

september beslag heeft gelegd op de nagelaten goederen van Herman van Lotthem; hij heeft 

eveneens op die dag beslag gelegd op diezelfde goederen namens Jan Aertsz. 

Evert heeft verder gemeld dat hij namens Peter van Elven, Wolff Schoemaeker, Albert van 

Herdenberrich, Jaspar Schoemaeker, gildemeesters van het schoenmakers gilde, Jan Berentsz, 

kremer,en Jan Burrinck op 5 september beslag heeft gelegd op de nagelaten goederen van Herman 

van Lotthem.  

 

Nr. 913 FOLIO:                  397             DATUM:                      22 oktober 1558 

 

Geert van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij namens Jan Aertsz op 3 september beslag heeft 

gelegd op een tabbert die bewaard werd door Femme Ulrich en toebehoort aan wijlen Herman van 

Lotthem.  

 

Nr. 914 FOLIO:                  396v           DATUM:                       31 oktober  1558   

 

Gerryt van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij op 31 oktober namens de thesaurier beslag heeft 

gelegd op de goederen van wijlen Herman Schene.  

 

Nr. 915 FOLIO:                  396v           DATUM:                       5 november 1558  

 

Reynar Holboem heeft zich borg gesteld voor Albert van Ens en heeft beloofd aan Peter Janszen 

Seylmaker voor het bedrag van 350 c.g., dat Albert schuldig is aan Peter zoals vermeld in een 

schuldbekentennis, garant te staan. De borgstelling duurt totdat Peter terugkomt van de reis naar 

Holstein, daarna is hi j vrijgesteld van de verplichting. 

(in de kantlijn)  

Albert van Ensz heeft bekend dat hij Reynar Hoelboem ontslaat van de borgtocht, die hij voor hem 

gesteld heeft t.b.v. Peter Seylmaker en belooft hem daarom geheel te vrijwaren. 

N.B. akte is doorgehaald. 

 

Nr. 916 FOLIO:                   396            DATUM:                       17 december 1558 
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Gerrith Harnesmaker doet zijn gicht en meldt dat hij als gezworen dienaar op deze dag tussen 8 en 9 

uur voormiddag namens de testateurs en erfgenamen van wijlen Bouwen Vriese beslag heeft gelegd 

op de rest van het geld van Bouwen en Joachym Kremer, afkomstig van wijlen Balthazar Pelgrom, 

hier eerder gedeponeerd in het gerecht en in deposito gelegd, vanwege het bedrag van 9 c.g. en 14 

stadsponden, afkomstig van bepaalde schulden en de stadsbroeken aan Balthazar verstrekt en mede 

voor de gerechtelijke onkosten, in het proces tussen Bouwen en Joachim gedaan.  Van de gelden die 

in bewaring zijn gegeven, zijn de erfgenamen van Bouwen voor 25 g.g. gerechtelijk eigenaar.  

 

Nr. 917 FOLIO:                  396             DATUM:                         29 december 1558 

 

Gysbert Willemsz en Louwe Vrancke, bekennen samen en elk afzonderlijk, dat zij zich borg hebben 

gesteld en beloven te betalen als hun eigen schuld, aan Johan Hubertzen en Andries Cueper uit Epe 

om te zorgen dat aan Henrick van Cleve en aan mr Jan Wychertzen, apotheker, mombers over de 

voorkinderen van wijlen Peter Hollander, dat Jan Hubertszen en Andries Cueper ten alle tijden het 

geld en de schulden zullen ontvangen die zij binnen en buiten Haarlem zullen innen van de 

schuldenaars van wijlen Peter Hollander, goedschiks of kwaadschiks, volgens volmacht; wel te 

verstaan al hetgeen dat genoemde mombers tekort mochten komen en hier in Kampen niet konden 

krijgen van de goederen van de moeder van die kinderen.  

 

Nr. 918 FOLIO:                 395v            DATUM:                         10 januari 1559       

 

Henrick Jacobzen heeft zich borg verklaard bij pastoor Aggeo Bouwensz uit Enbert bij Groningen voor 

de schulden en kosten behorend bij zijn aandeel in de nalatenschap van het erfhuis van zijn overleden 

vader die mochten ontstaan, te betalen, niets uitgezonderd.  

 

Nr. 919 FOLIO:                   395v          DATUM:                          22 januari 1559  

 

Gerryt Harnesmaker doet zijn gicht en meldt dat hij als gezworen roededrager en dienaar op deze dag 

namens Henrick Janszen, kremer, beslag gelegd heeft op het geld dat Peter Hollander van de 

erfgenamen van wijlen Geert van Essen toekomt, vanwege de schulden die Henrick heeft bij Peter wat  

de mombers over de kinderen van wijlen Geert van Essen, zoals  Arent to Bocop en Engbert Kroese,  

beloofd hebben. 

  

Nr. 920 FOLIO:                    395           DATUM:                           21 februari 1559 

 

Geert Harnesmaker doet zijn gicht en meldt dat hij namens Joachim Geertsz, kremer, beslag heeft 

gelegd op 15 februari op de nagelaten goederen van wijlen Janneken Pilgrom in zoverre wijlen 

Balthazar Pilgrom recht had op de goederen van zijn overleden vader die op hem zijn overgegaan na 

het overlijden van Janneken.  

 

Nr. 921 FOLIO:                    395           DATUM:                           11 maart 1559 

 

Peter Jansz Cock meldt in zijn gicht dat hij op 21 januari beslag heeft gelegd namens Femme Ulrycx, 

de weduwe van Johan Knippenburch, op de 25 c.g. die Willem van Campen aan haar verdiend heeft  

en die de erfgenamen van Willem van Campen nog schuldig waren aan de weduwe.  

 

Nr. 922 FOLIO:                    395            DATUM:                           5 april 1559  

 

Thomas Bremer heeft onder ede bekend dat hij Gysbert van Brunchorst niet anders zal aanspreken 

dan volgens het Kamper recht en het vonnis hier zal voldoen. Egbert Backer heeft zich borg gesteld 
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voor de gerechtelijke onkosten, de schade daardoor ontstaan nu en later; Thomas belooft Egbert 

daarvoor schadeloos te stellen en te vrijwaren.  

 

Nr. 923 FOLIO:                   394v           DATUM:                          21 april 1559 

 

Claes van Olst bekent dat hij, volgens een brief dd 18-04-1559 bezegeld door Jan Sloit, landdrost van 

Vollenhove t.b.v. jfr Alyt van Tweenhuysen en haar erfgenamen, gekocht heeft [een rente ] van 18 

gouden Rijnse gulden per jaar afkomstig en gevestigd op het erf van Wycher Albertsz en het land, 

door Wycher zelf bewoond; getuige zal een borg stellen en belooft hierbij aan Wycher en jfr Alyt of 

houders van deze bezegelde brief dat de inhoud ook in de toekomst zal blijven gelden evenals het 

onderpand in de brief vermeld.  

Mochten jfr Alyt of de eigenaren van de brief hierdoor enige schade lijden, dan zal recognoscent de 

geleden schade vergoeden met het bedrag in de brief genoteerd, zonder enige rechtsvorderingen op 

te leggen of te betalen.  

 

Nr. 924 FOLIO:                   394v          DATUM:                           27 mei 1559 

 

Geert Harnesmaeker doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Wyllem Schutter uit Groningen 

beslag heeft gelegd op de goederen van Jan van Lotthem en ook op zijn vee. 

 

Nr. 925 FOLIO:                   394v          DATUM:                           28 mei 1559 

 

Peter Kock doet ook zijn gicht en meldt dat hij namens Valentijn Munter beslag heeft gelegd op de 

goederen van Jan van Lotthem.  

 

Nr. 926  FOLIO:                  394             DATUM:                        7 juni 1559                     

 

Geert van Delden meldt in zijn gicht dat hij namens Peter Woltersz, Evert Baers, Roloff van Lotthum 

en Jacob van Lotthum  op 27 april beslag heeft gelegd op de nagelaten goederen van Johan van 

Lotthum, roerend en onroerende, gelegen in de vrijheid van Kampen, niets uitgezonderd.  

 

Nr. 927 FOLIO:                 394              DATUM:                        7 juni 1559 

 

Evert Valkenere meldt in zijn gicht dat hij op 21 februari Geert Evertsz namens Bartolt van Wilsum en 

Hans Wendelinck heeft aangezegd dat zij van hem een deugdelijke inventaris willen hebben om 

volgens stadsrecht en zegelbrieven alle goederen binnen en buiten Kampen te delen en zonder 

winstoogmerk met hen te beheren, vanaf de tijd dat hun overleden zuster / schoonzuster leefde en 

stierf.  

 

Nr. 928 FOLIO:                394               DATUM:                        8 juni 1559 

 

Frerick Goyker heeft onder ede verklaard dat hij Anna van Herynck nergens anders gerechtelijk zal 

aanspreken dat in de stad Kampen volgens het daar geldende recht.  

 

Nr. 929  FOLIO:               393v              DATUM:                        23 juni 1559 

 

Albert Bitter meldt in zijn gicht dat hij namens Henrick van den Dam beslag heeft gelegd op 19 juni op 

de toelage van Wyllem van Campen die hij van de stad kreeg en die in berusting was bij de 

rentmeester van de stad.  

NB. In de kantlijn: vernietigd op 4 september 1560. 

Akte is doorgehaald. 
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Nr. 930  FOLIO:                393v             DATUM:                       27 juni 1559 

 

Hans van Hertzbarch uit Meissen heeft bekend dat hij geen echtgenote heeft noch een 

vrouwspersoon of belanghebbende, behalve het vrouwmens dat hij hier in Kampen in de echt wil 

nemen.  

 

Nr. 931 FOLIO:                393v              DATUM:                      30 juni 1559  

 

Johan van Almeloe bekent hierbij dat hij zich borg gesteld heeft voor vrouwe to Harkel, Anna 

genoemd, de echtgenote van Henrick to Harkel, burger uit Deventer en dat Anna, de weduwe van 

Johan van Halteren, nergens anders gerechtelijk zal worden aangesproken dan in deze stad, voor 

eventuele schulden e.d. die vrouwe van Harckel heeft bij wijlen Jan van Halteren en diens echtgenote.  

 

Nr. 932 FOLIO:                 393               DATUM:                      1 juli 1559   

 

Cornelis Claesz heeft gezworen voor de gehele Raad dat hij nergens anders zijn recht zal halen dan 

in de stad Kampen en de uitspraak zal respecteren.  

 

Nr. 933 FOLIO:                  393              DATUM:                       5 juli 1559  

 

Mense Reyners uit Zalk heeft onder ede verklaard dat hij tegen de erfgenamen van wijlen Salynck van 

Sloten nergens anders zijn recht zal halen dan in Kampen en de uitspraak te accepteren.  

 

Nr. 934 FOLIO:                   393            DATUM:                      5 juli 1559 

 

Everdt Baers bekent dat Jan Gerrytzen Collart en zijn adherenten heden hebben overgedragen aan 

Geerdt Wyllemszen Saelmaker en diens echtgenote Henrickje een huis en erf in de Hagen, op een 

hoek van de Nieuwstraat gelegen, waar Anna Gerbrants, de zuster van Jan, mede in gerechtigd is. 

Getuige heeft zich borg gesteld voor Anna, dat zij en haar erfgenamen Geerdt nooit zullen aanspreken 

voor haar erfdeel als zuster. Mocht dit toch gebeuren dan zal getuige Geerdt of diens erfgenamen 

zonder enige rechtsvordering de schade betalen.  

 

Nr. 935 FOLIO:                   392v          DATUM:                       14 juli 1559 

 

Henrick Kistemaecker heeft zich borg gesteld voor Anna, de vrouw van Johan Wyllems uit Steenwijk, 

bij mr Hans Messelar, dat zij nergens anders dan hier in Kampen haar recht zal zoeken en de 

uitspraak zal respecteren.  

 

Nr. 936 FOLIO:                  392v           DATUM:                        27 augustus 1559   

 

Peter Jansz Cock meldt in zijn gicht dat hij namens Femme Ulricx op 14 juli beslag heeft gelegd op het 

huis, de huisraad en alle goederen in de vrijheid van Kampen van wijlen Johan Knippenburch, niets 

uitgezonderd.  

 

Nr. 937 FOLIO:                   392v          DATUM:                         1 september 1559 

 

Peter Janszen, roededrager, meldt in zijn gicht dat hij gisteren namens mr Henrick Boegell naar doctor 

Herman Kroesen is gegaan om te vragen of hij mr Henrick Boegell de 100 daalder wilde betalen 

afkomstig van het testament en het verdrag gemaakt in het land van Kleef, waarvoor mr Herman 

Kroeser en mr Henrick borg zijn geworden en garant staan voor de betaling. Dr Herman Kroeser 
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antwoordde hierop dat hij mr Boegell niet had beloofd te betalen en dat hij daar geen borg voor was 

geworden. Zij hebben alleen gezegd dat wanneer dr Conraedt Hertzbach hem het genoemde bedrag 

betaalde, hij het geld gaarne zou overhandigen aan mr Henrick. In het land van Kleef was daarvan 

een kwitantie.  

 

Nr. 938 FOLIO:                    392           DATUM:                          3 september 1559   

 

Geert van Delden meldt in zijn gicht dat hij namens Wyllem Schagerynck (?) uit Groningen op 1 juli 

beslag gelegd heeft op de quota van wijlen Johan van Lotthum die hem toekwamen uit het testament 

van zijn overleden vader.  

 

Nr. 939 FOLIO:                     392          DATUM:                           21 september 1559 

 

Geert van Endoven, Evert Baers en Jan van Dulman, melden dat zij zich borg gesteld hebben bij 

Lambert Berentsz voor Peter Albertsz Vrese, dat het schip dat Lambert van de gebroeders Ffeytke en 

Watke Jonckensz gekocht heeft in alle wateren vrij mag varen zoals in het certificaat van de stad 

Deventer vermeld staat, ingebracht door Lambert bij het proces en dat niemand er enige aanspraak 

op kan maken.  

 

Nr. 940 FOLIO:                     391v         DATUM:                           2 oktober 1559  

 

Evert Baers heeft zich borg gesteld voor Bartolt Fredrich, burger van Hamburg, bij Gerrith Woltersz als 

garantie dat hij nergens anders zijn recht zal halen dan in de stad Kampen.  

 

Nr. 941 FOLIO:                      391v        DATUM:                          15 november 1559 

 

Jan Arentzen en Jan Jansz hebben zich samen en ieder voor zich borg gesteld voor Peter Melysz bij 

schipper Jan Huygensz en voor diens broer priester Peter en zuster Grethe Melysz, als garantie dat er 

geen verdere erfgenamen zijn van de nagelaten goederen van Jan Pouwelsz dan genoemde 

personen; mocht iemand hierna zich melden voor de erfenis anders dan de broer en zuster, dan 

beloven zij schipper Jan Huygensz schadeloos te stellen en te vrijwaren. Peter Melysz en zijn 

adherenten zulle de erfenis van wijlen Jan Pouwelsz, onder berusting van Jan Huigensz, niet eerder 

ontvangen dan over een jaar. Peter Melysz belooft mede namens de anderen, de borgen schadeloos 

te stellen en te vrijwaren.  

In de kantlijn: op 13 november 1560 heeft Peter Melysz de borgen van hun borgtocht ontslagen, tot 

tevredenheid van Jan Huygenz.  

NB. Akte is doorgehaald. 

 

Nr. 942 FOLIO:                      391          DATUM:                         22 november 1559 

 

Gysbert Hoyer heeft zich borg gesteld bij Thoenisgen, de weduwe van Thoenis Steygerman, voor 

priester Kerstyen Steygerman als garantie dat de weduwe nooit meer door hem aangesproken kan 

worden over de erfenis. Er wordt bijgevoegd de moetsoen die tussen beiden is gemaakt dd 1-04-1558 

waarin staat vermeld dat priester Kerstyen de beloofde erfenis heeft ontvangen, evenals de 6 gouden 

kronen waarvoor Gysbert had beloofd in te staan. Thoenisgen zal door Gysbert gevrijwaard worden 

van alle aanmaningen en priester Kerstyen belooft de borg schadeloos te stellen.  

 

Nr. 943 FOLIO:                   390v           DATUM:                          29 november 1559  
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Peter Albertszen Vrese heeft zich borg gesteld bij Hillegen Vranck voor Willem van Wouw als garantie 

dat de onmondige kinderen vanwege de 8 k.g. die Willem heeft ontvangen, haar niet zullen 

aanspreken en hij belooft haar te vrijwaren.  

 

Nr. 944 FOLIO:                   390v           DATUM:                        16 februari 1560     

 

Jacob Claesz heeft zich borg gesteld bij Herman Budde voor Jan Vrancken, als garantie dat Herman 

Budde vrij zal zijn van een betaling van de halve brouwte Hamburger bier en hem te vrijwaren voor 

eventuele aanspraken, alles volgens het vonnis van 3 februari j.l. van de Raad.  

 

Nr. 945 FOLIO:                   390v           DATUM:                       16 maart 1560 

 

Jacob Claesz en Cornelis Tymensz  bekennen samen en ieder voor zich borg te staan bij de stad 

Kampen voor Jan Broer uit Ens en Gerrith van Amsterdam uit Ens, voor de schuld die de Raad op hen 

zal vaststellen; zij beloven daar voor in te staan, ook voor hetgeen de uitspraak zal behelzen.  

 

Nr. 946 FOLIO:                   390            DATUM:                        22 maart 1560 

 

Jan Vrancken bevestigt onder ede dat hij Bartolt Frericks uit Hamburg de 44 daalders die vermeld zijn 

in de missive die Bartolt aan Henrick Maeler stuurde, dd 22-11-1559, niet schuldig is.   

 

Nr. 947 FOLIO:                  390             DATUM:                        25 april 1560    

 

Symon Glauwe Geertsz bekent dat hij zich borg had gesteld en nog steeds is voor Jacob Harmensz 

voor een bedrag van 289 daalders t.b.v. Henrick Kistemaecker. Hij belooft bovendien dat als Jacob 

niet betaalt op de afgesproken termijn, n.l. afgelopen Pasen zoals vermeld in de afspraak cedule, hij 

er voor in staat dat Henrick noch zijn erfgenamen daar enige schade van al ondervinden.  

 

Nr. 948 FOLIO:              390                 DATUM:                          24 juni 1560 

 

Johan Henricksz bekent dat hij zich borg gesteld heeft voor Henrick Leyendecker t.b.v. de stad  

Kampen en bereid is te allen tijden de boete te betalen waartoe Henrick veroordeeld zou worden.  

 

Nr. 949 FOLIO:               389v               DATUM:                          30 augustus 1560  

 

Bartholomeus Kistemaeker heeft zich borg gesteld voor Steven Engbertsz  t.b.v. Johan van Hasselt 

zodat deze nergens anders gerechtelijk zal worden aangesproken dan in Kampen. Steven belooft de 

borg hiervoor schadeloos te zullen stellen.  

 

Nr. 950 FOLIO:                 389v             DATUM:                          2 september 1560 

 

Cornelis Geertsz heeft zich borg gesteld voor Johan Vene t.b.v. Luloff Petersz en belooft hem 

uitsluitend via het recht van de stad Kampen te zullen aanspreken. 

 

Nr. 951  FOLIO:                  389v           DATUM:                       13 september 1560             

 

Geert Noerdtwijn, hoefsmid van de stad Kampen, heeft zich borg gesteld voor Thomas Jansz en diens 

erfgenamen t.b.v. Peter Jansz voor een bedrag van 265 c.g., de gulden van 20 stuiver Brabants, 

afkomstig van een schip dat Peter Jansz van Thomas gekocht had. Dat bedrag zal betaald worden in 

drie termijnen van 88 koopmans gulden en 1 oort, waarvan de eerste termijn op St. Jan 1561 valt, de 

tweede op St. Jan 1562 en de laatste op St. Jan 1563. Getuige belooft dat als Peter op de 
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afgesproken termijn niet betaalt, dat hij in dat geval het bedrag aan Thomas Janszen zal betalen. 

Peter Jansz en zijn echtgenote Gese beloven Geert voor zijn borgtocht schadeloos te stellen en te 

vrijwaren, waarvoor ze als onderpand stellen al hun goederen, roerende en onroerende, zowel binnen 

als buiten Kampen, niets uitgezonderd. 

NB in de kantlijn:  

Jacob[je], de weduwe van Thomas Jansz, meldt dat de vrouw van Peter Janszen haar alles betaald 

heeft; actum 31 juli 1563. 

Akte is doorgehaald. 

 

Nr. 952 FOLIO:                   389            DATUM:                       30 oktober 1560 

 

Johan Cuiper uit Hattem heeft onder ede verklaard dat hij geen borg kan vinden en dat hij Egbert 

Jansz uitsluitend voor het gerecht in Kampen zal aanspreken.  

 

Nr. 953 FOLIO:                  389             DATUM:                       30 oktober 1560    

 

Luitgen Schroer heeft zich borg gesteld t.b.v. Egbert Backer voor Dirrick Gysbertsz, gevolmachtige 

van zijn zoon Arent Dircksz, en zal hem nergens anders gerechtelijk aanspreken dan in Kampen.  

 

Nr. 954 FOLIO:                  388v           DATUM:                       10 december 1560 

 

Seiger Jansz, gezworen bode van de stad Kampen, meldt in zijn gicht dat hij heden in de voormiddag 

op verzoek en op kosten van Henrick van Cleve met een geschreven verwin-brief op de Langekamp in 

Zalk, naar schout Sweer Hillebrinck is gegaan, hem verzoekend de brief te verzegelen, zoals vermeld 

staat in een bijgaande missive. Henrick bood hem hiervoor een oude schild, maar de schout weigerde 

dit te doen, omdat het volgens hem niet nodig was; dit staat in het eigenhandig geschreven concept 

gemaakt in Deventer en in bewaring bij mr Henrick van Vyenden.  

 

Nr. 955 FOLIO:                    388v         DATUM:                        27 januari 1561 

 

Gerritsz van Delden meldt in zijn gicht dat hij namens Lodowych Voorne gezegd heeft tegen priester 

Derrick Neeffgen, Wolff Schijnckel, Johan Bruynszen en drie vrouwen, in de vergadering achter het 

huis van Johan Bruynsen, dat Lodowych op boven genoemde dag wilde timmeren.  

 

Nr. 956 FOLIO:                    388v         DATUM:                        31 januari 1561  

 

Henrick Claesz en Jan Gerritzen hebben samen en ieder voor zich, zich borg gesteld voor Melchior 

Guileker uit Deventer t.b.v. Elsgen Budde om nergens anders hun recht te zoeken dan in Kampen.  

 

Nr. 957 FOLIO:                    388          DATUM:                         8 februari 1561 

 

Arent Visscher en Frans Alphertsz hebben zich samen en ieder voor zich borg gesteld voor Melchior 

Guleker t.b.v. Elsken Budde, als garantie dat zij nergens anders hun recht zullen halen dan hier in 

Kampen en de uitspraak te accepteren.  

 

Nr. 958  FOLIO:                  388             DATUM:                           12 februari 1561 

 

Peter Melysz bekent onder ede dat hij geen borg kan vinden en dat hij Jan Gerritsz, Anna Rotgers en 

Oeze Vrese nergens anders gerechtelijk zal aanspreken dan hier in Kampen en dat hij de uitspraak 

zal accepteren.  
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Nr. 959 FOLIO:                   388            DATUM:                           17 maart 1561 

 

Peter Jansz Corvemaeker heeft zich borg gesteld voor Henrick Vetthe, hij zal Peter Broeck alias 

Willems nergens anders gerechtelijk aanspreken dan hier in Kampen en de uitspraak accepteren.  

 

Nr. 960 FOLIO:                   387v          DATUM:                          18 maart 1561   

 

Peter Wolterzen en Lucas Kistemaecker bekennen samen en ieder voor zich borg te zijn voor mr 

Jacob Barbyrer en Meynart Dircksz, mombers over het kind van Jan van Lotthum, Greetken, bij zijn 

vorige echtgenote Geerken, voor een bedrag van 50 g.g., de gulden van 28 stuiver Brabants, dat zij 

de vader van het kind verstrekt hebben om in zijn noden te voorzien. De mombers beloven Peter en 

Lucas schadeloos te stellen voor hun borgtocht en hen te vrijwaren voor enige aanspraak die op hen 

gemaakt zou kunnen worden.   

 

Nr. 961 FOLIO:                   387v          DATUM:                         24 maart 1561 

 

De weduwe van Johan Hebels is heden bereid onder ede te bevestigen dat zij van de moetsoen en 

documenten die Herman Henrickszen van haar vordert, geen kopieën heeft; zij meent eveneens dat 

e.e.a. haar niet door arglist of bedrog afhandig is gemaakt.  

 

Nr. 962 FOLIO:                   387            DATUM:                        27 maart 1561  

 

Hermen Henrickszen is bereid geweest het vonnis tussen hem en de weduwe van Jan Hebeler op 

genoemde dag uitgesproken door de Raad te voltrekken en ook om zich met zijn eigen woorden te 

zuiveren, dat hij de bescheiden die de weduwe van hem vordert, niet in zijn bezit heeft, zo luidt het 

vonnis.  

 

Nr. 963 FOLIO:                   387            DATUM:                      31 maart 1561 

 

Sybrant Zalnicksz en Geert Cluppell hebben zich samen en ieder voor zich, borg gesteld voor Gysbert 

Berentsz t.b.v. Peter Cornelisz, als garantie dat het huis dat Gysbert hem verkocht heeft, gelegen 

boven de Venepoort, een vrij pand is, afgezien van de 10 h.p. die daar uit gaan; mocht binnen het jaar 

blijken dat er meer verplichtingen uit gaan, dan staan zij ervoor in dat Peter Cornelisz gevrijwaard zal 

worden gedurende de borgtocht. Peter Cornelisz is hier tevreden mee.  

 

Nr. 964 FOLIO:                  387            DATUM:                        31 maart 1561 

 

Genoemde borgen bekennen samen en ieder voor zich, dat zij ontvangen hebben van Gysbert 

Berentszen 22 g.g., de gulden van 28 stuiver Brabants, d,w,z, ieder 11 g.g.. Zij beloven dit bedrag 

weer terug te geven aan Gysbert als hun borgtocht afloopt en zij daarvan ontslagen worden.  

In de kantlijn:  

Sybrant Salnicksz bekent hierbij dat het geld weer teruggegeven is aan Gysbert, wat deze hierbij 

bevestigt. Gysbert bedankt hen hiervoor; dd 22 mei1562.  

 

Nr. 965 FOLIO:                   386v          DATUM:                       12 juni 1561 

 

Geerdt van Delden meldt in zijn gicht, dat hij namens Henrick Geertzen, gevolmachtigde van 

Janneken Melysz van Sloeth, als mede-erfgenaam (zoals ze zelf beweert) van wijlen Jan Pouwell 

volgens volmacht dd 24-05-1561 met het zegel van Geert Luigentsz, schout te Paasloo, dat hij op 

verzoek van Hermen ter Barckhorst en Rutger Hudde beslag gelegd heeft op al het geld dat nog bij 
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Frans Vos en Mense, de weduwe van Johan Claesz, berust, zoals de opdracht luidt, afkomstig van de 

nalatenschap van wijlen Jan Pouwell; het beslag geldt tijdens de lopende termijn van betaling. 

De geconstitueerde heeft de volmacht weer aangenomen met de opposant om recht te plegen over de 

vervallen termijn, anders zal het vonnis geen waarde meer hebben.  

 

Nr. 966 FOLIO:                  386v           DATUM:                           16 juni 1561 

 

Henrick Jacobzen bekent hierbij dat hij zich borg gesteld heeft voor Aggeo Bouwensz t.b.v. Evert 

Valkener en diens adherenten, dat hij nergens anders dan hier in Kampen zijn recht zal halen en ook 

het vonnis zal accepteren.  

 

Nr. 967 FOLIO:                   386v          DATUM:                            20 juni 1561 

 

Henrick Jacobzen bekent hierbij dat hij zich borg gesteld heeft voor mr Johan Apteker t.b.v. Hesselt 

Coeps, momber over de nagelaten zoon Alart van wijlen Frans Brandenburch, als garantie dat hij 

nergens anders dan hier in Kampen zijn recht zal zoeken en zal voldoen aan de uitspraak van de 

Raad.  

 

Nr. 968 FOLIO:                  386             DATUM:                             14 juli 1561 

 

Geerdt van Deldendoet zijn gicht en meldt dat hij namens Henrick Dubboltsz als procurator der 

huisarmen beslag heeft gelegd op een halve vrije hof, gelegen achter het Sancte Brigitten klooster, 

toebehorend aan Henrick van Cleve, zoals vermeld staat in de uitspraak van de Raad.  

 

Nr. 969 FOLIO:                   386            DATUM:                             30 juli 1561 

 

Jan Berentzen heeft zich borg gesteld voor Geert Dubboltzen, als garantie dat Arent Wolterzen 

nergens anders recht zal spreken dan hier in Kampen, inzake de vordering van zegel en brieven die 

bij hem in bewaring is en dat hij de uitspraak zal accepteren.  

 

Nr. 970 FOLIO:                   386            DATUM:                             2 augustus 1561 

 

Willem Dircksz, gezworen roededrager, doet zijn gicht en meldt dat hij heden drie beslagleggingen 

gedaan heeft op diverse panden toebehorend aan jfr van Uterwick, dit  op verzoek van Geertgen 

Arentz.  

 

Nr. 971 FOLIO:                   385v          DATUM:                             25 juli 1561  

 

Goye Wyntkens, met Claes van Urck haar gekozen momber, Jan en Catharina, de kinderen van de 

broer van wijlen Welmer van Essen, met Pouwell Arentzen, hun beider momber, bekennen samen en 

ieder voor zich, dat zij Geert Louwe en Engbert Joerisz Backer voor de borgtocht, vermeld bij de 

moetsoen van 23 juli 1561, schadeloos zullen stellen en te zullen vrijwaren. Daarvoor stellen zij als 

onderpand alle goederen die zij nu hebben of nog krijgen, niets uitgezonderd, om alle hinder en 

schade te kunnen verhalen. Zij beloven hiervoor in te staan zonder enige uitzondering.  

 

Nr. 972 FOLIO:                   385v          DATUM:                            5 augustus 1561 

 

Geert van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij op 8 mei j.l. drie beslagleggingen heeft gedaan 

namens Henrick van den Dam, op de goederen, rentebrieven e.d. van de zoon van Barbara Schyltz 

die bij haar in bewaring zijn, n.l. Hans Vinke, vanwege een schuld en geleend geld die Hans hem 

schuldig is; dit geld kwam hem toe van zijn vaders erfdeel.  
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Nr. 973 FOLIO:                   385            DATUM:                         20 juli 1561   

 

Jacob Lange Jans bekent hierbij dat hij zich borg gesteld heeft voor de zoon van Gysbert Arentsz, 

genaamd Arent, zodat het kind dat hij verwekt heeft bij Geertgen Arentsz dit jaar eerlijk onderhouden 

wordt wat betreft kost en kleding en dat hij het volgende jaar hetzelfde zal doen, zoals het behoort. Op 

dezelfde voorwaarden heeft ook Luitgen Schroer zich borg gesteld voor Dirck Arentzen, de vader van 

Geertken Arentsz, die het kind ook zal helpen bij zijn levensonderhoud.  

 

Nr. 974 FOLIO:                  385             DATUM:                        25 augustus 1561 

 

Symon Reynersz, gevolmachtigde van Thomas Vrolicx, bekent hierbij onder ede dat hij geen borg kan 

vinden in Kampen en dat hij Andries then Indyck nergens anders gerechtelijk zal aanspreken dan in 

de stad Kampen en het vonnis zal accepteren. Hij zal hem dus nergens anders voor het gerecht  

dagen.   

 

Nr. 975 FOLIO:                  385             DATUM:                        30 augustus 1561   

 

Foppe Aggentszen bekent dat hij in Kampen geen borg kan vinden om Berent Mulner gerechtelijk aan 

te spreken en zal hem dus in Kampen aanklagen en nergens anders.  

 

Nr. 976 FOLIO:                  384v          DATUM:                        2 september 1561              

 

Jan Hubertzen Smijt heeft zich borg gesteld voor Lotchum Geerloffzen opdat hij Jan Mathijszen met 

geen ander recht zal aanspreken dan met het Kamper recht en dat hij de uitspraak zal accepteren.  

Nr. 977 FOLIO:                    384v         DATUM:                        4 september 1561  

 

Hermen Vetthe heeft zich borg gesteld voor Henrick van Dulman t.b.v. Jan Gerritzen, dat hij hem met 

geen ander recht zal aanspreken dan het recht van Kampen en de uitspraak zal accepteren.  

 

Nr. 978 FOLIO:                    384v         DATUM:                        12 september 1561 

 

Jan Gerrytzen, Wylhem Rotgertz en Jonge Jan Desemer bekennen samen en ieder voor zich, dat bij 

vonnis van de Raad dd 30 augustus bekend is geworden, dat Jan Budde borg is geworden voor Roloff 

Wylhemsz en diens erfgenamen, maar dat zij zich borg stellen voor alle aanspraken die op het 

testament gemaakt kunnen worden nu en in de toekomst en Roloff beloven t.b.v. Jan Budde dat Roloff 

en de zijnen de inhoud van het huidige testament van Jans grootouders zullen respecteren en hen 

schadeloos zullen stellen.  

 

Nr. 979  FOLIO:                     384          DATUM:                        3 november 1561  

 

Luitgen Kempe heeft zich borg gesteld voor Jan Henricksz Dronter, als garantie dat hij Gerrith van 

Ditthem en diens vrouw Bije nergens anders gerechtelijk zal aanspreken dan in Kampen en het vonnis 

zal accepteren.  

 

Nr. 980  FOLIO:                    383v         DATUM:                        5 november 1561 

 

Jan Gerritz heeft onder ede verklaard dat hij Henrick van Dulman geen zalmen verkocht heeft vanaf 

kerstmis tot aan acht dagen voor of na afgelopen vasten. Hij heeft ook onder ede verklaard in die 

tussentijd geen zalm te hebben verhandeld, waarmee hij en zijn compagnons winst of verlies hadden 

kunnen maken; zo luidt het vonnis van de Raad dd 30 oktober.  
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Nr. 981  FOLIO:                    383v         DATUM:                       27 januari 1562 

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij beslag gelegd heeft op 24 januari bij de weduwe van Albert 

van Hardenberch op bepaalde goederen en gelden, berustend bij de weduwe en die toebehoorden 

aan Geert Sticker. Dit heeft plaats gehad in de namiddag tussen 3 en 4 uur, op verzoek van Egbert 

Backer Geerloffzen.  

 

Nr. 982 FOLIO:                    383v         DATUM:                       7 februari 1562 

 

Geert van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij namens Berent Rotgertzen eergisteren 5 februari 

onderpanden geëist heeft van de vrouw van Thys Saedelmaeker. Zij heeft als onderpand gegeven 

haar vijf koeien, waar Geert vervolgens beslag op heeft gelegd.  

 

Nr. 983 FOLIO:                    383           DATUM:                       16 februari 1562   

 

Gerrith Harnesmaecker doet zijn gicht en meldt dat hij op bevel van Lodewich Voorne heden 

aangezegd heeft aan Wulff Schinkell, Jan Bruinsz en Willem van Venloe, de wever, dat Lodewich van 

plan is werkzaamheden te gaan verrichten.   

 

Nr. 984 FOLIO:                     383          DATUM:                        20 februari 1562   

 

Evert Valckener doet zijn gicht en meldt dat hij namens Lamme Budde op 19 februari beslag heeft 

gelegd op een koe die Jan Vene de brouwer gekocht heeft van de waard in de Bergkamp op het veen. 

 

Nr. 985 FOLIO:                  383             DATUM:                         27 februari 1562 

 

Schipper Jan Vriesken bekent hierbij dat hij zich borg heeft gesteld t.b.v. Dirck Lubbertsz voor zijn 

zoon Arend Vriesken, die nu op zee vaart, voor een bedrag van 500 c.g. min 15 c.g. dat hij belooft, 

namens zijn zoon, aan Dirck te betalen als het schip van zijn zoon verongelukt op zee (moge God 

verhoeden). In dat geval zal Jan het genoemde bedrag en de schade betalen volgens de regels 

vermeld in de scheepsbrief ; Arent Brandt belooft Jan Vriesken voor het 8e deel van de schuld te 

zullen vrijwaren en schadeloos te stellen, Egbert Loese voor het 4e deel en Arent Vrese belooft zijn 

vader, Jan Vreesken, schadeloos te zullen stellen met als onderpand al zijn goederen.  

 

Nr. 986 FOLIO:                   382v          DATUM:                        25 februari 1562 

 

Hierboven is op 12 februari van dit jaar door de Raad uitgesproken een vonnis tussen Bartolt van 

Wilsum en adherenten als eiser en Geert Evertzen als verweerde, waarbij erkent is, op basis van 

gemaakte moetsoen, dat het erfhuis behoorlijk gerepareerd moest worden; er zijn bij de rechtbank 

zekere schrifturen ingebracht, die dienen als inventaris, zoals verweerder onder ede zal verklaren, en 

die echt zijn en gegeven zijn zonder arglist, waaruit blijkt dat het erfhuis wel degelijk gerepareerd is en 

teruggebracht naar de staat zoals het was toen zijn vrouw nog leefde. Zo heeft verweerder voor de 

hieronder vermelde schepenen [Claes Igerma en Claes Kruse] op 25 februari van dit jaar gezworen op 

het heilig kruis dat genoemde schrifturen die hij aan eiser heeft overhandigd, echt en oprecht zijn en 

zonder arglist gegeven, dat daaruit blijkt dat het erfhuis gerepareerd is en gebracht in de staat waarin 

het was toen zijn vrouw nog leefde, zoals vermeld in de moetsoen.  

 

Nr. 987 FOLIO:                   382            DATUM:                        4 maart 1562 
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Evert Valckener doet zijn gicht en meldt dat hij heden beslag heeft gelegd namens Henrick ter Laer, 

op Jan Mathysz vanwege het geld van Aelt Willems, zijn meier, dat bij hem berust.  

 

Nr. 988 FOLIO:                   382            DATUM:                         9 maart 1562  

 

Berent Mulner heeft zich borg gesteld t.b.v. Jan van Uterwijck voor Gerrith Roeckholt vanwege 9 

enkele daalders en 21 stuiver Brabants, opdat Gerrith genoemde Jan van Uterwijck nergens anders 

gerechtelijk zal aanspreken dan hier in Kampen.  

 

Nr. 989 FOLIO:                   382            DATUM:                         11 april 1562 

 

Berent Mulner heeft zich borg gesteld t.b.v. Thys Saelemaeker voor Mechtelt, de vrouw van Peter van 

Deveren, opdat zij Thys nergens anders zal aanspreken en de uitspraak zal accepteren.  

 

Nr. 990 FOLIO:                   382            DATUM:                          20 april 1562 

 

Peter Cock doet zijn gicht en meldt dat hij namens Jaspar Seinsinck beslag heeft gelegd op de 

kameraar Lodewich Voerne vanwege 2 h.p. die Dirck Buiter jaarlijks krijgt uit de stads accijnsboek op 

Allerheiligen.  

 

Nr. 991 FOLIO:                   381v          DATUM:                            20 april 1562 

  

Tevens heeft hij beslag gelegd op diezelfde dag namens Seinsinck op de overwaarde van twee 

huizen met hun inhoud, gelegen op de Oudestraat, toebehorend aan de gebroeders Henrick en Dirck 

Buiter; ook op de hof in de Heylensteeg, verder op 5 gulden die jaarlijks afkomstig uit het Vlecken 

huis, ook op een rente die zij beiden jaarlijks ontvingen uit het huis van Engbert Kroeser en op een 

rente die zij hebben jaarlijks uit de Sleutel. 

In de kantlijn: eveneens op de overwaarde van een brief vermeldende een jaarlijkse rente uit het huis     

van Egbert to Boicop berustend bij het klooster van de OLV-kerk. 

Peter Cock heeft op 20 april beslag gelegd namens Jacob Jansz op de overwaarde van twee huizen 

gelegen in de Oudestraat, toebehorend aan de gebroeders Henrick en Dirck Buiter en ook op hun hof 

in de Heylensteeg en op alle huisraad van beide huizen. Tevens heeft hij beslag gelegd namens 

Claes Mathysz.Peter Cock doet zijn gicht en meldt dat hij namens Claes Bouwensz op 

bovengenoemde dag beslag heeft gelegd op de overwaarde van twee huizen in de Oudestraat, met 

alle inhoud, ook op de hof in de Heylensteeg en op de rente uit het huis van Egbert Kruser; tevens op 

de 2 ponden uit de accijns van de stad Kampen die beide broeders Dirck en Henrick Buiter 

ontvangen. Verder op de verbeterschap van een brief over de jaarlijkse rente uit het huis van Egbert 

to Boicop, die berust bij de OLV-kerk. 

Ook is er beslag gelegd namens Valentijn Munter en Caerle Brouwer, mombers, door genoemde 

dienaar op de verbeterschap van de huizen en ook op de rente die Dirck en Roloff(?) Buiter hebben 

uit het huis van Engbert Kroeser en Vlecken en ook op de [rente]brieven die zij hebben. 

Nr. 992 FOLIO:                381               DATUM:                       20 april 1562 

 

Peter Cock doet zijn gicht en meldt dat hij namens Egbert to Boicop, kerkmeester van de OLV-kerk, 

beslag heeft gelegd op een bepaalde rente die Dirck Buiter jaarlijks ontvangt uit het huis van Egbert 

en verder op 5 oude schilden komende uit de Sleutel, die hij jaarlijks krijgt, zoals blijkt uit brieven met 

zegel, berustend bij de kerkmeesters.  

 

Nr. 993 FOLIO:                 381              DATUM:                       24 april 1562 
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Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij namens Jan Sloet heden beslag heeft gelegd op de twee 

huizen van Dirck en Henrick Buiter, gelegen in de Oudestraat en ook op de hof in de Heylensteeg, op 

zekere rente uit het huis van Engbert Kroeser en 5 g.g. uit het huis van Flecken, op zekere rente uit de 

Sleutel en op 2 h.p. uit de schatkist van Kampen.  

 

Nr. 994 FOLIO:                 380v             DATUM:                       24 april 1562 

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij namens Rutger Hudde, als gevolmachtigde van Hans van 

Elszen, op de gespecificeerde goederen van de gebroeders Dirck en Henrick Buiter heden beslag 

heeft gelegd, zoals het gebeurd is namens Jan Sloet.  

 

Nr. 995 FOLIO:                  380v            DATUM:                        9 juni 1562    

 

Willem in die Stall doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Jan de Voss als gevolmachtigde van 

een jfr van het Zwarte Water, drie beslagleggingen gedaan heeft op het huis van Arent van Holtzende 

in de Oudestraat.  

 

Nr. 996 FOLIO:                   380v           DATUM:                      9 juni 1562 

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Herman Henricksz beslag heeft gelegd op 

de verbeterschap van het huis van Arent van  Holtzende.  

 

Nr. 997 FOLIO:                    380v          DATUM:                          10 juni 1562 

 

Geert van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij namens Lucas Schroer heden beslag heeft gelegd op 

de verbeterschap van het huis van Arent van Holtzende. 

NB. Akte is doorgehaald.  

 

Nr. 998 FOLIO:                    380v          DATUM:                         11 juni 1562 

 

Claes van Olst heeft zich borg gesteld ...... 

NB. Niet af, doorgehaald.  

 

Nr. 999 FOLIO:                    380            DATUM:                         11 juni 1562 

 

Claes van Olst heeft zich borg gesteld voor mr Dirck Baster als gevolmachtigde van zijn afwezige 

zwager die hij vervangt, t.b.v. jfr Cathrina, Anna en Ghese, dochters van wijlen Johan van Ummen, 

mede-erfgenamen van wijlen Zwane Ruiters, opdat hij de gezusters op geen enkele andere manier zal 

aanspreken dan met het recht van Kampen. Alles wat de Raad zal beslissen in de onenigheid tussen 

partijen over de nagelaten goederen van wijlen Zwane Ruiter, zal geaccepteerd worden.  

 

Nr. 1000 FOLIO:                   380          DATUM:                           20 juni 1562 

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Jacob Vleyshouwer beslag gelegd heeft op 

het huis van Arent van Holtzende in de Oudestraat vanwege het uitblijven van hetgeen zijn 

schoonvader bij de huwelijks voorwaarden had beloofd. 

 

Nr. 1001  FOLIO:                  379v         DATUM:                         1 juli 1562              
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Jaspar to der Wysten als gevolmachtigde van Johan Brechten, burgemeester te Hamme, meldt onder 

ede dat hij Thys Saelmaeker niet anders gerechtelijk zal aanspreken dan in Kampen en de uitspraak 

zal accepteren.  

Nr. 1002 FOLIO:                  379v         DATUM:                          1 juli 1562 

 

Willico Enthens heeft zich borg gesteld voor zijn broer Bartolt Enthens t.b.v. Johan van Dursten, opdat 

hij geen ander recht zal gebruiken dan dat van Kampen en de uitspraak zal accepteren.  

 

Nr. 1003 FOLIO:                   379v        DATUM:                           15 juli 1562 

 

Wessel Berentzen heeft zich borg gesteld voor Anna Engberts t.b.v. Thys Saelmaeker opdat hij haar 

niet anders gerechtelijk zal aanspreken dan in Kampen en de uitspraak zal accepteren.  

 

Nr. 1004 FOLIO:                   379v        DATUM:                            7 augustus 1562      

 

Mr Jan Roeper, secretaris, doet zijn gicht en meldt dat hij op verzoek van de Raad op 15 augustus ’s 

morgens omstreeks 10 uur bij jfr de Wolff is geweest om haar aan te zeggen dat hij namens 

burgemeesters, schepenen en de Raad haar, als erfgename van wijlen Geert van Hengelen, de 

aflossing kwam melden van zekere percelen land, volgens de inhoud van een document door hem 

geschreven, dat hij haar liet zien en voorlas. Het leek alsof de jfr haast kreeg al vóórdat hij haar de 

dag van de aflossing had medegedeeld en zij antwoordde hem dat ze hem als raadslid geen aflossing 

toestond en dat de tijd waarop de aflossing moest plaats vinden, al voorbij was. Getuige vroeg bij het 

weggaan of zij hem wilde toestaan dat hij, dienaar, daar geweest was, wat zij accepteerde, maar niet 

de aflossing.  

Toen de raadsheren in de raadskamer bijeen waren, deed getuige verslag; er werd hem gezegd dat 

hij weer terug moest gaan, omdat uit oude boeken van de rentmeesters bleek dat de zes percelen 

aflosbaar waren en dat zij dat op de eerstvolgende rechtsdag konden bewijzen. Daarna ging hij naar 

de Bovenkerk omdat hij meende dat jfr Wolff daar was, Hij vond haar daar niet en zag daar Johan de 

Wolff van Westenraede in dezelfde kerk, die hij volgde tot aan de deur van zijn lieve moeder in de 

Hofstraat en kondigde haar aan dat de aflossing van bepaalde percelen land genoteerd stond in een 

papieren cedule, geschreven door de secretaris, die hij Johan de Wolff woord voor woord voorlas en 

als zijn lieve moeder geen aflossing toestond, zij dat op de rechtsdag wel konden bewijzen. Hij 

antwoordde dat zijn broeder van Poteghem de brieven ervan in bewaring had en ze zou laten zien aan 

de Raad als hij weer kwam.  

Hoewel getuige ’s anderendaags n.l. op 6 augustus, aan de heren in de Raadskamer verslag 

uitbracht, werd hem wederom bevolen naar de joffer te gaan om te zien of er bewijs was voor de 

eerstkomende rechtsdag, om daarmee te bewijzen dat de aflossing van de 6 stukken land niet 

mogelijk was.  

Toen hij laatst langs de Bovenkerk kwam waar jfr de Wolff zat, heeft hij gewacht tot ze naar buiten 

kwam; hij liep achter haar aan en heeft haar het genoemde bevel medegedeeld, dat e.e.a. op Petri ad 

Cathedram 1563 zal plaats vinden. Jfr de Wolff antwoordde, toen haar te verstaan werd gegeven dat 

zij de bewijzen op de eerstkomende rechtsdag moest laten zien, dat de genoemde percelen niet 

aflosbaar waren omdat haar zoon bepaalde percelen bij zijn huwelijksvoorwaarden waren toebedeeld. 

De documenten ervan waren in zijn bezit en zij wilde het bericht van de aflossing niet hebben.  

Getuige zei toen dat het een kwestie was tussen zijn heren en de joffer, om er samen uitte komen.  

 

Nr. 1005 FOLIO:                  378          DATUM:                        7 september 1562 
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Frerick Droichscherer bekent hierbij dat hij zich borg gesteld heeft voor Sweer Hilbrinck, schout te 

Zalk, t.b.v. mr Claes van Urck, dat hij nergens anders zijn recht zal halen dan hier in Kampen en de 

uitspraak zal accepteren. 

 

Nr. 1006 FOLIO:               378             DATUM:                        7 september 1562 

 

Tyman Jansz, Albert Jansz, Peter Schaep en Jacob Berentsz melden samen en elk voor zich dat zij 

zich borg gesteld hebben t.b.v. Rycolt Jacobs uit Harderwijk voor Herman Quant, voor een bedrag van  

40 c.g., de gulden van 20 stuiver Brabants, die Herman schuldig is aan Rycolt, afkomstig van een 

schip dat hij van Rycolt gekocht heeft. Zij beloven te betalen met Martini in de winter van 1563 alsof 

het hun eigen schuld betreft. Rycolt mag hen aanspreken en manen als Herman niet betaalt, mocht er 

enige schade ontstaan, dan zijn zij ook aanspreekbaar, zoals vermeld in de schuldbekentenis.  

 

Nr. 1007 FOLIO:              377v             DATUM:                         9 september 1562   

 

Berent van Veldenhuisz heeft zich borg gesteld voor zijn zwager priester Dirck Neeffken en Hans 

Haeke, zodat zijn zwager hier te recht zal staan en het vonnis zal accepteren in de kwestie die Hans 

Haeke met hem heeft en daarbij af zal zien van zijn geestelijke waardigheid. 

 

Nr. 1008 FOLIO:              377v             DATUM:                        18 september 1562  

 

Jacob Evertszen heeft zich borg gesteld t.b.v. de stad Kampen voor Willem Albertszen en Dirck 

Albertzen, omdat zij in het Diep aan de grond gezeten hebben, wat de eerzame Raad erkent. Zij 

beloven en garanderen het te zullen voldoen en Jacob schadeloos te zullen stellen.  

 

Nr. 1009 FOLIO:               377v            DATUM:                        18 september 1562 

 

Evert Valckenaer doet zijn gicht en meldt dat hij heden beslag heeft gelegd namens mr Jan Theusz, 

Engbert Kroeser, Janneken, de weduwe van Henrick van Campen en Jan van Dursten, op het huis, 

de huisraad, inboedel e.d. waar wijlen priester Herman Hermansz in woonde op de Burgwal en dat 

toebehoort aan Geert Baeck.  

 

Nr. 1010 FOLIO:                377             DATUM:                        18 september 1562 

 

Evert Valckenaer doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Valentijn Munter en Goessen van der 

Schere beslag heeft gelegd op een huis, hof en huisraad, inboedel, kleding e.d. op de Burgwal of 

Vloeddijk, waar wijlen Herman Hermansz placht te wonen.   

Peter Jansz Cock doet zijn gicht en meldt dat hij namens Coep Jansz Brouwer beslag heeft gelegd in  

het huis aan de Vloeddijk op de kleding, kleinodiën, inboedel e.d., alles wat wijlen Herman Hermansz 

heeft nagelaten, niets uitgezonderd.  

 

Nr. 1011 FOLIO:                  377           DATUM:                         18 september 1562  

 

Geert Harnesmaeker doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Jonge Reynar, Evert Zele en 

Thoenis Styp beslag heeft gelegd op alles wat wijlen priester Herman Hermansz heeft nagelaten, 

zoals huisraad, kleding enz.  

 

Nr. 1012 FOLIO:                  377          DATUM:                          22 september 1562 

 

Albert Bitter doet zijn gicht op 21 september tussen 7 en 8 uur en meldt dat hij namens Femme Ulricx 

beslag heeft gelegd op de verbeterschap van de goederen van Jan Geertszen.  
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In de kantlijn: 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij op 19 september beslag heeft gelegd namens Beerte 

Droochscherder op de nagelaten goederen van wijlen priester Herman Hermansz vanwege een 

bedrag van 6½ c.g. en 2½ stuiver Brabants afkomstig van laken.  

 

Nr. 1013 FOLIO:                  377          DATUM:                        23 september 1562 

 

Jacob Claesz heeft zich borg gesteld voor Jan Broer en Gerrith Peterszen t.b.v. de stad Kampen 

vanwege het feit dat zij op het Diep [vast]gelegen hebben en wat de Raad moet erkennen; hij belooft 

het verschuldigde te zullen voldoen.  

 

Nr. 1014 FOLIO:                 376v          DATUM:                      3 oktober 1562 

 

Gysbert Hoyer heeft zich borg gesteld voor Jan Jansz, schout op Ens, t.b.v. de stad Campen, 

vanwege hetgeen de stad van hem verwacht en wat de Raad erkent dat hij moet voldoen. 

 

Nr. 1015 FOLIO:                  376v         DATUM:                      10 oktober 1562 

 

Mr Conraedt van der Vecht heeft zich borg gesteld t.b.v. de stad Kampen voor schipper Arent Petersz 

uit Deventer, omdat hij op het Diep met zijn schip [vast]gelegen heeft, wat de Raad zal erkennen te 

voldoen; verder belooft hij mr Conraedt voor zijn borgtocht schadeloos te zullen stellen en te vrijwaren.  

 

Nr. 1016 FOLIO:                 376v          DATUM:                       10 oktober 1562   

 

Wyllem inde Stall doet zijn gicht en meldt dat hij heden op verzoek van Goesfrunt then Indyck aan 

Henrick Maeler gemeld heeft dat Goesfrunt 9 g.g. wil aflossen die Henrick van hem krijgt, jaarlijks op 

St. Lambert, gevestigd op de Kamper domeinen. Die aflossing wil Goesfrund doen op St. Lambert 

1563 zoals het document luidt geschreven in het handschrift van Goesfrund.  

 

Nr. 1017 FOLIO:                 376           DATUM:                         14 oktober 1562 

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij namens Herman Tymmerman heden beslag heeft gelegd 

op ettelijke penningen die bij Engbert Kroeser berusten en toebehoren aan Wilko Engberts.  

 

Nr. 1018 FOLIO:                  376           DATUM:                         14 oktober 1562 

 

Omdat Gysbert Donharne had aangenomen zijn eed af te leggen, maar het niet gedaan heeft, heeft 

Tyman Engbertzen zijn afgesproken dag waargenomen en omdat Gysbert niet kwam opdagen, heeft 

Tyman bedongen dat hij moest betalen voor het niet-verschijnen.  

 

Nr. 1019 FOLIO:                  376           DATUM:                         30 oktober 1562 

 

Geert Hoyer heeft zich borg gesteld voor Goert Tongervelt t.b.v. de vrouw van Henrick van 

Cloppenburch, dat hij niet anders recht zal spreken dan in de stad Kampen en de uitspraak zal 

accepteren.  

 

Nr. 1020 FOLIO:                  376           DATUM:                        30 oktober 1562 

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Herman Henrickszen beslag heeft gelegd 

bij de weduwe van Engbert Kroeser op bepaalde penningen die bij de weduwe berusten en die nog 

toekomen aan Wilko Enthens, afkomstig van zekere koopmanschap samen met Engbert Kroeser. 
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Nr. 1021 FOLIO:               375v           DATUM:                          14 november 1562 

 

Geert van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij op 10 november namens Berent van Wieringen 

beslag heeft gelegd op het huis van Geert Pannebacker achter de nieuwe muur, gelegen tussen 

Henrick Dubboltzen en Thoenis  Brouwer.  

 

Nr. 1022 FOLIO:                375v          DATUM:                          20 november 1562 

 

Mr Johan Coeper, gezworen secretaris, doet zijn gicht en meldt dat hij heden tussen 12 en 1 uur op  

bevel van de eerzame Raad aan jfr de Wolff heeft voorgelezen, dat Schepenen en Raad haar 

aanzeggen de aflossing van zes stukken land gelegen buiten de Venepoort bij het Overbroeck; zij zal 

een maand na deze bij de burgemeester moeten komen en de documenten tonen die zij bezit van die 

stukken land, om vast te stellen met welk bedrag e.e.a. moet worden afgelost. Indien de documenten 

ontbreken, zullen schepenen en raad voor iedere goud gulden 2 h.p. of 28 stuiver Brabants rekenen 

volgens het stads register. 

Zij antwoordde hierop dat het niet uitvoerbaar was, omdat zij die stukken land aan haar zonen van 

Poteghem had gegeven. Als zij terugkomen, zullen zij de documenten ervan wel laten zien en met de 

heren onderhandelen over de aflossing, waarvan zij meende dat die niet mogelijk was.  

De jfr wilde de cedule niet aannemen, hoewel getuige hem haar wel tweemaal aanbood, namens zijn 

opdrachtgevers.  

 

Nr. 1023 FOLIO:                 375           DATUM:                          11 december 1562 

 

Jan Goessensz bekent dat hij zich hierbij borg heeft gesteld t.b.v. Sybrant Salinck en diens 

erfgenamen in de plaats van wijlen Warner Gysbertszen, inzake 4 morgen scherenland dat Symon 

van Hans van Bom (?)  gehuurd heeft, zoals vermeld staat in de charter die daarvan is gemaakt. Hij 

belooft ervoor in te staan dat Symon altijd gedurende de 5 volgende jaren de betaling zal doen en dat 

hij, als borg, alle schade die Sybrant eventueel zal aanrichten, zal betalen.  

 

Nr. 1024 FOLIO:                 375           DATUM:                          15 december 1562 

 

Jan Herinck uit Oldenzaal heeft onder ede verklaard dat hij hier in Kampen geen borg kan krijgen en 

wil Luitgen Kempe als borg voor Thys van Oldenzeel niet anders aanspreken dan via het recht van 

Kampen en de uitspraak accepteren.   

 

Nr. 1025 FOLIO:                  374v         DATUM:                          5 januari 1563    

 

Evert Valckener doet zijn gicht en meldt dat hij heden op verzoek van Peter van Nuys, die optreedt 

namens zijn moeder, t.b.v. Lambert Velthuys beslag heeft gelegde op alle goederen die wijlen 

Cornelis int Moriaen en Lubbe zijn overleden vrouw, toebehoorden.  

 

Nr. 1026  FOLIO:                  374v           DATUM:                         12 januari 1563             

 

Evert Valckener doet zijn gicht en meldt dat hij heden beslag heeft gelegd namens Rotger Hudde op 

alle nagelaten goederen van wijlen Janneken Schaep; dit i.v.m. zekere borgtocht gevraagd door 

Janneken, zoals in documenten staat vermeld.  

 

Nr. 1027 FOLIO:               374v            DATUM:                       12 januari 1563 
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Meynart Cloppenburch en Berent Claeszen bekennen samen en ieder voor zich dat zij zich borg 

hebben gesteld bij Johan van Groeningen, wonend binnen Emden, voor Johan Claeszen, burger van 

Kampen, vanwege een karveelschip met toebehoren dat Johan Claeszen onlangs aan Johan van 

Groeningen had verkocht. Getuigen staan ervoor in dat het schip op alle wateren vrij kan varen en 

beloven het schip te vrijwaren volgens scheepsrecht zodat Johan van Groeningen daar geen schade 

van ondervindt.  

 

Nr. 1028 FOLIO:               374v            DATUM:                      9 januari 1563 

 

Evert van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij namens Dirck Brouwer opt Trapken beslag heeft 

gelegd op de nagelaten goederen van jfr Lijsbeth Stellincx.  

 

Nr. 1029 FOLIO:                374             DATUM:                      18 januari 1563 

 

Coep Jemme heeft zijn eed afgelegd omdat hij in Kampen geen borg kan vinden en belooft mr Hans 

Metzelar nergens anders gerechtelijk aan te spreken dan hier in Kampen.  

 

Nr. 1030 FOLIO:                 374             DATUM:                      12 januari 1563  

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij heden beslag heeft gelegd namens Janneken Backer en 

Anneken de kaasverkoopster op de nagelaten goederen van wijlen Janneken Schaep en tevens 

namens een dienstmaagd die in de zomer of winter bij haar gewoond heeft.  

 

Nr. 1031 FOLIO:                  374           DATUM:                       12 januari 1563 

 

Geert van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij namens Frans Alphertzen beslag heeft gelegd bij 

Wolter Egbertzen en Willem Henricksz op de nagelaten goederen van wijlen Janneken Schaep; dit 

vanwege landpacht waar zij bij de stad Kampen borg voor stonden.  

 

Nr. 1032 FOLIO:                 373v          DATUM:                        4 februari 1563    

 

Henrick Claesz heeft zich borg gesteld bij de stad Kampen voor Henrick Jansz om te voldoen aan 

hetgeen de Raad hem zal opleggen.  

 

Nr. 1033 FOLIO:                 373v            DATUM:                      8 februari 1563 

 

Ons mede-raadslid Conraedt van der Vecht heeft zich borg gesteld op verzoek van Frerick van Oert 

en diens vrouw Anthonia van Schaijck, enige erfgename van wijlen jfr Lijsbeth Stellinxc, op alle 

aanspraken die op het erfhuis gedaan mogen worden. Daarom hebben Frerick van Oert en zijn vrouw 

aan Conraedt beloofd hem schadeloos te houden voor de borgtocht en op zijn verzoek waarborgen te 

zullen geven.  

 

Nr. 1034 FOLIO:                373v           DATUM:                        9 februari 1563 

 

Geert van Delden heeft zich borg gesteld t.b.v. Johan Henricksz en zal hem nergens anders 

gerechtelijk aanspreken dan in Kampen.  

 

Nr. 1035 FOLIO:              373              DATUM:                      10 februari 1563  

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij Willem van Venloe heden heeft aangezegd dat Lodowich  

Voerne op termijn wil timmeren en niet van plan is het privaat nog langer te dulden als het geleegd is.  
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Berent Rotgertz heeft zich borg gesteld voor Berent Lefferinck, die belooft Hille inde Bersse nergens 

anders gerechtelijk aan te spreken dan hier in Kampen en de uitspraak te accepteren.  

 

Nr. 1036 FOLIO:              373              DATUM:                      13 februari 1563 

 

Evert Valckenar doet zijn gicht en meldt dat hij namens Berent Lefferinck beslag heeft gelegd op alle 

goederen van waardin Hille in de Bersse, weduwe van Berent Mulner. 

Tevens doet Albert Bitter zijn gicht en meldt dat hij heden namens Pouwell Aertzen, Elsgen van den  

Vene, Evert Baers en Henrick Maeler beslag heeft gelegd op de goederen van de weduwe van Berent 

Mulner, Hille.  

 

Nr. 1037 FOLIO:               373              DATUM:                      15 februari 1563 

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Gerbrandt Aertzen beslag heeft gelegd op 

de overwaarde van de nagelaten goederen van wijlen Janneken Schaep.  

 

Nr. 1038 FOLIO:               373             DATUM:                        3 maart 1563 

 

Herman Kremer uit Zalk heeft zich borg gesteld t.b.v. Johan van Grafhorst voor Willem Frerickzen, dat 

deze hem nergens anders gerechtelijk zal aanspreken dan hier in Kampen.  

 

Nr. 1039 FOLIO:                372v          DATUM:                       15 maart 1563 

 

Luitgen Kempe heeft zich borg gesteld voor Stine Mulner t.b.v. Dirck Berrick, dat zij hem nergens 

anders gerechtelijk zal aanspreken dan hier in Kampen en de uitspraak zal accepteren. 

 

Nr. 1040 FOLIO:                 372v          DATUM:                        17 maart 1563 

 

Hoewel, Andries Visscher beloofd had zijn eed af te leggen over de 3 ryder gulden en 1 oort, de 

gulden van 22 stuiver Brabants, afkomstig van een koe die hij van Thyman Engbertzen gekocht had, 

heeft hij op de afgesproken dag zijn eed niet gedaan.  

 

Nr. 1041 FOLIO:                372v           DATUM:                         19 maart 1563 

 

Mr Johan Roeper heeft zich borg gesteld voor Claes Jansz, Peter Claesz en Luitgen Claesz, 

erfgenamen van Bruin Claesz, hun overleden broer, t.b.v. Alyt van Wessell, de vrouw van Peter van 

der Schellen, zodat Alyt nergens anders gerechtelijk zal worden aangesproken dan hier in Kampen en 

het vonnis zullen accepteren.  

 

Nr. 1042 FOLIO:                 372v          DATUM:                          22 maart 1563 

 

Henrick Hoppenbrouwer is op 8 maart door Elsgen van den Vene gerechtelijk aangesproken voor een 

bepaalde schuld die hij aan haar had, vermeld in haar boekhouding, waarvan de bevestiging onder 

ede acht dagen was uitgesteld tot vandaag. Elsgen was heden bereid dit te bevestigen, maar 

Hoppenbrouwer is niet verschenen en zij eiste haar gemaakte onkosten op. 

Jfr Alyt van Wezel is gerechtelijk aangesproken op 19 maart door de gebroeders Claes, Peter en 

Luitgen Claesz voor een schuld van haar overleden broer en is niet weder gecompareerd op de 

volgende gerechtsdag van 22 maart; zij heeft zich vrij gepleit voor de instanties en houdt vol dat zij 

niet weder terecht zal staan voordat haar onkosten zijn gerestitueerd.   

 

Nr. 1043 FOLIO:                 372            DATUM:                          24 maart 1563    
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Evert Baers heeft zich borg gesteld t.b.v. Roloff Willemszen voor jonge Jan Budde, voor alle eventuele 

aanspraken op de vervreemde testamenten en op het laatste testament. Evert zal Roloff ten eeuwigen 

dage vrijwaren voor aanspraken op het huidige testament en dat van zijn grootvader en grootmoeder 

als het tevoorschijn komt.  

 

Nr. 1044 FOLIO:                 372            DATUM:                           9 mei 1563 

 

Ludolph van den Vene heeft zich borg gesteld t.b.v. Johan van Uterwijck voor jfr Josyna van 

Broeckhuisen, vrouwe van Braekell, en haar onmondige kinderen; zij zal Johan nergens anders 

gerechtelijk aanspreken dan hier in Kampen en het vonnis accepteren.  

 

Nr. 1045 FOLIO:                371v           DATUM:                           15 mei 1563 

 

Bartholomeus Hebelens heeft onder ede verklaard dat hij in Kampen geen borg kan vinden en belooft 

daarom hierbij dat hij Matthys Saellemaeker nergens anders gerechtelijk zal aanspreken dan hier in 

Kampen en de uitspraak zal accepteren.  

 

Nr. 1046 FOLIO:                 371v          DATUM:                           15 mei 1563 

 

Evert Valckman doet zijn gicht en meldt dat hij heden op verzoek van Claes Kruese en Geert van 

Endoven, burgemeesters, een schepen vrede heeft aangeboden aan Gysebert Dunreharne en diens 

huisvrouw, namens Henrickgen Backer en haar man.  

 

Nr. 1047 FOLIO:                  371v         DATUM:                            25 mei 1563 

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij in mei vanwege Herman Stamp, gevolmachtigde van de 

weduwe van Geert Baeck, beslag heeft gelegd bij Hans van Wesschene op alle goederen die hij in 

bewaring heeft van de weduwe van Arent Lubbertzen.  

 

Nr. 1048 FOLIO:                  371v         DATUM:                             11 juni 1563 

 

Sander Withoefft heeft onder ede bevestigd dat hij Dirck Varrick (?) nergens anders gerechtelijk zal 

aanspreken dan hier in Kampen en de uitspraak zal accepteren.  

 

Nr. 1049 FOLIO:                   371         DATUM:                               23 juni 1563    

 

Peter van Nuijs bekent dat hij zich borg heeft gesteld voor Jan Bouwer, schout in Genemuiden, als 

gevolmachtigde van de weduwe van Hansgen van Anholtz t.b.v. Jan van Boltens. 

 

Nr. 1050 FOLIO:                   371          DATUM:                               12 juli 1563   

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij heden beslag heeft gelegd namens Caerle Brouwer op de 

goederen van wijlen Jacob van Lotthum.  

 

Nr. 1051  FOLIO:                  371           DATUM:                      12 juli 1563            

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij namens Jan van Herdenberch heden beslag heeft gelegd 

op de nagelaten goederen van wijlen Jacob van Lotthum. 

Tevens meldt hij dat hij heden namens Wessell Berentzen beslag heeft gelegd op de nagelaten 

goederen van wijlen Jacob van Lotthum.  
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Nr. 1052 FOLIO:                  371          DATUM:                        13 juli 1563 

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Willem Dircksz van Oosterholt beslag heeft 

gelegd op de goederen van wijlen Jacob van Lotthum. 

Geert van Delden meldt dat hij namens Claes Dodensz op 12 juli beslag heeft gelegd op de goederen 

van wijlen Jacob van Lotthum.  

 

Nr. 1053 FOLIO:                  371          DATUM:                         12 juli 1563 

 

Evert Valckenar doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Roloff van Lotthum beslag heeft gelegd 

op de goederen van zijn overleden broer Jacob.  

 

Nr. 1054 FOLIO:                  371          DATUM:                         14 juli 1563  

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Wessell Berentsz, Derck Cloppenberch en 

zijn adherenten, zoals Johan Cloppenberch en Berent Rotgertsz en ook namens Coert Messelar en 

Jan Vene, beslag heeft gelegd op de nagelaten goederen van wijlen Jacob van Lotthum.  

 

Nr. 1055 FOLIO:                  370v         DATUM:                        19 juli 1563   

 

Geert van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij op 17 juli namens de stad en ook namens Willem 

inde Stall en Willem Reynartzen, beslag heeft gelegd op de goederen, roerende en onroerende, van 

Thys Salemaeker, om ongeveer 12 uur. 

Ook meldt hij dat hij op 17 juli ’s avonds omstreeks half negen namens Lubbert Martensz, Warner 

Claesz, Willem Henricksz en Symon Glauwe Geertzen, beslag heeft gelegd op de goederen van Thys 

Saelmaeker.  

 

Nr. 1056 FOLIO:                   370v        DATUM:                         26 juli 1563 

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij gisteren, 25 juli, beslag heeft gelegd namens Arent Posz op 

ettelijke penningen in bewaring bij Wessell Berentsz en toebehorend aan Thys Saedelmaeker.  

Hij meldt verder dat hij op 25 juli ook beslag heeft gelegd namens Rotger Kaerman op hetzelfde geld 

in bewaring bij Wessell Berentsz en toebehorend aan Thys Saedelmaeker. 

Hij meldt ook dat hij heden 26 juli namens Johan Berentsz in Brunnepe beslag heeft gelegd op 

hetzelfde geld dat bij Wessell Berentsz is en toebehoort aan Thys Saedelmaeker.  

 

Nr. 1057 FOLIO:                    370         DATUM:                        30 juli 1563 

 

Herman Brouwer heeft zich borg gesteld t.b.v. Meynart, pastoor te Edam, als executeur van het 

testament van wijlen pater Clemens, zodat hij ten eeuwige dage verschoond zal blijven van 

aanspraken op het geld dat gegeven is aan Herman, de broer van Grethe Bolhoerne, zoals vermeld in 

het testament van wijlen pater Clemens; getuige zal daarvoor instaan en daarom heeft Grethe met 

Claes van Urck, haar momber, beloofd Herman voor zijn borgtocht schadeloos te houden.  

 

Nr. 1058 FOLIO:                370            DATUM:                           6 augustus 1563  

 

Dirck Louwe heeft zich borg gesteld voor Bethe en Geertruidt van der Scheren t.b.v. Goessen van der 

Scheren, zodat zij hem nergens anders gerechtelijk zullen aanspreken dan hier in Kampen en het 

vonnis zullen accepteren.  
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Nr. 1059 FOLIO:                 370           DATUM:                          23 augustus 1563  

 

Jonge Jan Branthorst heeft zich borg gesteld voor Peter Bursz t.b.v. Lenert Pottinck uit Arnhem, zodat  

hij nergens anders gerechtelijk zal worden aangesproken dan hier in Kampen en het vonnis zal 

accepteren.  

Nr. 1060  FOLIO:                  369v         DATUM:                           6 september 1563 

 

Anthoenis van Neerden heeft zich borg gesteld voor Jan van Santhen en voor Evert Henricksz en zijn 

gevolmachtigden: Luitgen Kempe, t.b.v. Wessel Lantserinck of diens vrouw, zodat zij hen nergens 

anders gerechtelijk zullen aanspreken dan in Kampen en het vonnis zullen accepteren.  

 

Nr. 1061 FOLIO:                   369v        DATUM:                           10 september 1563 

 

Gerryt van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij namens Luytken Kempe heden beslag heeft gelegd  

op het overige geld van het huis van Thys Saelmaeker in de Nieuwestraat, dat Jacop Foppen 

gerechtelijk heeft verwonnen.  

 

Nr. 1062 FOLIO:                    369v       DATUM:                           7 oktober 1563 

 

Peter Jansz Cock doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens de weduwe van Peter van Nuyst 

omstreeks half drie beslag heeft gelegd op de huisraad en het hout van Engbert Clumpenmaeker, die 

in haar huis woont en dat vanwege huishuur en geleend geld dat zij nog van hem krijgt. 

Peter Jansz doet zijn gicht en meldt dat hij heden omstreeks 8 uur ’s morgens namens Wilhem 

Cruitkremer beslag heeft gelegd op het hout dat op de steiger ligt en toebehoort aan Engbert 

Clumpenmaeker en bovendien op de overwaarde van zijn huisraad, vanwege geleend geld en 

goederen.  

 

Nr. 1063 FOLIO:                    369        DATUM:                           7 oktober 1563 

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij namens Bartolt Henricksz Backer heden beslag heeft 

gelegd op het hout van Engbert Clumpenmaeker en de overwaarde van zijn huisraad vanwege brood 

dat hij gehaald heeft en niet betaald is.  

 

Nr. 1064 FOLIO:                   369         DATUM:                             7 oktober 1563  

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij namens Roloff Buiter beslag heeft gelegd op het hout van 

Engbert Clumpenmaeker en bovendien op de overwaarde van zijn huisraad, vanwege huishuur die 

niet betaald is.  

 

Nr. 1065 FOLIO:                  369          DATUM:                             29 oktober 1563   

 

Evert Baers heeft zich borg gesteld t.b.v. Stine, de vrouw van Gerrith Woltersz voor Peter Jellensz, dat 

hij Stine nergens anders gerechtelijk zal aanspreken dan in Kampen, inzake de geleende daalders 

door Gerrith ondertekend. 

NB in de kantlijn:  Bovendien heeft het gerecht op 3 november deze borgtocht ongedaan gemaakt, 

omdat Stine Wolters beweerde dat het handschrift in de rechtbank getoond, niet van haar man was. 

 

Nr. 1066 FOLIO:               369             DATUM:                           3 november 1563 

 

Jan Luitgensz doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Herman Tymmerman beslag heeft gelegd 

op een document of obligatie, die berust bij Jan van Uterwijck en toebehoort aan Wilko Enthens.  
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Nr. 1067 FOLIO:               368v           DATUM:                           13 november 1563 

 

Geert van Delden doet zijn gicht en meldt dat heden hij namens de weduwe van Evert van Ulenbroeck 

aan mr Godtschalck then Indyck heeft aangezegd dat zij de 12 mud wil aflossen in mei a.s.; deze 

aflossing heeft mr Godtschalck geaccepteerd, zoals vermeld in een brief met zegel.  

 

Nr. 1068 FOLIO:               368v            DATUM:                      16 november 1563 

 

Joirgen Meecx heeft onder ede verklaard dat hij Virgilius Hebelar uitsluitend via het Kamper recht zal 

aanspreken in de kwestie van de lange tabbert en de mantel en het vonnis zal accepteren.  

 

Nr. 1069 FOLIO:                368v           DATUM:                       16 november 1563    

 

Omdat er was vastgesteld dat Wilko Enthens nog 21 g.g., 5 stuivers en 5 plakken schuldig was aan 

wijlen Engbert Kroeser, hebben dr Herman Kroeser en jfr Lumme, de weduwe van Engbert Kroeser, 

gerechtelijk verzocht van het bedrag in kwestie namens Enthens aan Johan van den Vene te betalen 

5½ stuiver Brabants en 11 plakken, aan Marryken van Packbergen 73½ stuiver Brabants en 3 plakken 

en aan Herman Tymmerman 20 g.g., 2½ stuiver Brabants en 6 plakken, de gulden van 28 stuiver 

Brabants. Jan van den Vene heeft hierbij voor dat bedrag, dat Leffer Sticker met Michiel Tymmerman 

van het geld van Herman Tymmerman ontvingen, beloofd aan dr Kroeser en jfr Lumme hen te 

vrijwaren van alle aanspraken die Wilko Enthens nog mocht hebben en stellen daarvoor als 

onderpand al hun goederen.  

 

Nr. 1070 FOLIO:                 368            DATUM:                       15 december 1563   

 

Jan Casse en Jaspar ter Laer hebben zich samen en ieder voor zich borg gesteld t.b.v. de stad 

Kampen voor Henrick van den Dam, omdat de Raad genoegen neemt met de betaling van de rest van 

de toelage van wijlen Goesen van den Dam aan Henrick van den Dam; hiervoor beloven zij de stad, 

ieder voor zich en garanderen, dat zij hen zullen vrijwaren van alle aanspraken. Henrick heeft beloofd 

zijn borgen schadeloos te houden.   

 

Nr. 1071 FOLIO:                  368           DATUM:                        30 december 1563   

 

Jacob Berentszen heeft zich borg gesteld t.b.v. de stad Kampen voor Jan Petersz uit Alkmaar 

vanwege de aanspraak die de stad op hem meent te hebben, omdat hij, ondanks de publicatie van de 

Raad, ontkend heeft vuur en kaarsen in zijn schip te hebben. Getuige belooft de Raad voor hem in te 

staan en de eventuele boete te zullen betalen.  

 

Nr. 1072 FOLIO:                  368           DATUM:                       3 januari 1564 

 

Herman van Assendurp, Frans van der Koerbeke en Jaspar ter Laer hebben zich samen en ieder voor 

zich borg gesteld bij de stad Kampen voor Henrick van den Dam, zodat de stad mag volstaan met een 

betaling van de toelage van wijlen Thoenis Jansz en de schuld, die volgens een cedule geschreven 

door de secretaris 45 g.g. en 5 stuiver Brabants bedroeg, m.u.v. de quota van de toelage en de schuld  

die Grethe van Venen toekomt. Henrick van den Dam belooft de borgen te vrijwaren. 

  

Nr. 1073 FOLIO:                 367v          DATUM:                       3 januari 1564 
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Geert van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij namens Henrick Jansz op 2 januari beslag heeft 

gelegd op de goederen van Berent van Campen vanwege 9 ryder en 1 oort, de ryder van 23 stuiver 

Brabants, die hij Henrick schuldig is afkomstig van een koe.  

 

Nr. 1074 FOLIO:                367v           DATUM:                      4 januari 1564 

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Aeltgen ter Haer beslag heeft gelegd op de 

goederen van Jan Stevenzen vanwege een bedrag van 1½ g.g. dat zij nog van hem krijgt wegens 

verteringen.  

Eveneens heeft Albert heden beslag gelegd namens Aeltgen ter Haer op een handschrift dat bij 

Lubbert Schroer in bewaring is en dat eigendom is van Jan Schram en waarvan Jan Stevensz nog 

geld krijgt van een gekochte kast. 

 

Nr. 1075 FOLIO:                367v           DATUM:                       7 januari 1564 

 

Geert van Velden doet zijn gicht en meldt dat hij namens priester Jacob van Wilsum heden beslag 

heeft gelegd op de goederen van Leonart Pottynck uit Arnhem en diens vrouw, waar die zich ook 

mogen bevinden hier in Kampen.  

 

Nr. 1076  FOLIO:              367              DATUM:                     7 januari 1564            

 

Eveneens doet Geert van Delden zijn gicht en meldt dat hij heden namens priester Jacob van Wilsum 

beslag heeft gelegd op de goederen die hij in bewaring heeft van Leonart Pottinck uit Arnhem en 

diens echtgenote.  

 

Nr. 1077 FOLIO:              367              DATUM:                      20 januari 1564    

 

Jacob Roloffzen, wonend bij Meppel, heeft onder ede verklaard dat hij geen borg heeft kunnen krijgen 

in Kampen en belooft daarom hierbij dat hij Jan Lubbertzen nergens anders gerechtelijk zal 

aanspreken dan hier in Kampen en het vonnis zal accepteren.  

 

Nr. 1078 FOLIO:              367              DATUM:                      20 januari 1564 

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Alyt ten Haer beslag heeft gelegd op een 

bed en verder op alles wat Claes Stevensz in de vergadering genaamd Bethlehem in bewaring heeft 

en toebehoort aan broeder Jan Stevensz, afkomstig van verteringen en erkende schulden. 

 

Nr. 1079 FOLIO:              367              DATUM:                      24 januari 1564 

 

Thys Hermansz en Johan Geertsz  bekennen dat zij zich samen en ieder voor zich borg gesteld 

hebben t.b.v. de stad Kampen op verzoek van de zusters Geertrudt en Marrijken Symons voor alle 

beloften die de stad namens hen gedaan heeft aan de stad van Dantzig, vanwege een erfenis die 

Geertrudt en Marrijken in Dantzig toekomt. Thys en Jan zullen daarom de stad Kampen schadeloos 

houden en de zusters beloven nu en in de toekomst de borgen schadeloos te zullen houden en te 

vrijwaren.  

 

Nr. 1080 FOLIO:              366v             DATUM:                      30 november 1564 

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij op 17 november beslag heeft gelegd namens Henrick van 

Santhen en Jaspar Seinsinck op een bezegelde rentebrief die bij Jaspar Seinsinck berust en 

toebehoort aan Henrickgen Doedenzen, vanwege een bepaalde schuld die zij bij Henrickgen hebben.  
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Geert van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij op 18 november beslag heeft gelegd en veertien 

dagen later herhaald heeft, namens Pouwell Droechscherer op een rentebrief berustend bij Jaspar 

Seinsinck en toebehorend aan Henrickgen Doedensz, vanwege een bepaalde schuld die hij heeft bij 

Henrickgen.  

 

Nr. 1081 FOLIO:             366               DATUM:                      31 januari  1564      

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij als gezworen roededrager op 31 januari namens Henrick 

van Santhen beslag heeft gelegd bij Geert Lewe vanwege een aflossing die hij gedaan heeft aan 

Jacob van Lotthum, voor 2 veulens die hij Geert mede ter markt genomen heeft.  

 

Nr. 1082 FOLIO:             366                DATUM:                      4 februari 1564 

 

Wessell Berentzen heeft zich hierbij borg gesteld t.b.v. Egbert Joerisszen voor Henrick Byvanck, zodat 

deze Egbert nergens anders gerechtelijk zal aanspreken dan in Kampen en de uitspraak zal 

accepteren.  

 

Nr. 1083 FOLIO:              366               DATUM:                       12 februari 1564 

  

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij namens Lodowich Voirne, Wulff Schinckel heeft aangezegd 

dat hij het raam van zijn huis wil verhogen; tevens heeft hij aan Willem van Venloe gemeld dat er 

getimmerd zal worden. Dit alles heeft plaats gehad op 4 februari.  

 

Nr. 1084  FOLIO:              366              DATUM:                      12 februari 1564  

 

Evert Valckenar doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens jfr van Endoven boven in het convent 

beslag heeft gelegd op alle goederen van Erenst van Coesfelt.  

 

Nr. 1085 FOLIO:              365v            DATUM:                       17 februari 1564  

 

Peter Jansz Cock doet zijn gicht en meldt dat hij namens Jan van Dulman heden beslag heeft gelegd 

op de goederen van Dirck Berck, vanwege een bepaalde schuld die Jan nog aan Dirck moet betalen.  

 

Nr. 1086 FOLIO:               365v            DATUM:                       20 februari 1564 

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij namens Hille Vrancken heden beslag heeft gelegd op alle 

goederen die aangetroffen zijn in het huis van Cathrina Coert na haar dood. 

Tevens meldt Albert dat hij namens Steven Joesz beslag heeft gelegd op alle goederen die in het huis 

van Catrina Coert, de vrouw van Jan Lubbertszen, zijn gevonden; ook op alle kleding en haar hoyke, 

berustend onder Coert Jacobzen, die van haar zijn.  

Albert doet zijn gicht en meldt dat hij namens Wilhem Gelmensz en Henrick van Santhen heden 

beslag heeft gelegd ten huize van Catrina Coirt, de vrouw van Jan Lubbertz, op alle goederen en 

vervolgens op de kleding, geld e.d. toebehorend aan Catrina en haar echtgenoot, in bewaring bij haar 

vader Coert Jacobsz.  

Geert van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens de moeder van Evert van Veen en 

namens Steven Joessen beslag gelegd heeft op het geld, de kleding en de rest, die bij Coert 

Jacobzen in bewaring zijn en toebehoren aan diens overleden dochter Cathrina. Ook nog vanwege de  

moeder van Evert van den Veen op de goederen die in het huis staan waar Cathrina is overleden.  

Verder meldt Albert Bitter dat hij namens Steven Joesz heden beslag heeft gelegd op een rok die in 

bewaring is bij de weduwe van Wessell Kistemaeker en toekomt aan Jan Lubbertzen en diens vrouw 

Catharina.  
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Nr. 1087 FOLIO:                 365           DATUM:                       27 februari 1564 

 

Evert Valckenaer doet zijn gicht en meldt dat hij heden als gezworen roededrager namens Johan van 

Swolle en Alyt Wyllems en ook namens Henrick van Bronckhorst en Olde Peter Frese beslag heeft 

gelegd op alle goederen van Henrick Peterszen en diens vrouw Alyt, roerende zowel als onroerende, 

vanwege de schuld die zij hebben aan Henrick en diens vrouw, zoals vermeld staat in een bekentenis 

waarin zij genoemde goederen als onderpand hebben gesteld.  

 

Nr. 1088 FOLIO:                365            DATUM:                      28 februari 1564   

 

Peter Jansz Cock doet zijn gicht en meldt dat hij namens Christopher ten Naepell en Lijsbeth inde 

Olijmolen heden beslag heeft gelegd op alle goederen van Henrick Peterszen. 

Evert Valckener doet zijn gicht en meldt dat hij namens Lambert Coertzen en Heyman Kerstgensz en 

zijn maatschap beslag heeft gelegd op alle goederen van Henrick Peterszen, huis, hof en inboedel, 

niets uitgezonderd; dit heeft heden plaats gevonden.  

 

Nr. 1089 FOLIO:                 364v          DATUM:                         29 februari 1564 

 

Evert Valckener doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Jonge Peter Aertsz, Engbert Dircksz en 

de weduwe van Pouwell Henrycksz, beslag heeft gelegd op alle goederen van Henryck Petersz. 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Wessell Berentsz, Engbert Gyse en Dirck 

Jacobsz beslag heeft gelegd op alle goederen van Henrick Peterszen.  

Albert Bitter meldt eveneens dat hij heden namens Johan Aertsz beslag heeft gelegd op de goederen 

van Henrick Peterszen. 

Geert van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij namens Hessell Peterzen, schoenmaker, beslag 

heeft gelegd op alle roerende en onroerende goederen van Henrick Peterszen.  

 

Nr. 1090 FOLIO:                364v           DATUM:                       29 februari 1564 

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Johan Post beslag heeft gelegd op alle 

goederen van Henrick Peterszen.  

 

Nr. 1091 FOLIO:                364v            DATUM:                      1 maart 1564 

 

Evert Valckener doet zijn gnicht en meldt dat hij heden namens Heyman Kerstgensz en diens 

maatschap beslag heeft gelegd op een stuk doek, dat zich nog bevindt bij Cornelis Wever en Henryck 

Peterszen toekomt.  

 

Nr. 1092 FOLIO:                 364v          DATUM:                       14 maart 1564 

 

Evert Valckener doet zijn gicht en meldt dat hij namens Evertgen van Wije en Anna Tripmaeker beslag 

heeft gelegd op een brief die bij Jaspar Seynsinck berust en toebehoort aan Henrijckgen Doedens; dit 

vond heden plaats.  

 

Nr. 1093 FOLIO:                 364            DATUM:                        16 maart 1564  

 

Ariaen Ballemaeker heeft zich borg gesteld voor Roloff van Nijnwegen bij Geertgen Kuerbeke, zodat 

hij haar nergens anders gerechtelijk zal aanspreken dan hier in Kampen.  

 

Nr. 1094 FOLIO:                 364            DATUM:                         18 maart 1564 
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Wynolt Sloetemaeker bekent hierbij dat hij zich borg heeft gesteld voor Johan Weert uit Zutphen, 

opdat Johan de boete zal betalen die de stad hem opgelegd heeft, omdat hij een zalm die hij op het 

stads water gekocht had, naar Zutphen wilde brengen.  

 

Nr. 1095 FOLIO:                 364            DATUM:                          25 maart 1564   

 

Peter Jansz doet zijn gicht en meldt dat hij op 25 maart namens Frederick Droochscherer beslag heeft 

gelegd op de nagelaten goederen van wijlen Claes Fredericksz.  

 

Nr. 1096 FOLIO:                 364            DATUM:                           14 april 1564 

 

Geert van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens de moeder van Evert van den Vene, 

Steven Joesz en Wilhem Germensz beslag heeft gelegd bij Coert Jacobszen, vanwege het geld dat bij 

hem in bewaring is, afgezien van de tabbert en hoycke die nog betaald moeten worden aan Femme 

Ulrycx; de rest van het geld komt toe aan Jan Lubbertszen volgens de afspraak die met Jan gesloten 

is.  

  

Nr. 1097 FOLIO:                 363v          DATUM:                           10 mei 1564 

 

Geert van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij heden beslag heeft gelegd op alle nagelaten 

goederen van Arent van Veeszens, namens de mombers over de kinderen van Thymen Roggen en 

ook namens Jan van den Vene, Henrick Smyt als borg voor wijlen Arent bij de stad Kampen; tevens 

namens Peter Welmerzen en Albert Jansz als mombers over de kinderen uit het eerste huwelijk van 

Arent, namens Berent van Wieringen, Jonge Reynar, Dyrck opt Trapken en ook namens Henrijck 

Smyt en Beerthe Droechscherer.  

 

Nr. 1098 FOLIO:                  363v          DATUM:                      13 mei 1564 

 

Peter Jansz doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Valentyn Munther beslag heeft gelegd op 

alle goederen van Herman inde Valck, zoals vermeld in een bezegelde brief berustende bij Valentyn. 

 

Nr. 1099 FOLIO:                   363v          DATUM:                       12 mei 1564 

 

Evert Valckener doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens de paters op den Oort beslag heeft 

gelegd op alle nagelaten goederen van wijlen Herman inde Valck, roerende en onroerende.  

 

Nr. 1100 FOLIO:                  363v           DATUM:                         21 mei 1564  

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Berent Rotgersz beslag heeft gelegd op alle 

goederen van Johan Lubbertsz.  

 

Nr. 1101  FOLIO:                  363         DATUM:                     21 mei 1564             

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens jfr Jacob van der Veene, de weduwe van 

Albert van der Veene, beslag heeft gelegd op de goederen die Henrijck Jacobsz in bewaring heeft van 

Johan Lubbertsz en diens vrouw.  

 

Nr. 1102 FOLIO:                  363          DATUM:                     21 mei 1564  

 

Peter Jansz Cock doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Engbert Joerisz Backer en Jan 

Tassemaeker beslag heeft gelegd op alle goederen van Jan Lubbertszen en zijn vrouw.  
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Verder meldt hij dat hij namens Femme Ulrycx op 20 mei, de avond voor Pinksteren, beslag heeft 

gelegd op een bedstee bij Grethe Lobben die toebehoort aan Anne Maeler. 

 

Nr. 1103 FOLIO:                 363           DATUM:                      24 mei 1564   

 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij op de 23e namens Dirck opt Traptken, brouwer, beslag 

heeft gelegd op een merrie en twee varkens die Tibbe opt Eyland in bewaring heeft en toebehoren 

aan Arent van Veesen.  

 

Nr. 1104 FOLIO:                  363          DATUM:                      2 juni 1564   

 

Dirck Arentzen, touwslager, heeft geaccepteerd binnen zes weken te bewijzen dat hij met zijn schip 

geladen met eek toebehorende aan Thys van Oldenzeell, zo vroeg in Groningen is gekomen als een 

schipper maar kan, in aanmerking genomen het weer en de wind.  

 

Nr. 1105 FOLIO:                  362v         DATUM:                       3 juni 5164 

 

Cornelis Vene heeft zich hierbij borg gesteld voor Goyen Heryncx t.b.v. Jan ter Stegen, opdat deze 

hem nergens anders gerechtelijk zal aanspreken dan hier in Kampen en de uitspraak zal aanvaarden.  

 

Nr. 1106 FOLIO:                   362v        DATUM:                        7 juni 1564 

 

Thoenis van Neerden heeft zich hierbij borg gesteld t.b.v. de vrouw van Frans Leyendecker, Geertgen 

genaamd, voor Herman Fransz, zodat deze haar nergens anders gerechtelijk zal aanspreken dan hier 

in Kampen en het vonnis zal accepteren.  

 

Nr. 1107 FOLIO:                   362v        DATUM:                          13 juni 1564 

 

Johan Schulte doet zijn gicht en meldt dat hij namens jfr Cunera van Ensse, weduwe van Johan van 

Wynolt, op 23 mei in Amersfoort t.b.v. Evert van Donsselaer, echtgenoot en momber over jfr Marryken 

van Nijvelt,  heeft overhandigd een gerechtelijke dagvaarding met het zegel van de stad Kampen, aan 

de vrouw van Gysbert van Nijvelt; omdat Gysebert niet thuis was, heeft zijn vrouw de boodschap 

aangenomen in aanwezigheid van haar broer.  

Verder heeft hij op dezelfde dag in Utrecht aan Anthonis van Nijvelt een zelfde dagvaarding 

overhandigd en deze zegde hem daarbij toe dat hij zich niet als erfgenaam van zijn broer wilde 

gedragen, zoals hij zijn zuster, jfr Cunera van Ensse, ook gezegd had.  

Eveneens op 24 mei, heeft hij in Aersberch twee dezelfde dagvaardingen overhandigd aan Wilhelm 

van Nijvelt, de ene voor hem zelf en de andere voor zijn zuster jfr Steven van Nijvelt, over wie hij, als 

oudste, tot momber of curator was benoemd. Hij heeft namens hemzelf en zijn zuster gerechtelijk  

getuigd over de nagelaten goederen van zijn overleden broer, zoals geregistreerd is. Om diezelfde 

verwerping van het erfhuis voor de rechter te verkrijgen, heeft Wilhelm van Nijvelt aan Johan Schulte 

een gerechtelijke procuratie gegeven.  

 

Nr. 1108 FOLIO:                362            DATUM:                           19 juni 1564    

 

Gerryt van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij op 11 juni namens mr Albert Maler en Henrijck van 

de Hove .... 

NB. Niet af en doorgehaald. 

 

Nr. 1109 FOLIO:                 362           DATUM:                             10 juli 1564  
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Evert Valckener doet zijn gicht en meldt dat hij heden beslag heeft gelegd namens Claes Brouwer op 

alle nagelaten goederen van Thys Wever op de Vloeddijk.  

 

Nr. 1110 FOLIO:                 362           DATUM:                               23 juli 1564 

  

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij heden namens Jan Gerritzen Collart beslag heeft gelegd 

op al het geld toebehorende aan Cubbe (?), berustend bij Claes Louwesz.  

 

Nr. 1111 FOLIO:                 361v         DATUM:                              16 juni 1564 

 

Wilhem Dircksz doet zijn gicht en meldt dat heden hij namens Egbert Loeze, als momber over de 

vrouw van zijn overleden broer, beslag heeft gelegd op alle goederen van Lambert Jacobsz 

Cannegieter, roerende en onroerende, alles wat in het huis is, vanwege huurschuld.  

 

 

a.m.alink©maart2022 
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de namen zijn zoveel mogelijk gestandaardiseerd 

verwijzingen naar de bladzijden zijn vet  -  naar de rubrieken niet 
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Budde, Herman: 104, 21; 209, 45; 296, 64; 368, 80; 78, 

16; 944, 200, 285, 61 

Budde, Jan: 978, 204, 1043, 213 

Budde, Lamme: 984, 205 

Budder, Jan: 465, 101 

Bueltijn, Egbert: 182, 39 

Buerinck, Jan: 351, 75, 444, 96 

Buesse, Thymen / Arent: 478, 104 

Buiren, Jan van: 445, 96 

Buiter, Dirck: 372, 81; 390, 86; 990, 206; 992, 206, 389, 

85 

Buiter, Dirck / Henrick: 993, 207; 994, 207, 991, 206 

Buiter, Geert: 699, 152 

Buiter, Roloff: 1064, 216; 252, 54; 669, 145; 688, 149; 

696, 151; 697, 152; 700, 152; 701, 152 

Bul, Janneken: 213, 46 

Bull, Joachim: 565, 125 

Bulleken, Claes: 343, 74 

Bungartz, Johan H.: 791, 171 

Burrinck, Jan: 912, 195 

Bursz, Peter: 1059, 215 

Busch, Egbert then: 339, 73 

Businger, Wobbeken: 114, 23 

Buyr, Claes: 858, 185 

Byvanck, Henrick: 1082, 218 

C 

Caerle, Jan: 67, 14 

Calckar, Gerrith van: 246, 53 

Calckar, Herman van: 179, 38, 683, 148 

Campen, Arent van: 360, 77 

Campen, Berent van: 1073, 217 

Campen, Henrick van: 1009, 209; 101, 20; 102, 20; 173, 

37; 199, 43; 321, 70; 40, 8; 404, 89; 41, 8 

Campen, Janneken van: 336, 73 

Campen, Willem van: 2, 1; 57, 12; 67, 14; 921, 197, 104, 

21; 27, 6; 910, 195; 911, 195, 929, 198 

Cannegieter, Lambert Jacobsz: 1111, 222 

Cannegyter, Johan: 904, 194 

Cappe, Berent: 57, 11 

Carman, Gerrith: 143, 30 

Casse, Johan: 187, 40; 688, 149; 697, 152; 699, 152; 700, 

152, 1070, 217; 435, 95; 696, 151, 42, 8 

Chratzen, Gerryt: 369, 80 

Chritzer, Anna: 481, 105, 654, 142 
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Chritzers, Allert: 303, 66 

Claes Henricksz, Florys: 703, 153 

Claes, Griethe: 228, 49 

Claes, Lysabeth: 321, 70 

Claes, Marrijken: 475, 103 

Claes, Oelandt: 228, 49 

Claes, Willem: 731, 158 

Claesdr, Allfert: 362, 78 

Claesdr, Alyt: 292, 63 

Claese, mr: 82, 17 

Claesen, Henrijck: 105, 21 

Claesen, Warner: 167, 35 

Claessen, Albert: 172, 37 

Claessen, Henrick: 110, 22; 167, 35; 195, 42; 600, 131, 

426, 93 

Claessen, Herman: 154, 32; 205, 44; 233, 50 

Claessen, Isebrant: 148, 31; 151, 31 

Claessen, Jacob: 168, 36; 86, 17 

Claessen, Jan: 164, 34 

Claessen, Peter: 130, 27; 168, 35; 173, 37; 202, 44 

Claessen, Thys: 600, 131 

Claessen, Warner: 105, 21 

Claessen, Wylhem: 10, 2; 204, 44; 77, 16 

Claesz, Arent: 751, 162 

Claesz, Berent: 237, 51, 1027, 211 

Claesz, Bruin: 1041, 213 

Claesz, Cleys: 876, 188 

Claesz, Coert: 43, 9 

Claesz, Cornelis: 932, 198 

Claesz, Florys: 888, 190 

Claesz, Geert: 382, 83, 1027, 211, 395, 87 

Claesz, Goert: 465, 101, 124, 25 

Claesz, Henrick: 1032, 212; 349, 75; 545, 120; 956, 201, 

432, 94, 368, 80 

Claesz, Herman: 460, 99; 591, 129; 658, 143, 355, 76 

Claesz, Isebrant: 176, 37; 179, 38; 482, 105, 358, 77 

Claesz, Jacob: 1013, 210; 639, 139; 641, 140; 652, 142; 

944, 200; 945, 200 

Claesz, Jan: 657, 143, 965, 203, 246, 53; 50, 10; 637, 139 

Claesz, Luitgen: 1041, 213 

Claesz, Luitgen /Peter/Claes: 1042, 213 

Claesz, Marten: 84, 17 

Claesz, Olffert: 84, 17 

Claesz, Peter: 1041, 213 

Claesz, Warner: 1055, 215; 617, 134; 621, 135; 837, 180; 

858, 185; 886, 190 

Claesz, Willem: 335, 73; 340, 73; 348, 75; 853, 183, 806, 

174, 463, 100 

Claeszen, Claes: 276, 60; 793, 171 

Claeszen, Johan: 1027, 211 

Claeszen, Warner: 359, 77; 836, 180 

Claeszen, Willem: 627, 136, 457, 99; 460, 99 

Claever, Thyman: 349, 75, 658, 143; 86, 17, 72, 14, 402, 

88, : 361, 78; 381, 83 

Clant, jfr Hylle: 375, 82, 420, 92 

Clant, Johan: 375, 82; 376, 82; 384, 84; 385, 84; 420, 92, 

422, 92 

Clemens, pater: 1057, 215 

Cleve, Arent van: 3, 1 

Cleve, Gerdt van: 188, 41; 363, 78, 292, 63 

Cleve, Henrick van: 130, 27; 384, 84; 954, 201; 968, 203 

Cleve, Johan van: 292, 63; 363, 78 

Cleve, Marten van: 893, 191 

Cleve, Symen van: 893, 191, 640, 140 

Clinckenburch, Goesen: 148, 31 

Cloetinck, Jan: 628, 136; 702, 152, 649, 141 

Cloetinck, Willem J.: 584, 128 

Cloetynck, Jenne: 48, 10 

Cloppenberch, Derck: 1054, 215, : 3, 1 

Cloppenberch, Johan: 1054, 215 

Cloppenburch, Henrick van: 1019, 210 

Cloppenburch, Meynart: 1027, 211, 103, 20, 33, 7 

Cloppenburgh, Stine: 702, 152 

Clotinck, Jan J.: 374, 81, 335, 73 

Clotynck, Jenne: 49, 10, 905, 194 

Clumpenmaeker, Engbert: 1062, 216; 1063, 216; 1064, 

216 

Cluppel: 642, 140 

Cluppel, Geert: 352, 76 

Cluppel, Willem: 352, 76, 354, 76 

Cluppell: 632, 137 

Cluppell, Peter: 963, 20 

Cock, 209 

Cock, Jacob: 675, 146 

Cock, Peter: 139, 29; 890, 191; 990, 206; 991, 206; 992, 

206 

Cock, Peter J.: 1010. Zie; 1062, 216; 1085, 219; 1102, 

221; 243, 52; 389, 85; 55, 11; 802, 173; 85, 17; 911, 

195; 921, 197; 936, 198, 878, 189 

Coeck, Johan: 327, 71 

Coelvoeth, Wyllem op: 139, 29 

Coen, Symon: 525, 115 

Coenders, Dirck: 562, 124 

Coenynck, Jacob: 137, 28 

Coeper, mr Johan: 1022, 211 

Coeps, Hesselt: 967, 203 

Coepsen, Gerdt: 461, 100 

Coepsen, Henrick: 450, 97 

Coerszen, Henrick: 320, 70 

Coert, Cathrina: 1086, 219 

Coertszen, Stine: 122, 25 

Coertzen, Lambert: 1088, 219; 568, 125 

Coesfelt, 219 

Coesfelt, Alyt van: 244, 52 

Coesfelt, Erenst van: 300, 65, 302, 66 
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Coesfelt, Herman van: 394, 86; 408, 89; 603, 131; 789, 

171 

Coesfelt, Jan van: 289, 62 

Coesfelt, Peter van: 120, 25 

Coesfelt, Thyman van: 287, 62; 867, 186, 701, 152, 708, 

154, 196, 42 

Coevels, Berent: 878, 189 

Colck, Claes: 783, 169 

Collart, Jan G.: 764, 165; 772, 167; 773, 167; 934, 198, 

1110, 222, 47, 10, 377, 82 

Collen, Goessen van: 439, 96; 507, 112; 71, 14 

Coller, Jan: 908, 195 

Coners, Hermen: 375, 82 

Coppyer, Dirck: 576, 127 

Coppyer, Gerrith: 576, 127 

Coppyer, Hubert: 576, 127 

Cornelis, Ave: 122, 25 

Cornelis, Dyle: 798, 172 

Cornelisdr, Nele: 304, 66 

Cornelissen, Jan: 188, 41, 536, 117 

Cornelisz, Albert: 310, 67 

Cornelisz, Anna: 702, 153 

Cornelisz, Claes: 685, 148 

Cornelisz, Lucas: 461, 100; 745, 161, 198, 43 

Cornelisz, Peter: 963, 202, 325, 71 

Corneliszen, Claes: 825, 178 

Cornelysdr, Jutte: 767, 166 

Corvemaecker, Henrick: 214, 46, 34, 7; 37, 8, 21, 4 

Corvemaeker, Lubbert: 399, 87 

Corvemaeker, Peter J.: 959, 202 

Coster, Arent J.: 14, 3, 241, 52 

Coster, Johan: 57, 11 

Coster, Wilhem D.: 778, 168 

Covel, Berent: 197, 42 

Crachtzen, Geert: 660, 143 

Crachtzen, Gerrith: 372, 81 

Crijnssen, Claes: 130, 27 

Critzer, Hans: 194, 42 

Croeser, Engbert: 40, 8; 891, 191, 900, 193 

Cruitkremer, Willem: 1062, 216 

Cruner, Joachym: 290, 62 

Cruse, Claes: 817, 176; 864, 186; 866, 186 

Cryensz, Claes: 284, 61, 678, 147 

Cubbe(?): 1110, 222 

Cueper, Andries: 917, 196, 529, 116 

Cueper, Roloff: 206, 45 

Cuiper, Albert: 341, 74; 357, 77; 362, 78 

Cuiper, Anna: 757, 163; 774, 167, 770, 167, 36, 8; 42, 9; 

5, 2 

Cuiper, Berent: 681, 147 

Cuiper, Claes: 429, 94, 117, 24 

Cuiper, Daem: 880, 189 

Cuiper, Evert: 392, 86 

Cuiper, Jacob: 140, 29; 681, 147; 97, 19 

Cuiper, Jan: 392, 86; 493, 108; 502, 110., 405, 89; 465, 

101; 952, 201 

Cuiper, Jelijs: 466, 101; 474, 103 

Cuiper, Lambert: 832, 179 

Cuiper, mr Jorgen: 899, 193 

Cuiper, Roloff: 294, 64; 778, 168; 832, 179 

Cuiper, Willem: 774, 167 

Cuipers, Grethe: 294, 64 

Cupers, Femme: 202, 44 

Cupers, Gese: 202, 44 

Cuynder, Wolter van: 897, 192 

Cuynre, Peter uyt die: 670, 145 

Cuynreturff, jfr Lume: 217, 47 

Cuyper, Claes E.: 295, 64 

D 

Daems, Stine: 880, 189 

Dam, Gese vd: 18, 4 

Dam, Goessen vd: 1070, 217; 699, 152 

Dam, Henrick vd: 1070, 217; 1072, 217; 218, 47; 367, 79; 

664, 144; 929, 198; 972, 203 

Dattelen, Victor van: 741, 160; 793, 171 

Delden, Berndt van: 30, 7 

Delden, Evert van: 1028, 212 

Delden, Geert van: 1021, 210; 1031, 212; 1034, 212; 

1052, 214; 1055, 215; 1067, 216; 1076, 218; 200, 43; 

450, 97; 504, 111; 602, 131; 913, 195; 926, 197; 938, 

199; 965, 202; 968, 203; 972, 203; 982, 205; 997, 207 

Delden, Geritsz van: 955, 201, 663, 144, 663, 144, 1061, 

216; 1108, 222; 69, 14; 914, 195, 663, 144 

Delden, Rebbe van: 260, 56 

Derckzen, Matthys: 909, 195 

Dercxen, Bernt: 607, 132 

Derricks, Grete: 22, 5 

Derricksdr, Johanna: 331, 72 

Derricksz, Evert: 331, 72 

Derricksz, Jan: 361, 78 

Derricksz, Joachym: 86, 17 

Derrickszen, Andries: 781, 169 

Derrickszen, Claes: 457, 99 

Derrickszen, Gerryt: 49, 10 

Derrix, Clara: 116, 24; 118, 24 

Derxen, Engbert: 607, 132 

Derxen, Henrick: 646, 141 

Desemer, Jonge Jan: 978, 204 

Deventer, Hubert van: 234, 51 

Deventer, Jan van: 145, 30; 37, 8; 635, 138 

Deventer, mr Willem van: 148, 31 

Deventer, Wevel van: 862, 185 

Deveren, Peter van: 989, 206 

Dieffholt, Catharina van: 579, 127 
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Dieffholt, Henrick van: 433, 95; 434, 95 

Dieffholt, Rolf van: 576, 127, 630, 137 

Dijcks, Grethe: 242, 52 

Dircks, Anna: 543, 120 

Dircks, Barbar: 454, 98 

Dircks, Beerthe: 757, 163, 866, 186 

Dircks, Gesa: 473, 103 

Dircks, Lyzabet: 518, 114 

Dircks, Meynart: 566, 125 

Dircksen, Willem: 747, 161, 1052, 214; 440, 96; 970, 203, 

1111, 222, 627, 136, 179, 38, 329, 71, 738, 159 

Dirckssen, Joirgen: 209, 45 

Dircksz, Arent: 953, 201 

Dircksz, Berent: 17, 4; 515, 113; 640, 140; 719, 156, 19, 4 

Dircksz, Claes: 899, 193, 84, 17 

Dircksz, Cornelis: 365, 79 

Dircksz, Dirck: 276, 60 

Dircksz, Engbert: 1089, 220 

Dircksz, Herman: 463, 100, 717, 155, 842, 181, 149, 31 

Dircksz, Jan: 310, 67, 349, 75, 320, 70 

Dircksz, Lambert: 509, 112 

Dircksz, Marten: 397, 87, 277, 60 

Dircksz, Meynart: 568, 125; 960, 202 

Dircksz, Peter: 491, 10 

Dircksz, Thoenis: 898, 192 

Dirckszen, Joachym: 590, 129 

Dircxen, Wessel: 198, 43 

Dirricksz, Tymen: 131, 27 

Dithmerszen, Dirck: 590, 129, 812, 175, 235, 51, 809, 175 

Dittem, Geert van: 767, 166 

Ditthem, Gerrith van: 138, 29; 979, 204 

Doedens, Henrickgen: 1092, 220; 718, 156; 722, 156, 

1080, 218 

Doedensz, Claes: 386, 84; 596, 130; 621, 135; 896, 192, 

1052, 214 

Doesburg, Jan van: 786, 170 

Doesburrich, Herman van: 693, 151 

Dolleken, Willem: 874, 188; 890, 191; 892, 191 

Dompseler, Anthonis van: 236, 51 

Donharne, Ghysbert: 783, 169, 1046, 214, 294, 64, 1018, 

210 

Donsselaer, Evert: 1107, 222 

Dorsten, Johan van: 177, 38; 199, 43, 175, 37; 187, 40 

Douwensz, Jacob: 359, 77 

Draeck, Berent: 103, 20 

Draeck, Lubbert: 300, 65; 302, 66; 718, 156 

Draeck, Thies: 279, 60, 890, 191; 892, 191 

Draecx, Thoenis: 274, 59 

Draeger, Albert: 579, 127 

Draeger, Geerloff: 145, 30 

Draex, Alyt: 315, 68; 334, 73 

Drake, Berendt: 377, 82 

Dreenhuisen, Claes van: 214, 46 

Dreenhuisen, Jacob van: 754, 163, 460, 99, 463, 100 

Droechscheer, Frerick: 686, 149, 1005, 208, 1095, 220; 

724, 157 

Droechscherer, Beerthe: 1097, 221, 12, 3, 1012, 209 

Droechscherer, Geert: 595, 130, 427, 9 3, 470, 102 

Droechscherer, Pouwell: 1080, 218 

Dronten, Bartolt uit: 481, 105 

Dronter Jan: 835, 180, 94, 19, 979, 204, 299, 65 

Dronter, Derrick: 259, 56 

Dronther, Derck: 58, 12; 59, 12; 65, 13, 255, 55; 266, 57  

Dubbeltsz, mr Dubbelt: 598, 130, 609, 132 

Dubbeltszen, Henrick: 459, 99, 458, 99 

Dubbolt, 134 

Dubbolts, Grietgen: 598, 130 

Dubboltsz, Cornelis: 360, 77 

Dubboltsz, Geerdt: 739, 160, 849, 183; 969, 203 

Dubboltsz, Henrick: 479, 104; 563, 124; 660, 143; 968, 

203, 1021, 210; 660, 143, 820, 177 

Dubboltszen, Claes: 562, 124 

Dubboltz, Eefse: 258, 56 

Duechden, Herman van: 571, 126 

Duerbers, Janneken: 313, 68 

Duesburch, Jan van: 273, 59, 343, 74 

Duisijet, Jannick: 518, 114 

Dulman, Henrick van: 977, 204; 980, 204 

Dulman, Jan van: 1085, 219; 558, 123; 595, 130; 795, 

172; 939, 199, 77, 16, 186, 40; 504, 111 

Duricksz, Claes: 276, 60 

Dursten, Effse van: 278, 60 

Dursten, Jan van: 1009, 209; 226, 49; 244, 52; 278, 60; 

489, 107; 490, 107; 622, 135; 623, 135; 629, 136; 662, 

144 

Duthem, Geert van: 171. Zie t van 

Dwyngelen, Jan van: 46, 9 

Dyll, Jacob: 194, 42 

Dyrck, Jonge: 641, 140 

Dyrcks, Anna: 541, 119, 596, 130; 643, 140 

Dyrcks, Jenneken: 801, 173 

Dyrcks, Trude: 541, 119 

Dyrckzen, Jan: 402, 88 

E 

Echt, Herman T. vd: 597, 130 

Eckelboem, Armgart: 2, 1 

Eckelboem, Jan: 229, 50; 238, 51; 283, 61; 412, 90; 50, 

10; 544, 120, 348, 75; 349, 75 

Eeck, Mechtelt van: 67, 14 

Eenhoorn, Anna u.d.: 755, 163 

Egberts, Anna: 295, 64; 759, 164, 396, 87 

Egberts, Effze: 741, 160; 793, 171, 811, 175  

Egbertsz, Lambert: 898, 193 

Egbertsz, mr Coert: 153, 32 
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Egbertsz, Steven: 328, 71, 321, 70 

Egbertszen, Albert: 824, 178; 830, 179; 833, 179, 823, 

178, 857, 184 

Egbertszen, Betthe: 473, 103 

Egbertzen, Aert: 692, 150 

Egbertzen, Claes: 798, 172; 86, 17 

Egbertzen, Egbert: 615, 133 

Egbertzen, Geert: 411, 90, 243, 52 

Egbertzen, Henrick: 450, 97; 711, 154 

Egbertzen, Jacob: 100, 20 

Egbertzen, Joachim: 710, 154, 266, 57, 259, 56 

Egbertzen, Johan/Henrick: 724, 157, 725, 15, 723, 157 

Egbertzen, Otto van: 631, 137 

Egbertzen, Wolter: 1031, 212 

Eickenholt, Florijs: 144, 30, 700, 152, 599, 130 

Eijlander, Gerrith: 649, 141 

Eissen, Jan: 156, 33 

Elbertsz, Peter: 358, 77 

Elbertzen, Wyllem: 452, 98 

Elburch, Andries vd: 628, 136 

Elegast, Heymen: 127, 26, 139, 29 

Elssen, Hans van: 89, 18, 994, 207 

Elst, Hans van: 292, 63 

Elsyen Draegersdr, Deeuwe: 716, 155 

Elven, Peter van: 25, 6; 344, 74; 880, 189; 910, 195; 912, 

195 

Elzen, Peter van: 696, 151 

Enderling, Elsyen: 543, 120 

Endoven, Geert van: 1046, 214; 135, 28; 212, 46; 231, 

50; 268, 58; 406, 89; 597, 130; 843, 181; 939, 199, 

848, 182 

Endoven, jfr van: 1084, 219; 265, 57 

Endoven, Lubbe van: 265, 57 

Endoven, Roerick van: 64, 13 

Engbert, Alyt: 815, 176 

Engbert, mr: 778, 168 

Engberts, Anna: 1003, 208; 808, 175 

Engberts, Wilko: 1017, 210 

Engbertsz, Herpert: 179, 38 

Engbertsz, mr Geert: 314, 68 

Engbertsz, Steven: 949, 200 

Engbertsz, Thyman: 296, 64, 1040, 213, 316, 68; 317, 69; 

83, 17, 1018, 210 

Engbertszen, Engbert: 602, 131 

Engbertzen, Aert: 668, 145 

Engelbertsz, Wolter: 241, 52 

Ens, Aeltgen van: 759, 164 

Ens, Albert van: 691, 150; 915, 196, 47, 10 

Ens, Alyt van: 630, 136 

Ens, Femme van: 672, 145 

Ens, Jacob van: 100, 20 

Ens, Jan van: 229, 50; 238, 51, 132, 27 

Ens, Marrigje van: 12, 3; 13, 3 

Ense, Jan van: 109, 22; 125, 26, 283, 61 

Ense, Joest van: 557, 123 

Ensse, jfr Cunera van: 1107, 222 

Ensz, Claes van: 337, 73 

Enthens, Bartolt: 1002, 208 

Enthens, Wellico: 622, 135, 1002, 208 

Enthens, Wilko: 1020, 210; 1066, 216; 1069, 217; 745, 

161, : 629, 136 

Enthoven, Th. van: 25, 6 

Erp, jfr Henrica van: 66, 13 

Essen, Cathrina van: 656, 143 

Essen, Geert van: 919, 196 

Essen, Jan van: 683, 148; 738, 159 

Essen, Welmer van: 971, 203 

Evers, Alyt: 14, 3 

Everts, Aeltgen: 14, 3 

Evertsz, Andries: 249, 53, 61, 12 

Evertsz, Claes: 188, 41 

Evertsz, Dyrck: 190, 41 

Evertsz, Geerdt: 168, 35; 614, 133, 292, 63, 220, 48; 927, 

197, 363, 78; 367, 79, 217, 47; 248, 53; 572, 126; 580, 

127; 622, 135; 782, 169; 986, 205, 422, 92 

Evertsz, Grethe: 712, 154 

Evertsz, Jacob: 283, 61, 1008, 209, 229, 50 

Evertszen Thonys: 507, 112, 507, 112 

Evertszen, Andreas: 22, 5 

Evertzen, Berent: 614, 133; 625, 135, 607, 132 

Evertzen, Hermen: 688, 149 

Evertzen, Jacob: 437, 95 

Evertzen, Jan: 554, 122; 834, 180; 839, 181; 850, 183, 

334, 73; 603, 131, 688, 149 

Eykenholt, mr Florys: 726, 157; 832, 179, 748, 162; 749, 

162 

Eyland, Tibbe opt: 1103, 221 

Eylander, Henrick: 324, 71 

F 

Felycken, Anna: 681, 147 

Fennickens, Jan: 377, 82, 836, 180 

Ffroem Jan: 418, 91 

Foppen, 134 

Foppen, Jacob: 1061, 216; 618, 134, 821, 177, 158, 33 

Foppen, Peter: 158, 33 

Foppen, Peter / Jacob: 160, 34 

Francke, Gerryt: 71, 14 

Francke, Herman: 167, 35, 180, 39, 852, 183, 556, 123, : 

901, 193 

Francke, Hilleken: 123, 25 

Francken, Louwe: 47, 10 

Francksz, Johan: 319, 69, 379, 83 

Franken, Gerrytken: 77, 16 

Fransz, Herman: 1106, 222 
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Fransz, Heyn: 539, 118 

Fredrich, Bartolt: 940, 199 

Freese, Peter A.: 24, 6 

Frencksz, Bartolt: 397, 87, 946, 200 

Frericksz, Claes: 399, 87; 662, 144, 180, 39, 138, 29, 593, 

129, 1095, 220, 594, 129 

Frerickzen, Willem: 1038, 213 

Frese, Geert: 367, 79 

Frese, Johan: 561, 124 

Frese, Peter: 203, 44; 601, 131, 167, 35, 1087, 219, 115, 

23, 53, 11 

G 

Gaerman, Berent: 188, 41 

Gans, Lambert de: 255, 55; 259, 56 

Garbrantzen, Johan: 750, 162 

Garmtszen, Willem: 331, 72; 334, 73. 632, 137 

Gasperen, Dirck van: 203, 44 

Geerdtsdochter, Alyt: 428, 93 

Geerdtzen, Frederick: 101, 20 

Geerloffszen, Henrick: 561, 124, 684, 148; 750, 162 

Geerloffzen, Egbert: 2, 1; 281, 61; 436, 95, 534, 117, 398, 

87; 816, 176, 758, 164, 79, 16, 264, 57 

Geerloffzen, Gerrith: 443, 96 

Geerloffzen, Lotchum: 976, 204 

Geerts, Anna: 591, 129 

Geerts, Beele: 183, 39 

Geerts, Franck / Anna: 161, 34 

Geerts, Hieronymus: 120, 25 

Geerts, Lutgart: 468, 102; 473, 103 

Geertsdr, Geertgen: 767, 166 

Geertsen, Engbert: 5, 2 

Geertsz, Aelt: 259, 56 

Geertsz, Cornelis: 330, 72; 950, 200 

Geertsz, Francke: 790, 171; 823, 178 

Geertsz, Hessel: 431, 94 

Geertsz, Jacop: 181, 39 

Geertsz, Jaspar: 514, 113, 575, 126 

Geertsz, Joachim: 339, 73; 344, 74; 415, 91, 920, 196, 

387, 85, 260, 56, 695, 151 

Geertsz, Marryken: 851, 183 

Geertszdochter: 308, 67 

Geertszen, Jan: 1012, 209; 474, 103, 1079, 218, 439, 96; 

466, 101; 903, 194 

Geertszen, Laurens: 71, 14 

Geertszen, Lodowich: 72, 14 

Geertzen, 56 

Geertzen, Evert: 778, 168 

Geertzen, Henrick: 555, 122; 795, 172; 965, 202, : 197, 

42 

Geertzen, Herman: 778, 168 

Geertzen, Heronymus: 135, 28 

Geertzen, Jan: 558, 123; 583, 128; 753, 162; 754, 163 

Geertzen, Reynart: 273, 59 

Geertzen, Willem: 559, 123 

Geertzen, Wychar: 639, 139; 641, 140; 652, 142 

Gelaesmaker, Jutte: 846, 182 

Gelaesmaker, Reynar P.: 846, 182 

Gelder, Jan van: 222, 48 

Gelemunden, Tele van: 27, 6 

Gelmensz, Wilhem: 1086, 219 

Gelmers, Jan: 571, 126; 831, 179 

Gelpers, Betthe: 203, 44 

Gelre, Anna van: 550, 121 

Gelre, jfr  Anna van: 551, 122 

Gelre, jkr Karle van - jr: 550, 121, 551, 122 

Gelre, jkr Peter van: 77, 16 

Gelre, Marrije / Catherine: 550, 122 

Gendt, mr Jacob van: 432, 94 

Genne, Greetgen van: 740, 160 

Genne, Lysbeth van: 345, 74 

Gerbrant, Anna: 137, 28, 934, 198 

Gerbrantz, Geertruit: 137, 28 

Geritsz, Jacob: 356, 76 

Geritsz, Stine: 798, 172 

Germensz, 13 

Germensz, Willem: 447, 97; 634, 138; 642, 140; 650, 

141; 747, 161, 1096, 220 

Germisz, Willem: 472, 102; 473, 103; 477, 104, 467, 101; 

468, 102 

Gerrijtszen, Berent: 464, 101, 507, 112, 375, 82, 507, 

112, 420, 92; 483, 106 

Gerrijtzen, Manse: 313, 68 

Gerrits, Alyt: 425, 93, 365, 79, 872, 187 

Gerrits, Femmeken: 759, 164 

Gerrits, Truide: 647, 141 

Gerritsz, Claes: 351, 75; 572, 126, 309, 67, 799, 172, 117, 

24 

Gerritsz, Elbergen: 901, 193 

Gerritsz, Geerloff: 51, 10 

Gerritsz, Helmich: 51, 10, 789, 171 

Gerritsz, Hessel: 349, 75 

Gerritsz, Jan: 12, 3; 13, 3; 301, 65; 302, 66; 373, 81; 958, 

202, 339, 73; 344, 74, 189, 41, 300, 65, 445, 96, 344, 

74; 644, 140; 771, 167; 829, 179; 899, 193, 225, 49; 

393, 86, 980, 204, 137, 28; 446, 97; 751, 162; 956, 

201; 977, 204, : 275, 59, 368, 80, 978, 204 

Gerritsz, Wyllem: 132, 27, 417, 91; 452, 98 

Gerritszen, Jaspar: 835, 180 

Gerritszen, Steven: 605, 132 

Gerritzen, Engbert: 764, 165 

Gerritzen, Geerlich: 607, 132 

Gerritzen, Henrick: 266, 57 

Gerritzen, Jacob: 715, 155, 39, 8 
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Gerrytssen, Peter en Jan: 160, 34 

Gerrytsz, Dirck: 149, 31 

Gerrytsz, Rijck: 39, 8 

Geyssemer, Coert: 462, 100 

Gheertsz, Heyman: 293, 64 

Gherlichsz, Gheert: 501, 110 

Ghesinck, Joest: 856, 184 

Ghysen, Albert: 524, 115; 525, 115; 528, 116; 531, 116; 

655, 142, 501, 110 

Ghysen, Engbert: 647, 141 

Ghysen, Jan: 675, 146, 586, 128, 370, 80 

Ghysen, Volcker: 370, 80 

Ghyskens, Anna: 565, 125 

Giest, Symon die: 145, 30 

Gijsen, Georgen: 101, 20 

Gisberts, Femme: 156, 33 

Gissemaer, Coert: 727, 158 

Glaesemaeker, Geert: 428, 93 

Glasemaeker, Geert: 308, 67 

Glasemaker, Egbert: 381, 83 

Glauwe Geertzen, Symon: 1055, 215 

Glauwe, Anthonis: 849, 183 

Glauwe, Henrick: 322, 70; 754, 163 

Glauwe, Lambert: 322, 70; 364, 78 

Glauwe, Symon: 424, 93; 494, 109, 947, 200 

Gloyer, mr Tewes: 592, 129 

Goch, Albert van: 196, 42, 287, 62 

Goede, Jan: 651, 142 

Goerkensz, Frans: 79, 16 

Goers, Janneken: 12, 3 

Goesensz, Jacob: 826, 178 

Goessen, mr: 143, 30; 96, 19 

Goessens, Jacob: 831, 179 

Goessensz, Arendt: 860, 185 

Goessensz, Jan: 1023, 211 

Goest, mr: 16, 4 

Goeszen, Herman: 907, 194 

Goijer, Cornelis de: 310, 67 

Goijer, Jan de: 310, 67; 311, 67 

Goikensz, Henrick: 58, 12 

Golt, dr Johan: 728, 158, 820, 177 

Goltsmijt, Egbert: 492, 108 

Goltsmyt, Arent: 11, 3 

Gortemaecker, Henrick: 443, 96; 487, 107, 134, 28 

Gortemaecker, Jutte: 565, 125 

Gorytzen, Henrick: 259, 56 

Goyens, Henrick: 758, 164 

Goyersz, Cornelis de: 355, 76 

Goyker, Frerick: 928, 197 

Graes, Anna van: 643, 140 

Graes, Jacop van: 159, 33, 128, 26; 193, 42, 13, 3, 730, 

158 

Grafhorst, Johan van: 1038, 213; 350, 75 

Gramsbergen, Anna van: 28, 6; 31, 7 

Groeningen, Jan van: 860, 185, 1027, 21 

Gruwelman, mr Coert: 680, 147 

Guertsz, Johan: 840, 181 

Guileker, Melchior: 956, 201, 957, 201, : 368, 80 

Gumersbach, Thomas v.: 885, 190 

Gysberts, Trijne: 541, 119 

Gysbertsz, Dirrick: 953, 201 

Gysbertszen, Warner: 1023, 211 

Gyse, Engbert: 1087, 220 

Gyse, Kersken: 84, 17 

Gysebertsz, Gerryt: 142, 30 

Gysen, Albert: 581, 128; 582.  

Gysen, Engbert: 646, 141; 824, 178 
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Haeckbergen, Hans van: 193, 42 

Haecke, Hans: 383, 83; 845, 182, 1007, 209; 779, 168 

Haecke, Peter: 713, 155 

Haenegreve, Goddart: 680, 147 

Haer, Alyt ther: 3, 1, 1078, 218 

Haersolte, Joirgen van: 229, 50; 352, 76, 479, 104, 614, 

133, 458, 99, 354, 76, 461, 100; 625, 135 

Hair, Adeltgen ter: 1074, 217 

Hake, Henrick: 187, 40 

Halteren, Anna van: 811, 175 

Halteren, Jan van: 793, 171; 905, 194, 811, 175; 931, 198 

Ham, Geert van de: 593, 129 

Hans, Grete: 82, 17 

Harbers, Marryken: 800, 172, 801, 173 

Hardenberch, Albert van: 226, 49; 244, 52; 532, 116; 

859, 185; 95, 19; 981, 205 

Hardenberch, Engbert van: 160, 34; 164, 34; 169, 36; 

172, 37; 178, 38; 181, 39; 247, 53; 251, 54; 406, 89; 

694, 151, 250, 54 

Hardenberch, Engele van: 521, 114 

Hardenberch, Evert van: 278, 60 

Hardenberch, Frederick van: 329, 71 

Hardenberch, Guerdt v.: 862, 185 

Hardenberch, Reynar van: 295, 64; 536, 117; 689, 150 

Hardenberch, Thyman v.: 834, 180, 870, 187 

Hardenstein, Pilgrim van: 372, 81; 389, 85 

Harder, Johan: 862, 185 

Harkel, Henrick to: 931, 198 

Harkel, Vrouwe to: 931, 198 

Harmensz, Arent: 260, 56 

Harmensz, Geert: 326, 71 

Harmensz, Ghyseberth: 325, 71 

Harmensz, Jacob: 947, 200 

Harmensz, Jan: 291, 63; 541, 119 

Harmensz, Philippus: 269, 58 
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Harnasmaecker, Geert: 487, 107, 466, 101; 502, 110, 

1011, 209; 924, 197, 920, 196 

Harnasmaecker, Gerrijt: 488, 107,  493, 108, 716, 155, 

10, 2; 15, 3; 22, 5, 455, 98; 474, 103; 475, 103; 499, 

110; 983, 205, 500, 110, 916, 196; 919, 196 

Harnasmaeker, Evert: 16,  

Hartgers, Wessel: 359, 77 

Hartnaegell, Jacob: 623, 135 

Hasselt, Arent van: 239, 51; 240, 52 

Hasselt, Jan van: 328, 71. 321, 70; 732, 158 

Hattem, Jan van: 261, 56 

Hatthem, Gerrit van: 770, 167 

Hatthem, Henrick van: 346, 75 

Hebel, Luytgen: 81, 16 

Hebelar, Virgilius: 1068, 216 

Hebelens, Bartholomeus: 1045, 214; 713, 155 

Hebeler, Jan: 276, 60; 962, 202, 906, 194, 40, 8; 961, 

202. 81, 16. 405, 89 

Heerde, Claes van: 21, 4; 34, 7; 37, 8; 453, 98 

Heerde, Henrick van: 352, 76, 143, 30 

Heerde, Jan van: 439, 9 

Heijmensz, Geertruidt: 730, 158 

Heijmensz, Gerrith: 730, 158 

Heijmensz, mr Jaspar: 465, 101 

Heijns, Jonge Jan: 649, 141 

Heijnzen, Daem: 347, 75 

Hekelmacker, Peter: 378, 82 

Helle, mr Johan ter: 434, 95, 638, 139 

Helle, Thoenis J. ter: 638, 139 

Hellen, Claes ter: 61, 12 

Hellen, Heylle ter: 759, 164 

Hendricks, Alyt: 84, 17 

Hendricks, Lucas: 507, 112 

Hengelen, Geert van: 1004, 208 

Hengxsz, Jan: 506, 111 

Henricks, Alyt: 228, 49 

Henricks, Cathrina: 656, 143 

Henricks, Geertruidt: 306, 66 

Henricks, Grethe: 290, 62; 516, 113 

Henricks, Grietje: 52, 10 

Henricksen, Aelt: 453, 98 

Henricksen, Jan: 453, 98, 219, 48; 222, 48 

Henricksen, Peter: 633, 138 

Henricksen, Wyechman: 267, 57 

Henricksz, Arent: 587, 128; 886, 190 

Henricksz, Bartolt: 174, 37 

Henricksz, Berent: 687, 149 

Henricksz, Claes: 321, 70 

Henricksz, Coert: 92, 19 

Henricksz, Cornelis: 51, 10; 771, 167; 773, 167; 794, 171, 

325, 71 

Henricksz, Dirck: 894, 192 

Henricksz, Evert: 1060, 215 

Henricksz, Gerrijt: 313, 68 

Henricksz, Henrick: 549, 121; 902, 193 

Henricksz, Hermen: 421, 92; 432, 94; 519, 114, 996, 207 

Henricksz, Jacob: 183, 39; 478, 104; 841, 181 

Henricksz, Jan: 341, 74; 351, 75; 631, 137; 669, 145; 776, 

168; 809, 175; 819, 177, 1034, 212; 124, 25; 227, 49; 

538, 118; 791, 171; 948, 200 

Henricksz, Joachym: 125, 26; 273, 59 

Henricksz, Lubbert: 269, 58, 834, 180 

Henricksz, Pauwel: 145, 30, 519, 114, 721, 156, 1089, 

220 

Henricksz, Peter: 128, 26; 264, 57; 682, 148; 841, 181, 

201, 43 

Henricksz, Willem: 1031, 212; 1055, 215; 442, 96, 440, 

96, 489, 107 

Henricksz, Wychar: 785, 170 

Henrickszen, Cornelis: 378, 82; 402, 88 

Henrickszen, Dirrick: 323, 70, 443, 96 

Henrickszen, Hermen: 639, 139, 961, 202; 962, 202, 

1020, 210 

Henrickszen, Jan: 123, 25; 276, 60; 404, 89; 70, 14; 80, 

16; 892, 191, : 697, 152, 395, 87, 769, 166 

Henrickszen, Roloff: 20, 4; 29, 6; 443, 96, 820, 177 

Henrickszen, Vrerick: 829, 179 

Henrickzen, Cornelys: 587, 128 

Henricx, Fije: 673, 14 

Henrijx, Anna: 798, 172 

Henriks, Jutthe: 210, 46 

Henrix, Catharina: 102, 20 

Henrix, Dorothea: 544, 120 

Henrycks, Engele: 164, 35 

Henxt, Johan: 480, 105, 503, 11 

Herbertsz, Herman: 293, 64 

Herbertsz, Heyman: 293, 64 

Herbertsz, Johan: 293, 64 

Herdenberch, Jan van: 1051, 214 

Herdenberch, Reynar: 403, 88 

Herdenberrich, Albert v.: 912, 195 

Herick, Albert van: 193, 42 

Herinck, Jan: 1024, 211 

Hermans, Anna: 140, 29 

Hermans, Armtgen: 591, 129 

Hermans, Ghese: 828, 179 

Hermans, Tyell: 288, 62 

Hermansz, Goeken: 468, 102 

Hermansz, Goessen: 107, 21 

Hermansz, Herman: 1009, 209; 1010, 209; 1012, 209 

Hermansz, Jan: 129, 26; 160, 34; 464, 101; 483, 105; 636, 

139; 643, 140, 160, 34; 182, 39, 464, 101 

Hermansz, mr Gheert: 110, 22 

Hermansz, Thys: 1079, 218; 626, 136 

Hermansz, Thys / Bartolt: 549, 121 

Hermanszen, Berent: 162, 34 
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Hermanszen, Christoffer: 449, 97 

Hermanszen, Jan: 21, 4; 70, 14; 705, 153, 600, 131 

Hermen, Nelle: 432, 94 

Hermenssen, Bartolt: 171, 36, 455, 98, 259, 56; 382, 83; 

749, 162 

Hermensz, Claes: 517, 114 

Hermensz, Dirck: 360, 77 

Hermensz, Engbert: 190, 41 

Hermensz, Ghisbert: 765, 166 

Hermensz, Goessen: 907, 194 

Hermensz, Henrick: 410, 89, 833, 179 

Hermensz, Hermensz: 851, 183 

Hermensz, Jan: 404, 89; 478, 104; 555, 122; 58, 12; 638, 

139; 751, 162; 810, 175; 831, 179, 395, 87; 400, 87; 

704,  

Hermensz, Jorgen: 343, 74 

Hermensz, Thys: 481, 105; 548, 121; 78, 16 

Hermensz, Tymen: 428, 93 

Hermensz, Willem: 857, 184 

Hermensz., Luitgert: 499, 110, 770, 167 

Hermsensz, mr Gheert: 293, 64, 428, 94 

Hermsz, Henrick: 341, 74 

Hermsz, Jan: 232, 50 

Hertzbach, dr Conraedt: 937, 199 

Hertzbarch, Hans van: 930, 198 

Herycx, Jaertken: 882, 189; 883, 189 

Herynck, Anna van: 928, 197 

Heryncx, Goyen: 1105, 222 

Heyman, Willem: 204, 44; 206, 45 

Heymanszen, Herbert: 293, 64 

Heymens, Anna: 12, 3 

Hillebrinck, Sweer: 954, 201, 1005, 208; 707, 154 

Hittinge, Take: 166, 35 

Hocken, Henrick: 284, 61 

Hodemaeker, Jacob: 123, 25 

Hoebeler, Virgilius: 728, 158; 744, 161 

Hoecx, Anna: 274, 59, 319, 69 

Hoedemaecker, Geert: 267, 57, 633, 138 

Hoedemaecker, Goyken: 297, 65 

Hoekell, Coert: 529, 116 

Hoelboem, Geertruidt: 345, 74 

Hoelboem, Reynar: 689, 150; 915, 196, 915, 196 

Hoenich, Peter: 365, 79 

Hoep, Anna: 203, 44 

Hoerne, Ariaen van: 374, 81; 402, 88 

Hoerne, Deuwe van: 16, 4 

Hoerneblaser, Henrick: 75, 15 

Hoeve, Henrick vd: 383, 83; 520, 114; 903, 194, 364, 78 

Hoeve, Jan van der: 753, 162, 903, 194 

Hoeve, Jorgen  vd: 840, 181 

Hoeve, Metthe vd: 903, 194 

Hoff, mr Johan: 541, 119 

Hoijer, Geert: 656, 143 

Hoijer, Gysbert: 553, 122; 758, 164, 735, 159; 742, 160 

Hollander, Jan: 807, 174 

Hollander, Peter: 173, 37; 917, 196; 919, 196 

Holte, Geertrudt ten: 424, 93 

Holten, Wolter van: 101, 20; 102, 20 

Holtsnijder, Geertruydt: 877, 188 

Holtzende, Arent van: 1000, 207; 995, 207; 996, 207 

Holtzende, Jan van: 53, 11 

Holtzende, Peter van: 271, 58; 272, 58 

Hoorne, Deuwe van: 15, 3; 22, 5 

Hoppenbrouwer, Henrick: 1042, 213; 636, 139; 66, 13 

Hove, Henrick vd: 184, 40; 753, 162 

Hove, Henrijck vd: 1108, 222 

Hove, jfr Armgatrt vd: 184, 40 

Hoyer, Anna: 121, 25 

Hoyer, Geert: 1019, 210; 22, 5 

Hoyer, Gysbert: 1014, 210; 760, 165; 942, 199, 119, 24 

Hubertsz, Jan: 529, 116, 917, 196 

Hudde, Herman: 14, 3 

Hudde, Rutger: 965, 203; 994, 207, 1026, 211 

Hudden, Henrick: 280, 61 

Huege, Boldewijn: 657, 143 

Huegeszen, Jan: 520, 114 

Huff, Jan: 200, 43, 596, 130, 543, 120; 892, 191 

Hugo, Peter: 720, 156 

Huigensz, Johan: 393, 86; 721, 156, 828, 179, 941, 199 

Huss, mr Johan: 796, 172 

Hylbrantszen, Jan: 44, 9 
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Igerman, Claes: 435, 95; 54, 11; 660, 143, 94, 19 

Igerman, Hermen 435, 95 

Igerman, mr Florys: 406, 89 

IJsselmuyden, jfr van: 475, 104 

IJssen, Alyt van: 542, 119 

Indick, Godtfrund ten: 41, 8, : 384, 84, 459, 99, 502, 111, 

839, 181, 1016, 210, . 614, 133; 625, 135, 1067, 216 

Indick, mr Godtschalck ten: 129, 26, 201, 43; 668, 145, 

419, 91; 494, 108. 375, 82, 376, 82; 384, 84 

Indijck, mr Pilgrim ten: 419, 91, 494, 108, 420, 92 

Indyck, Andries then: 104, 21; 667, 145; 671, 145, 115, 

23, 974, 204  

Indyck, Geert to: 588, 129, : 589, 129, 201, 43 

Ingen, jfr Berent van: 112, 23 

Ingen, Joachim van: 1, 1; 279, 60; 451, 97, 112, 23 

Isebrantzen, Claes: 313, 68, 320, 70 

Isebrantzen, Peter: 99, 20 

Isselmuyden, Erent van: 487, 107, 694, 151 

Isselmuyden, jfr van: 487, 107; 488, 107; 499, 110; 500, 

110 
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Jacobs, Femme: 686, 149 

Jacobs, Mense: 42, 8 

Jacobs, Rycolt: 1006, 209 

Jacobsz, Aelt: 338, 73 

Jacobsz, Albert: 718, 156; 722, 156; 88, 18 

Jacobsz, Berent: 210, 46, 659, 143 

Jacobsz, Claes: 365, 79 

Jacobsz, Coep: 719, 156 

Jacobsz, Coert: 652, 142; 706, 153, 1096, 220, 1086, 219 

Jacobsz, Dirck: 1087, 220, 10, 3, 418, 91 

Jacobsz, Gerbert: 210, 46 

Jacobsz, Henrick: 126, 26; 68, 14, 1101, 221, 43, 9, 918, 

196; 966, 203; 967, 203 

Jacobsz, Johan: 508, 112; 716, 155 

Jacobsz, Lambert: 591, 129, 676, 146 

Jacobsz, Laurens: 457, 99 

Jacobsz, Lubbert: 81, 16 

Jacobsz, Peter: 517, 114 

Jacobsz, Tyman: 722, 156 

Jacobszen, Arent: 96, 19 

Jacobz, Geert: 587, 128 

Jacobzen, Dominicus: 617, 134; 621, 135; 627, 136 

Jaertken, uit Friesland: 872, 187 

Jans, Alyt: 444, 96 

Jans, Anna: 430, 94; 592, 129 

Jans, Barbara: 52, 10 

Jans, Barthe: 571, 126 

Jans, Cathrina: 410, 89; 444, 96 

Jans, Clara: 252, 54 

Jans, Cornelia: 253, 54 
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Jans, Femme: 486, 106 

Jans, Fye: 410, 89 

Jans, Geertgen: 516, 113 

Jans, Geertruydt: 444, 96 

Jans, Gyle: 327, 71 

Jans, Henrickgen: 483, 106 

Jans, Henrina: 211, 46 

Jans, Ida: 448, 97 
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Jans, Joachym: 537, 117 
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Jans, Lutgart: 816, 176 
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Janssen, Albert: 173, 37 
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Janssen, Gerrith: 608, 132 
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Janssen, Herman: 136, 28 
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Janssen, Johan: 599, 130 

Janssen, Leonart: 305, 66 

Janssen, Peter: 158, 33 

Janssen, Rotger: 180, 39 

Janssen, Thonys: 129, 26 

Janssen, Warner: 170, 36 

Janssen, Wybrant: 90, 18 
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Janssens, Claes: 123, 25 

Jansz, Albert: 1006, 209; 1097, 221; 34, 7; 482, 105; 731, 
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573, 126; 725, 157; 841, 181; 941, 199, 584, 128; 847, 

182, 225, 49; 23, 5; 24, 5 

Jansz, Jasper: 127, 26; 139, 29, 304, 66 
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