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GETUIGENISSEN EN GICHTEN

Nr.1

FOLIO:

1

DATUM:

3 januari 1536

-Tussen Claes van den Veen en Henrick opte Byvanck.
Claes Droochscheer getuigt dat Claes van den Veen een bonte merrie toebehorend aan Henrick opte
Byvanck in Zalk gerechtelijk heeft verwonnen en dat hij de merrie hier in de stad heeft verkocht en het
geld ontvangen heeft, zoals men pleegt te doen met verwonnen goederen.
Nr. 2

FOLIO:

1

DATUM:

10 januari 1536

-Tussen de erfgenamen van de weduwe van Henrick Bolck.
Mr Johan Mathysz getuigt dat hij aanwezig is geweest toen de goederen van de weduwe van Henrick
Bolck op de markt verkocht werden; elk van haar dertien erfgenamen zou daarvan 5 g.g. min 1 oord
ontvangen. Johan Pouwelsz zou van de 10 delen ontvangen 9 g.g. en 16 stuiver Brabants en de
wijnkoop, hoeveel dat was, weet hij niet.
Lubbeke, de vrouw van Henrick van Mullem getuigt dat zij het geld in kwestie van 10 erfgenamen aan
Tymen Coenynck heeft betaald en van de andere 3 aan Johan Tonysz in aanwezigheid van getuige
mr Johan.
Nr. 3

FOLIO:

1

DATUM:

10 januari 1536

-Tussen Hans Aukensz en zijn bemanning.
Schipper Jan Vreese en Claes van Driehuysen getuigen dat er onenigheid was tussen schipper Hans
Aukensz en zijn bemanning, waarbij zij bemiddeld hebben. [ deels onleesbaar ]
Er werd besloten dat in Dantzig de hoofd bootsman boven zijn gage nog 8 courante guldens krijgt, de
schieman 7 gulden, de kok, de schrijver en de bussenschutter elk 6 gulden. Het andere scheepsvolk
van schipper Hans Aukensz krijgt elk 5 gulden courant.
Nr. 4

FOLIO:

1v

DATUM:

12 januari 1536

-Tussen Johan van Edam en Gheert Roelken.
Jacob [ je ], de vrouw van Alfert van den Veen, getuigt dat zij ongeveer vijf jaar geleden aanwezig is
geweest in Ens, waar zij hoorde dat Johan van Edam van Gheert Roelken twee vaatjes haring kocht
op voorwaarde dat Gheert een kind van zijn eerste vrouw eerst ten doop hield. Hij zou dan voor de
twee vaatjes 16 ph.g. betalen. Gheert zei dat hij toen nog niet getrouwd was.
Nr. 5

FOLIO:

1v

DATUM:

12 januari 1536

-Over het gevecht tussen Gerbrant ten Busche en mr Jacob.
Peter van Nuys en Reyner de wijnknecht getuigen dat zij gezien hebben dat Gerbrant ten Busche mr
Jacob, de zangmeester, eerst met zijn vuist en daarna met een kroes op het hoofd sloeg. Mr Jacob
stond toen op van de tafel en greep Gerbrant bij zijn haar. Zij hebben niet gezien dat mr Jacob ergens
mee gooide of stak.
Nr. 6

FOLIO:

2

DATUM:

1

19 januari 1536
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Warner Jansz, Thonys Jansz en Goesen Roeloffsz getuigen dat Jacob Lambertsz, wonend in Gdansk,
de echte zoon is van onze burger Lambert Jacobsz en Wychmoet, de dochter van Roloff
Corvemaecker, want getuigen hebben zijn ouders gekend.
n.b. in de kantlijn genoteerd: ongeveer 37 jaar oud; wie, is niet duidelijk.
Nr. 7

FOLIO:

2

DATUM:

20 januari 1536

-Tussen Cathryne Johans en haar kinderen en Hermen Henricksz met zijn broer.
Lubbert Albertsz en Diricxk Jacobsz getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden aanwezig waren in
Emmeloord bij de schout, waar Hermen Henricksz en Albert Henricksz de aankoop van het land en
het huis overnamen van Peter Petersz met Cathryne Johansdr, wat de pastoor op Emmeloord
noteerde.
Nr. 8

FOLIO:

2

DATUM:

21 januari 1536

-Tussen Johan Knippenborch en Lubbert inde Zwane.
Steven Kruese getuigt, toen hij namens Peter van Nuys op de avond van St. Willebrordus 1534 beslag
had gelegd op de goederen, die Johan de Lege geërfd had van Jasper Jansz, dat de weduwe van
Jasper tegen hem zei dat hij de eerste was en dat anderen nog wel zouden komen.
Peter van Nuys getuigt toen hij de goederen had laten panden en daarna naar Goert ging om dat te
melden, dat deze zei dat ze het ook tegen Lubbeken van Mulhem moesten zeggen.
Gerardus Hermans, secretaris, getuigt dat hij voor het huis van Lubbeken stond toen Laurens Prior
zou getuigen wanneer hij namens Lubbeken de eerste beslaglegging zou doen; hij zag dat Berent een
briefje in de hand kreeg van Lubbeken wat Berent moest getuigen. Toen hij Lubbeken vroeg of het zo
gebeurd was, antwoordde zij bevestigend. Berent ging met het briefje naar de schrijfkamer en stelde
zijn gicht op.
Nr. 9

FOLIO:

2v

DATUM:

21 januari 1536

Goert van Lanckvelt, woordvoerder, getuigt dat hij terzelfdertijd als Peter van Nuys de goederen van
Jan de Lege had laten panden. Peter van Nuys, zittend op de bank voor de Wijnkelder, zei hem dat hij
beslag had laten leggen op de goederen van Jasper Jansz, die Jan de Lege had geërfd en dat op
verzoek van Lubbeken van Mulhem dat op hetzelfde tijdstip gebeurde. Lubbeken wilde ook beslag
laten leggen en dat gebeurde ook.
Laurens uit Drachten getuigt dat hij tegelijk met Peter van Nuys op de goederen van Jan de Lege
beslag had laten leggen in het huis van wijlen Jasper Jansz en dat de weduwe van Jasper, Barbara,
zich beklaagde, dat de stadsdienaar bij haar geweest namens Peter Nuys. Toen had zij Berent Prior
zien komen, die beslag legde namens Lubbeken van Mulhem, voordat Jan de Lege ook maar iets had
ontvangen van de goederen.
Nr. 10

FOLIO:

3

DATUM:

24 januari 1536

-Tussen de beide kapelaans.
Bartolt Willemsz en zijn vrouw Geertruydt getuigen dat gisterenavond omstreeks zeven uur kapelaan
Joest bij hen kwam en naast een kastje op een stoel bij het vuur ging zitten en dat ongeveer een
kwartier later priester Raphaell ook kwam en ergens anders op een stoel ging zitten. Zij kregen
onenigheid over wat de een wel of niet over de ander gezegd zou hebben en de waardin werd tot
getuige genomen, wat zij weigerde. Getuige Bartolt zei dat hij in zijn huis geen ruzie wilde hebben
maar vrede, dat priester Raphaell het voorbeeld zou moeten geven maar juist ruzie veroorzaakte.
Deze lutherij komt daar uit voort. De waardin vroeg Raphaell of het waar was wat een bootgezel die
nu naar Dantzig was vertrokken, vertelde, n.l. dat Raphaell priester Joest vol gaten had gestoken en
2

RAK inv.nr. 12

hem daarna had laten liggen. Priester Raphaell antwoordde dat hij hem dat wel viermaal opnieuw had
verweten dat hij op de beulstoren [ bordeel ] geweest was.
Nu verlaat hij zich op de waard en om te laten zien wat ze hem zullen aandoen, trok bij priester Joest
een pluk haar uit zijn hoofd dat de waardin in het vuur gooide. Joest die bij het vuur zat, had een tang
in de hand die hij hem naar het hoofd gooide zodat de tang in tweeën brak. Joest stond op en ze
zouden elkaar te lijf zijn gegaan, maar de waard duwde Raphaell het vertrek uit en Joest bleef achter.
Toen de waardin de deur opende om te zien of priester Raphaell weg was gegaan, kwam hij weer
binnen met een mes in de hand, klaar om te steken. De waardin zei dat God de mens vrede had
gebracht, zij riep haar man Bartolt om de deur dicht te doen en Raphaell zei tegen de waardin dat ze
priester Joest moest zeggen dat hij geen eten meer zou krijgen, waarop zij antwoordde dat ze zo’n
boodschap niet graag overbracht, dat hij dat zelf maar moest doen; deze nacht zou zij nog op hem
letten, ook als ze daardoor niet kon gaan slapen.
Nr.11

FOLIO:

4

DATUM:

26 januari 1536

-Van schipper Vranck.
Lambert Berentsz uit Deventer, Berents Claesz uit Deventer en Peter Varwar getuigen dat zij
afgelopen zaterdag met schipper Vranck van hier naar Amsterdam zijn geweest en dat schipper
Vranck met het schip in het Diep aan de grond liep, maar hij is doorgevaren zonder in het Diep te
blijven liggen. De stuurman stuurde het schip aan de zijkant van het Diep in een gat en daar zijn zij
d.m.v. een anker uitgekomen en verder gevaren.
Nr. 12

FOLIO:

4

DATUM:

26 januari 1536

-Tussen Sybrant Daemsz en Claes Jansz.
Gerraedt Jacobsz getuigt dat Sybrant Daemsz had opgedragen aan Claes Jansz zijn koeien van het
Kampereiland naar Holland te brengen, wat Claes i.v.m. het slechte weer niet had gedaan. Hij moest
de koeien dus weer inschepen en getuige is aanwezig geweest en hoorde dat Sybrant een ander
schip uit Ens had gehuurd voor 65 stuiver en dit schip heeft de koeien van Sybrant weg gebracht.
Ghert Jansz getuigt hetzelfde, dat het gebeurd is zoals beschreven is; hij meldt verder dat Claes zei
dat zijn schip zeilde als een karveel.
Nr. 13

FOLIO:

4v

DATUM:

26 januari 1536

-Tussen Roloff Claesz en de vrouw van Johan de Lege.
Jacob Henrixsz, Vrederick Willemsz, Johan Hermensz uit Dronten, Henrick Warnersz en Goysen
Luykensdr getuigen dat zij op de avond van Driekoningen 1534 aanwezig zijn geweest bij Vrerick
Bisscop; zij hebben daar gehoord dat wijlen Johan de Lege aan Roloff Claesz het land verhuurde dat
hij in Oosterwolde had liggen, waar toen Hermen Roloffsz op woonde, voor 28 g.g. en een ½ tonnetje
boter per jaar. Roloff zou het land belastingvrij houden en alle onkosten betalen.
Jacob Henricksz en Henrick Warnersz getuigen verder dat, toen wijlen Jan de Lege en Roloff Claesz
het eens waren geworden over de huur, zij beiden naar Johans vrouw zijn gegaan en haar vroegen of
ze het eens was met de huur. Dat was zo, maar het was haar om het even of het huur of eigendom
van het land betrof, want haar oude meier zou er niet op blijven.
Nr. 14

4v

DATUM:

28 januari 1536

-Tussen de vrouw van Meynert Cuper en Jan Stoeldreyer.
Jan Evertsz, Swarte Hoep en Dirick van Ensz getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden zaten te
drinken met Johan Stoeldreyer bij Meynert Cuper, waar zij gehoord hebben dat de vrouw van Meynert
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het niet eens was met Johan Stoeldreyer; hij schold haar tenslotte uit voor hoer. Zij hebben niet
gezien dat Johan iets naar haar heeft gegooid of haar heeft geslagen.
Marye, de vrouw van Swarte Hoep, getuigt dat zij er ook bij was en zij heeft gezien dat Johan de
vrouw van Meynert een stok naar het hoofd gooide.

Nr. 15

FOLIO:

4v

DATUM:

28 januari 1536

-Van Wolter Yserdoll.
Jan Bitter en Willem Vaeltken getuigen dat zij gehoord hebben, toen de ganzen de laatste maal van
het Haatland gehaald werden, dat Wolter Yserdoll zei als het zijn ganzen waren hij ze niet weg zou
halen.
Nr. 16

FOLIO:

5

DATUM:

2 februari 1536

-Tussen Arent Wagener en Aeltken Trumpers.
Henrick van Ysselmuyden getuigt dat hij als buurman van wijlen Geese Trumpers vriendschappelijk
met haar omging en dat zij vaak met hem over haar zaken sprak; hij heeft haar dikwijls horen zeggen
dat het testament van haar overleden man, Hermen Trumper, al geruime tijd geleden betaald was. Zij
zei ook, toen zij haar testament had gemaakt, dat zij geen goederen van Hermen meer had, omdat die
toen allang verdeeld waren.
Hermen Heere getuigt dat hij zelf de cedule van het testament geschreven heeft waar de
Schepenbrief op is gebaseerd en dat hij terzelfdertijd de donaties voor de kerken en de gasthuizen
beschreef en dat hij tenslotte de 70 g.g. voor de armen beschreef. Geese heeft toen tegen hem
gezegd dat ze meer aan de armen gaf dan dat de goederen van Hermen, die nog in haar bezit waren,
waard waren. Zij vroeg of hij een van haar executeurs testamentair wilde zijn om haar laatste wil uit te
voeren. Wijlen Geese zei toen tegen haar nicht Aeltken Trumpers dat ze meer aan de armen gaf dan
dat de goederen van Hermen waard waren, die zij in haar bezit had. Zij vroeg of Aeltken de
testamentsbrief van Hermen wilde verscheuren of verbranden, want aan alle eisen is ruim voldaan.
Nr. 17

FOLIO:

5v

DATUM:

7 februari 1536

-Tussen Ghert Wayer en Jacob Mennensz.
Andries Davidsz en Vrerick Jansz, droogscheerder, getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden
aanwezig zijn geweest in het Rode Hert onder de Clocke, waar Ghert Wayer en Jacob Mennensz
terzelfdertijd een merrie te koop hadden; zij vroegen 18 ph.g. maar dat vond Jacob te duur, hij kon
een even goede merrie leveren voor 13 ph.g. contant en zij zagen dat Ghert de koop accepteerde. Hij
zei tegen Jacob dat hij een even goede merrie wilde, wat bevestigd moest worden door ‘goede luiden’,
gekozen door weerszijden. Getuigen hoorden verder dat Jacob de merrie die Ghert te koop had kocht
voor 14 ph.g. en dat Ghert zijn merrie voor hetzelfde bedrag verkocht, betaalbaar bij levering van de
merries. Dat zou gebeuren ’s anderendaags om 8 uur.
Nr. 18

FOLIO:

5v

DATUM:

7 februari 1536

-Over Hubert Cremer uit Dulken en Merike, die bij Jan Arentsz woont.
Claes van Boesen en Claes Andries van Texel getuigen dat zij op Maria Lichtmis bij Jan Arentsz zaten
te drinken, waar Hubert Cremer uit Dulken en een vrouw genaamd Merike ook zaten. Getuigen
hebben gezien dat Merike naar de bovenkamer ging en dat Hubert haar achterna kwam; zij hoorden
dat Hubert en Merike worstelden en van de ene kant naar de andere rolden; wat ze deden wisten zij
niet. Zij hoorden Merike niet roepen of schreeuwen of klagen over geweld. Daarna zagen zij dat
Hubert en Merike weer bij elkaar gingen zitten drinken en tevreden waren. Wat er daarna gebeurd is,
weten zij niet, want toen gingen zij weg.
4
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Nr. 19

FOLIO:

6

DATUM:

7 februari 1536

-Van Lucie Matheus en Lysken Blaeuwe.
Nenne Roede en mr Rycolt, scheepstimmerman, getuigen dat Lysken Blaeuwe wil verklaren dat er
gezegd wordt dat Lucie Matheus of getuigen, als mombers van Lucie, het huis van wijlen Theeus
Geeritsz, hier in de Nieuwstraat te Kampen, verhuurd zouden hebben, maar zij getuigt dat zij noch
Lucie het huis verhuurd hebben en dit ook niet toestaan.
Nr. 20

FOLIO:

6

DATUM:

7 februari 1536

-Van Gysbert Gysbertsz en Kersken Gysen.
Henrick Pelser en Jacob Jansz getuigen dat, voor Midwinter, Gysbert Gysbertsz, Kersken Gysen e.a.
bij Henrick Pelser zaten te drinken en dat Gysbert en Kersken woorden kregen over een ruiling:
Gysbert zou Kersken nog een van zijn merries met veulen geven en Kersken zou hem nog een gulden
geven. Zij konden het niet eens worden en getuigen melden dat Henrick Pelser een stuk krijt nam, in
tweeën brak en Gysbert en Kersken elk een stuk gaf. Wie zijn stuk krijt in de muts zou gooien, zou de
koop behouden en wie dat niet zou doen, zou ervan af zien voor twee kannen bier. Jacob Jansz had
zijn muts in de hand om de twee stukken krijt te ontvangen en getuigen melden dat Kersken zijn krijt
eerst in de muts gooide en dat Gysbert toen zijn stuk er ook in gooide.
Nr. 21

FOLIO:

6v

DATUM:

9 februari 1536

-Tussen Ghert Wayer en Reyner Diricsz.
Hermen Coertsz, Claes Petersz en Dirick [ je ], de waardin van de Gulden Hoorn, getuigen dat zij
omstreeks St. Michael aanwezig zijn geweest in de Gulden Hoorn, onder de Clocke, waar zij gehoord
hebben dat Reyner Diricsz van de Zwartendijk vier eenjarige stieren en een veulen verkocht voor 20
ph.g. aan Ghert Wayer, die in twee termijnen zou betalen: de helft op Maria Lichtmis en de andere
helft met Vastenavond in 1536. Zij hoorden ook dat Reyner terzelfdertijd van Ghert Wayer een
veulentje kocht voor 11 ph.g.; hiervan kreeg Reyner later spijt en Ghert nam die koop terug. Er werd
afgesproken dat Ghert op de vastgestelde data de 20 ph.g. zou betalen en de rest ging niet door.
Nr. 22

FOLIO:

6v

DATUM:

9 februari 1536

-Tussen Dirick Olde en Dirick Tripmaecker.
Arent Lubbertsz en Hans Paters getuigen dat er voorheen onenigheid is geweest tussen Dirick Olde
en Dirick Tripmaecker over 7 ph.g. waar hij Dirick Tripmaecker gerechtelijk voor had aangesproken.
Ongeveer 7 weken geleden zijn beide partijen met hem geweest bij Claes van Boessumsz thuis, waar
Johan van Osenbrugge en Dirick Tripmaecker hen hielpen de onenigheid op te lossen. Er werd
afgesproken dat Dirick Tripmaecker aan Dirick Olde 5 ph.g. min 1 oord zou geven, waarmee alles
afgesloten kon worden.
Nr. 23

FOLIO:

7

DATUM:

10 februari 1536

-Tussen Dirick Olde en Jan Suere.
Schipper Lubbert van Ensz getuigt dat ongeveer drie weken voor St. Jan, Midzomer, mr Wessel uit
Deventer hem betaalde en een pijp wijn uit Poitou inscheepte om naar Kampen te brengen naar Jan
Suere. Toen de schipper de wijn bij Jan Suere bracht, vroeg hij wat het betekende dat mr Wessel hem
de rode wijn niet met de andere wijn meestuurde. Toen getuige een week of twee, drie later weer in
Deventer kwam, vroeg hij mr Wessel hoe het met de rode wijn zat voor Jan Suere. Deze werd
onmiddellijk ingescheept en naar Kampen gebracht, waar Jan Suere zei dat het hem toen niet kon
schelen, al was er iets anders gezegd.
5
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Nr. 24

FOLIO:

7v

DATUM:

12 februari 1536

-Tussen Willem Smyt en Jan Ruese.
Jacob Potgieter, Heymen Backer en Bartolt Rademaecker getuigen dat zij ongeveer 7 of 8 jaar
geleden aanwezig zijn geweest bij Goesen Leyden, boven de poort, waar zij gehoord hebben dat
Willem Smyt kocht van Jan Ruese en Hermen Kystemaecker twee huizen Bovenpoorte, waar Willem
nu in woont, voor een bedrag van 17 pond per jaar, op de twee huizen gevestigd; daarenboven nog
14 g.g. contant en daarmee was de koop gesloten.
Nr. 25

FOLIO:

7v

DATUM:

21 februari 1536

-Tussen Hansken Vlemynck en Steven Corvemaecker.
Joachim Berentsz getuigt dat hij omstreeks veertien dagen voor St. Maarten zijn knecht met het schip
naar Deventer gestuurd heeft en toen deze bij het Mantken kwam is hij aan land gegaan naar het huis
van Steven. Omdat getuige bij de knecht in het schip kwam, heeft deze gezegd dat hij naar Steven
was gegaan en getuige vroeg wat voor volk er in het Mantken woonde, maar dat wist de knecht niet.
Hij zei dat hij hem 1 hoornsgulden gaf om het huis in brand te steken. Getuige heeft dit op vrijdag na
Maria Lichtmis aan Berent de onderschout in Wijhe verteld, precies zoals de knecht het hem gezegd
had.
Nr. 26

FOLIO:

8

DATUM:

22 februari 1536

-Tussen de vrouw van Vrerick Bierbisscop en de vrouw uit Amsterdam.
Elsken Arentsdr getuigt dat zij gehoord heeft toen de vrouw uit Amsterdam en de vrouw van Vrerick
Bierbisscop afgerekend hadden, dat de vrouw van Vrerick tegen haar zei dat de vrouw uit Amsterdam
beweerde dat zij haar 17 gulden schuldig was. Maar de vrouw van Vrerick zei dat ze altijd haar
rekeningen betaalde en hoopte dat de vrouw zich zou bedenken. Getuige heeft niet gehoord dat de
vrouw van Vrerick het geld betaalde.
Nr. 27

FOLIO:

8

DATUM:

29 februari 1536

-Tussen Ghert Komstall en de erfgenamen van Evert van den Veen.
Egbert Aertsz getuigt dat hij een tijd geleden hoorde dat wijlen Mathys Henricksz wijlen Evert van den
Veen maande om 25 gulden en dat Evert aan Ghert Brouwer vroeg of hij dat bedrag aan Mathys
Henricksz wilde betalen. Dat wilde hij wel en hij zei verder dat hij gehoord had dat men een weg wilde
aanleggen over het land dat hij van Evert gekocht had. Evert antwoordde dat hij Ghert in dat geval
grond erbij zou geven of hem 20 gulden zou vergoeden.
Nr. 28

FOLIO:

8

DATUM:

2 maart 1536

-Van de watergang door de hof van Cleyn Wolterken.
Katryn ten Toren getuigt dat zij van wijlen haar moeder vaak heeft gehoord dat zij getrouwd is in het
huis dat nu van de zuster van priester Gheert Hermensz is en dat in de periode dat zij trouwde de
waterafvoer, waar nu onenigheid over is, via de hof van Cleyn Wolterken liep en al veel eerder
gemaakt was en tot op vandaag in gebruik is. Alle waterleidingen in het huis waren gemaakt zoals ze
nu zijn en waterden af via de hof. Mette Sulmans had hier nogal wat aanmerkingen op en maakte het
gat naar haar hof vaak dicht. Claes Sulman ging dan naar Hermen ten Toren, de vader van Katryn, en
zei dat de dienstmaagd het gat van de watergang nodig had. Telkens als zij het gat hadden
dichtgemaakt, werd het door anderen weer opengemaakt. Getuige meldt verder dat na de dood van
haar vader, haar moeder en zij met Mette Sulman en haar zoon, priester Peter, een afspraak maakten
omdat Mette met de afvoer van haar dak veel problemen had, zodat de afvoer van de goot van het
huis waar Katryn ten Toren in woonde het water van Mette door haar goot zou leiden; dan kon de
6
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oude watergang in de hof zo blijven. Zij meldt verder dat beide partijen tevreden waren met de
afspraak, die niet schriftelijk werd vastgelegd. Volgens haar zijn er geen documenten over de
watergang; volgens haar ouders en haarzelf, was de goot zo gelegen en werd zo gebruikt.
Zij zegt nog dat naderhand, toen priester Goesen Claesz het huis kocht en klaagde over de
watergang, hij met priester Peter Sulman naar de rechter ging om de watergang te laten weghalen;
getuige werd ook gehoord en zei dat als priester Goesen het water van zijn goot zelf zou afvoeren, zij
zou doen waar ze recht op had. Toen priester Goesen dit hoorde, besloot hij de zaak te laten rusten.
Katryn getuigt verder dat door het gootje dat 43 jaar door zuster Annes huis liep, in haar tijd geen
water is afgevoerd.
Nr. 29

FOLIO:

9

DATUM:

3 maart 1536

-Tussen Schele Claes en Johan van Bloxiell.
Johan Gheertsz, Willem Gheertsz en Goyken Henricksz getuigen dat zij een tijd geleden zaten te
drinken bij Berent van Meppen en daar hoorden dat Johan van Bloxiell een potschip kocht van Schele
Claes voor een bedrag dat zij samen overeen kwamen; terzelfdertijd werd afgesproken dat Johan dat
bedrag zou laten noteren in het stadsboek en in termijnen zou betalen, volgens afspraak. Johan
stelde Claes daarvoor als onderpand al zijn goederen, zoals het scheepsrecht eiste. Getuigen hebben
niet gehoord of Claes enige borgen wilde hebben.
Nr. 30

FOLIO:

9

DATUM:

3 maart 1536

-Tussen Berent Jansz en Jacob Doedensz.
Mr Aelt Winter getuigt dat hij in 1534 op dinsdag na het feest van St. Andreus [ 5 december ] via Willem
Vaeltken namens Berent Jansz 3 h.p. ontvangen heeft en van Willem namens Berent op zondag na
Petrus ad Vincula 4 h.p. en 1 stuiver Brabants, op maandag voor Vastenavond 3 stuiver Brabants. Mr
Aelt is bereid dit onder ede te bevestigen.
Willem Vaeltken getuigt dat hij in 1534 van Berent Jansz in Brunnepe ongeveer 4 of 5 voeder hooi
kocht en omdat mr Aelt Winter gehoord had dat Berent zijn koeien had verkocht en hij van mening
was dat diens huis zou vervallen, heeft mr Aelt voor de achterstallige tins die hij uit het huis van Berent
kreeg, het geld van het hooi onder Willem Vaeltken gesteld en deze heeft mr Aelt gegeven wat boven
vermeld staat.
Nr. 31

FOLIO:

9v

DATUM:

3 maart 1536

-Tussen Jan Thonysz en Jan van Wou.
Arent van Oltzende, Lubbert Stockman en Gheert Krachtszoon getuigen dat zij ongeveer veertien
dagen geleden zaten te drinken in de Eenhoorn en zij zagen dat Johan Thonysz Johan van Wou tot
tweemaal toe een mengele Hamburger bier bracht. Johan klaagde dat hij niet lekker was en niet
gedisponeerd was om te drinken. Zij hoorden dat Johan Thonysz tegen hem zei dat hij gewoon voor
twee wilde drinken. Jan van Wou pakte zijn degen en gooide deze op tafel en zei tegen Jan Thonysz
dat als hij zo dapper was, dat hij dan zijn degen ernaast moest leggen en dat deed Johan Tonysz.
Johan van Wou nam beide degens en schoof ze naar getuige Arent om ze in bewaring te nemen en te
geven aan degene die zou winnen. Toen Johan Thonysz zag dat het de andere Johan ernst was en
getuige Arent beide degens in bewaring had, zei hij tegen Jan van Wou dat hij wel een dobbelsteen
zou gooien, maar dat wilde Jan van Wou niet: hij wilde winnen of verliezen omdat hij uitgedaagd was.
Alfert van den Veen getuigt dat hij zag dat Jan van Wou zijn degen op tafel gooide en tegen Johan
Thonysz zei: “drink je alleen, wat heb je voor je staan? “ en dat Johan Thonysz toen ook zijn degen
pakte en op tafel legde en tegen Jan van Wou zei dat hij er om wilde dobbelen, maar Jan wilde
winnen of verliezen op de afgesproken voorwaarden. Hij zou de volgende dag te velde komen om te
duelleren, met wijn of met bier; Jan van Wou nam beide degens en gaf ze aan Arent van Oltzende.
7
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Nr. 32

FOLIO:

10

DATUM:

5 maart 1536

-Tussen Hermen Claesz en Peter Possch.
Engbert Dirick, Jan Tymensz en Claes van Hoenschoeten getuigen dat Hermen Claesz van de stad
diverse stukken land had gehuurd. Getuigen zijn ongeveer 1½ jaar geleden aanwezig geweest bij
Dirick Olde, waar zij hoorden dat Peter Possch de helft van die landen van Hermen wilde overnemen.
Zij verdeelden de landen in tweeën en spraken af dat diegene die het achterste stuk land kreeg, de
ander jaarlijks 2 pond en 1 snaphaan zou geven. Hierna gaf Hermen 1 snaphaan voor het gelag.
Nr. 33

FOLIO:

10

DATUM:

6 maart 1536

Schipper Warner Ebbinck getuigt dat hij in 1512 met een schip uit Riga gekomen is en in het Vlie
mastloos is geworden; een schipper genaamd Bartolt Hagenbeeck uit Hamburg heeft het schip naar
Hamburg willen brengen, maar onderweg is het schip op Borkum Rif gebleven en vandaar geborgen.
Toen het schip achterbleef, was Henrick ter Laere daar niet op.
Nr. 34

FOLIO:

10v

DATUM:

10 maart 1536

-Tussen Berent van Meppen en jonge Jan Evertsz.
Claes Dubbeltsz, Rotger Willemsz en Arent Reynersz getuigen dat zij met St. Eligius aanwezig zijn
geweest bij Brigitte in de Eenhoorn, toen Berent van Meppen de Marienborch van jonge Jan Evertsz
huurde. Zij kwamen samen de huur overeen, zoals het charter vermeldt dat Rotger zelf geschreven
heeft.
Nr. 35

FOLIO:

10v

DATUM:

10 maart 1536

-Tussen Claes van den Veen en Alfert van den Veen.
Priester Frans van den Veen getuigt dat ongeveer vijf jaar geleden Claes van den Veen aan Jacob[ je]
van den Veen, de vrouw van Alfert, de onverdeelde erfenis van hun overleden vader verkocht met
alle kosten en baten, zoals vermeld in de documenten door Claes van den Veen geschreven, m.u.v.
het geld dat de vader van Claes, Evert van den Veen, tegoed had in Mastenbroek dat zou gelden als
morgengeld voor Claes en werd niet in de cedule genoemd, dat zouden zij onderling regelen.
Getuige wil dit bevestigen met zijn eed.
Johan Suere getuigt dat alles gebeurd is zoals getuige Frans heeft vermeld.
Nr. 36

FOLIO:

11

DATUM:

11 maart 1536

-Tussen Dirick Wesseltsz en Henrick Egbertsz.
Jan Geerloffsz op Keulvoet getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden aanwezig is geweest bij Dirick
Wesseltsz onder de Clocke, waar hij hoorde dat Henrick Egbertsz in Kamperveen van Dirick twee
akkers land huurde bij zijn land gelegen, voor een bepaald bedrag dat zij samen overeen kwamen. Er
ging 1 gulden naar het gelag dat zij samen dronken.
Nr. 37

FOLIO:

11

DATUM:

13 maart 1536

-Van Cornelys van Gelre.
Heile Wichmans en Cathrine Stachouwer getuigen dat zij afgelopen vrijdag bij Lubbert van
Genemuyden zaten en dat ’s avonds om 9 uur Cornelys van Gelre daar binnen kwam en tegen hen
zei: “zitten jullie hier, oude hoeren?” Toen hij daar enige tijd had gezeten, ging hij weg, maar kwam
weer terug en lag met de waardin voor de deur en worstelde; getuigen hebben niet gezien dat hij of
zijn zwager hun mes hadden getrokken.
8
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Nr. 38

FOLIO:

11v

DATUM:

13 maart 1536

-Tussen de zoon van Lubbert van Genemuyden en jonge Jan van Enss.
Dirick ten Gronde en Lubbert Albertsz getuigen dat zij het huwelijk tussen de dochter van Jan van
Enss en de zoon van Lubbert van Genemuyden hebben helpen regelen en dat er toen besloten werd
dat jonge Jan zijn dochter 32 courante gulden zou meegeven, waarvan Lubbert van Genemuyden een
document kreeg, vrij van kosten, dat Tele, de vrouw van Lubbert, zou maken.
Reyner Jansz getuigt dat hij er ook bij aanwezig was toen er afspraken over het huwelijk werden
gemaakt; er werd besloten dat jonge Jan zijn dochter 32 courante gulden zou geven, een bed en
passende kleding voor een burgerdochter. Omdat de vrouw van jonge Jan ziek was, klaagde hij dat hij
geen document kon schrijven, maar hij wilde wel voor het eten zorgen en als er een vat Hamburger
bier werd gedronken, zou hij daarvan de helft betalen.
Hij meldt verder dat er niet werd afgesproken wie de onkosten van het huwelijk zou betalen.
Nr. 39

FOLIO:

12

DATUM:

13 maart 1536

-Tussen Claes van den Vene en Peter Burgell, zijn meier.
Claes Kerskensz getuigt dat hij in 1533 omstreeks St. Magnus aanwezig is geweest toen Claes van
den Vene aan Peter Burgell uit Holland 26 morgen land verhuurde in Mastenbroek, met huis en
hooiberg, m.u.v. een kamer en een hof strekkend tot de pruimenboom, en hij zal jaarlijks hiervoor
geven 29 stuiver Brabants per morgen, de huur loopt 12 jaar, waarvan 6 jaar vast, verder zal Peter
alle onkosten betalen. Zijn broer Cornelys Burgell en Cornelys inde Moriaen zijn borg geworden voor
de jaarlijkse pacht, op voorwaarde dat Peter niet meer hout van het land zal hakken dan nodig is voor
de kosten. Peter heeft 2 gulden voor de wijnkoop betaald, waarvan Claes de helft zal korten op de
pacht van het eerste jaar.
Nr. 40

FOLIO:

12

DATUM:

14 maart 1536

-Tussen Peter van Nuys en Frans Tielmansz.
Zuster Lubbe, Nenne, de vrouw van Thonys Drenthen en Anne Henricksdr getuigen dat zij bij het
sterfbed van de schoonmoeder van Peter van Nuys geweest zijn en getuigen hebben gehoord dat zij
aan de vrouw van Peter, haar dochter, al haar kleren gaf en al haar lijfstoebehoren. Zij zei dat ze wilde
dat haar dochter haar moeders dagelijkse kleren aan haar schoondochter gaf om daarmee haar
kinderen te kleden.
Anne getuigt verder dat zij met Peter Hekelmaecker bij de schoonmoeder van Peter is geweest en
aanwezig was toen de schoonmoeder Frans Tielmansz 50 gulden gaf en tegen haar, getuige, en
Peter Hekelmaecker zei dat dat zij er getuigen van waren dat zij Frans dat geld toekende.
Zuster Lubbe getuigt dat Peters schoonmoeder op haar sterfbed tegen haar gezegd heeft dat zij haar
kleren aan haar dochter gegeven had en dat zij ook gezegd had dat haar kleren voor haar dochter
waren omdat Frans, haar zoon, zijn vaders kleren had; getuige meldt nog dat ze zei dat Frans
daarmee tevreden was en dat haar dochter haar moeders kleren met voorrang kreeg.
Nr. 41

FOLIO:

12v

DATUM:

17 maart 1536

-Tussen Jan Woltersz en Jacob Pannenbacker.
Reyner Metseler getuigt dat hij aanwezig is geweest ongeveer acht dagen voor Vastenavond bij Jan
Woltersz, bij de nieuwe Muur, en toen gehoord heeft dat Jan Woltersz van Jacob Pannenbacker
zoveel pannen kocht als nodig was, en dat hij ook geholpen had de koop te regelen. Er werd als
voorwaarde gesteld dat Jacob de pannen zou leveren van zijn eerste baksel, zonder uitstel, en Jan
Woltersz zou voor elke duizend pannen 8 ph.g. betalen min 1 oord courant geld. Hij betaalde 2 ph.g.
contant vooruit en hiermee waren zij beiden tevreden.
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Nr. 42

FOLIO:

12v

DATUM:

17 maart 1536

-Tussen Peter van Nuys en Frans Tielmansz.
Peter Hekelmaecker getuigt dat hij aanwezig is geweest toen de schoonmoeder van Peter van Nuys
aan haar zoon Frans 46 g.g. schonk. Toen hij twee of drie dagen eerder door de Broederstraat liep en
de moeder van Frans hem, getuige, aanriep, zei ze dat ze haar zoon Frans dit geld contant geven
wilde, omdat Peter van Nuys en haar dochter meer hadden ontvangen. Hij meldt tevens dat hij met
Frans naar wijlen Alyt Tielmans sterfbed is gegaan en dat de vrouw van Peter daar bekende dat zij
nog 7 of 8 delen huisraad van haar moeder geleend had; dit werd direct in Alyts administratie
genoteerd, alles in aanwezigheid van Peters vrouw.
Nr. 43

FOLIO:

13

DATUM:

21 maart 1536

Jan Cornelys getuigt dat hij kort nadat Henrick Martensz gestorven was, met de dienstmaagd van Fije
Martens, die nu getrouwd is met de koster, naar Wilsum is geweest ‘s nachts omstreeks 10 uur en
haar geholpen heeft met een berrie 3 of 4 stukken Engels laken en ander laken uit het huis van
Henrick Martensz te dragen, die zij brachten naar het huis van Alyt Engbert, waar zij toen werkte.
Nr. 44

FOLIO:

13

DATUM:

31 maart 1536

-Tussen priester Cornelys van der Schere en Holthermen.
Claes Henricksz en Albert Henricksz getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig waren toen
priester Cornelys van der Schere een stuk land aan Holthermen verhuurde in Brunnepe, waar de
tremekers hun touwen op drogen, voor een bedrag van 12 courante stuiver Brabants per jaar.
Holthermen zou het land gebruiken zolang als hij wilde en Cornelys zou niet zomaar mogen
opzeggen, maar Holthermen mocht opzeggen wanneer hij wilde.
Nr. 45

FOLIO:

13v

DATUM:

3 april 1536

Gheert Stachouwer getuigt dat wijlen priester Goesen Claesz, Steven de stadsdienaar en hijzelf jaren
geleden mombers geweest zijn van Franck Petersz; de mombers rekenden 16 of 17 jaar geleden
samen af en toen bleek bij het afrekenen, en dit werd ook toegegeven door wijlen Steven, dat hij
namens Franck nog 3 ph.g. over had. Hij heeft Steven daar vaak om gemaand en deze zei telkens dat
hij wel wilde betalen; getuige wilde hem niet te streng benaderen, maar begon te denken dat Steven
nog meer geld van Franck in bewaring had. Steven heeft zich tenslotte bedacht en Franck meer dan 3
ph.g. uitgekeerd. Getuige meldt dat Steven dit bij zijn afrekening altijd had toegegeven.
Nr. 46

FOLIO:

13v

DATUM:

6 april 1536

-Tussen Henrick Eylander en zijn reders.
Rotger Willemsz, Hans Dodensz, Wibrant Woltersz en Reyner van Driehuysen getuigen dat zij als
zegslui op 9 januari j.l. een moetsoen uitspraak verdedigd hebben tussen schipper Henrick Eylander
en zijn reders. Er was beslist dat de reders de schipper direct voor zijn scheepsaandeel en zijn tegoed
18 courante gulden zouden betalen, maar er werd in mindering gebracht een schuld van 8 gulden aan
de touwslager en 4 gulden in Amsterdam. Het loon van de scheepsjongen, een trechter en een
emmer zou de schipper zelf betalen. Hiermee zouden de problemen moeten zijn opgelost en mocht
men wederzijds niet meer op elkaar schelden o.i.d. Als de zegslui hier iets van zouden horen, stond
daar een boete op van een vat goede boter voor de armen.
Nr. 47

FOLIO:

14

DATUM:

-Tussen priester Raphaell en kapelaan Albert.
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Dirick Kystemaecker en Arent Koster getuigen dat gisteren na de maaltijd bij getuige Arent priester
Raphaell en kapelaan Albert langskwamen en een kan bier wilden drinken. Getuigen hoorden dat ze
woorden met elkaar hadden over geld, waarvan priester Raphaell geen goede verantwoording had
afgelegd, het zelf had gehouden of dat het gestolen was. Priester Albert zei dat de kerkmeester
Raphaell 11 stuiver had gegeven, waarvan er 6 voor Albert en 5 voor Raphaell waren bestemd.
Raphaell wilde via de pastoor bewijzen dat hij Albert alle weken goede verantwoording had afgelegd
van zijn verdiensten en dat de kerkmeester had gezegd dat priester Albert 5 stuiver kreeg en hij er 6
kon houden. Hij riep de doodgraver als getuige die hetzelfde van de kerkmeester had gehoord.
Getuigen zagen dat priester Albert zijn mes pakte en tekeer ging tegen priester Raphaell; getuigen
hebben niet gehoord dat Raphaell scheldwoorden gebruikte.
Nr. 48

FOLIO:

14v

DATUM:

24 april 1536

-Van Willem Hartgerssens wijn.
Schipper Ghert Scoemaecker getuigt dat vorig jaar Willem Hartgerssen bij hem ettelijke rode wijnen uit
Alicante had ingescheept en dat de Rostockers van die wijnen een vat hebben genomen; zo ook de
mensen uit Kopenhagen en deze twee vaten wijn waren eigendom van Willem.
Nr. 49

FOLIO:

14v

DATUM:

25 april 1536

-Tussen Peter Nuys en Hermen Nest.
Dirick ten Gronde en Evert Jorysz getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden aanwezig zijn geweest
bij Peter Nuys, waar Peter en Hermen Nest ook waren; zij hadden woorden met elkaar over een
molensteen die Hermen van Peter wilde kopen. Hermen vond dat de steen niet deugde, waarop Peter
zei dat hij de steen kon bekijken en hem kon kopen zoals hij op de Welle lag. Zij werden het eens en
Hermen liet de steen ophalen.
Nr. 50

FOLIO:

15

DATUM:

28 april 1536

-Tussen Egbert Jansz en Dirick Luesse.
Mr Lodowick Barbier getuigt dat ongeveer veertien dagen na St. Jacob mr Dirick Luesse bij hem kwam
en een wond wilde laten verzorgen die hem toegebracht was door Egbert Jansz in Arentshorst. Hij
meldt dat het om een klein wondje ging aan het hoofd.
Nr. 51

FOLIO:

15

DATUM:

2 mei 1536

-Tussen Henrick Willemsz en Egbert Tymensz.
Berent Albertsz, Jan Ritsert en Dirick Berentsz getuigen dat zij een tijd geleden aanwezig zijn geweest
toen Henrick Willemsz een huis kocht van Egbert Tymensz, gelegen in Brunnepe; zij hoorden dat
Egbert en Henrick woorden hadden over het te betalen bedrag met 28 claeskens zoals toen
gebruikelijk was. Of zij het tenslotte met elkaar eens werden, weten getuigen niet.
Peter Poss getuigt hetzelfde.
Nr. 52

FOLIO:

15

DATUM:

2 mei 1536

-Tussen Thonys Starcke en Jan Treetsachter.
Reyner Brouwer, Vrerick Bierbisscop, Joest Fuls en Willem Brouwer getuigen dat zij aanwezig zijn
geweest bij Vrerick Bisscop toen Thonys Starcke van Jan Treetsachter een zaadkuip kocht voor 2½
ph.g. min 1 oord; zij werden het eens over de koop.
Nr. 53

FOLIO:

15v

DATUM:
11

8 mei 1536
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Priester Bernt van Dortmond getuigt dat Alyt Beeke op Kerstdag haar ‘kerkrecht’ deed en dat zij
terzelfdertijd aan de OLV memorie 1 gulden gaf en wilde dat Claes Kerstkensz na haar dood haar
huisraad zou verkopen en het geld ervan zou besteden.
Claes Coster, Mechtelt, de vrouw van Jan Segersz en Bate, de vrouw van Jacob Diricksz, getuigen
dat zij toen bij Alyt waren en gehoord hebben dat zij de gulden aan de Memorie gaf, zoals boven
vermeld is.
Nr. 54

FOLIO:

15v

DATUM:

30 mei 1536

-Tussen de zuster van Jan Twenth en Jan Scepeler.
Ghert van Zwolle en Claes Petersz getuigen dat er ruzie was tussen Gerbrich Twenth en Jan Scepeler
over een tins van 3 oude Frankrijk-schilden die Jan altijd ontving uit een erf dat nu in het bezit is van
Gerbrich. Ongeveer 15 jaar geleden zijn Jan van Bommelen, Jan van Delden, Jan Twent, priester
Evert Hermensz en Jan Seysinck naar de St. Nicolaaskerk gegaan, waar Jan Twenth ook bij kwam,
en hebben in goed overleg als moetsoenslieden bemiddeld en een uitspraak gedaan, n.l. dat Gerbrich
Jan Scepeler voor alle moeite en achterstallige rente van de jaarlijkse 3 Franse schilden zou betalen
3½ Franse schild, tenzij Gerbrich of haar erfgenamen wilden aflossen. Hiermee moest alles opgelost
zijn en Gerbrich kon haar land behouden zoals zij gewend was.
Nr. 55

FOLIO:

16

DATUM:

15 mei 1536

-Tussen Lubbek van Mullem en Arent Soemerdijck.
Rotger Willemsz en zijn vrouw Alyt getuigen dat zij terzelfdertijd dat Arent Soemerdijcks huisraad
verkocht werd, Lubbek van Mullem namens Arent als huishuur 10 g.g. hebben gegeven zoals Steven
de stadsdienaar opgetekend had in het Register.
Nr. 56

FOLIO:

16

DATUM:

15 mei 1536

Jan Seysinck getuigt dat hij goed weet dat er onenigheid is geweest tussen Gerbrich Twenth en Jan
Scepeler, maar of er een moetsoen is geweest, weet hij niet. Als men hem een bewijs met zijn
handtekening laat zien, wil hij daar wel zijn eed op doen.
Nr. 57

FOLIO:

16

DATUM:

15 mei 1536

-Tussen Ghert Loese en Ghert Buyter.
Peter van Nuys, wijnheer, en Erasmus, wijnknecht, getuigen dat afgelopen zaterdag Ghert Buyten in
de Wijnkelder woorden kreeg met Ghert Loese en hem zei dat toen hij burgemeester was hij in de
zaak van Jan Niel zijn vijand had geloosd. Na veel geharrewar, sprongen beiden van tafel en vielen
elkaar aan, maar werden door anderen van elkaar gescheiden. Getuigen hebben niet gezien dat
iemand een mes gebruikte of ander wapen in de hand had.
Mr Henrick Sadelmaecker getuigt dat hij in de Wijnkelder kwam toen Ghert Buyter op Ghert Loese
was afgesprongen en hij hoorde dat Ghert Buyter tegen Ghert Loese zei dat hij dat wel zou willen
bilbarnen[?] en dat hij zijn moeder maar wat moest doen; hij heeft niet gezien dat iemand een
verboden wapen in de hand gehad heeft.
Nr. 58

FOLIO:

16v

DATUM:

19 mei 1536

-Tussen het klooster opten Oort en Jacob Dodensz.
Henrick Jacobsz de oude getuigt dat hij ongeveer 44 jaar gediend heeft op het erf dat nu van Jacob
Dodensz is en ligt buiten de homeide [slagboom] aan de St. Nicolaasdijk; degene die indertijd eigenaar
van het erf was, heeft niet anders gevraagd dan van de dijk rechtuit naar de stad de Hooiweg te
12
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mogen gebruiken. Het land waarop Jacob Dodensz nu graafwerk heeft laten verrichten, behoort aan
het convent van den Oort en niet aan Jacob Dodensz.
Dubbelt Aertsz getuigt dat hij ongeveer 43 jaar in het convent heeft gewoond en dat Jacob Dodensz
het land dat hij in bezit heeft genomen, altijd gebruikt heeft t.b.v. het convent.
Beerte Roelofs getuigt dat haar overleden vader altijd woonde op het erf van Jacob Dodensz, dat
toen van hem was, en dat het land dat nu door Jacob Voerst gebruikt wordt, toebehoort aan het
convent en niet aan haar vader.
Symon Hermensz getuigt dat hij zich herinnert dat het land al die tijd van het klooster was en niet van
Jacob Dodensz.
Arnt Wagener getuigt dat hij weet dat drie meiers op Jacob Dodensz land gewoond hebben en daar
overleden zijn en dat niemand van de drie zich heeft beklaagd over het land van het convent, dat
Jacob Dodensz zich nu wil toeëigenen.
Nr. 59

FOLIO:

17

DATUM:

1 juni 1536

-Tussen Peter van Nuys en Frans Tielmansz.
Otto Jansz getuigt dat hij gewend was met Alyt Tielman om te gaan en dat hij een tijdje voordat zij ziek
werd, bij haar was en dat wijlen Alyt tegen hem zei dat zij haar zoon Frans 50 g.g. contant wilde
geven. Toen getuige vijf of zes dagen later weer bij haar kwam, zei wijlen Alyt dat ze haar zoon Frans
de 50 g.g. had gegeven; zij wilde dat hij dat met voorrang kreeg, omdat zij haar dochter ook zoveel
had gegeven.
Nr. 60

FOLIO:

17

DATUM:

1 juni 1536

-Tussen Ghert Brouwer en de erfgenamen van Evert van den Veen.
Johan Zuyre getuigt dat in 1525 omstreeks St. Bartholomeus wijlen Evert van den Veen aan Ghert
Brouwer een halve mate verkocht, gelegen bij OLV Broek, zoals vermeld in een charter, waarin hij
beloofde dat er geen weg doorheen zou komen. Mocht het wel het geval zijn, dat de Raad van
Kampen besloot een weg aan te leggen, dan zou Evert hem vergoeden voor het aantal roeden ofwel
40 g.g. geven. Toen Evert enige dagen na de koop geld wilde ontvangen van Ghert, wilde deze dat
niet geven of het artikel over het aantal roeden moest uit het charter verdwijnen. Hij vroeg getuige
Johan het charter te herschrijven, wat Johan op verzoek van Evert, zou doen. Het jaar daarna stierf
Evert en het charter was nog niet geschreven.
Nr. 61

FOLIO:

17v

DATUM:

9 juni 1536

-Tussen Gerbrich Twenth en Jan Scepeler.
Webbeken Brandenborg getuigt dat zij heeft horen zeggen, door wie weet zij niet meer, dat Gerbrich
Twenth haar broer Jan Scepeler voor het land in Kamperveen jaarlijks 3½ Franse schilden zou geven,
maar of zij dan ook het eigendom ervan zou krijgen, weet getuige niet.
Nr. 62

FOLIO:

17v

DATUM:

10 juni 1536

-Tussen Kersken Gyse en zijn knecht.
Mr Ricolt Willemsz en Symon Hermensz getuigen dat de koeienmeisjes in de Hagen hen met
Pinksteren uit het Hagenerbroek zes paarden gebracht hebben die zij in het broek hadden ingesloten;
ze zeiden dat ze tot 8 uur in het broek gebracht waren via de sloten. Getuigen hebben ze direct naar
hun weidemeester gebracht, Jan van de Vecht, en zeiden dat de koeienmeisjes ze geschut hadden in
het Hagenerbroek.
Nr. 63

FOLIO:

18

DATUM:
13

24 juni 1536
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-Tussen Laurens Friese en …. [ niet vermeld ]
Symon Hermensz, Dirck Haerwever en Albert Smyt getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen
Laurens Vriese onlangs met Claes Steenberge onenigheid had; zij hebben gehoord dat Claes
Steenberge Laurens maande vanwege een kapje, waarvan hij het geld direct wilde hebben. Laurens
sprak zo vriendelijk mogelijk tegen hem om van hem af te komen. Getuigen hebben niet gezien dat
Laurens een mes getrokken had, want ze werden uiteen gehaald.
Nr. 64

FOLIO:

18

DATUM:

28 juni 1536

-Tussen Thymen Willemsz en Gerridt van Werwolde.
Johan Ruese, Willem Willemsz en Jan Coepsz getuigen dat zij afgelopen week met hun tremeke van
zee kwamen en zagen dat Gerridt van Werwolde met zijn knecht viste in het water dat Tymen
Willemsz van de stad gehuurd had, geheten de Wrijver.
[ akte is doorgehaald ]
Nr. 65

FOLIO:

18

DATUM:

28 juni 1536

-Tussen Johan Wolffsz en zijn meier in Kamperveen.
Arnt Reynersz getuigt dat hij in 1535 aanwezig was toen Johan Wolffsz aan Gyele, de weduwe van
Luytken Gherridsz, de helft van een erf verhuurde in Kamperveen, waarvan de andere helft
toebehoorde aan de erfgenamen van Luytken, voor een periode van zes jaar voor 5 g.g. en 1 paar
hoenderen per jaar, net als wijlen Luytken altijd betaalde. Er werd afgesproken dat Gyele noch haar
kinderen de andere helft van het erf zouden verkopen, zonder het Johan Wolffsz of diens erfgenamen
aan te bieden voor hetzelfde bedrag dat zij nu jaarlijks geven. Dit werd mede geaccepteerd door haar
zoon Lubbert en diens echtgenote. Mocht Gyelle binnen die zes jaar overlijden, dan vervalt ook de
huur en Johan Wolffsz zal niet verplicht zijn haar erfgenamen dezelfde voorwaarden te stellen.
Nr. 66

FOLIO:

18v

DATUM:

30 juni 1536

-Tussen mr Johan van Uterwijck en Hermen van Coesfelt.
Cornelys Dirixsz, Evert Joesz en Bernt van Coesfelt getuigen dat zij mr Johan van Uterwijck op St.
Symonsdag toen zij naar Utrecht reisden, met zijn werklui tegenkwamen en dat zij beloofden hem te
dienen als hij terugkwam, zoals zij tot dan toe gedaan hadden.
Nr. 67

FOLIO:

18v

DATUM:

5 juli 1536

Johan inde Budden, priester Dirick Redelicke, Jan Brouwer en Henrick Sadelmaecker getuigen dat
Andries, de zoon van Dirick Tripmaecker, helaas zijn zwager Willem Ghertsz verwond heeft; getuigen
zijn vaak bij Willem thuis geweest, waar zij hoorden dat Willem zei dat hij Andries geheel de
verwondingen vergeven had en hij wilde dat anderen dat ook zouden doen en het te boek stellen
zodat er geen kwaad uit voort zou komen.
Nr. 68

FOLIO:

19

DATUM:

8 juli 1536

-Tussen Cornelys Ghertsz en Luytken Jansz.
Berent Jansz en Henrick Jacobsz getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden aanwezig zijn geweest
in het Moriaens Hoeft waar toen ook Meynert van Enkhuysen van Luytken Jansz verschillende ossen
kocht. Omdat Meynert geen wijnkoop wilde geven, zou Luytken daarvoor zorgen en betaalde 8 stuiver
Brabants voor de wijnkoop.
Nr. 69

FOLIO:

19

DATUM:
14

16 juli 1536
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-Tussen Gysbert Gysbertsz en Kersken Ghysen.
Claes Kerskensz en Jacob Jansz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Hermen Symonsz thuis
toen Gysbert Gysbertsz en Kersken Ghysen van paard ruilden. Bij de ruiling werd afgesproken dat de
merrie die Gysbert van Kersken ontving op St. Jan of veertien dagen daarna een veulen zou krijgen,
daarom zou Gysbert 2 gulden toegeven, waar beide partijen tevreden mee waren.
Nr. 70

FOLIO:

19v

DATUM:

21 juli 1536

-Tussen Laurens Muller en Everwijn Vonck.
Henrick Wesseltsz, Lambert Jacobsz, Vrerick Touslager en Rotger Hoeffsmyt getuigen dat Laurens
Muller zijn paard, dat hij meestal gebruikte in de molen, verkocht heeft aan Everwijn Vonck. Zij weten
dat het paard in kwestie, vanaf de tijd dat Laurens het van Zwolle naar hier bracht tot aan de tijd dat
Everwijn het van hem kocht, altijd gezond is geweest en door Laurens gebruikt is zoals alle molenaars
doen.
Nr. 71

FOLIO:

19v

DATUM:

21 juli 1536

Henrick Coepsz getuigt dat in het Vlie, komend uit de Sont, afgelopen vrijdag een schip op hem is
afgekomen, waarvan men zei dat het van Vlaem van Enkhuysen was met twee kapers uit de stad
Groningen; een kwam bij hem aan boord en heeft meegenomen twee trossen weert [ zeewier ] van 6
gulden courant, 1 vaatje vlees van 6 gulden en 1 oord, spek voor 4 gulden, vis en diversen voor 2½
gulden, waardoor de bemanning getroffen werd.
Nr. 72

FOLIO:

20

DATUM:

26 juli 1536

-Tussen Wicher Kaefft en Peter van Edam.
Johan Kock getuigt dat hij in mei aanwezig was in Hasselt, waar hij hoorde dat Peter van Edam en
Wicher Kaefft woorden met elkaar hadden over een potschip dat Wicher van Peter gekocht had.
Wicher klaagde dat de gangen en de doft niet gemaakt waren zoals het behoorde en Peter beloofde
andere gangen en een doft te leveren en te plaatsen, waar Wicher tevreden mee was.
Nr. 73

FOLIO:

20

DATUM:

2 augustus 1536

Ghert toe Kromdijck getuigt dat wijlen Johan Cromdijck en hijzelf een tijd geleden een maatschap
gehad hebben en dat Johan 7½ g.g. méér had geïnvesteerd dan hij. Getuige meldt dat Warner van
Lochem, burger uit Vreden, aan de 7½ g.g. deel nam voor winst of verlies; datzelfde geld stond tussen
getuige Ghert en wijlen Johan in en wat Warner daaraan heeft bijgedragen, heeft hij namens Ghert
gedaan.
Nr. 74

FOLIO:

20

DATUM:

2 augustus 1536

-Van Meyer.
Peter Volckersz getuigt dat hij gezien heeft, toen Meyer en Rotger Brouwer samen naar de rechtbank
waren geweest, dat Meyer zijn mes trok en zijn arm ophief, maar hij heeft niet gezien dat hij Rotger
gestoken heeft.
Nr. 75

FOLIO:

20v

DATUM:

8 augustus 1536

-Tussen Jan Zwartsz en Henrick Munter.
Lubbert Woltersdr herinnert zich dat wijlen haar vader, Wolter Wageman, langer dan 7 jaar in huur
heeft gehad drie akkers land gelegen in Zwolle op de Luyre, afkomstig van Lyse Hegge, die haar
vader gehuurd had van Geese Aelerts. Geese was gewend de helft van de pacht te ontvangen en de
15
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andere helft aan het Fraterhuis in Harderwijk te schenken, waar de stiefzoon van Geese in woonde.
Haar overleden vader gebruikte die drie akkers zonder onkosten te maken en getuige heeft vaak zelf
de helft van de pacht naar Geese gebracht; zij meldt ook dat haar vader al 12 jaar overleden is en dat
ze niet zeker weet wie het land na zijn dood gebruikt heeft; ze dacht dat het de dochter van Albert
Bilheems was.
Nr. 76

FOLIO:

20v

DATUM:

9 augustus 1536

Henrick van Doeteckem en Claes Kerstkensz getuigen dat Brandt Gerridtsz, wonend in IJsselmuiden,
door Claes Witte, schout te Kampen, uit de beslaglegging was gehouden en hem daardoor met een
oude schuld had opgezadeld. Voor Kerstmis 1535 waren getuigen aanwezig bij een bemiddeling
tussen de schout en Brandt Gerridtsz en er werd besloten dat Brant de schout met St. Pontianus 20
stuiver Brabants zou betalen; als de betaling achterwege zou blijven, zou Brant gehouden zijn een
oude schild te betalen.
Nr. 77

FOLIO:

21

DATUM:

11 augustus 1536

-Tussen Lubbert Engbertsz en Alyt zijn zuster.
Hermen Kistemaecker en Alyt Backer getuigen dat zij ongeveer 6½ jaar geleden aanwezig zijn
geweest bij wijlen Hermen Backer, waar Lubbert Engbertsz en zijn zuster in goede harmonie de
nalatenschap van hun ouders verdeelden.
Tymen Henricksz getuigt dat Alyt hem naderhand, na de erfscheiding, namens haar broer 2 g.g.
gegeven heeft, bestemd om haar broer het vak te leren, zijn zuster, hem .
Hermen van Deventer getuigt dat Lubbert, de broer van Alyt, in het derde jaar bij hem gewoond heeft
en dat Alyt, zijn zuster, hem voor kleding en diversen ruim 5 g.g. betaald heeft, waarvan hij hem geen
2 gulden gegeven heeft.
Nr. 78

FOLIO:

21

DATUM:

12 augustus 1536

-Tussen de weduwe van Lubbert van Moersen en Otto Stegeman.
Jacob Stoeldreyer en zijn vrouw Lysabeth getuigen dat zij ongeveer 9 jaar geleden van Lubbert van
Moersen een os gekocht hebben en dat Jan Maesz hen kwam manen voor het geld van zijn aandeel
in de os. Zij hebben Johan het geld niet willen geven, maar daarna kwamen Lubbert van Moersen en
Johan Maesz samen het geld halen en dat hebben zij hen uitgeteld.
Nr. 79

FOLIO:

21v

DATUM:

14 augustus 1536

-Jan Berentsz en Hermen Wichersz.
Laurens Droochscheer en Thonys van Voerst getuigen dat zij tijdens de laatste Kruisdagen aanwezig
zijn geweest bij Hermen Wichersz, waar zij hoorden dat Hermen van Johan Berentsz 3 Kamper lakens
kocht, beste kwaliteit, per stuk voor 7 g.g., welk bedrag Hermen met de verver zou afrekenen. Hermen
wilde het laken graag met Pinksteren en in ieder geval vóór Kerstmis hebben, maar Johan Berentsz
zei dat hij geen datum kon noemen, maar zodra hij de lakens gemaakt had, zou Hermen ze
ontvangen. Johan wilde vrij zijn om te leveren.
Nr. 80

FOLIO:

21v

DATUM:

14 augustus 1536

-Tussen priester Albert en Arent Koster.
Jan Potgieter, Henrick Sloetemaecker en Jan Schoemaecker getuigen dat zij op de avond van Maria
Hemelvaart gezien hebben, dat priester Albert, de oude kapelaan, toen koster Albert in de kerk was,
de goederen die priester Albert bij Arent in huis had gezet, eruit haalde en, wat niemand geweten
16
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heeft, naar de Venepoort bracht. Getuigen melden ook dat priester Albert de goederen al eens eerder
uit het huis gehaald had en dat Arent ze toen weer terug had gehaald.
Nr. 81

FOLIO:

22

DATUM:

18 augustus 1536

-Tussen Joest Petersz en Gyse van Bloxiell.
Albert Sasse getuigt dat hij ongeveer een maand geleden aanwezig is geweest hier op de Welle toen
Gyse van Bloxiell opdracht gaf aan Joest Petersz diverse goederen van Zutphen naar hier te brengen,
waarvoor Joest zou ontvangen 4½ koopmansgulden en 1 oord voor het gelag. Hoeveel of hoe zwaar
de lading was, weet getuige niet want dat was al eerder afgesproken.
Nr. 82

FOLIO:

22

DATUM:

15 juli 1536

-Van Henrick van Wilsum.
Joffer van Hattem getuigt dat haar schoonzoon Henrick van Wilsum met haar en haar dochter
onenigheid heeft gehad en dat hij donderdag acht dagen geleden haar gevraagd had bij hem langs te
komen. Toen ze met haar jonge dochter bij hem was, bleek haar dat haar andere dochter, Henricks
vrouw, beneden in de stal zat omdat ze bloedde. Joffer van Hattem vroeg haar dochter wat er aan de
hand was en de dochter, Henricks vrouw, zei dat ze een bloedneus had gehad en dat Henrick haar op
het hoofd had geslagen. Henrick ging behoorlijk tekeer over haar en haar dochter, noemde jfr van
Hattem een dievegge en zei dat haar jonge dochter niet eerlijk was. Van Romke Vriese en anderen
zei hij veel dingen te onbehoorlijke om op te schrijven, waar jfr van Hattem erg door van streek was.
Zij stond op en zei dat hij zich heel erg moest schamen, wilde hem slaan maar raakte hem niet.
Henrick sloeg haar een blauw oog en toen Henricks vrouw zag dat hij haar moeder sloeg, zei ze dat
ze dat niet accepteerde: zij pakte een stenen kruik om naar hem te gooien, maar Henrick sloeg haar
een bloedneus. Zij klaagde nochtans niet over hem.
De beide dochters geven dezelfde getuigenis.
Nr. 83

FOLIO:

22v

DATUM:

21 augustus 1536

-Tussen Godtfridus Schoemaecker en Johan Wolffsz.
Peter Evertsz getuigt dat hij in 1527 van Albert Stechman uit Bremen twee last Bremer bier had
ontvangen, die getuige namens Albert aan de schout van Blankenham had verkocht. Daarna schreef
Albert aan getuige dat hij het geld van het bier aan Godfridus Schoemaecker moest geven. Deze
kwam bij hem langs om te vragen of het geld al binnen was en zei tegen Peter dat hij het bedrag van
20 g.g. namens hem moest betalen aan Willem van Hengelen. Johan Claesz heeft namens Peter het
geld van de Kuinre naar Willem van Hengelen gebracht, in 1527.
Nr. 84

FOLIO:

23

DATUM:

24 augustus 1536

-Tussen de erfgenamen van Henrick Martensz en Fije, die zijn echtgenote was.
Baeve Pottebacker getuigt dat Fije, de weduwe van Henrick Martensz, na de dood van Henrick, van
haar 10 Kamper lakens gekocht heeft, waarvoor ze als onderpand gaf meerdere sieraden met
rijnsteen en sieraden van een vrouwenlijfje. Ze heeft de onderpanden weer ingelost en daarvoor in de
plaats rentebrieven gegeven.
Alyt Engberts getuigt dat na de dood van Henrick Martensz, ongeveer 10 uur ’s avonds, Fije, de
dienstmaagd van Henricks weduwe, en Johan Cornelysz bij haar kwamen en een pak met lakens
brachten en vroegen of zij, getuige, dit naar Amsterdam wilde sturen om te verkopen. In Amsterdam
werd er 6 el van verkocht en de rest werd weer teruggegeven aan Fije. Zij meldt ook dat Fije
naderhand nog een ander laken gestuurd heeft naar Amsterdam, naar wijlen Hermen Petersz, en dat
Hermen haar, getuige, en haar man vroeg om het te verkopen. Zij kregen daarvoor 27 ph.g. die zij Fije
vanuit Amsterdam gestuurd hebben via Geertruydt Sticker. Verder meldt zij dat Fije bij haar kwam
17
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spinnen en een mand met lijnwaad meebracht en ook heeft zij na de dood van Henrick van Fije een
halve partij hout ontvangen en twee mud gerst die zij betaald heeft. De dienstmaagd van Fije heeft
haar ook gebracht een mand met lijnwaad die Fije weer heeft laten ophalen.
Alyt getuigt dat in het pak 18 el zat en een vierendeel rood Engels [ laken ], verder 8 el min een kwart
paars Engels en 5½ el grijs, dat zij weer aan Fije heeft teruggegeven toen het terugkwam uit
Amsterdam. Vanwege de erfgenamen van Henrick, durfde Fije niets te ondernemen, daarom heeft
Kunne Kerckhoffs aan de lakenman gevraagd het te verkopen.

Nr. 85

FOLIO:

23v

DATUM:

30 augustus 1536

-Tussen Hermen Kistemaecker en Gheert Gysen.
Goesen Holtzager en Kerstken Gyse getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig zijn
geweest bij de weduwe van Thonys van Borne, waar Hermen Kistemaecker en Gheert Gyse samen
een ruiling deden van een merrie. Gheert zou Hermen daarbij 4 ph.g. toegeven omdat zijn merrie een
veulen zou dragen; mocht zij niet drachtig zijn, dan zou dit aan de getuigen en de wijnkooplieden
worden doorgegeven. Toen bleek dat de merrie niet drachtig was, hebben getuigen geoordeeld dat
Gheert aan Hermen daarvoor 2 ph.g. en 1 oord voor het gelag zou geven.
Nr. 86

FOLIO:

23v

DATUM:

30 augustus 1536

-Tussen het St. Geertruyden Gasthuys en Willem Hermensz uit Dronten.
Goesen Holtzager getuigt dat hij gezien heeft dat Willem Hermensz uit Dronten turf gestoken had uit
het land van het St. Geertruyden Gasthuys in Dronten en dat hij de turf op het hooiland van het
Gasthuys had laten drogen.
Peter Johansz getuigt dat hij de plaats gezien heeft waar de turf gestaan heeft.
Johan Coertsz getuigt dat hij gezien heeft dat Wilem Hermensz turf stak, maar hij wist niet dat het uit
het St. Geertruyden land kwam, maar hij zag wel dat het op het land van het Gasthuys lag te drogen.
Jacob Henricksz en Roloff Henricksz getuigen dat zij twee hopen turf op het land van St. Geertruyden
hebben zien staan, maar niet weten waar die gestoken is. Getuige Jacob meldt nog dat hij gezien
heeft dat Willem, toen de turf stond te drogen, in het land stond te graven, maar wat hij opgroef, weet
getuige niet.
Geert van Vreden getuigt dat hij de turf op het land van St. Geertruyd heeft zien staan; hij is met de
knecht van het Gasthuys naar Willems huis gegaan en zij hebben hem verboden de turf daar te laten
staan, die hij daar ’s nachts heeft geplaatst. [ dit staat op folio 25 ]
Nr. 87

FOLIO:

24

DATUM:

30 augustus 1536

-Tussen Johan Kruese en Johan ter Helle.
Swarte Wynolt, metselaar, Marten van Deventer, opperknecht en Henrick Evertsz, metselaar, getuigen
dat de vredemuur tussen Johan Kruese en wijlen priester Henrick van Zutphen ongeveer een jaar voor
het overlijden van priester Henrick weer ingestort was; getuigen melden dat zij namens Johan Kruese
de muur weer hebben hersteld en dat Johan alle onkosten daarvan heeft betaald, ook het arbeidsloon.
De zegelgaten werden gezet op naam van Johan Kruese.
Nr. 88

FOLIO:

24

DATUM:

30 augustus 1536

-Tussen Johan Ulricsz en zijn vaders dienstmaagd over haar verwonding.
Priester Antonys Hermensz getuigt dat hij in 1534 op Kerstmis, toen hij nog kapelaan was, met het H.
Sacrament gehaald is door koopman Ulrich om van diens dienstmaagd Maryken, die door de zoon
van Ulrich aan haar rechterarm verwond was, de biecht te horen en het sacrament toe te dienen. Na
de biecht zei hij tegen Maryken dat zij de dader vergeven moest, omdat het niet opzettelijk was
18
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gebeurd, anders kon hij haar niet het sacrament toedienen. Maryken wilde hem vergeven en getuige
wilde weten hoe de zoon de schade moest vergoeden. Zij wist het niet en stuurde hem naar haar
moeder, die de zoon ook wilde vergeven; zij wilde geen geld hebben en getuige suggereerde dat
Johan 30 missen moest laten opdragen voor hun zielenheil en 30 paar schoenen voor de armen zou
geven; verder 2 mud rogge na haar begrafenis. Getuige wilde nog weten of Johan een pelgrimstocht
moest doen, maar moeder en dochter waren tevreden. Priester Antonys wil hier zo nodig een eed op
doen.
Johan Tonysz, Lambert Cannegieter en Meynert Cuper getuigen dat alles gebeurd is zoals hierboven
beschreven.
Hermen Heere en Henrick Scoemaecker getuigen dat de broer van Maryken na haar dood de 30 paar
schoenen haalde bij getuige Henrick en dat getuige Hermen hem vroeg waarom hij de schoenen
haalde; hij antwoordde dat hij ze haalde voor zijn arme familieleden in Kamperveen.
Nr. 89

FOLIO:

25

DATUM:

4 september 1536

-Tussen Remmelt Petersz en Arent Clapop
Willem Claesz getuigt dat hij omstreeks St. Catharina aanwezig is geweest toen Remmelt Petersz
Arent Clapop inhuurde als knecht en dat er afgesproken werd dat als Arent hem nu niet kon dienen,
hij verlof kon krijgen en later kon komen. Hij meldt verder dat de knecht zonder toestemming van
Remmelt acht dagen geleden weg is gelopen.
Nr. 90

FOLIO:

25v

DATUM:

4 september 1536

-Tussen Anna van Meppel en Jan Seysinck.
Gheese Hoyer, Heyle Wolfs, Styne Luytgers, Styne Gysberts en Hille Thys getuigen dat Anna van
Meppel een tijdje gewoond heeft in het huis van Johan Seysinck; getuigen weten goed dat het
betreffende huis in de vier jaar dat Anna daar woonde, zo lek is geweest als een mandje en dat Anna
als het regende het niet droog kon houden. Haar hooi en andere zaken bedierven steeds en de
schade die zij elk jaar had, beliep ongeveer 2 g.g.
Nr. 91

FOLIO:

25v

DATUM:

5 september 1536

-Tussen Hermen Aertsz en de vissers op de Nateers.
Jan Henricksz en Gheert Willems getuigen dat zij van de stad de weerd op de Nateers hebben
gehuurd en dat zij afgelopen zomer wel twintig maal gezien hebben dat er op de Nateers weerd een
kar stond, waarvan het paard ging weiden op de weerd; zij hebben daarom het paard een keer
geschut. Zij melden dat de vissers op de Nateer hun vis op de kar plachten te laden om naar Zwolle
en elders gebracht te worden.
Nr. 92

FOLIO:

25v

DATUM:

5 september 1536

-Tussen de vrouw van Frans Tielman en de dochter van Johan ten Hoeve.
Hille Mussche getuigt dat toen de vrouw van Frans Tielman en de dochter van Johan ten Hoeve
onenigheid hadden, de vrouw van Diewe Frans kwam en dat zij elkaar bij de haren grepen. Zij zagen
dat de dochter van Johan ten Hoeve, toen ze naar buiten ging, gewond was aan haar hoofd. Hoe zij
gewond is geraakt, weet getuige niet.
Engele Balmaeckers getuigt dat zij gezien heeft dat Diewe de dochter van Johan de tol van een
spinrokken naar het hoofd gooide, maar zij heeft niet gezien of zij haar geraakt heeft.
Nr. 93

FOLIO:

26

DATUM:

-Tussen Willem van Wou en de vrouw van Ghert Krachsz.
19
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Jutte Cluppels getuigt dat ongeveer drie weken geleden haar neef Johan van den Hoeve bij haar
kwam en zei dat hij bij de vrouw van Ghert Kraff was geweest die hem vroeg om naar Willem van Wou
te gaan en hem te zeggen dat als hij het huis waarover zij gesproken hadden, wilde huren, dat hij dan
bij haar moest komen. Johan is dus naar Willem van Wou gegaan en getuige Jutte is met haar broer
Willem naar Ghert Krachs gegaan en zij zijn het eens geworden over de huur voor twee jaar. Willem
van Wou moest de godspenning nog zoeken en had graag het huis langer dan twee jaar gehuurd. De
zoon van Dirick toe Boecop kwam en zei tegen de vrouw van Ghert Kraff dat zijn vader zou doen wat
afgesproken was. Getuige is daarna met haar broer naar Dirick toe Boecop gegaan en de
dienstmaagd van Ghert Kraffs vrouw die haar volgde, zei tegen Dirick toe Boecop dat haar bazin
meldde dat zij het huis niet wilde verhuren voordat haar moeder thuis komt.

Nr. 94

FOLIO:

26

DATUM:

20 september 1536

-Tussen Gyse van Bloxiell en Vranke Claesz.
Johan Geerridtsz getuigt dat hij afgelopen week, toen de soldaten uit Holland weer kwamen, met veel
soldaten zat te drinken in het Tolhuys en hoorde dat er een vrouw uit Stockholm in het Tolhuys kwam
en zei dat volgens haar Gyse van Bloxiell had gezegd dat de soldaten zijn schip met geweld hadden
ingenomen, waarop de Stockholmse zei dat dat niet waar was, want dat Gyse voor hem, zijn vrouw en
zijn jongen 4 stuiver Brabants ontvangen had, evenals geld voor de vracht, hoeveel dat was, weet zij
niet. De veldschrijver zei ook nog dat Gyse voor hem en zijn jongen 4 stuiver gekregen had.
Johan Bitter en Ariaen Ariaensz getuigen dat zij hetzelfde gehoord hebben als boven vermeld.
Nr. 95

FOLIO:

26v

DATUM:

23 september 1536

Claes Dubbeltsz en Geerloff Backer getuigen dat zij afgelopen vrijdag zaten te drinken bij Dirick Olde
waar nog andere mensen waren. Terzelfdertijd wilde Willem Timmerman in de Hagen van Gheert van
Coesfelt, schoenmaker, en Luytgen Smyt vijf paar ossen kopen van de zes die Gheert en Luytken
samen weidden op het land van burgemeester Jan van de Vecht, achter Oosterholt. Deze zaak werd
overgedragen aan getuigen, die er een overman bij zouden kiezen, n.l. Luytgen Schoemaker. Deze
mannen hebben besloten dat Willem Timmerman voor ieder paar ossen 19 ph.g. zou betalen op de
afgesproken termijn.
Claes Dubbeltsz getuigt dat de uitspraak gedaan is en het bedrag op tafel werd geschreven zoals
Geerloff Backer had geëist; i.v.m. andere zaken was hij al weggegaan. Willem zou dan 6 vanen
Hamburger bier betalen, die hij in mindering van de koopsom kon brengen.
Luytgen Schoemaker getuigt dat alles gebeurd is zoals beschreven.
Arent van Delden, smid, getuigt dat hij er ook bij was en dat alles zo heeft plaats gevonden. Hij hoorde
toen de verkoop geschiedde, dat de kopers een behoorlijke zaak wilden doen en dat men na de
uitspraak tevreden was.
Nr. 96

FOLIO:

27

DATUM:

23 september 1536

-Van het varken.
Dirick Hoefsmyt en Henrick Messmaker getuigen dat zij gezien hebben toen de pachter het loslopende
varken van Wynolt Metseler schutte, dat Wynolt bezig was een varkenshok te timmeren en dat
daardoor het varken een groot deel van de dag op straat gelopen had. Zij melden tevens dat Wynolt
zijn kinderen had opgedragen op het varken te letten en dat dit niet gelukt was.
Nr. 97

FOLIO:

27

DATUM:

5 oktober 1536

-Tussen Alyt Trumpers en Nelle, de vrouw van Peter Wencksz.
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Hermen Heere, Peter Cuper en Dirick van Lochem getuigen dat zij na de dood van Geese Trumpers
in haar huis zaten en hoorden dat Nelle, de vrouw van Peter Wenck, met Alyt, de nicht van wijlen
Geese, afrekende. Zij hoorden dat het ging om 4 ph.g. courant geld. Hermen en Dirick getuigen verder
dat Nelle naderhand tegen hen zei dat zij van die 4 gulden twee rijders had betaald en vroeg hen naar
Alyt, de nicht van Geese te gaan om haar te vragen om uitstel voor de andere 2 gulden. Haar man
zou n.l. naar de markt gaan en zodra hij weer terug was, zou zij het geld betalen.
Nr. 98

FOLIO:

27v

DATUM:

7 oktober 1536

-Tussen Engbert Robertsz en Jan Aertsz.
Ghert Evertsz, Evert Ghertsz en Joachim Egbertsz getuigen dat zij omstreeks mei aanwezig zijn
geweest in het Moriaens Hoeft, waar Engbert Robertsz van Johan Aertsz een schuit kocht voor 8 ph.g.
Zij hoorden dat Johan Aertsz zei dat hij niemand wilde manen om geld dan Engebert Robertsz, want
hij was de voornaamste waterheer. Getuigen zagen dat zij het eens waren geworden en hebben hun
aandeel in de acht gulden aan Egbert al betaald, zodat zij samen op het zelfde water kunnen gaan
vissen.
Cornelys de waard van het Moriaens Hoeft zegt dat alles zo gebeurd is.
Nr. 99

FOLIO:

27v

DATUM:

11 oktober 1536

-Tussen Jan Lambertsz en Arent Coertsz.
Johan Volmersz getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden aanwezig is geweest bij de Drie
Bruggen waar Arent Coertsz van Jan Lambertsz 3 schippond ossenhuiden kocht, het pond voor een
½ braspenning, waar Arent 4 kannen Hamburger bier op betaalde. Na deze koop, zei Arent tegen
Johan Lambertsz dat hij de volgende dag de huiden wilde komen halen, waarop Johan zei dat het niet
zeker was of hij ze dan al had. Arent nam hier geen genoegen mee en wilde ze de volgende dag
hebben.
Getuige Johan en Jacob Henricksz melden dat Arent en Johan de volgende dag bijeen waren en zij
hoorden dat Johan tegen Arent zei dat hij hem de huiden wilde helpen zouten, omdat ze er nu niet
waren en bovendien zou hij hem een maand krediet geven en als ze er met St. Maarten nog niet
waren, zou hij de schade betalen.
Frans inde Parse en Kersken Petersz getuigen hetzelfde.
Michiell Hermensz getuigt ook dat het pond voor een ½ braspenning verkocht werd.
Nr. 100

FOLIO:

28

DATUM:

11 oktober 1536

-Tussen Jan Abbe en Claes van den Vene.
Mr Willem Bussenschutter, Claes Kerstkensz en Johan Bruynsz getuigen dat zij ongeveer 1½ jaar
geleden aanwezig zijn geweest bij Johan Sceeps, waar zij bemiddeld hebben in een twist tussen
Johan Abbe en Claes van den Vene; er werd besloten dat Johan aan Claes 9 snaphanen zou betalen
en 2 voor het gelag, waarmee het probleem moest zijn opgelost.
Nr. 101

FOLIO:

28

DATUM:

11 oktober 1536

-Tussen de weduwe van Jelle Pelser en de executeurs testamentair.
Jacob[ je ], de vrouw van Alfert van den Veen, getuigt dat zij afgelopen winter aan de weduwe van
Jelle Pelser 27 gulden geleend heeft, die zij in Amsterdam van Peter Witmaecker weer terug zou
krijgen. Hoewel zij met een kwitantie van de weduwe van Jelle bij Peter Witmaecker is gekomen, wilde
deze haar niet betalen, omdat de executeurs van het testament van Jelle hem verboden hadden
iemand te betalen, behalve de kinderen van Jelle. Getuige is dus zonder betaling van het geleende
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geld thuis gekomen. Zij had in Amsterdam nog een borg willen aanstellen, maar de executeurs
hadden het verboden.
Nr. 102

FOLIO:

28v

DATUM:

23 oktober 1536

-Tussen Hermen Glasemaecker en Thys , Thys.
Rotger Schuerman en Hans Petersz getuigen dat Hermen Glasemaecker en Thys Coelgreve voor de
Drie Torens met elkaar in botsing kwamen en getuigen hoorden dat Thys tegen Hermen zei dat hij en
zijn vrouw de pokken hadden en hij stak zijn tong tegen hem uit. Hij zei ook dat hij hem wel zou
pakken en meer van dat soort woorden. Zij gingen samen naar Gheert Scroers huis, waar de
verwonding geschiedde.
Claes Witte, schout, getuigt dat hij gehoord heeft dat Thys en Hermen van de Drie Torens weggingen
met kwade woorden en dat Thys tegen Hermen zei dat Hermen hem in stukken wilde breken en kapot
maken en dat hij dat nu maar moest doen. Hermen trok zijn mes en stak naar Thys.
Nr. 103 FOLIO:
28v
DATUM:
25 oktober 1536
-Tussen Gheert Baeck en Jacob Jansz en Giesbert Giesbertsz.
Gheert Baeck en Jacob Jansz getuigen dat er onenigheid geweest is tussen getuigen en Giesbert
Giesbertsz over een stuk land in Zalkerbroek, dat toebehoorde aan de pastoor van Kamperveen en
dat verhuurd was aan Giesbert, maar dat zij niet konden leveren. Getuigen zijn met Giesbert iets gaan
drinken in de Barse en hebben hun probleem voorgelegd aan Claes Kerskensz en Johan Kerckhof,
die een uitspraak hebben gedaan. Getuigen zouden Giesbert Giesbertsz voor de schade die hij had
geleden met St. Maarten 9 g.g. min 1 oord betalen, waarmee alles moest zijn opgelost.
Claes Kerskensz getuigt dat hij de moetsoen heeft helpen verdedigen en dat alles gebeurd is zoals
beschreven.
Nr. 104

FOLIO:

29

DATUM:

25 oktober 1536

-Tussen Garwijn Backer en Alyt van Dulman.
Arnt Coster getuigt dat hij met kapelaan Nenne afgelopen maandag op de Belt geweest is om wijlen
Alyt van Dulman haar kerkenrecht te doen en dat wijlen Alyt tegen de kapelaan en hem zei dat zij
schuldig was aan Garwijn Backer ongeveer 30 courante gulden, waarvoor zij als betaling aan diens
vrouw geleverd had diverse garens voor 10 ph.g., voor wel twee gordels, nog een bed met een deken
voor 6 ph.g. en een zeiltje voor 3 ph.g.: samen voor 19 ph.g.
Johan van Dulman en Hermen Jansz getuigen dat zij ook aanwezig waren op de Belt en dat getuigen
hen zeiden dat Alyt hen dit gezegd had.
Nr. 105

FOLIO:

29

DATUM:

25 oktober 1536

-Van Henrick Schoemaecker.
Gheert Smyt, Henrick Sloetemaecker en Willem Bolte getuigen dat zij een tijdje geleden wacht liepen
met Henrick Schoemaecker en Sweer Nap en dat Sweer dronken op het wachthuis kwam en tekeer
ging tegen een ieder. Zij zagen dat Henrick hem beet pakte en van de bank duwde, maar zij hebben
niet gezien dat Henrick een mes, stok, steen of ander verboden wapen tegen hem gebruikte; zij
melden tevens dat Henrick hem niet verwond heeft. Of de verwonding door zijn dronkenschap is
veroorzaakt, weten zij niet.
Nr. 106

FOLIO:

29v

DATUM:

-Tussen de weduwe van Hermen Raven en Henrick Lourre.
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Arent Cremer, Henrick Jacobsz, Henrick Willemsz en Jacob Aertsz getuigen dat wijlen Hermen Raven
vorig jaar 50 pond geboden had op het eerste segen [ viswater ] van Nateers. Getuigen hoorden, toen
Hermen en Henrick Lourre samen uit de Wijnkelder kwamen, dat Hermen klaagde dat hij zich op het
afmijnen had verkeken, waarop Henrick zei dat hij Hermen wilde helpen die 50 pond weer te
verkopen, dan ging het maar om een gulden of 5 of 6.
Nr. 107

FOLIO:

29v

DATUM:

27 oktober 1536

Salinck van Campen heeft onder ede verklaard dat hij op het schip van Tjarck van Franiker heeft
ingeladen drie porties vlas, voor 1½ gulden koeken, een zak met kastanjes en de helft van het hout
dat in het schip ligt en verklaart dat al deze goederen Salinck toebehoren. Daarom willen wij namens
onze burgers behulpzaam overkomen en zullen genoemde goederen schadeloos voor hem laten
volgen.
Nr. 108

FOLIO:

29v

DATUM:

27 oktober 1536

-Van Peter Glaesmaker.
Anna, de vrouw van Wyllem Glaesmaker, getuigt dat haar man een tijd geleden barrevoets op
bedevaart was geweest naar Hasselt naar het Heilige Sacrament en dat Peter Glaesmaker bij haar
kwam daags na St. Lucas, achter bij het vuur ging zitten en omdat hij zich in eerste instantie smadelijk
had uitgelaten over de bedevaart, vroeg zij hem ernaar. Peter antwoordde dat hij liever naar de Beuls
toren [ bordeel ] ging om overspel te plegen dan op bedevaart te gaan en meer van dat soort dingen.
Willem Glaesmaker getuigt dat hij terzelfdertijd wel hoorde dat Peter veel onbehoorlijke woorden
gebruikte, waarover Jacob Maelre hem bestraffend toesprak.
Jacob Maelre getuigt dat hij de woorden die Anna, de vrouw van Wyllem Glaesmaker, beschrijft, niet
gehoord heeft; maar toen Peter tot gildemeester was gekozen, hoorde hij dat men tegen Peter zei dat
hij als gildemeester de kaarsen voor het St. Lucasbeeld moest brengen en aansteken en dat Peter
antwoordde dat hij liever de kaarsen naar de Groenestraat bracht naar de armen. Getuige heeft toen
tegen Peter gezegd dat de tempel Gods goed moest worden verzorgd en dat God de kooplui daaruit
verdreven had. Hij wist wel dat Peter het niet met hem eens was en deze antwoordde dat hij in de kerk
geen zin had en meer van dat soort dingen.
Nr. 109

FOLIO:

30

DATUM:

14 november 1536

-Tussen Claes inde Swaene en leugenachtige Griete.
Lumme Messemaecker getuigt dat ongeveer zes jaar geleden hier het verhaal rond ging dat
leugenachtige Griete, ofwel Griete metter Waerheit, in Utrecht verbrand zou zijn. Getuige heeft ook
gehoord dat de vrouw van Claes inde Swaene zei dat zij het huis van Griete verhuurd had en 1 ph.g.
van de huur had ontvangen.
Mechtelt Jansz getuigt dat ongeveer zes jaar geleden genoemde Griete boven haar woonde op de
etage in het huis van Claes inde Swaene op het kerkhof en vandaar naar Utrecht trok.
Nr. 110

FOLIO:

30v

DATUM:

26 november 1536

-Van de voorwaarden voor het huwelijk van Alyt Trumper.
Jan Tonysz, Jan Breda, secretaris, Hermen Heere, Bernt van Werden, Peter Cuper en Dirick van
Lochem getuigen onder ede dat zij bevestigen dat zij met anderen aanwezig zijn geweest in de vasten
van dit jaar bij Peter Muller, waar zij geholpen hebben om de voorwaarden op te stellen voor een
huwelijk tussen Hermen ter Haer, Bergenvaarder en Alyt Trumpers, waar tevens een cedule van
gemaakt werd, door veel familieleden van beide zijden ondertekend, die zij in de rechtbank hebben
getoond. Hierin stond als volgt: Hermen ter Haer en Alyt Arntszdochter gaan trouwen en zij brengen
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elk allereerst alle goederen in die zij nu bezitten of zullen verkrijgen, op voorwaarde dat indien Hermen
vóór Alyt mocht overlijden zonder nakomelingen, Alyt de familie van Hermen niet meer zal uitbetalen
dan 100 g.g. waarvan zij als morgengave weer 50 g.g. terugkrijgt. Alles wat meer dan dat is, roerend
zowel als onroerend, zal zij behouden. Mocht Alyt sterven vóór Hermen zonder nakomelingen na te
laten, dan krijgt haar familie uit de gemeenschappelijke boedel 100 g.g. en haar zuster Andries nog 50
g.g. die zij haar al voor haar huwelijk beloofd heeft. Als Alyt van Hermen kinderen krijgt die sterven
zonder nakomelingen, dan zal de familie van Alyt altijd die 150 g.g. ontvangen voordat de boedel
verdeeld wordt. De zuster van Alyt, Andries, zal levenslang in het huis mogen blijven wonen, met kost
en verzorging en een plaatsje bij het vuur. Als Andries dat wil, zal men haar in een van de beste
gasthuizen of ander goed huis een kostkopers plaats bezorgen, waarvoor de 50 g.g. gebruikt zullen
worden die afkomstig zijn van wijlen Gese Trumpers en die via Alyt aan haar gegeven zijn. Alyt zal
haar nog een bed met toebehoren geven, potten, pannen en serviesgoed, zoals normaal is. Alyt zal in
haar nering blijven, kopen en verkopen zoals altijd.
Deze oorkonde is ondertekend door: Herman ter Haer, Alyt Trumpers, Raphael a Dalen, sacerdos,
Johan Breda, secretaris, Henrick van Cleve, Johan Tonysz, Bernt van Werden. Kapelaan Raphael is
genegen dit voor zijn eigen rechter te bevestigen.
Nr. 111

FOLIO:

31

DATUM:

29 november 1536

-Van de hengst van de rentmeester, verkocht aan Jan Aerntsz.
Willem Tymensz en Rutger de stadsdienaar getuigen dat zij omstreeks Pinksteren samen zaten te
drinken bij Henrick inde Gulden Arent, waar zij de koop hebben helpen maken, waarbij Jan Aerntsz op
de Cruyshoop van Willem, de stalknecht van de rentmeester, een bruine hengst met een bles kocht,
op voorwaarde dat hij gezond was en de merrie zou bevruchten; in dat geval zou Jan Aerntsz 22½
ph.g. betalen en ook de gulden voor de wijnkoop, die deels in mindering van de koopsom gebracht
zou worden. De volgende dag bleek dat de hengst zo ziek was dat hij niet op zijn benen kon staan en
de merrie niet kon dekken.
Nr.112

FOLIO:

31v

DATUM:

29 november 1536

-Tussen de zoon van Albert Snoeck en Laurens Droochscheer.
Henrick Dubbeltsz en Coert Glasemaecker getuigen dat zij omstreeks St. Jacob aanwezig zijn
geweest bij Peter Clockgieter, waar zij hebben helpen bemiddelen. Laurens Droochscheer was
schuldig aan de zoon van Albert Snoeck 4 koopmansgulden volgens een document. Er werd
afgesproken dat Laurens 2 gulden zou betalen en dat hij voor het gelag 8 of 9 mengelen bier zou
betalen waarvan Albert Snoeckzoon de helft zou voldoen.
Nr. 113

FOLIO:

31v

DATUM:

4 december 1536

-Van de gevangen soldaten.
Jacob Hoff getuigt dat hij gisteren nacht waakte en dat de bediende van het Brigittenhuis in de
Schepenkamer kwam en zei dat er soldaten in het huis waren die Egbert Melisz ongeveer dood
sloegen. Getuige is met andere aanwezigen naar het Brigittenhuis gegaan en zagen dat de soldaten
in de Wijnkelder tekeer wilden gaan. Getuige riep dat zij op moesten houden, wat ze niet deden. Toen
stak hij met zijn schavelijn [ spies ] op hen in zodat ze ophielden en weggingen. Zij stelden zich niet
teweer tegen de wachten.
Mr Reyner, stadsmetselaar en Johan Loeze getuigen hetzelfde.
Nr. 114

FOLIO:

32

DATUM:

-Over hetzelfde gevecht.
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Jacob Schuemer getuigt dat afgelopen zaterdag Gheert Cluppell, Egbert ten Buss en Gheert van
Essen bij hem zaten te drinken en nog veel anderen. Toen ze hadden afgerekend en naar huis wilden
gaan, kwam ongevraagd Crien Maesz met drie andere soldaten binnen vallen, zodat Gheert Cluppell
en de anderen opstonden en plaats maakten. Toen Gheert met zijn gezelschap vertrokken was,
begonnen de soldaten te spelen en er viel een dobbelsteen van de tafel. De bediende van het huis die
bij de tafel stond, wilde helpen zoeken naar de dobbelsteen, maar een van de soldaten gooide hem
een kaars naar het hoofd en gaf hem een schop, zodat de jongen het uitriep. Daarna zei Jacob in de
keuken bij zijn andere gasten dat ze de jongen ongemoeid hadden moeten laten, omdat hier andere
regels gelden dan bij de soldaten. Hij dacht er over om beklag te doen en Egbert Melisz was het met
hem eens. Crien Maesz reageerde hierop met een bedreiging tegen Egbert en toen Jacob dit hoorde
ging hij naar zijn bed om zijn degen te pakken; voordat hij hem had kunnen trekken, stonden alle vier
de soldaten met getrokken degen op de deel. Brigitte die het rumoer hoorde, kwam uit de keuken en
zag dat Jacob zijn mes in de hand had en de jongen ging naar Egberts kamer om zijn mes te halen en
dwong Jacob zijn mes weer in de schede te doen. Egbert en Brigitte weerden de slagen af en gingen
naar de Wijnkelder. In diezelfde tijd haalde de jongen ettelijke wachters op, die de soldaten uit de
Wijnkelder verdreven. Getuigen hebben hierover niet geklaagd en merkten op dat men wel gedronken
had.
Nr. 115

FOLIO:

32v

DATUM:

5 december 1536

-Van Geert Albertsz tegen Gerit Franckensz.
Jacob Claesz en Jan van Wieringen getuigen dat Geert Albertsz met recht Gerit Franckensz
aanklaagde omdat hij hem te schande zou hebben gemaakt met zijn afvaartbeurt. Getuigen waren
ook in Amsterdam en hebben gezien dat het de beurt van Geert Albertsz was om af te varen, maar dat
hij voor de slagboom stil bleef liggen en geen aanstalten maakte om te vertrekken. Zij hebben ook
gezien dat Gerit Franckensz zijn schip buiten de slagboom legde en dat daarna vreemde kooplui
langs kwamen en dachten dat zij met hem uit konden varen. Getuigen hoorden dat Gerit tegen de
kooplui zei dat hij niet zou afvaren. Mochten zij afvaren met het Hasselter karveel, zoals gebeurde,
dan hebben getuigen niet gezien dat Gerit de kooplui daarbij behulpzaam was.
Nr. 116

FOLIO:

33

DATUM:

7 december 1536

-Tussen Hans Petersz en Abbeke Stachouwer.
Hans van Osenbrugge en zijn vrouw Dirck [ je ] getuigen dat ongeveer drie weken geleden bij hen een
koopovereenkomst heeft plaats gevonden, waarbij Abbeke Stachouwer aan Hans Petersz zijn karveel
verkocht, waar hij nu in vaart. De koop is geregeld door Hans van Osenbrugge en Arent Lubbertsz,
verver, die unaniem besloten dat Hanske Petersz het karveel van Abbeke zou ontvangen met alle
toebehoren m.u.v. het bed; Hanske zou hem 440 Hollandse gulden betalen in drie termijnen, waarmee
zij beiden tevreden waren. Zij melden verder dat er 3 koopmansgulden op de wijnkoop werden gezet.
die Hans zou betalen en volgens scheepsrecht in mindering zou brengen van de koopsom. Hans
Petersz gaf een godspenning, maar toen wilde Abbeke deze niet aannemen en de koop niet door
laten gaan. De vrouw van Abbeke kwam erbij en was eerst niet tevreden met de koop, maar
accepteerde later wel de godspenning. Ze zei tegen Hans dat ze de koop wel goed vond. Getuigen
zeggen ook dat Abbeke van de 3 gulden voor de wijnkoop 1 gulden besteedde in een ander gelag.
Later rekende hij de 2 gulden af met de waardin.
Arent Lubbertsz, verver, getuigt dat de uitspraak heeft plaats gevonden na beraad en dat de vrouw
van Abbeke kwam en eerst niet tevreden was, maar tenslotte de koop aannam. Alles is gebeurd zoals
beschreven door getuigen.
Nr. 117

FOLIO:

33v

DATUM:

-Tussen Wibrant Woltersz en Geertruydt Sticker.
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Jacob Coster getuigt dat een tijd geleden Geertruydt Sticker bij hem is gekomen en zei dat ze aan
Foyckele, de vrouw van schipper Wibrant Woltersz haar huis verhuurd had dat achter de Nieuwe Muur
ligt en vroeg hem of hij het huurcontract wilde schrijven. Zij heeft hem de tekst gedicteerd en hij heeft
dat genoteerd. Toen hij klaar was heeft hij de charters naar haar gebracht, want zij was er niet bij toen
hij ze schreef en hij heeft ze niet aan haar voorgelezen.
Nr. 118

FOLIO:

33v

DATUM:

10 december 1536

-Tussen Bartolt Jansz en Bele Olislager.
Gerrit Brouwer getuigt dat de vaars die Bele Olyslager tegenwoordig op stal heeft staan van hem is en
dat hij hem vóór St. Michael aan Henrick Coepsz verkocht heeft.
Henrick Coepsz getuigt dat het de vaars is die hij van Gerrit gekocht heeft en dat hij de vaars met
Bartolt Jansz geruild heeft voor een stier.
Nr. 119

FOLIO:

34

DATUM:

11 december 1536

Grietje, de weduwe van Hermen Witte, getuigt dat Claes Coepsz aan Albert van Schoenhoven 4
koopmansgulden schuldig was en dat zij beslag heeft laten leggen op het geld bij Claes; hij heeft
beloofd haar de 4 gulden te betalen, want zij had dat bedrag nog tegoed van Albert.
Nr. 120

FOLIO:

34

DATUM:

29 december 1536

-Tussen Jan Hermensz en de man uit Harderwijk.
Rotger Willemsz en Albert Seylmaecker getuigen dat zij een tijd geleden beslag hadden laten leggen
bij Johan Hermensz in Dronten op een partij vis die toebehoorde aan burgers in Harderwijk. Wijlen
Claes Doedensz had hiertoe het recht omdat hij van de stad Harderwijk nog het e.e.a. tegoed had.
Nr. 121

FOLIO:

34

DATUM:

3 januari 1537

-Van broeder Gheert.
Jorien Jacobsz, Jan Jansz en Jan Penninck getuigen dat zij in de week van St. Victor, dat was in de
week voordat broeder Gheert vermoord werd, gewerkt hebben in Brunnepe in het klooster om grond
te sjouwen naar het vleeshuis op de binnenplaats. Toen zij ’s avonds in het klooster gingen eten,
zagen zij in de zaal waar de knechten altijd eten Gerridt Koete, de broer van Heymen Koete, en zij
aten daar toen met zijn drieën samen met Heymen. Toen zij weggingen bleef Gerridt bij zijn broer
Heymen en die vertelde later aan getuigen dat ene Lubbert, de zoon van Egbert Hulman, die naar
Kampen gebracht was, hem had verwond; zij melden ook dat zij voordien nooit grond gesjouwd
hadden voor het convent dan in die ene week.
Nr. 122

FOLIO:

34v

DATUM:

3 januari 1537

Griete Claes en Beerte Henrix getuigen dat op St. Victor, in de periode dat broeder Gheert in
Brunnepe vermoord werd, hen ’s morgens omstreeks 6 uur Heymen Koete, de knecht in Brunnepe,
met zijn broer Gerrit Koete tegemoet kwam; zij kwamen beiden uit Brunnepe, maar gingen niet naar
de stad maar naar de St. Nicolaasdijk.
Nr. 123

FOLIO:

34v

DATUM:

6 januari 1537

-Tussen Goessen Roloffsz en Lubbert van Ensz.
Claes van Driehuysen getuigt dat hij een tijd geleden aanwezig was bij Hermen Symonsz, toen
Lubbert van Ensz van Goessen Roloffsz een zeil voor zijn schuit kocht. Als Lubbert met zijn schip uit
Nijmegen kwam, zou Goessen hem daarvoor 3 hoornsgulden geven.
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Nr. 124

FOLIO:

35

DATUM:

6 januari 1537

-Tussen Dirick van Ysselmuyden en Thomas Schoelapper.
Henrick Koeckman en Hermen Symonsz getuigen dat zij omstreeks St. Maarten aanwezig waren toen
Thomas Scholapper van Dirick van Ysselmuyden een stuk land huurde in Mastenbroek, voor 13
gulden per jaar, voor zes jaar lang, m.i.v. Martini. Thomas zou voor de wijnkoop 3 oord van een
goudgulden inleggen, waarvan hij 1 oord in mindering zou brengen van de eerste betaling. Voor het
betalen van de pacht werd Rotger Willemsz borg en daarmee was Dirick tevreden.
Nr. 125

FOLIO:

35

DATUM:

12 januari1537

-Tussen priester Jasper van Leeuwen en mr Willem over de haag.
Mr Jacob, zangmeester van de Buitenkerk, getuigt dat hij ’s anderendaags een overeenkomst tot
stand gebracht heeft op verzoek van beide partijen. Mr Willem zou voor de twijgen die priester Jasper
had laten snijden en binden, 10 gulden per bos betalen waarvan 1 gulden in de hand van Jasper. Als
mr Willem de twijgen die nog op de grond lagen, gebonden wilde hebben, dan mocht hij daar zelf
iemand voor inhuren.
Nr. 126

FOLIO:

35v

DATUM:

15 januari 1537

-Tussen Cornelys van Alkmaer en de stad, over de wacht.
Henrick Coepsz, Jan Claesz en Jan Henricksz getuigen dat zij, toen het rumoer van het gevecht van
de soldaten in het Bregittenhuis plaats vond, door de wachters van het Bregittenhuis gehaald werden
en zagen dat Cornelys van Alckmaer zijn mes getrokken had, maar er niet mee stak en alsmaar riep
“vrede, vrede”.
Nr. 127

FOLIO:

35v

DATUM:

15 januari 1537

-Tussen Cornelys van Roerloe en Luytken Jansz.
Aernt van Hardenberch en Willem Schoemaecker getuigen dat ongeveer zes weken geleden zij
aanwezig waren bij Anna Blauwe, waar Cornelys van Roerloe aan Luytken Janszoon zes huiden wilde
verkopen en zei dat hij daarvoor wel rogge wilde hebben. Deze antwoordde dat hij net zo lief geld gaf
dan rogge; de koop werd gesloten en Luytkenszoon zou voor het ene pond leer 8 plakken geven en
voor het andere pond leer 7½ plakken, zodat Luytkenszoon vier pond kreeg.
Nr. 128

FOLIO:

35v

DATUM:

15 januari 1537

-Tussen Hermen Middeldorp en Reyner van Drienhuysen.
Wibrant Woltersz en Claes van Drienhuysen getuigen dat zij omstreeks St. Michael met Hermen ter
Beeck, Hermen Middeldorp, Reyner van Drienhuysen e.a. in Dantzig waren en zaten te drinken. De
twee Hermens en Reyner waren aan het praten en getuigen hoorden dat Reyner tegen Hermen ter
Beeck en Hermen Middeldorp zei dat hij afzag van de helft van het schip en hij zei ook dat God zijn
armen en benen mocht breken als hij weer op het schip kwam en meer van dat soort uitspraken, die
zij niet onthouden hebben.
Nr. 129

FOLIO:

36

DATUM:

15 januari 1537

-Van de erfgenamen van Aeffken Geerts.
Alyt Reyners, 82 jaar oud en bij haar volle verstand, getuigt dat zij geboren is in ht land van
Vollenhove en dat zij de moeder van wijlen Aeffken Geerts gekend heeft en dat wijlen Aeffken een
bastaard oom had, de broer van haar moeder, genaamd Jan Lubbertsz. De moeder van Aeffken had
ook nooit echte broers of zusters gehad.
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Nr. 130

FOLIO:

36

DATUM:

16 januari 1537

-Van de wijn van Willem Hartgensz, in beslag genomen op de Sont.
Hans van Groningen en Johan Aertsz getuigen dat zij omstreeks Pinksteren een jaar geleden, in
1535, op het Rostocker karveel waren, waarvan Jacob Duercoep de schipper was en Claes Guysbuer
en Hans Wolff de beide hoofdlieden. Op bevel van de hoofdlieden, haalde Berent Dietloff onder
Bornholm een partij wijn uit Alicante uit een Kamper schip van schipper Gheert Schoemaecker en een
kwart boter uit de verpakking; deze artikelen waren eigendom van Willem Hartgensz en Luycas van
Bruynswick. De wijn was bestemd voor de bemanning en werd opgedronken, waarbij getuigen voor
hun deel 2½ gulden moesten betalen, die werd ingehouden op hun gage.
Nr. 131

FOLIO:

36v

DATUM:

22 januari 1537

-Tussen Fye Martens en de erfgenamen van Henrick Martensz
Geerloff Backer getuigt dat hij een tijd geleden van Fye Martens 25 ph.g. ontvangen heeft en dat zij
zei dat het geld afkomstig was van laken dat zij in Amsterdam had laten verkopen.
Nr.132

FOLIO:

36v

DATUM:

22 januari 1537

-Tussen de Cellezusters en de kinderen van Jan van Heerden.
Reyner ter Helle en Henrick van Heerde getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen de Cellezusters
de dochter van wijlen Jan van Heerde aannamen als kostkoopster, op voorwaarden die in het
stadsboek genoteerd werden. Getuigen melden tevens dat, als Jans dochter iets mocht erven, zij dit
aan de zusters wilde geven. Hierop werd niet geantwoord.
Nr. 133

FOLIO:

36v

DATUM:

22 januari 1537

-Tussen Jacob Hoff en Jacob Coertszoon.
Arnt Lubbertsz en mr Volcker van Urck getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden aanwezig
zijn geweest in het Tolhuis, waar Jacob Coertszoon van Jacob Hoff een huis wilde kopen dat bij de
OLV kerk lag, genaamd de Tempel. Omdat het avond werd, ging Jacob Coertszoon naar de Hagen en
gaf Jacob Pannebacker een volmacht om namens hem op te treden. Getuigen zijn van het Tolhuis
naar de Groene Deur gegaan waar de zaak werd overgedragen aan getuige Arnt en Robert Gheertsz
als overlui en mr Volcker en Jacob Pannebacker als zegslui. Er werd een uitspraak gedaan: Jacob
Coertszoon zou Jacob Hoff voor het huis 74 g.g. betalen en 1 gulden voor het gelag, niet op kosten
van Jacob Hoff. Jacob Hoff zou een jaarlijkse rente van 3 pond uit het huis behouden, de rest was
voor rekening van Jacob Coertszoon.
Robert Gheertsz getuigt hetzelfde.
Nr. 134

FOLIO:

37

DATUM:

24 januari 1537

-Tussen mr Rycolt Willemsz en Hermen Peterz.
Cornelys Gheertsz en zijn vrouw Lubbe getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig waren
toen bij hen thuis Hermen Petersz uit Steenwijk een schuit kocht van mr Rycolt Willemsz. Hij bleef mr
Rycolt 4 ph.g. en 15½ stuiver Branbants schuldig en Hermen wilde dat de knecht van de herberg
namens hem daarvan een document schreef, wat ook gebeurde. Hermen zette zijn merkteken met
krijt op de tafel zodat het overgenomen kon worden in het document.
Nr. 135

FOLIO:

37v

DATUM:

-Tussen Gerridt Hollander en Knop van der Heyden.
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Luytken Smyt getuigt dat afgelopen zomer Knop van der Heyden bij hem kwam en vroeg of hij naar
het Kampereiland wilde komen om naar zijn paard te kijken en het te genezen. Getuige is dus naar
het Kampereiland gegaan om het paard te bekijken en zei dat hij er wel een heelmeester voor zou
sturen, die het paard zou genezen. Het paard had wormen aan zijn voet.
Rycolt Wageman getuigt dat Knop van der Heyden ook bij hem kwam om naar het paard te kijken. Hij
zag dat het paard wormen aan de voet had en volgens hem ook nog andere gebreken; het paard
deugde niet. Hij ging weg en wilde er niets meer mee te maken hebben.
Nr. 136

FOLIO:

37v

DATUM:

26 januari 1537

Priester Johan van Helsborch getuigt dat hij omstreeks Allerheiligen bij Willem van Genemuyden is
geweest om diens ‘kerkrecht’ te doen en dat Willem in zijn testament zette voor zijn vrouw: het bed
waarin hij lag, 1 kastje, 3 tinnen kannen, 2 schotels en 2 stoelen elk met een kussen. Getuige maakte
hiervan aantekeningen die hij voorlas aan Henrick Hermensz; deze reageerde door op te merken dat
hij nog een zuster had en dat hij haar goederen niet weg kon geven. Hij zei geen ja en geen nee tegen
de legaten.
Celie, de vrouw van Lubbert van Genemuyden, getuigt dat zij ook aanwezig was bij het voorlezen,
maar zij heeft niet gehoord dat Henrick zei dat hij akkoord ging met de legaten.
Nr. 137

FOLIO:

38

DATUM:

26 januari 1537

-Tussen mr Claes ter Maete en zijn zuster.
Ave, de zuster van Johan Scepeler en Geertruydt, de vrouw van Henrick van Steenre, getuigen dat zij
ongeveer acht jaar geleden aanwezig zijn geweest, toen de erfgenamen van wijlen mr Henrick
Garbrantsz zijn nagelaten goederen samen verdeelden en zij melden dat de erfgenamen geen geld
verdeelden. Er bleef een stuk doek onverdeeld en Marryken Henricx zou de overdeelde zaken
voorlopig beheren en zo nodig weer inbrengen. Van de verdeelde goederen kreeg zij een derde deel
en er was niet meer zilver dan drie lepels en getuigen hebben ook geen koffer gezien.
Nr. 138

FOLIO:

38

DATUM:

26 januari 1537

-Van Marryken, de weduwe van mr Henrick Gerbrantsz en mr Henricks erfgenamen.
Lysbeth, weduwe van Claes Doedensz, getuigt dat enige jaren geleden Marryken, de weduwe van mr
Henrick bij haar kwam en een klein houten kistje meebracht, waarvan ze wilde dat getuige Lysbeth het
zou bewaren. Zij meldt dat Marryken de sleutel van het kistje zelf hield en Lysbeth wist niet wat er in
het kistje zat, evenmin of het gebeurde tijden het leven van mr Henrick; voor zover zij zich herinnert,
vond het plaats na de dood van mr Henrick. Zij getuigt verder dat na het overlijden van mr Henrick
Marrykens broer met kapelaan Bernt bij het kistje zijn geweest, het met de sleutel hebben
opengemaakt en daar geld uitgehaald hebben om de schulden van overledene te betalen, zoals zij
zeiden. Hoeveel dat was, weet zij niet.
Nr. 139

FOLIO:

38v

DATUM:

26 januari 1537

-Van het geschoten paard.
Tymen van der Veen Evertsz, getuigt dat hij in 1521 toen Genemuiden door de Geldersen was
ingenomen, op de Greente hier bij Kampen een jonge hengst van drie jaar in de weide had gebracht
en dat drie jonge burgerkinderen uit Genemuiden op de Greente waren, om met handbussen ganzen
te schieten, waarbij zij de hengst in zijn achterste hebben geschoten, die daaraan dood ging. Jan
Wychersz uit Genemuiden, een van de gezellen, werd daarvoor vervolgd; hij vergoedde 14 ph.g. voor
het paard. Bij de onderhandelingen over de schade, kwam Jan Berentsz uit Genemuiden en zei dat
zijn zoon Gosen er ook bij was geweest; hij wilde, als man van eer, zijn deel van de schade betalen.
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Nr. 140

FOLIO:

38v

DATUM:

26 januari 1537

-Van het gevecht tussen Frans Tielmans en de knecht van Henrick mette Vleck.
Henrick mette Vleck getuigt dat hij met Frans Tielman, tijdens het drinken bij het bakkers gilde,
woorden kreeg over een weddenschap, over de juiste tekst. Frans stond op en wilde getuige bij het
hoofd grijpen. Dit ziende, heeft Henricks knecht Frans gepakt bij het hoofd en sloeg hem met zijn
vuist.
Thonys Lieffersz getuigt dat hij Henrick mette Vleck, na de woordenwisseling, naar zich toe trok en hij
zag dat de knecht van Henrick Frans Tielmans met de vuist tegen het hoofd sloeg zodat Frans
bloedde, voordat de knecht hem duwde.
Gerryt van der Lippe getuigt dat hij uit de gelagkamer kwam en zag dat Frans bloedde; hij weet niet
hoe dat kwam.
Nr. 141

FOLIO:

39

DATUM:

29 januari 1537

-Tussen Jan ten Hoeve en Lubbert van Genemuyden.
Peter van Wyringen getuigt dat omstreeks St. Michael, toen Lubbert van Genemuyden naar Hamburg
zou zeilen, Johan ten Hoeve en Claes Coepsz bij hem kwamen en hem zeiden dat hij gewoon bier en
bier voor de handel produceerde, wat tegen de regels was. Hij ontkende en vroeg of Lubbert van
Genemuyden geen bier had gebrouwen, maar dat was niet mogelijk want het mout was nog in molen.
Getuige wilde naar Lubbert gaan en hem zeggen dat als hij het bier thuis dronk, hij daarover accijns
moest betalen. Later is getuige naar Jan ten Hoeve en Claes Coepsz gegaan om te zeggen dat
Lubbert het bier thuis zou drinken en niet op het schip en dat hij daarover belasting zou betalen. Jan
en Claes waren hiermee tevreden.
Nr. 142

FOLIO:

39v

DATUM:

30 januari 1537

-Tussen Dirick Olde en Gheert van Brevoert.
Albert Gheertsz, hoofdbootsman, Willem Vleisch, Jan Warnersz en Ghiesbertsz getuigen dat zij
ongeveer vier jaar geleden met schipper Gheert van Brevoert naar Dantzig zijn geweest, waar zij naar
Henrick van Campen zijn gegaan. Daar zaten Gheert van Brevoert en Hans van Osenbrugge die
tegen getuigen zeiden dat Gheert om zes vaten jopenbier gevraagd had die de schipper onderdeks
zou neerzetten, omdat men vreesde op zee vijanden tegen te komen. Toen zij het schip in het kanaal
gebracht hadden, kwam er een schip langszij met het koopmansbier, waaronder het bier van Hans,
dat zij in het schip brachten in het vooronder. De schipper wilde dat niet hebben en zei dat het nog
niet nodig was het bier daar op te slaan; op zijn verzoek werd het anders opgeslagen.
Nr. 143

FOLIO:

40

DATUM:

30 januari 1537

-Tussen de stad en het St. Agnieten convent.
Henrick Hoff getuigt dat hij in het jaar 1510, met wijlen Giesbert van Leuwen namens de stad bevoegd
was om geld van het convent t.b.v. de stad te ontvangen; hij heeft toen van het St. Agnieten convent
150 g.g. ontvangen, maar omdat het bedrag nog niet voldoende was, heeft hij het convent opnieuw
benaderd en nog 50 g.g. ontvangen, die hij, met het eerste bedrag, aan de stad heeft uitgekeerd.
Zuster Alyt Wychers getuigt dat zij toen procuratrice was in het klooster en de 50 g.g. aan Henrick Hoff
heeft betaald, die het naar het Raadhuis bracht. Zij is bereid hier een eed op te doen.
[ akte is doorgehaald ]
Nr. 144

FOLIO:

40

DATUM:

30 januari 1537

-Tussen Jan ten Hoeve en de vrouw van Lubbert van Genemuyden.
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Wibrant Woltersz getuigt dat hij afgelopen zaterdag, toen Lubbert van Genemuyden en Jan ten Hoeve
samen van de rechtbank kwamen, gehoord heeft, dat de vrouw van Lubbert tekeer ging tegen Johan
ten Hoeve en o.a. zei dat Johan een moordenaar was en dat haar man vervolgd is vanwege de moord
die Johan gepleegd had.
Peter Jansz getuigt dat hij in die tijd gehoord heeft dat zij samen woorden hadden over een kan
Hamburger bier en elkaar uitscholden. Hij hoorde dat Johan zei dat hij gerechtelijke stappen moest
nemen, als hij hem tekort zou hebben gedaan. De vrouw van Lubbert zei Jan dat hij net een wolf was.
Lubbert die Guest en mr Jan Glasemaecker getuigen dat zij niet gehoord hebben wat ze tegen elkaar
zeiden.
Nr. 145

FOLIO:

40v

DATUM:

31 januari 1537

-Tussen Bastiaen, de neef van wijlen Johan van Benthem en de erfgenamen van wijlen Peterke.
Borcke Vriese getuigt dat hij ongeveer negen jaar geleden gezien heeft, dat wijlen Johan van
Benthem een schuit uit Friesland haalde met 1 last goederen, vol huisraad, kisten, kussens e.d. die
eigendom waren van de moeder van Bastiaen, de neef van Johan.
Alyt Alberts getuigt dat zij de goederen hier heeft zien aankomen en dat de vrouw van wijlen Johan
haar zei dat er in de schuit ook nog 2 bedden waren met 4 dekens, 3 koperen potten, 1 ketel, veel
stoelkussens en bedkussens, 1 kist, 1 schijf, 3 tinnen schotels met 1 kwart- en 1 mengele kan en
enige stoelen.
Anne Kerckhoff getuigt dat zij het schip ook heeft zien komen en dat de vrouw van wijlen Johan haar
zei dat van haar gestolen waren 2 paar mouwen met zilveren haken, die op de Friese manier met een
koralen pater noster met 6 zilveren eikeltjes versierd waren, die volgens haar van de moeder van
Bastiaen waren geweest.
Nr. 146

FOLIO:

40v

DATUM:

31 januari 1537

-Tussen Wolff Schinckell en een verwer uit Hoorn.
Gheert Baeck getuigt dat hij omstreeks St. Jacob met Tymen Ysbrentsz uit Steenwijk van Wolff
Schinckel tien pijpen weet gekocht heeft, de pijp van 25½ g.g., waarvan jonge Jacob Petersz uit
Hoorn ook een pijp ontvangen heeft, zo ook Claes Garbrantsz uit Neerden.
Nr. 147

FOLIO:

41

DATUM:

3 februari 1537

-Tussen Willem van Genemuyden en zijn vrouw Elsabe.
Thele, de vrouw van Lubbert van Genemuyden en Geertruydt Cornelis getuigen dat zij geholpen
hebben bij het opstellen van de voorwaarden voor het huwelijk tussen wijlen Willem van Genemuyden
en Elsabe Tripmaecker; zij hebben toen gehoord dat Elsabe tegen wijlen Willem zei dat ze geen
spaargeld had of verborgen schulden en dat de huisraad haar toebehoorde; zij had evenmin goederen
die bezwaard waren.
Nr. 148

FOLIO:

41

DATUM:

3 februari 1537

Lubbert de Gheest en Henrick Hermensz getuigen dat, toen de vrouw van Lubbert van Genemuyden
en Johan ten Hoeve op het Raadhuis woorden met elkaar hadden over accijns, zij daarbij aanwezig
waren en hoorden dat zij onenigheid hadden over een kan Hamburger bier, maar zij hebben niet
gehoord dat de vrouw tegen Jan ten Hoeve woorden als verrader e.d. gebruikte, maar alleen
spottende woorden. Als zulke woorden gebruikt zijn, dan willen zij duidelijk stellen dat zij niet de
bedoeling hadden daarom te lachten of Jan ten Hoeve of iemand anders te krenken.
Nr. 149

FOLIO:

41

DATUM:
31

3 februari 1537
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Engele, de vrouw van Jan ten Hoeve, getuigt dat Lubbert van Genemuyden en zijn vrouw Thele haar
ook voorgehouden hadden dat Anna Tripmaker haar niet betaald had en dat zij terzelfdertijd hoorde
dat Anna daarna tegen Thele zei dat ze een valse eed had afgelegd over de betaling van de gulden.
Zij meldt dat ze ook hoorde dat Thele daarop antwoordde dat het niet zo was en dat zij, Anna, veel
vaker een valse eed had afgelegd.
Jacob[ je ], de vrouw van Alfert van den Veen, getuigt dat zij, toen de vrouw van Lubbert van
Genemuyden en Anna Tripmaker woorden hadden, aanwezig was en toen zij weg wilde gaan zei
Anna Tripmaker dat ze naar de burgemeester wilde gaan om te klagen dat ze van een valse eed werd
beschuldigd. Getuige heeft niet anders gehoord.
Nr. 150

FOLIO:

41v

DATUM:

7 februari 1537

-Tussen Alfert van den Vene en Jelys van Groningen.
Egbert Roebertsz en zijn vrouw Geertruydt getuigen dat in 1535 omstreeks St. Jan iemand uit
Groningen, genaamd Jelys, Alfert van den Veen gerechtelijk aansprak voor achterstallige tins die
Jelys jaarlijks ontving uit het huis van wijlen Evert van den Veen. Toen zij naar de rechtbank geweest
waren, kwam die Jelys bij hen en zei dat Alfert hem betaald had en liet het geld zien dat hij had
ontvangen.
Nr. 151

FOLIO:

41v

DATUM:

7 februari 1537

-Van het gevecht tussen Gheert Gyse en Henrick Cuper.
Claes Rueter getuigt dat hij in de afgelopen herfst waakte in de Venepoort en dat Gheert Gyse en
Henrick Cuper toen woorden met elkaar hadden; hij zag dat Gheert een schavelijn [ spies ] in zijn hand
nam, maar hij heeft niet gezien dat hij Henrick daarmee stak.
Nr. 152

FOLIO:

42

DATUM:

9 februari 1537

-Tussen Albert Vriese en Roloff Stolte.
Laurens Vriese en Evert van Dulman getuigen dat zij ongeveer acht of tien dagen geleden aanwezig
waren in de Gulden Helm, waar Albert Vriese en Roloff Stolte samen meerdere koopovereenkomsten
afrekenden die zij samen hadden gesloten. Omdat zij het onderling niet eens werden, hebben zij
getuigen gevraagd om een uitspraak te doen: er werd afgesproken dat Roeloff contant aan Albert 1
hoornsgulden zou geven en 7 Hamburgse stuiver voor het gelag en daarmee moest alles afgelopen
zijn.
Nr. 153

FOLIO:

42

DATUM:

16 februari 1537

-Tussen Wibrant Woltersz en Henrick van Mullem.
Schipper Ytze en Evert van Drienhuysen getuigen dat zij ongeveer een maand geleden bij Henrick
van Mullem zaten te drinken en dat Hermen Middeldorp aan Henrick van Mullem meerdere vaten
jopen bier verkocht die hij in Amsterdam had liggen. Zij melden dat Wibrant Woltersz en Willem
Hartgensz elk bij diezelfde koop ook een vat wilden hebben en dat Hermen tegen Henrick zei dat hij
niet wist of er van de partij in Amsterdam iets verkocht was en sprak daarom af dat Wibrant en Willem
twee of drie vaten van tevoren zouden ontvangen; als dan bleek dat er voldoende voorraad was, dan
zou dat voor Henrick van Mullem zijn. Henrick ging hiermee akkoord en getuigen zagen dat Wibrant
en Willem elk geld gaven voor de wijnkoop. Zij hebben niet gezien of Henrick ook voor de wijnkoop
inlegde, want Lubbek van Mullem zei dat hij maar moest afwachten of hij nog iets zou ontvangen.
Nr. 154

FOLIO:

42v

DATUM:

-Tussen Dirick Petersz en de weduwe van Dirick Caeters.
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Stolte Jan en Thys Claesz getuigen dat zij op maandag vóór vastenavond met Dirick Petersz van
Mugen van hier naar Deventer voeren en toen zij ongeveer bij Westenrade waren, bij het tegelbedrijf
van Blauw, kwam daar Dirick Caeters met zijn schuit vanaf Hattem. Dirick Petersz voer voor de wind
en zij getuigen, met de opvarenden van het schip, riepen naar Dirick Caeter dat hij overzijds moest
keren met zijn schuit, omdat zij niet konden wenden. Dirick Petersz veroorzaakte een groot ongeluk en
voer de schuit omver. De schipper met getuigen en de opvarenden betreurden dit zeer.
Hermen Valck en Willem Eysinck getuigen hetzelfde en melden dat de schipper vóór in het schip zat
en dat Henrick Bonger aan het roer stond.
Willem Eysinck getuigt ook dat hij door de koopman gehuurd was en niet door de schipper en dat hij
op bevel van de koopman de anderen heeft ingehuurd. Toen het ongeluk was gebeurd, wierpen
getuigen het anker uit en noch de schipper noch getuigen hebben touwen aan land vastgemaakt, dat
deden de huurlui.
Nr. 155

FOLIO:

43

DATUM:

20 februari 1537

-Tussen Giesbert Giesbertsz en Gheert Baeck.
Evert Hermensz en Jacob Jansz getuigen dat zij omstreeks mei samen naar Buckhorst gingen, omdat
getuige Jacob de jonker van Buckhorst wilde vragen naar een brief die hij aan de stad had gezonden.
Toen kwam daar Giesbert Giesbertsz die getuigen weg stuurde, zodat er verder niets gedaan kon
worden.
Nr. 156

FOLIO:

43v

DATUM:

22 februari 1537

-Tussen Geese Dubbeltsz en Coert Jacobsz.
Hessel Jansz, Geertken Jansdochter en Machtelt Jansdochter getuigen dat zij in de afgelopen herfst
aanwezig zijn geweest bij Geese Dubbeltsz, waar Coert Jacobsz van Geese tien duizend stenen
kocht, zoals Geese die van Dietmaer gekocht had, het duizend voor 27 stuiver Brabants.
Nr. 157

FOLIO:

43v

DATUM:

22 februari 1537

-Tussen Lubbek van Mullem en Jan ten Hoeve.
Anne Tripmaecker getuigt dat zij, vanwege de dienst die Johan ten Hoeve haar bewezen had, hem
vóór St. Petrus de accijns van drie mud mout geschonken heeft om thuis bier te brouwen.
Johan Droochscheer getuigt dat hij gezien heeft dat Johan ten Hoeve voor St. Petrus van Geeses
brouwerij bier heeft laten halen.
Geese Willems getuigt dat Johan ten Hoeve haar voor St. Petrus 2½ mud mout gestuurd heeft,
waarvan ze 5 vaten bier gebrouwen heeft.
Claes Coepsz getuigt dat Anne Tripmaecker hem de accijns van 3 mud mout gaf.
Nr. 158

FOLIO:

44

DATUM:

2 maart 1537

Johan Kerckhoff getuigt dat hij een tijd geleden aanwezig is geweest in Kampen toen de onenigheid
tussen priester Roloff Blankevoert en de weduwe van Roeloff Alfering werd opgelost over de dienst
van de vicarie St. Maarten en Anthony in IJsselmuiden; priester Roloff zou de weduwe 7½ gulden
betalen. Zij vroeg priester Roloff van wie zij het geld kon ontvangen en de priester zei dat de eerste
tinsbetaling zou komen uit de goederen van Wolter Stelling en diens broer. De weduwe vroeg weer, in
het geval zij het geld van priester Roloff niet zou krijgen, of er ook andere goederen waren die het geld
konden leveren, waarop de priester zei dat Henrick Hoff de vicarie nog 5 h.p. schuldig was. Hierop
reageerde priester Gheert Kuynretorff, ook aanwezig als executeur testamentair van priester Henrick
Goessensz, onmiddellijk en zei boos tegen de weduwe dat ze zich maar aan de eerste afspraak
moest houden. Alles bleef dus zoals afgesproken was.
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Nr. 159

FOLIO:

44

DATUM:

2 maart 1537

Reyner van Drienhuysen schipper en Evert van Drienhuysen, bij deze laatste reis als schipper
aangesteld, hebben als aandeelhouders van het schip:
Johan van Bommelen - ¼ deel
Leffert Sticker
- 1/8 deel
Alert Annensz
- 1/8 deel
Wolff Schinckell
- 1/8 deel
Willem Tymensz
- 1/8 deel
Geert van Brevoert
- 1/8 deel
Nr. 160

FOLIO:

44v

DATUM:

3 maart 1537

-Tussen Claes die Waele en Fye Luders.
Dirick van Schene getuigt dat hij een tijd geleden aan Claes die Waele een hof verkocht heeft in de
Heylensteeg en dat de muur die daaraan ligt richting stadsmuur niet van hem is. Aan die muur stond
een riet haag die de afscheiding vormde van de hof die hij Claes verkocht heeft. De muur, waar nu
kwestie over is, behoorde tot de hof ernaast.
Nr. 161

FOLIO:

44v

DATUM:

5 maart 1537

-Tussen Arent Doeve en Jan Claesz.
Evert van Hardenberch en Albert Henricsz getuigen dat zij ongeveer drie of vier jaar geleden
aanwezig zijn geweest bij Dirick Wesseltsz in het Hoorn, waar Arent Doeve aan Jan Claesz een kamp
land verkocht met huis en hof, gelegen in Wilsum en genaamd Pelsers kamp. Het zou een vrij goed
zijn m.u.v. 1 h.p. per jaar aan St. Anthony en St. Anna te Wilsum.
Nr. 162

FOLIO:

44v

DATUM:

5 maart 1537

Jan Worst getuigt dat hij op de eerste vrijdag in de vasten met Reyner van Drienhuysen naar
Amsterdam buiten de St. Anthonispoort was gegaan om Reyners boot te zoeken. Toen zij de stad
weer in wilden gaan, liep Reyner 5 of 6 stappen voor hem uit en toen getuige hem had ingehaald zei
Reyner tegen hem dat hij gestoken was. Zij zagen dat degene die Reyner verwond had weer terug
kwam en Reyner weer wilde steken. Deze weerde hem af en Reyner trok zijn mes en stak naar hem.
Getuige weet niet waar Reyner hem geraakt heeft. [ zie nr. 165 ]
Nr. 163

FOLIO:

45

DATUM:

9 maart 1537

Wyllem Bloem, Cornelys Claesz en Albert Jacobsz getuigen dat zij op Driekoningenavond bij Henrick
Kuritser zaten te drinken met Hermen van Oldenzeell, slachter en Tymen van den Veen Evertsz; zij
hoorden dat Tymen van den Veen vroeg aan Hermen de slachter of hij hem zijn huis wilde verkopen.
Deze antwoordde dat hij daarvoor 18 h.p. per jaar vroeg, maar Tymen wilde slechts 15 h.p. geven,
waar Hermen niet mee akkoord ging. Zij hebben verder gehoord dat Tymen weer aan zijn zwager
vroeg waarom hij zo op zijn huis gesteld was; hij zelf had wel voor 100 g.g. aan zijn huis verbeterd en
bood het hem aan voor 22 h.p. per jaar. Getuigen hebben enige tijd later gezien dat Hermen, na
beraad, dat bedrag wel wilde betalen en zij schudden elkaar de hand. De helft zou contant betaald
worden en de rest met rente. Later hebben getuigen gehoord dat Tymen tegen Hermen zei dat als zijn
vrouw de koop niet wilde, hij er van af zag, waarop Hermen zei dat de koop nu eenmaal gesloten was
en dat ze beiden tevreden waren.
Nr. 164

FOLIO:

45v

DATUM:
34
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-Tussen Jan Abbe en Jan Evertsz Netelkoeninck.
Peter Jansz en Gheert Gheertsz getuigen dat zij deze ochtend omstreeks 9 uur gehoord hebben dat
Jan Abbe Jan Evertsz Netelkoeninck maande voor 12 stuiver Brabants die hij Jan schuldig was voor
veel huiden. Jan Evertsz erkende de schuld en zei tegen Jan Abbe dat hij van hem ook nog geld
kreeg. Hij stelde voor samen iets te gaan drinken om tot een vergelijk te komen, waarop Jan Abbe zei
dat het prima was dat hij de schuld erkende en wat betreft zijn claim op hem, moest hij maar
gerechtelijke stappen nemen.
Nr. 165

FOLIO:

45v

DATUM:

12 maart 1537

-Van Reyner van Drienhuysen.
Jan Worst getuigt dat hij op de eerste vrijdag van de vasten met Reyner van Drienhuysen naar
Amsterdam gegaan was buiten de St. Anthonispoort om Reyner te helpen zijn boot te zoeken, die zij
vonden voor een herberg, waar zij naar binnen zijn gegaan en waar zij samen 4 pinten bier dronken,
niet meer. Er waren geen anderen bij en toen zij betaald hadden en de stad weer in wilden gaan, ging
Reyner 5 of 6 passen voor hem lopen. Toen getuige hem had ingehaald zei Reyner dat hij door
iemand gestoken was. Hij zag dat degene die Reyner had gestoken, weer terug kwam omdat de poort
gesloten was en dat hij zijn hand klaar had om Reyner opnieuw te steken. Reyner verweerde zich met
zijn arm, trok zijn mes en stak naar hem; getuige weet niet waar Reyner hem raakte. Hij meldt verder
dat Reyner geen onenigheid met hem gehad heeft in de herberg, zij kenden hem niet en hadden hem
niet gezien. Hij heeft geen ruzie met Reyner gehad, want dat zou getuige wel gehoord hebben.
Nr. 166

FOLIO:

46

DATUM:

14 maart 1537

-Tussen Mette Dirx en Dirick Claesz.
Roeloff Henrixsz, Jan Wennemersz en Alyt Gheerts getuigen dat zij ongeveer vier jaar geleden
aanwezig geweest zijn, toen Dirick Claesz gecompenseerd werd voor de kost die Johan Diricksz
gedurende 5½ jaar bij Dirick had genoten.
Nr. 167

FOLIO:

46

DATUM:

14 maart 1537

-Tussen de kinderen van Reyner Martensz en Fye Martens.
Kunne Kerckhoff getuigt dat zij enige jaren geleden bij Alyt Engberts is geweest, waar zij van Alyt een
stuk rood en een stuk paars laken kreeg, zij herinnert zich niet meer hoe lang elk stuk was. Fye
Martens was daar niet bij. Naderhand is zij weer teruggegaan naar Alyt, omdat de stukken niet zo
groot waren als Alyt had gezegd. Daar was toen ook Fye Martens aanwezig, wat zij daar deed, weet
getuige niet. Kunne kreeg woorden met Alyt over het laken en daarom vroeg Alyt aan Fye, haar nicht,
om het laken van Kunne te meten, wat ook gebeurde. Getuige meldt verder dat zij het rode laken aan
Jacob van Graes verkocht en het paarse stuk aan Henrick Marioen. Toen het verkocht was, zei Alyt
Engberts haar dat elk stuk een ½ stuiver meer waard was dan in Amsterdam normaal was.
Anna, de dochter van Jan Backer, getuigt dat zij terzelfdertijd als Kunne Kerckhoff laken ontving van
Alyt om te verkopen en dat zij nooit gezien heeft dat het gebeurde zoals Kunne vertelde. Zij weet
evenmin hoeveel laken het was en zij zag ook wel dat het rode laken deels uitgebeten en afgescheurd
was, van welke stukken haar kinderen kousen maakten, wat Kunne ook meldt.
Geerloff Backer getuigt dat Fye Martens hem op verschillende tijden geld gegeven heeft om haar
schulden te betalen, hij weet niet meer hoeveel. Hij meldt wel dat hij zich herinnert een bedrag van 28
ph.g. waarvan Fye zei dat 27 gulden afkomstig waren van de verkoop van laken in Amsterdam, maar
waar de andere geldbedragen vandaan kwamen, weet hij niet. En wat de schulden betreft, was een
deel van wijlen Henrick en van de overige schulden, weet hij niet meer dan wat Fye daarover gezegd
heeft. Mocht hem verweten worden dat hij gezegd zou hebben tegen de burgemeester, Jan van der
Vecht, dat de erfgenamen 40 of 50 gulden voordeel zouden hebben, dan meldt hij dat dit absoluut niet
waar is.
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Nr. 168

FOLIO:

46v

DATUM:

16 maart 1537

-Tussen Dirick Claesz en mr Willem, scheepstimmerman.
Luytken Smyt, Jacob Goessensz en Gherrydt Henricksz getuigen dat zij afgelopen zomer hebben
zitten drinken bij Anne ten Hoeve en hoorden dat Dirick Claesz mr Willem scheepstimmerman
maande om 28 gulden, die hij hem nog schuldig was van diverse ossen. Hoewel er verschil van
mening was over het aantal ossen, liet Willem 25 gulden uit zijn huis halen en klaagde dat 2 van de
ossen gestorven waren en een deel ziek was; hij wilde dat Dirick Claesz zelf kwam kijken en tevreden
zou zijn met de 25 gulden. Indien hij niet tevreden was, zou Willem goede lieden willen inschakelen
voor arbitrage. Dirick zei dat hij vanwege Willems vrouw tevreden was, want Willem zag er bedrukt uit.
Dirick nam het geld aan en stak het in zijn zak.
Nr. 169

FOLIO:

47

DATUM:

16 maart 1537

-Van het jopen bier.
Reyner van Drienhuysen getuigt dat hij aanwezig is geweest toen Henrick van Mullem van Hermen
van Middeldorp het jopen bier kocht en hij hoorde ook dat Wibrant Woltersz en Willem Hartgersz
besloten dat zij bij dezelfde koop twee vaten bier wilden, waarvoor zij 2 stuiver voor het gelag gaven.
Hij heeft niet gehoord dat Wibrant en Willem besloten dat zij de twee vaten vooraf wilden hebben.
Nr. 170

FOLIO:

47

DATUM:

16 maart 1537

-De brouwster.
Gheese Willems, de brouwster, getuigt dat zij de laatste twee jaar in de zomer van één mud mout
twee vaten bier gebrouwen heeft t.b.v. Jan ten Hove, waarvan de dragers er één en de dienstmaagd
van Jan en de vreemdelingen de andere hebben gehaald met een balie. Zij meldt verder dat zij twee
of drie dagen voordat Jan de laatste reis van de accijns maakte, nogmaals van 2½ mud mout vijf
vaten bier heeft gebrouwen, die deels door zijn gezin, deels door de dragers met een balie gehaald
zijn. Zij weet niet waar zij het bier gelaten hebben; zij heeft van Engele gehoord dat Geert Scroer van
dit laatste bier een vat zou hebben gekregen. Zij wil onder ede verklaren dat zij niet weet of zij de
laatste twee jaar voor Jan ten Hove nog meer gebrouwen heeft.
Nr. 171

FOLIO:

47v

DATUM:

16 maart 1537

-Tussen Jan Petersz en Koert Jacobsz.
Schipper Godtschalck en Willem Velicke getuigen dat zij meer dan een jaar geleden gevraagd zijn
door Koert Jacobsz om te helpen de voorwaarden voor een huwelijk op te stellen tussen hem en de
dochter van Jan Petersz. Toen zij daar op deel stonden, kwamen uit de keuken priester Johan Claesz
en iemand die Ysebrandt heette en zeiden dat zij van Jan een volmacht hadden gekregen om de
voorwaarden op te stellen. De dochter van Jan kreeg als huisraad toegewezen een kist, een ledikant
en een bekken dat voor in het huis stond.
Styne Willems getuigt dat zij binnen geroepen werd en hoorde dat genoemde drie artikelen voor de
bruid gereserveerd werden.
Nr. 172

FOLIO:

47v

DATUM:

17 maart 1537

-Tussen Loy Robertsz en de weduwe van Jacob Penning.
Ave, de vrouw van Jan Hugen, Griete Lubers en Geese Johans getuigen dat zij goed weten dat de
weduwe van Jacob Penning de gordel en de ring waar nu kwestie over is tussen haar en Loy
Robertsz, gekregen heeft vóórdat de dochter van wijlen Jacob uitgehuwelijkt werd.
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Nr. 173

FOLIO:

48

DATUM:

19 maart 1537

-Van Jan ten Hove.
Gheert Scroer, Wunne, de vrouw van Ebbink, Hermen Backer, de man van Hille Maesz, Engele bij de
Cellebroeders en Zwane Rutgers getuigen dat zij het bier van de vijf vaten min een vierendeel
ontvangen hebben, zoals Jan ten Hove in zijn antwoord heeft laten noteren, n.l. Gheert Scroer 1 vat,
Werner Ebbink 1 vat, Hille Maesz 2 vaten, Engele bij de Cellebroeders een ½ vat en Zwane Rutgers
een vierendeel van een vat. Zij hebben het bier ontvangen op maandag voor St. Petrus.
Nr. 174

FOLIO:

48

DATUM:

19 maart 1537

-Van Jan Petersz in de Bock.
Jan Claesz, priester, getuigt, zo nodig onder ede, dat hij het huwelijk tussen Coert Jacobsz, metselaar
en Heyle, de dochter van Jan Petersz, heeft helpen regelen, samen met Ysbrandt Claesz en Claes
Jansz. Getuige heeft het besloten dat Mechtelt Coerts, de moeder van Coert, hem 25 g.g. mee zou
geven en een bed met een peluw en dat de goederen van Heyle, alles wat zij van haar moeder geërfd
had, getaxeerd werden; het geheel werd geschat op 60 g.g.
Ysebrandt Claesz getuigt dat alles zo gebeurd is als priester Jan Claesz heeft gezegd.
Nr. 175

FOLIO:

48

DATUM:

19 maart 1537

-Van schipper Ydze.
Hermen Kistemaker, Evert van Hardenberch en schipper Gysbert Willemsz getuigen dat zij afgelopen
vrijdag aanwezig zijn geweest toen schipper Ydze op verzoek van Lubbeken van Mulhem zijn
getuigenis over de drie vaten bier had afgelegd. Zij hebben gehoord dat Lubbeken tegen hem zei
nadat zij uit de rechtszaal gekomen waren: “nu zal ik u meinedig getuigen” en hij antwoordde dat haar
woorden geen macht hadden. Meer hebben zij niet gehoord.
Nr. 176
FOLIO:
48v
DATUM:
19 maart 1537
-Van Arent Dircsz.
Jacob Henricksz van het Kampereiland getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Dirckgen Olden; hij zat
daar naast het vuur en hoorde dat Dirckgen zei tegen Arent Dircsz dat hij hem de 12 g.g. zou geven
die Arent schuldig was aan Lubbert de Gheest; Arent antwoordde dat hij daar tevreden mee was.
Meer heeft getuige niet gehoord.
Nr. 177

FOLIO:

48v

DATUM:

25 maart 1537

-Van Albert Stachouwer.
Gheert Albertsz uit Ens heeft gerechtelijk getuigd op zijn sterfbed, vóórdat hij het H. Oliesel had
ontvangen, dat hij aanwezig is geweest in Hoorn, waarbij ook een stadsdienaar van Hoorn was, en dat
hij heeft daar gehoord heeft dat Marten de Zwarte, de zwager van Walraven, beloofde dat hij Albert
Stachouwer 36 Hollandse gulden zou betalen, alsof het zijn eigen schuld betrof; de schuld was
afkomstig van een schip en hij hoorde ook dat Marten beloofde aan Albert de schuld te betalen, of het
schip bleef of niet.
Nr. 178

FOLIO:

49

DATUM:

3 april 1537

Peter Jacobsz getuigt dat hij ongeveer 10 of 12 jaar geleden aanwezig is geweest met veel anderen,
die nu al overleden zijn, en heeft helpen afspreken, toen Henrick Claesz uit Urk met nog iemand
anders van Claes Albertsz een koggeschip had gekocht, dat Henrick zijn aandeel in de helft van het
schip zou betalen binnen acht jaar.
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Nr. 179

FOLIO:

49

DATUM:

3 april 1537

Jacob Hoppenbrouwer, Volckert van Urck en Evert Hermensz getuigen onder ede dat Wernerus van
Vilsteren, vicaris en eigenaar is van de St. Erasmus vicarie hier in Kampen in de St. Nicolaaskerk, en
dat zij goed weten, omdat zij bekend zijn met de renten van de vicarie, dat de rente en goederen van
de vicarie jaarlijks zeker 26 g.g. bedragen.
Nr. 180

FOLIO:

49

DATUM:

6 april 1537

Thonys Jansz en Thys Claesz getuigen dat zij gezien hebben dat men uit het schip van Gheert van
Brevoert, dat nu uit Hamburg is gekomen, een vat bier naar het schip van Willem Gheertsz heeft
overgebracht; het vat hing in twee haken, de hoofdbanden braken in stukken en het vat viel uit de
haken in het potschip en het bier liep weg.
Nr. 181

FOLIO:

49v

DATUM:

6 april 1537

Johan Hermensz uit Dronten getuigt dat Jacob Punen uit Harderwijk, de zuster van Peter Punen, hem
gestuurd had, ongeveer 14 of 15 jaar geleden, een portie gezouten schelvis die hier in Kampen op de
markt verkocht moest worden. Wijlen Claes Doedensz, toen ons Raadslid, had het geld van de vis in
bewaring en keurde goed dat van het geld de achterstallige rente van de stad Harderwijk betaald werd
aan getuige, n.l. 15 Hollandse koopmansgulden, afkomstig van de schelvis en niet meer dan dat.
Nr. 182

FOLIO:

49v

DATUM:

6 april 1537

-Van mr Steven Brant en Brigitta.
Jan Thonysz en Thonys Drenth getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen Brigitta van mr Steven
Brant een vat rijnwijn kocht, waarbij zij geholpen hebben de koop tot stand te brengen. Beide partijen
beloofden hen de afspraken na te komen: Brigitta zou voor het vat betalen 39 g.g. en omdat het vat
gevuld moest worden, zou Brigitta 6 kwarten betalen en die extra kosten zou zij mr Steven in
mindering van de koopsom brengen. Later hebben getuigen gehoord dat mr Steven en Birgitta elkaar
de koop hebben kwijt gescholden, omdat Brigitta de 6 kwarten niet wilde betalen vóór het vullen. Jan
van Bommelen is daarna bij hen gekomen onder de Clocke om over de koop te praten. Tenslotte
werden de 6 kwarten die Brigitta zou betalen voor het vullen omgezet in 4 kwarten en getuigen
hoorden dat mr Steven en Brigitta daar tevreden mee waren.
Mr Steven heeft het geld van de wijn overgedragen aan zijn broer Willem Brant, die een volmacht
kreeg om het geld te innen, goedschiks of kwaadschiks.
Nr. 183

FOLIO:

50

DATUM:

13 april 1537

Mr Peter Spaerleer, Lambert Glauwe en Hille de moeder in de H. Geest getuigen dat zij aanwezig
geweest zijn toen Arent Heymensz op zijn sterfbed lag en mr Peter hem het H. Oliesel zou toedienen.
Zij hebben gehoord dat Arent bekende dat hij burgemeester Tymen van den Veen, Wicher inde
Hagen, Jan ten Hoeve, Hermen over de IJssel, Dirick Luer en anderen nog geld schuldig was en
smeekte dat men hem dit zou kwijt schelden omdat hij niets had om te betalen. Getuigen zeiden dat
ze het de schuldeisers zouden vragen.
Nr. 184

FOLIO:

50

DATUM:

13 april 1537

Jan van Bommelen getuigt dat mr Steven Brant thuis een wijnvat had liggen en dat hij en Brigitta in de
Eenhoorn samen zijn gekomen, waar het vat lag en dat zij onenigheid hadden over de koop. Hij heeft
gehoord dat Brigitta mr Steven vroeg hoeveel hij hebben wilde voor het vat en mr Steven vroeg haar
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48 gulden, waar zij niet op inging. Naderhand bood zij hem 36 g.g. maar daar werden zij het niet over
eens. Mr Steven zei dat hij wel bij haar langs zou komen en dan zouden zij het wel eens worden.
Getuige meldt verder dat hij ’s anderendaags ’s morgens onder de Clocke kwam, waar Willem Brant
met Thonis Drenth ook stonden en getuige heeft hen gevraagd of zij iets met de koop van de wijn te
maken hadden en zij antwoordden dat alles in orde was, dat er alleen over het vullen nog niets was
afgesproken. Er zouden haar 6 kwarten ten laste komen, wat zij niet wilde. Getuige heeft geregeld dat
haar 4 kwarten ten laste zouden komen, dat was nog het enige waarover gesproken werd.
Nr. 185

FOLIO:

50v

DATUM:

13 april 1537

-Van Henrick Roelofsz.
Schipper Gysbert Willemsz getuigt dat hij een dag of twee, drie nadat Lubbert de Gheest in Deventer
uit het gevangenisblok was gekomen, ongeveer acht dagen na Midvasten, aanwezig was bij Anna
Blaeuwe, waar hij hoorde dat Lubbert de Gheest en Henrick Roelofsz woorden met elkaar hadden
over een koop. Lubbert wilde Henrick zijn koggeschip verkopen en eiste dat Henrick hem nu 18 ph.g.
zou geven omdat hij dat al had betaald, maar deze bood 10 ph.g. Getuige zei tegen Henrick Roelofsz
dat zijn moeder nog wat schuldig was voor het schip en dat hij dat maar moest regelen met zijn
moeder; hij moest zijn bod wel verhogen. De schipper meldt dat de koop tenslotte gesloten werd en
Henrick zou Lubbert voor het reeds betaalde geld 12 ph.g. geven. Hiermee waren beiden tevreden.
Johan Blaeuwe getuigt dat hij er ook bij aanwezig was en bij het gelag af en aan liep; hij hoorde dat
alles gebeurd was zoals schipper Gysbert gemeld had.
Na de genoemde koop is Lubbert de Gheest met Henrick Roeloffsz naar Deventer gereisd en heeft
het schip overgedragen.
Nr. 186

FOLIO:

50v

DATUM:

13 april 1537

-Nog over hetzelfde schip.
Arent Lubbertsz, Albert Stachouwer en Jan Berentsz getuigen dat zij aanwezig waren woensdag na
Quasi modo (11 april) en dat zij gehoord hebben dat Gheert Henricksz aan Lubbert de Gheest het
koggeschip verkocht en zijn betalingstermijn niet had gehaald; er werd afgesproken dat Gheert het
schip in kwestie weer in bezit zou nemen en dat hij Lubbert voor het reeds betaalde bedrag 4 ph.g.
plus een ½ gulden voor het gelag zou geven, waarmee allen tevreden waren.
Nr. 187

FOLIO:

51

DATUM:

14 april 1537

-Van de vrouw van Frans Tielman.
Herman Backer getuigt dat toen Dieuwe Stelling en Geertruydt ten Hove samen onenigheid hadden
en tegen elkaar tekeer gingen, zij voor zijn deur kwamen, bij hem naar binnen gingen en elkaar
aanvlogen. Zijn vrouw en hij haalden hen uit elkaar. Zij deden hun doeken, die zij van elkaar hadden
afgetrokken, weer om en gingen naar huis; hij zag niet of enige van hen bloedde. Zij hadden elkaar
alleen met hun vuisten geslagen, want zij hadden niets in hun handen.
Claes Symonsz en zijn vrouw Catryne getuigen dat zij het lawaai hoorden van de twee vrouwen; zij
zagen dat zij elkaar in het huis van Hermen Backer aanvielen en op de grond vielen. Zij trokken elkaar
aan de haren en sloegen elkaar met hun vuisten. Zij hebben niet gezien dat iemand bloedde. Zij
hebben alles gezien, want zij wonen tegenover de bakker.
Nr. 188

FOLIO:

51

DATUM:

16 april 1537

-Van Lubbert de Gheest.
Jan Houwinck en Jan Tunensz, drost, getuigen dat zij, toen Lubbert de Gheest in Deventer uit het
strafblok was gekomen, gehoord hebben bij Dirickgen Olde, waar zij zaten te drinken, dat Lubbert
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binnen kwam en dat Dirickgen klaagde dat hij haar bij de zaak betrokken had, want zij stond borg voor
hem bij Arent van Vesen. Lubbert reageerde op haar geklaag door te zeggen dat Arent in Deventer er
veel meer bij betrokken was en dat hij van hem het geld had ontvangen dat hem toekwam, zodat zij
niets te klagen had.
Nr. 189

FOLIO:

51v

DATUM:

19 april 1537

-Van Alyt Coens, de weduwe van Jacob Penninck.
Zuster Kunera Claes en zuster Anna Hermens getuigen dat Jacob Penninck zijn vrouw, Alyt Coens,
50 g.g. gegeven had, die zij in het Buitenconvent in bewaring had gegeven, omdat in haar huis de
pest heerste. Kort daarna hebben zij gezien dat Loy Robbertsz, de zwager van Jan Penninck, in het
klooster kwam en het geld telde. Zij hoorden dat Loy zei dat het geldbedrag niet volledig was en er het
een en ander ontbrak. Hoeveel er ontbrak, weten zij niet.
Lysken Rijtgens, de dienstmaagd, getuigt dat zij aanwezig was toen Loy het geld telde en volgens
haar ontbraken er 37 stuivers aan de 50 gulden, want zij had zelf ook geteld.
Nr. 190

FOLIO:

51v

DATUM:

19 april 1537

Gheert Claesz, een bemanningslid, getuigt dat hij ook overgevaren is met schipper Marten Aerntsz en
gezien heeft dat schipper Marten aan Jacob, de zoon van schipper Chele, een briefje gaf dat hij aan
schipper Peter Vriese moest overbrengen en dat zij elk ook geld ontvingen, n.l. ieder 2 eendere
gulden.
Nr. 191

FOLIO:

51v

DATUM:

19 april 1537

Lubbert de Gheest getuigt dat Dirckgen Olde borg voor hem stond bij Arent van Vesen voor een
bedrag van 14½ g.g. en dat Arent daarna in Deventer is gekomen en daar rechtens beslag heeft
gelegd op zijn gelden die hij daar had uitstaan. Dirckgen Olde hoeft dus niet langer borg te staan. Hij
meldt verder dat hij later aan Arent van Vesen als betaling eenmaal 2 g.g. gestuurd heeft en nogmaals
5 gulden en bovendien een merrie. Toen Arent weer in Kampen kwam, ging hij afrekenen met Lubbert
en beiden waren tevreden.
Nr. 192

FOLIO:

52

DATUM:

23 april 1537

-Tussen schipper Peter Vriese en Thonis Maelre.
Gheert van Brevoert, Alert Annensz en Engbert van Hardenberch getuigen dat Thonis Maelre
verschillende goederen had in het schip van schipper Peter Vriese, die ingeladen waren in Bremen.
Later zijn zij aanwezig geweest in Kampen in de H. Geest bij de onenigheid over de vracht van de
goederen in kwestie. Zij hebben daarbij geïntervenieerd, zodat Thonis Maelre van de goederen uit
Bremen zou kwijtschelden 3 koopmansgulden en hij zou de vracht half/half terugvragen van degene
voor wie de goederen bestemd waren.
Nr. 193

FOLIO:

52

DATUM:

23 april 1537

-Tussen Hans Petersz en Henrick van Amelant.
Laurens Vriese en Alert Annensz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in de afgelopen winter bij Jan
Geritsz in de Olifant, waar Hans Petersz en Henrick van Amelant met elkaar spraken over de koop
van het schip van Amelant, dat Henrick hier in de Hagen had liggen, vastgevroren in het ijs. Omdat
Hans het schip wilde kopen, hebben zij gehoord dat hij vroeg aan Henrick hoe oud het schip was;
volgens Henrick was het drie jaar oud.
Laurens Vriese getuigt dat hij ’s anderendaags hoorde in de Moriaen dat Henrick van Amelant Hans
Petersz toegaf dat het schip acht last goederen mocht vervoeren op 2 el water.
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Nr. 194

FOLIO:

52

DATUM:

23 april 1537

Johan Berentsz getuigt dat hij daags voor de koop van het schip aanwezig was en gehoord heeft dat
Hans Petersz Henrick van Amelant vroeg hoe oud het schip was en dat Henrick antwoordde dat het
tussen de drie en vier jaar oud was. Laurens Vriese en Alert Annensz zijn van weerszijde tot zegslui
gekozen.
Nr . 195

FOLIO:

52v

DATUM:

23 april 1537

-Over het letsel dat Bartolt Jansz heeft toegebracht aan Arent van Oltzende.
Gheert Baeck getuigt dat hij ook aanwezig was toen Bartolt Jansz en Arent van Oltzende, die woorden
met elkaar hadden, van elkaar gescheiden werden. Hij hoorde dat er geroepen werd tegen hem dat ze
weer naar elkaar toe gingen en hij stond op om te helpen hen weer uit elkaar te halen. Hij zag voordat
hij hen bereikte, dat Bartolt twee maal stak naar Arent.
Jan Sangmeister getuigt dat hij ook bij het gelag was en zag dat Hermen Glasmaker en Cornelys
Ruerick tussenbeide kwamen om Bartolt en Arent uiteen te halen. Hij zag dat Bartolt twee of driemaal
naar Arent stak en daarna wegliep; verder heeft hij niets gezien.
Hermen Glasmaker getuigt dat hij terzelfdertijd zag dat Bartolt Jansz ontevreden was, waarom was
niet duidelijk. Hij ging bij hem zitten en zei dat hij de samenwerking niet in gevaar moest brengen; het
bleek dat het ging om Arent van Oltzende en Bartolt wilde dat getuige met hem ging praten, zodat de
problemen in der minne konden worden opgelost. Cornelys Ruerick assisteerde hem en terwijl zij
spraken, kwam Bartolt erbij en stak Arent twee of driemaal en verwondde hem in de borst en de
schouder en vertrok daarna.
Cornelys Ruerick getuigt dat Hermen Glasmaker hem vroeg om met Arent van Oltzende te spreken en
dat alles gebeurd is zoals Hermen heeft gezegd.
Mr Claes Baertscheerder en Arent Lubbertsz getuigen dat Bartolt in Dronten en Arent van Oltzende
eerst met elkaar een handgemeen hadden en dat getuigen hen uit een hadden gehaald. Zij hebben
niet gezien dat er een verboden wapen werd gebruikt.
Jan Hermensz, voller en Gherit Smit getuigen dat zij aanwezig waren toen Bartolt en Arent andermaal
handgemeen werden en uiteen werden gehaald. Gherit Smit getuigt dat Bartolt wat bloed aan een van
zijn handen had, maar weet niet hoe dat gekomen is.
Nr. 196

FOLIO:

53

DATUM:

2 mei 1537

-Van de weduwe van Jacob Pennincksz en Loy Robbertsz.
Henrick Jansz, Dirick Jansz en Lambert Kannegieter getuigen dat zij geholpen hebben het huwelijk te
regelen tussen Loy Robbertsz en Alyt, de dochter van Jacob Penninck. Er werd afgesproken dat
Jacob Penninck zijn dochter mee zou geven alle goederen van haar overleden moeder waar zij recht
op had, n.l. de helft van alles wat Jacob bezat. Jacob beloofde Loy en zijn dochter alles met hen te
delen, over een geldbedrag werd niet gesproken.
Nr. 197

FOLIO:

53

DATUM:

2 mei 1537

-Van Jan Kerckhoff.
Henrick Lubbertsz en Janna zijn vrouw getuigen dat Hermen Evertsz, de schoonzoon van Jan
Kerckhoff, was gestorven en dat zij aanwezig zijn geweest bij Willem Huyer, in het huis van de
overleden moeder van Hermen, en daar geholpen hebben met de boedelscheiding, huisraad,
ketelwaren en brandstof. De rest werd op de tafel geschreven en de moeder van Hermen was met de
verdeling wel tevreden, zij liet haar deel ophalen en verder werd besloten dat zij de huur zou betalen,
waarmee zij akkoord ging.
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Nr. 198

FOLIO:

53v

DATUM:

11 mei 1537

-Tussen Goessen Thomasz en Jacob over de Brugge.
Andries Straetken en Claes Tonysz getuigen dat zij ongeveer zes of zeven dagen geleden gezien
hebben dat het paard van Jacob over de Brugge op de wedeme liep en dat Jacob een van de paarden
van Goessen Thomasz ving en zijn zoon daarop zette en alle drie paarden van de wedeme afjoeg om
zijn paard weer terug te krijgen.
Nr. 199

FOLIO:

53v

DATUM:

14 mei 1537

-Tussen Lubbe van Mullem en Kunne, de vrouw van Jan Brouwer.
Peter van Wyringen getuigt dat hij afgelopen vrijdag in de accijnskamer was en een cedule van 12
mud mout wilde hebben, die hem geweigerd werd. Daarna kwam Kunne, de vrouw van Jan Brouwer,
en wilde ook een cedule hebben van 9 mud mout, die zij wel kreeg.
Gherridt Brouwer getuigt hetzelfde, dat Kunne de cedule van 9 mud mout wel kreeg.
Jenneken, de vrouw van Jan inde Bodde, heeft terzelfdertijd gezien dat Kunne Kerckhoff in de accijns
kamer 9 mud mout betaald heeft en zij meldt dat Kunne tegen haar zei dat Lubbek niet meer accijns
wilde heffen dan op 9 mud. Verder heeft zij gehoord dat Henrick Muller, die haar tegemoet kwam,
vroeg voor hoeveel mout Kunne accijns had betaald, wat zij hem vertelde. Zij hoorde dat de mulder
verbaasd was want hij had 12 mud in zijn kuip.
Henrick Muller getuigt dat alles gebeurd is zoals Jenneken getuigd heeft en dat hij, na het tonen van
de accijns cedule, tenslotte verder is gegaan en 3 mud uit zijn kuip heeft gehaald, omdat Lubbek niet
meer wilde toelaten.
Jenneken getuigt dat zij Kunne had gevraagd voor hoeveel mout zij accijns had betaald en zij zegt dat
Lubbek voor niet meer dan 9 mud accijns wilde toestaan.
Nr. 200

FOLIO:

54

DATUM:

14 mei 1537

-Van Hans Petersz en Henrick van Amelant.
Cornelys de waard en Lubbe de waardin getuigen dat bij hen in de Moriaen de koop gesloten is van
het schip dat Hans Petersz van Henrick van Amelant gekocht had. Op afgelopen St. Poncianus avond
hebben zij gehoord dat Hans Petersz tegen Henrick zei dat hij het schip gekocht had vanwege de
laadcapaciteit op laag water en verder hoorden zij dat Henrick daarop antwoordde dat hij dat bij de
koop niet had beloofd, want hij wist het zelf niet zeker. Hans voelde zich bekocht, maar wilde niet van
de koop afzien, want het leek hem een goed schip. Alles bleef bij het oude en werd genoteerd in het
stadsboek.
Nr. 201

FOLIO:

54

DATUM:

16 mei 1537

-Van Peter Evertsz en zijn meier.
Loy Robbertsz getuigt dat hij in het begin van de vasten bij Peter opt Trapken is geweest en dat Peter
in gesprek was met Claes Goessens. Getuige heeft, op verzoek van Peter, hun beider afrekening
gelezen en heeft gezien dat de afrekening op de tafel werd geschreven. Zij werden het eens en
schudden elkaar de hand.
Nr. 202

FOLIO:

54

DATUM:

16 mei 1537

Peter Kock, de meter, getuigt dat hij bij Hermen Brouwer de 12 mud mout gemeten heeft en gezien
heeft dat Hermen zijn vrouw Kunne met 4 hoornsgulden naar de accijnskamer stuurde om de accijns
voor 12 mud te betalen. Op verzoek van Hermen is getuige naar de accijnskamer gegaan om te eisen
dat de 12 mud geaccepteerd werden. De mulder is daarna met zijn kuip naar de accijnskamer
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gereden om de cedule in ontvangst te nemen, waar hij zo lang op had gewacht. Toen getuige bij de
accijnskamer kwam, hoorde hij dat Kunne met de accijnsknecht had getwist en dat Lubbek niet meer
dan 9 mud mout wilde accepteren.
Nr. 203

FOLIO:

54v

DATUM:

16 mei 1537

-Van Zwarte Peter.
Johan van Emsz getuigt dat hij gisteren morgen omstreeks half zes, toen de Hagenpoort geopend
was, de stad in is gegaan naar de brug en hij zag dat Zwarte Peter met zijn schip uit Deventer kwam
en aanlegde aan de Welle, boven het tolhuis.
Jacob Reynertsz getuigt hetzelfde en heeft ook alles gezien.
Nr. 204

FOLIO:

54v

DATUM:

16 mei 1537

-Van Zwarte Peter.
Jacob Spaerleer, wachter bij de Zwanenpoort en Peter Voss getuigen ook dat Zwarte Peter gisteren,
dinsdagmorgen, omstreeks half vijf met zijn schip uit Deventer kwam aanvaren. Zij hadden geroepen
dat hij moest strijken en hij lag enige tijd voor de brug, totdat deze open ging, ook voor de
voetgangers. Zij riepen hem toe dat hij moest aanleggen totdat de Venepoort open ging, maar hij voer
nochtans verder. Getuigen weten niet of de wind en de stroming misschien te sterk waren.
Nr. 205

FOLIO:

54v

DATUM:

16 mei 1537

Arent Alfertsz, ongeveer 107 jaar oud en nog bij zijn volle verstand, Albert Raven, oud 80 jaar, Thys
Raven, 75 jaar, Jan Roesz, ongeveer 70 jaar getuigen dat zij van jongs af aan met de tremeker
vissersboot overal op de Zuiderzee, onder Holland, Friesland, onder het land van Gelre, boven en
beneden Harderwijk en bij Elburg en Doornspijk altijd ongehinderd gevist hebben. Geen enkele
tremeker werd lastig gevallen, werd verboden te vissen op die plaatsen o.i.d. totdat de tremekers na
Hemelvaart gehinderd werden en het geweld plaats vond, terwijl zij daar altijd in alle rust hadden
kunnen vissen.
Nr. 206

FOLIO:

55

DATUM:

18 mei 1537

-Tussen Rotger Schuyrman en Gheert Wayer.
Vrerick Jansz getuigt dat hij in de afgelopen winter met Rotger Schuyrman, Gheert Wayer en anderen
heeft zitten drinken in de Eenhoorn, waar Rotger en Gheert een ruiling deden van een paard. Zij
spraken af dat degene die op donderdag zijn paard niet leverde, de wijnkoop zou betalen. Getuige is
met Arent Reynersz en Rotger en Gheert op donderdag het paard van Gheert gaan bekijken en
constateerden dat het op drie benen liep. Rotger zei dat als het paard geen andere gebreken had, hij
het wel wilde hebben, wat Gheert niet wilde geloven.
Nr. 207

FOLIO:

55

DATUM:

25 mei 1537

Marten Backer en Claes Bonge getuigen dat zij afgelopen winter in de Hagen aanwezig zijn geweest
toen Bernt opt Eynde aan Hermen van Coesvelt een kamp land verhuurde bij Heringer land, dat
getuige Marten vroeger van de stad had gehuurd en aan Bernt had overgedaan.
Henrick Diricksz getuigt dat hij bij Marten Backer thuis gehoord heeft dat Hermen van Coesvelt Marten
had toegezegd de jaarlijkse pacht van het kamp te betalen en dat Bernt bekende dat hij de kamp had
verhuurd aan Hermen.
Nr. 208

FOLIO:

55v

DATUM:
43

2 juni 1537
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-Tussen Zweer Henricksz en Johan Luesse.
Johan Stoeldreyer, Andries Evertsz en Gheert Thonysz getuigen dat zij in het jaar van de Zalker
kermis met Zweer Henricksz, Johan Luesse en een paar anderen zaten te drinken boven de poort in
de Valk. Toen Johan Luesse het geld van het gelag ophaalde, ontbrak er 1 penning, wat veel gedoe
opleverde. Zij begonnen in hun kleding te zoeken en getuigen hebben gezien dat Johan Luesse de
penning uit zijn schoen schudde. Zij hebben niet gezien hoe de penning in die schoen kwam.
Nr. 209

FOLIO:

55v

DATUM:

4 juni 1537

Peter Vriese en Lubbe Cornelys, waardin in de Moriaen, getuigen dat zij niet bij Jan Geritsz geweest
zijn toen er gesproken werd over het schip, dat Hans Petersz daarna gekocht heeft van Henrick van
Amelant bij hen thuis.
Cornelys de waard getuigt hetzelfde, dat hij er niet bij is geweest bij Jan Geritsz.
Nr. 210

FOLIO:

56

DATUM:

4 juni 1537

-Van mr Rycolts dochter.
Johan Franckensz getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Jan Wachter en heeft helpen regelen dat
Styne, de dochter van mr Rycolt de scheepstimmerman, nog van haar vader zou krijgen 100 gulden,
het bed met toebehoren en enkele andere zaken, wat hij haar in het stadsboek had toegezegd. Verder
nog haar moeders kastje met hetgeen erop stond en haar moeders bekken en haar gordijnen.
Dirick Henricksz getuigt zoals Johan Francken.
Nr. 211

FOLIO:

56

DATUM:

4 juni 1537

Nele, de vrouw van Jan Francken, getuigt dat zij aanwezig was toen mr Rycolt met Griete Rinchouwer
zou gaan trouwen en dat zij mr Rycolt ervan beschuldigde de kleren en kleinodiën van zijn overleden
vrouw Jan [tje] aan haar kinderen, Styne en haar zuster, gegeven te hebben, terwijl hij zijn vrouw
beloofd had dat geen enkele andere vrouw ze zou dragen. Hij antwoordde dat als zijn dochter zou
overlijden, hij haar de mooiste ring en de ‘dopkens’ ring zou geven.
Mette Dircks getuigt dat zij toen bij mr Rycolt woonde en hoorde dat het plaats vond zoals Nele
vertelde.
Nr. 212

FOLIO:

56

DATUM:

4 juni 1537

Alyt, de vrouw van Rycolt de scheepstimmerman, getuigt dat Styne, tijdens de afwezigheid van mr
Rycolt, alle huisraad uit zijn huis haalde en dat zij de dochter van mr Rycolt daar niets van gaf. De
dochter zei dat als haar vader daar niet tevreden over was, dan zou zij gekort moeten worden op haar
moeders erfdeel. Getuige meldt dat mr Rycolt gezegd heeft, toen hij weer gezond was, dat hij dan zijn
dochter bij haar bruiloft geheel vrij zou houden.
Nr. 213

FOLIO:

56v

DATUM:

6 juni 1537

-Tussen Bernt van Halteren en de erfgenamen van Bernt Claesz.
Johan van Dulman en Johan Messemaecker getuigen dat zij ongeveer 10 of 12 jaar geleden
aanwezig zijn geweest bij wijlen Bernt Claesz toen er aan Hermen(v), de vrouw (?) van Bernt van
Halteren beloofd werd dat wijlen Bernt Claesz haar, zijn nicht, na zijn dood een geldbedrag zou
schenken. Getuigen herinneren zich niet hoeveel.
Johan Messemaecker meldt dat hij meent dat het om 20 gulden ging.
Nr. 214

FOLIO:

56v

DATUM:
44

6 juni 1537
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-Tussen Symon Hermensz en Jan Drost over het viswater.
Gheert van Verwolde getuigt dat hij in de herfst bij Dirckgen Olde is geweest, toen Symon Hermensz
en Wycher Reynertsz aan Jan Drost het viswater ‘van Coeps gat’ verhuurden. Hij meldt verder dat hij
toen niet gehoord heeft dat Symon en Wycher zeiden dat Jan het viswater niet verder mocht verhuren.
Dirckgen de waardin getuigt dat zij in het begin toen men het viswater zou verhuren, gehoord heeft dat
Symon Hermensz en Wycher Reynertsz afspraken, dat zij niet wilden hebben dat het viswater weer
doorverhuurd werd, maar uitsluitend gebruikt werd om zelf te bevissen. Wat er daarna gebeurd is,
weet getuige niet want hij was er niet altijd bij.
Nr. 215

FOLIO:

57

DATUM:

6 juni 1537

-Van mr Rycolt.
Engele, de vrouw van Jan ten Hoeve, getuigt dat zij drie jaar geleden, toen mr Rycolt ziek was, aan
zijn bed stond en hem vroeg of hij zijn dochter Styne de gouden ring wilde geven. Mr Rycolt zei wel
twee of driemaal dat hij dat niet wilde doen, want hij was wel 9 koopmansgulden waard. Getuige vroeg
mr Rycolt of hij Styne de ring wilde lenen om haar kerkgang te doen. Zij meldt verder dat Styne, de
dochter van mr Rycolt, kort daarvoor getrouwd was met zijn knecht Henrick en getuige hoorde dat
Rycolt tegen zijn knecht zei dat hij, nu hij met Styne getrouwd was, haar de kerkgang moest laten
doen; hij zou hen dan een vrije bruiloft geven, waarbij iedereen vrolijk was. Daarna vroeg Engele
nogmaals of hij Henrick en zijn dochter wel een vrije bruiloft wilde geven, waarop Rycolt antwoordde
dat hij dat niet van plan was vanwege de schande die zij over hem gebracht had. Hij had Henrick
alleen een vrije bruiloft beloofd opdat zij haar kerkgang zou doen.
Nr. 216

FOLIO:

57

DATUM:

7 juni 1537

-Tussen Jan Baeck en Lambert Bockhorst.
Lambert Slavert getuigt dat hij ongeveer vijf jaar geleden aanwezig is geweest bij Hermen Nest, toen
hij Lysken Boyster met haar zoon Evert hielp een kamp land te verkopen aan Lambert Bockhorst voor
150 g.g. Lambert zou daarvan direct 50 gulden betalen en de rest met Kamper laken. Getuige is
daarna met Lysken als haar momber naar de drost gegaan om het land over te dragen. Hij weet niet
of alles betaald is.
Dirick van Swolle getuigt dat hij ook aanwezig was bij de koop en dat er afgesproken werd dat
Lambert boven de 150 g.g. nog een melkkoe zou geven. Hij heeft gezien dat Lambert toen 50 g.g.
heeft betaald en meldt ook nog dat Lambert van Lange Tymen een partij laken kocht en dat naar de
zoon van Lysken stuurde in Hamburg; hij weet niet hoeveel laken het was.
Nr. 217

FOLIO:

57v

DATUM:

7 juni 1537

Anne Jacobs getuigt dat zij ongeveer vijf jaar geleden van wijlen Johan Twenth een bruine merrie
heeft gekocht, geheten de lopende Roede, die toen 13 jaar oud was. Haar man en zij hebben de
merrie doorverkocht aan jonge Johan in Amersfoort.
Nr. 218

FOLIO:

57v

DATUM:

8 juni 1537

-Tussen het klooster van St. Brigitte en Thonis van Neerden.
Henrick van Brevoert getuigt dat ongeveer drie jaar geleden de procuratrice van St. Brigitte hem
opdroeg twee monniken naar Riga te brengen, waarvoor hij wekelijks als kostgeld een ½ g.g. zou
ontvangen. De procuratrice beloofde hem te vergoeden als de monniken iets nodig hadden en hij hen
geld zou voorschieten. Omdat zij lang in de Sont gelegen hebben, hebben de monniken geld geleend
van Thonis van Neerden, want getuige kon hen niet voorschieten; vermeld staat in het handschrift: 12
Gelderse rijder.
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Nr. 219

FOLIO:

58

DATUM:

9 juni 1537

-Tussen Lambert Slevoert en Johan Seysinck.
Hermen Claesz getuigt dat ongeveer 12 jaar geleden Johan Seysinck hem opgedragen had een dijk
te maken van 26 roeden lang boven de Venepoort voor 1 g.g., die Johan hem ook betaald heeft.
Dirick Gerridtsz getuigt dat hij ongeveer 10 jaar lang de dijk heeft helpen maken en dat Lambert
Slevoert en Johan Seysinck hem zijn arbeidsloon betaald hebben, elk hun deel.
Symon Henricksz, Wicher Reynertsz, Johan Tymensz en Johan Kaye getuigen dat ongeveer drie jaar
geleden Johan Seysinck een partij hout van hen gekocht heeft voor de dijk in kwestie en hen betaald
heeft met geld en rogge. Het hout is naar Lambert Slevoert gestuurd.
[ akte is doorgehaald ]
Nr. 220

FOLIO:

58v

DATUM:

9 juni 1537

Joffer Femme Schonenborch en Griete Witte getuigen dat ongeveer 5 jaar geleden Lambert Slevoert
hen gevraagd heeft of zij hun aandeel in de Moriaen wilden behouden en hem wilden helpen de dijken
te maken. [ betreft de dijkplicht ]. Zij hebben de Moriaen laten liggen en Johan Seysinck heeft zijn deel
aangehouden en de dijken helpen maken. Zij melden verder dat Johan Seysinck, toen de Moriaen in
de dijk gegeven werd, Lambert 60 g.g. gegeven heeft om zijn rente zeker te stellen en daarmee
tevens de onkosten van de dijk te betalen: de helft voor hem zelf en de andere helft voor de kinderen
van Gheert Glasemaecker.
[ akte is doorgehaald ]
Nr. 221

FOLIO:

58v

DATUM:

11 juni 1537

Gheert Borchertsz, Johan van den Vecht en Henrick Kuynretorff getuigen dat zij ook aanwezig waren
op een familiedag die gehouden werd door de erfgenamen van wijlen Jan de Lege en zijn nagelaten
weduwe. Zij hebben gehoord dat priester Giesbert de weduwe vroeg of zij in Arnhem tegen veel
personen gezegd had, achter zijn rug om, dat hij van haar en haar overleden echtgenoot 900 g.g. in
bewaring had. De weduwe antwoordde dat zij dat niet had gezegd en dat degenen die dat beweerden,
fabeltjes vertelden.
Nr. 222

FOLIO:

59

DATUM:

13 juni 1537

-Van Jan Baeck over de koe.
Rijck Tymmerman en zijn vrouw Griete getuigen dat Lambert Bochorst vier jaar geleden van Lysken
Boysters en haar zoon, broeder Evert, een stuk land gekocht had en dat broeder Evert bij de koop een
koe bedongen had van Lambert Bochorst en dat getuigen de koe van broeder Evert hadden
ontvangen. Zij hadden broeder Evert en Griete, de vrouw van Rijck Tymmerman, de koe gegeven
omdat zij familie van elkaar waren. Zij melden verder dat de koe een vaars was die eenmaal had
gekalfd en niet meer dan 5 ph.g. waard was.
Nr. 223

FOLIO:

59

DATUM:

13 juni 1537

-Tussen Arent van Dueren en Peter Vriese.
Henrick van Keppell getuigt dat hij gisteren omstreeks 1 uur met Arent van Dueren, burger uit Zwolle,
meegegaan is om hem over de brug te brengen. Peter Vriese kwam erbij en maande Arent om 3½
stuiver Brabants, waar Arent niet op inging. Getuige zag dat Arent zijn degen trok en Peter met de
vlakke kant op het lijf sloeg bij wijze van grap en zei dat ze maar iets moesten gaan drinken om het op
te lossen.
46

RAK inv.nr. 12

Crien Arentsz getuigt dat hij gezien heeft dat Arent Peter Vriese met de vlakke kant van zijn degen op
het lijf sloeg, maar hij weet niet waar het over ging.
Nr. 224

FOLIO:

59

DATUM:

14 juni 1537

Engbert Robertsz, Symon Hacke en Johan van Almeloe getuigen dat zij goed weten dat Joest van
Graes bij zijn oom Jacob van Graes drie jaar lang gewoond heeft en daar zijn ambt van kleermaker
geleerd heeft.
Nr. 225

FOLIO:

59v

DATUM:

14 juni 1537

-Tussen Peter Poss en Berent Jansz.
Vrerick Willemsz, Johan Kutte en Bernt Touwslager getuigen dat zij gisteren avond in de Gulden Helm
gehoord hebben en de wijnkoop ervan gedronken hebben, dat Bernt Jansz aan Peter Poss een huis
en erf in Brunnepe verkocht, waar Bernt tegenwoordig in woont, voor 45 g.g., te betalen binnen twee
jaar m.u.v. 4 h.p. die er jaarlijks uitgaan.
Nr. 226

FOLIO:

59v

DATUM:

15 juni 1537

-Tussen Giesbert Giesbertsz en Gheert Baeck.
Claes Kruser en Henrick Kuynreturff getuigen dat Giesbert Giesbertsz een tijd geleden Gheert Baeck
met zijn adherenten voor het gerecht had gedaagd, omdat zij onenigheid hadden over de verhuur van
een stuk land. Beide partijen hadden getuigen gevraagd te bemiddelen en de ruzie in der minne te
schikken; omdat dit niet lukte, hebben getuigen beide partijen terugverwezen naar jonker Johan van
Buckhorst, waar de rechtsvordering eerst gedeponeerd was. Naderhand zijn beide partijen weer voor
het gerecht verschenen om daar hun vordering af te sluiten.
Nr. 227

FOLIO:

60

DATUM:

19 juni 1537

Johan Claesz getuigt dat hij vaak met kalk hier geweest is en de kalkmeter van de honderd altijd 5
stuiver Brabants gegeven heeft en 3 stuiver Brabants van de kalkmaat.
Nr. 228

FOLIO:

60

DATUM:

21 juni 1537

Henrick Dubbeltsz getuigt en bevestigt met zijn eed dat hij omstreeks drie weken na Pasen voor onze
burger Arent Smit in Antwerpen vier Vlaamse lakens heeft ingescheept om naar Kampen te brengen
en een korf met glaswerk; verder naar Bergen vijf Engelse lakens, die toebehoren aan Henrick Voerst.
Nr. 229

FOLIO:

60

DATUM:

22 juni 1537

-Tussen de gildemeesters van St. Severijn en Henrick van Remunde.
Ariaen Thonysz en Mostert van Venloe getuigen dat zij op afgelopen kermisdag aanwezig zijn
geweest, toen Henrick van Remunde een onbekende knecht inhuurde, genaamd Pauwell; wijlen
Henrick betaalde hem als hij kwam waken.
Nr. 230

FOLIO:

60v

DATUM:

27 juni 1537

-Tussen Lubbert Vorcke en zijn dochter.
Bernt Claesz, Laurens van Enteren en Johan Stryprock getuigen dat zij buren zijn van de dochter van
Lubbert Vorcken en dat zij vaak gehoord hebben dat, als haar vader weg ging, zij naar buiten kwam
en tegen hem tekeer ging; wat ze zei, weten ze niet.
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Nr. 231

FOLIO:

60v

DATUM:

7 juli 1537

-Tussen Bartolt Vleyshouwer en Sanna, de vrouw van Cornelys Henricks.
Gheert Jansz, Jan Willemsz en Jan Jansz getuigen dat zij daags na OLV-visitatie een mate hooiland
gemeierd hebben, die Bartolt Vleyshouwer van priester Gheert van Loen gehuurd had buiten de
Kalverhekken poort. Zij hebben toen gemerkt dat er in dat hooiland 50 eenden waren die het hooi
opaten. Toen Bartolt dat zag, heeft hij in het rond geslagen, zodat 9 of 10 eenden dood waren en de
anderen wegliepen. De kinderen van Sanne hebben de dode eenden opgehaald en meegenomen.
Nr. 232

FOLIO:

60v

DATUM:

7 juli 1537

-Tussen Dirickgen Olde en Arnt van Veessen.
Henrick Baersz en Hermen Symonsz getuigen dat zij onlangs zaten te drinken bij Hermen en hoorden
dat Lubbert de Gheest zei dat hij het geld dat hij aan Arnt van Veessen had gegeven, bestemd was
voor de schuld die hij bij Arnt had.
Nr. 233

FOLIO:

61

DATUM:

7 juli 1537

-Tussen Mechtelt van Appelen en Gysken Coerts.
Griete Stevens, Geese, de dochter van Willem Cremer en Griete Verwer getuigen dat zij ongeveer 1½
jaar geleden aanwezig zijn geweest bij Mechtelt van Appelen, toen Mechtelt van Gysken, de dochter
van Coert Schoemacker, het bovenhuis huurde waar Hermen Apteker altijd in woonde, voor 5 g.g. en
een Texelse kaas, voor de tijd van een jaar. Gysken beloofde het huis in kwestie water- en winddicht
te maken.
Nr. 234

FOLIO:

61

DATUM:

7 juli 1537

-Van het testament van de vrouw van Peter van Venloe.
Gheert inde Ramen, mr Reyner Metseler, Peter Glaesmaker en Wolff Schomaker getuigen dat zij
aanwezig zijn geweest toen de vrouw van Peter van Venloe ziek lag en haar kerkenrecht zou doen.
Voordat dit plaats vond, werden zij binnen geroepen, waar zij gezien en gehoord hebben dat kapelaan
Claes de vrouw een cedule voorlas die zij eerder had laten schrijven en waarin stond dat zij aan haar
man, Peter van Venloe, al haar goederen gaf, de huisraad, en wat zij nog meer bezat, om ermee te
doen wat hij wilde. Zij hoorden ook dat de vrouw zei dat het haar laatste wil was en zagen dat de
buren niet naar binnen wilden gaan, omdat in het huis de pest heerste.
Nr. 235

FOLIO:

61

DATUM:

9 juli 1537

-Van het schip van Albert Stachouwer.
Jan van Enss getuigt dat hij op de avond van St. Jan in de Gulden Helm geweest is, waar hij geholpen
heeft de koop te regelen tussen Albert Stachouwer en schipper Cleyn Wolterke. Cleyn Wolterke kocht
het nieuwe schip van Albert zonder takels en touwen, zoals hij het van de meester ontvangen had.
Getuigen samen met Jan Geritsz namens Wolterke en Bernt van Meppen als overman regelden het
een en ander met toestemming van beide partijen. Zij melden dat beide partijen tevreden waren en de
wijnkoop dronken.
Bernt van Meppen en Hans Petersz getuigen dat zij er bij kwamen toen de koop gesloten was en dat
alles heeft plaats gevonden zoals Jan heeft getuigd. Jan Geritsz getuigt hetzelfde.
Nr. 236

FOLIO:

61v

DATUM:

-Van Gheertken Monts.
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Otto Smyt, Warbolt Smyt en Gherrydt, de knecht van Otto, getuigen dat zij op de avond van OLV bij
Otto waren en dat Hermen Glasemaecker daar ook bij kwam; zij zagen dat Gheertken Monts, de
vrouw van Willem Tymensz, voor de deur stond en tekeer ging tegen de vrouw van Hermen. Zij zagen
dat Geertken een opsteker [ mes ] tevoorschijn haalde en tegen Hermen zei, dat hij door dat mes zou
sterven en uit boosheid stak ze met het mes in het beslag. Zij hoorden dat Hermen haar ook het een
en ander wilde aandoen. Hij schold Willem Tymensz ook uit en sloeg op zijn mes. Getuigen hebben
niet gezien dat Hermen zijn mes had getrokken.
Nr. 237

FOLIO:

61v

DATUM:

12 juli 1537

Alyt Bernts, de weduwe van Bernt Claesz, getuigt dat het huwelijk tussen Berent Schoemaecker en
zijn vrouw Hermen (v) bij haar werd geregeld. Omdat het jonge mensen waren die niet veel goederen
hadden, wilde zij, in aanwezigheid van de huwelijkslieden, dat haar man Bernt zijn nicht Hermen iets
mee zou geven, want zij bezaten niet veel. Getuigen zeiden dat ze veel schade hadden geleden en
niets konden missen; haar man beloofde niettemin zijn nicht Hermen en haar man na zijn dood geld te
geven, een exact bedrag werd niet genoemd. Zij heeft dit van haar overleden man gehoord.
Nr. 238

FOLIO:

62

DATUM:

14 juli 1537

-Tussen Claes Henricksz en Dirckgen Olde.
Arent Dircksz getuigt dat Claes Henricksz aan het begin van de vasten aan Lubbert de Gheest een
partij spiering had verkocht, waarvan Claes een deel aan Dirckgen Olde had geleverd namens
Lubbert. Maar Claes wilde geen spiering meer leveren, hij wilde eerst zeker weten dat hij zijn geld zou
krijgen. Getuige is erbij aanwezig geweest bij Dirckgen Olde en hoorde dat zij tegen Claes zei dat ze
hem zeker zou betalen en dat hij de spiering dus kon leveren. Claes was hier tevreden mee en
leverde de vis.
Jacob Jansz getuigt hetzelfde.
Nr. 239

FOLIO:

62

DATUM:

16 juli 1537

-Tussen Henrick van Doetenchem tegen Hermen Wychertsz.
Peter Jansz en Henrick Evertsz getuigen dat zij omstreeks St. Maarten op verzoek van Henrick en
Hermen, als gildemeesters van het metselaars gilde, een muur gemeten hebben die achter zijn kamer
stond; deze muur had Henrick voor de helft betaald aan Hermen Wychertsz, volgens stadsrecht;
beiden waren hier tevreden mee.
Nr. 240

FOLIO:

62v

DATUM:

17 juli 1537

-Van Jan van Boltens huwelijk.
Mr Gherit van Wouw, klokkengieter, getuigt, zo nodig onder ede, dat Jan van Bolten en joffer Peterke,
de dochter van mr Alberts, met elkaar zouden trouwen en dat hem gevraagd was het huwelijk te
helpen regelen, omstreeks St. Poncianus in 1536, bij wijlen Jasper Jansz, waar de moeder van
Peterke ziek lag. Verder waren aanwezig: Arent van Bolten, Peter van Elven, Peter van Nuys,
Barbara, de weduwe van Jasper Jansz, Jacob Bolhoerne, Gheert mette Ulen en getuige. Hij heeft
gehoord en gezien dat Jan van Bolten en zijn familieleden van de moeder een zeker geldbedrag als
huwelijksgave aan Peterke eisten. Peter van Elven zei tegen de zieke moeder dat zij als
huwelijksgave aan Peterke voor haar vaders erfdeel 400 ph.g. moest geven en verder nog voor
kleding en kleinodiën 100 ph.g. Verder werd er afgesproken dat als Jan van Bolten en Peterke na
haar moeders dood gelijk met de andere kinderen wilden delen, zij van de kleding en kleinodiën niet
meer dan 50 ph.g. zouden krijgen. Getuigen melden dat men van weerszijden tevreden was en dat
Barbara, de weduwe van Jasper Jansz, beloofd had boven de huwelijksgave van de moeder, nog 200
ph.g. te geven. Men kreeg daar woorden over, te weten: Arent van Bolten, Peter van Elven, Jacob
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Bolhoerne, Barbara de weduwe en getuige, omdat zij wilden dat de 200 gulden opgenomen werden in
de huwelijksvoorwaarden. Barbara beloofde openlijk dat bedrag te geven, boven de huwelijksgave
van de moeder. Peter van Elven zei dat zijn zuster dat beloofde uit zijn goederen. Verder hoorden zij
dat Barbara de 200 gulden buiten de huwelijkse voorwaarden wilde houden, omdat er nog geen
boedelscheiding was geweest van haar mans nalatenschap en vanwege haar zusters kinderen, die
dan misschien ook dat bedrag wilden hebben. Hierna werd unaniem besloten tot het huwelijk en de
bruiloft.
Jacob Bolhoerne getuigt zoals mr Gheridt getuigd heeft; hij is met Peter van Elven naar de zieke
moeder van Peterken gegaan en heeft van haar gehoord dat zij tevreden was en beloofde aan
Peterken 400 ph.g. te geven als huwelijksgave en nog 100 ph.g. voor kleding en diversen, waarvan zij
slechts 50 gulden terug zou krijgen, zoals reeds afgesproken. Zij meldt ook dat Barbara beloofd heeft
Jan van Bolten nog 200 gulden te geven boven de huwelijksgave, die niet vermeld zouden worden in
de cedule.
Gheert mette Ulen getuigt dat de afspraken hebben plaats gevonden zoals mr Gheert heeft
beschreven, maar hij weet niets van de 200 gulden van Barbara, want daar was hij niet bij.
Nr. 241

FOLIO:

63

DATUM:

18 juli 1537

-Tussen Reyner ter Helle en Bernt Warnersz.
Arnt Lubbertsz en Jacob Coppen getuigen dat zij ongeveer vier of vijf dagen geleden op verzoek van
Bernt Warnersz naar Reyner ter Helle zijn gegaan om hem te verzoeken enig uitstel te geven voor zijn
schuld; Bernt is een arme gezel en had graag gezien dat Reyner hem de schuld zou kwijt schelden.
Reyner bracht de schuld terug tot 4 h.p. en getuigen hadden graag gewild dat hij naar 3 h.p. zou gaan.
Ze zijn uitgekomen tussen de 3 en de 4 h.p.
Jacob Voerst getuigt verder dat Bernt naderhand bij hem is gekomen met 1 h.p. om aan Reyner te
geven als betaling; hij wilde met St. Michael nog 1 pond geven en met Pasen de rest.
Nr. 242

FOLIO:

63v

DATUM:

18 juli 1537

-Van de wachters.
Roerick van Roerloe getuigt dat met St. Maarten ‘schuddekorf-avond’ op de wacht kwamen Job
Harbertsz , Joachim Rademaecker, Bernt Schroer en Hermen Henricksz en zij waren zo aan het
vloeken, zweren e.d. dat zij hun wacht niet uitvoerden. Getuige meldt ook dat Job Voerst pas om 12
uur op zijn toren kwam, daarvóór had een ander zijn dienst waar genomen.
Claes Witte, schout, getuigt dat hij in die tijd ook wacht liep en dat alles gebeurde zoals Roerick
getuigd heeft.
Johan Hermensz getuigt dat hij ook wacht liep en dat er drie personen waren die zo tekeer gingen,
maar hij weet hun namen niet.
Goessen Clinckenborch getuigt net zoals Roerick en hij zag dat Job Voerst tot 12 uur danste bij het
blauwe huis, voordat hij naar zijn toren ging.
Nr. 243

FOLIO:

63v

DATUM:

19 juli 1537

Alert Annensz getuigt dat hij vorig jaar met zijn schip die Voerblase ook in de Sont aangehouden was
en dat er vanuit Denemarken uit zijn schip gehaald is ongeveer 16 last rogge, 300 stuks klaphout, 4
bundels hennep en zijn beste touwen.
Nr. 244

FOLIO:

64

DATUM:

19 juli 1537

Peter van Elven getuigt dat toen men het huwelijk regelde tussen Jan van Bolten en zijn nicht Peterke
hij erbij aanwezig was en dat er gezegd werd door Peterke dat Jan van Bolten zijn vader uit Zwolle
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moest halen. Zij waren het eens geworden en dan kon Jan zijn familie en zijn vader mededelen dat hij
samen met haar 400 ph.g. zou krijgen en dat ze met de 200 gulden tevreden waren. Getuige wilde het
van Jan van Bolten zelf horen, anders zou hij het niet kunnen geloven. Getuige is bij Jan gekomen in
de Wijnkelder en zei hem naar Zwolle te gaan om zijn vader te halen en vroeg: “ Ben je het wel met
alles eens, of staan wij hier voor Piet Snot als je vader komt?” Jan zei tegen zijn oom dat ze nogal
gesloten waren en dat hij de 400 ph.g. tegen zijn familie wel zou noemen. Hierop werd een en ander
vastgelegd, de kleding en kleinodiën van Peterken werden geschat op 100 ph.g. en Jan van Bolten
zou daarvoor 50 gulden inbrengen, als hij dan met de anderen mee zou willen delen bij de erfenis. Op
de avond voor de definitieve vaststelling, zei Johan van Bolten tegen getuige, zijn oom Peter, dat hij
de goederen van Peterke hoger had geschat dan ze waard waren en dat hij zijn goederen op 600 g.g.
wilde stellen; daarmee zou hij tevreden zijn. Zo geschiedde. [ vervolg bij nr. 247 ]
Nr. 245

FOLIO:

64v

DATUM:

23 juli 1537

-Tussen Hermen Aertsz en Geert Faes.
Jan van Dinslage, Gerit Aertsz en Henrick Albertsz, allen vissers, getuigen dat zij aanwezig zijn
geweest bij Dirckgen Olde, niet lang na Pasen, waar zij gehoord hebben dat Hermen Aertsz het
viswater van het Pipersandt in pacht had en dat hij met zijn helpers het viswater in twee delen had
gesplitst: Hermen en zijn medewerkers hadden het ene deel, het ‘bovenwater’ en hij had aan Geert
Faes en zijn medewerkers het andere deel van het viswater verhuurd, het ‘onderwater’. Zij hoorden
dat bij de verhuur afgesproken werd dat de mensen van Hermen het onderwater alleen mochten
bevissen als zij in het andere deel niets konden vangen.
Nr. 246

FOLIO:

64v

DATUM:

23 juli 1537

-Van Dirick Kistemaecker.
Mr Luytken Barbier getuigt dat afgelopen vrijdag Dirick Kistemaecker de zoon van mr Luytken
geslagen had; getuige zei hem dat hij dat niet had moeten doen, waarop Dirick zijn mes trok en naar
hem stak, maar hem niet raakte.
Georgen, de zoon van mr Luytken, getuigt dat Dirick eerder buiten de Cellebroederspoort, bij hem
kwam en kwaad was, omdat hij de dienstmaagd van zijn zuster een mand kleren hielp dragen. Hij
sloeg hem met zijn vuisten op het hoofd, trok zijn kap van het hoofd, maar heeft hem niet tot bloedens
toe verwond.
Nr. 247

FOLIO:

65

DATUM:

23 juli 1537

Later, toen wijlen Peterke overleden was, heeft Johan van Bolten aan getuige gevraagd of hij tegen de
anderen niet wilde spreken over de 200 ph.g. die beloofd waren bij de uitspraak.
Aernt van Bolten had liever gehad dat de 200 gulden die zijn zuster Barbara aan Jan van Bolten zou
geven, ook bij de huwelijkse voorwaarden genoemd zouden worden, maar zijn zuster wilde dat niet,
omdat Jan dat zelf mocht beslissen en het stond haar ook vrij om zo te handelen; voor haar maakte
het niet uit of hij dat geld zou houden of teruggeven. Zij wilde vrij zijn om zelf te beslissen. Getuige
verweet haar dat er met haar mans familie nog geen boedelscheiding was geweest en dat ze ook nog
neefjes en nichtjes had die ook wel iets wilden ontvangen. Getuige weet niet of zijn zuster Barbara
Jan van Bolten betaald heeft.
Nr. 248

FOLIO:

65

DATUM:

4 augustus 1537

Johan Albertsz uit Emmeloord, onze burger wonend in de Hagen, heeft gerechtelijk bekend dat Gebbe
Tymens uit Emmeloord, twee jaar geleden, bij de huwelijkse voorwaarden gegeven heeft aan Alyt
Louwen, haar nicht, die ging trouwen met Willem Evertsz, 1½ stuk land in Emmeloord. Als gekozen
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momber van Gebbe Tymens heeft hij dit ook gerechtelijk beloofd en overgedragen, waar Alyt tevreden
mee is.
Nr. 249

FOLIO:

65

DATUM:

7 augustus 1537

-Van Gheert Blauwe en Reyner van Drienhuysen.
Lenart Ule en Johan Hebels getuigen dat zij afgelopen zomer met Reyner van Drienhuysen naar
Dantzig zijn gevaren en dat wijlen Gheert Blauwe ook op het zelfde schip was. Zij zagen dat hij aan
het roer stond en dat hij boven en beneden zijn werk deed zoals de andere bootgezellen.
Albert van Herinck getuigt hetzelfde.
Nr. 250

FOLIO:

65v

DATUM:

17 augustus 1537

-Van Jan Petersz.
Joest Jansz de Wilde getuigt dat hij op een zomerdag gezien heeft dat Jan Petersz, toen deze zag dat
zijn vrouw in het huis van Jan Maes, haar vader, voor het venster lag, via het raam in het huis is
geklommen, de deur open deed en zijn vrouw wegstuurde naar hun eigen huis. Hij heeft niet gezien
noch gehoord dat Jan Petersz iets anders deed dan zijn vrouw ophalen.
Evert Tymmerman getuigt dat hij, nadat Jan Petersz zijn vrouw uit het huis van Jan Maes gehaald
had, gehoord heeft dat Jan Maes aan Jan Petersz vroeg wat hij in zijn huis te doen had. Jan
antwoordde dat hij zijn vrouw eruit haalde. Zij kregen hier beiden woorden over en tenslotte hoorde
getuige dat Jan Petersz zei dat hij maar naar buiten moest komen, en meer van dat soort woorden die
hij nu vergeten is.
Nr. 251

FOLIO:

65v

DATUM:

28 augustus 1537

-Van Jan Thonysz en Gheert Gyse.
Jacob Schumer, Thys Claesz, Henrick van Voerst en Andries Straetken getuigen dat zij ongeveer vier
dagen geleden gehoord hebben dat Gheert Gyse tegen Jan Thonysz op de steiger bij de kraan veel
beledigende woorden gebruikte; hij zei dat Jan een dief was, een verrader en een schelm en nog
meer onbehoorlijke uitdrukkingen. Zij melden ook dat Gheert Gyse erg dronken was.
Gheert Gyse heeft bekend dat hij woensdag tegen Johan Tonysz tekeer is gegaan en vraagt hem om
vergiffenis. Op verzoek van zijn familie, heeft Johan hem vergeven en Gheert zal zijn best doen dit
soort dingen binnen en buiten Kampen niet meer over hem te herhalen. Zo niet, dan wordt hij
gerechtelijk aangesproken.
Nr. 252

FOLIO:

65v

DATUM:

18 augustus 1537

-Tussen Evert van Hardenberch en Bernt Loeffzen uit Elburg.
Gerridt Wolfersz uit Harderwijk getuigt dat hij gisteren avond in de Eenhoorn onder de Clocke met
Bernt Loeffzen uit Elburg, Evert van Hardenberch e.a. heeft zitten drinken en terzelfdertijd kocht Bernt
van Evert 9 grezen land in het kerspel van Oosterwolde voor 200 Gelderse rijders, die Bernt in vier
termijnen zal betalen, 50 rijder per jaar. Evert zou de pacht ontvangen die betaald moest worden met
St. Maarten. Van deze 9 gresen land zijn er 6 die niet uit de huwelijkse voorwaarden van Evert komen,
maar Bernt zal ze nu krijgen.
Nr. 253

FOLIO:

66

DATUM:

18 augustus 1537

Engbert Melysz getuigt dat hij gisteren avond voor de Eenhoorn op de Blijslach zat en binnen zaten te
drinken Bernt Loeffzen uit Elburg, Evert van Hardenberch en anderen; hij hoorde dat Bernt en Evert
spraken over een stuk land van 9 gresen dat in Oosterwolde lag. Na enig gepraat, gaven zij elkaar
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hierop de hand en Bernt vroeg wat hij moest betalen. Evert vroeg 200 g.g., de gulden van 28 stuiver
Brabants, maar dat vond Bernt teveel. Hij bood 200 Gelderse rijder en de koop werd gesloten.
Getuige weet niet in hoeveel termijnen er betaald zou worden. Hij hoorde later dat Bernt in vier
termijnen zou betalen met 50 rijder per jaar, vanaf St. Maarten 1538. Getuige wil dit onder ede
bevestigen als dat nodig is.
Nr. 254

FOLIO:

66v

DATUM:

18 augustus 1537

-Tussen Evert van Hardenberch en Bernt Loeffzen.
Johan Woltersz getuigt dat hij gisteren avond met Evert van Hardenberch en Bernt Loeffzen in de
Eenhoorn zat te drinken en hoorde dat Evert aan Bernt 2 last mout verkocht, de last voor 20 g.g. van
28 stuiver Brabants de gulden; Bernt zou Evert daarvoor een handschrift geven als onderpand
waarmee hij hem altijd kon manen.
Nr. 255

FOLIO:

66v

DATUM:

20 augustus 1537

-Tussen mr Bernt Ottensz en Alyt Engberts.
Joffer Morrhe en Aechte van den Grave getuigen dat zij omstreeks twee jaar geleden op verzoek van
Alyt Engberts naar de zusters van mr Bernt Ottensz zijn gegaan en hebben hen gevraagd of zij wat
consideratie konden hebben met de schuld van Alyt Engberts, totdat haar man weer terug was; dan
zou zij hen wel betalen.
Nr. 256

FOLIO:

66v

DATUM:

20 augustus 1537

-Tussen dezelfde mensen.
Willem Brandt en mr Godtschalck ten Indick getuigen dat zij een tijd geleden gevraagd werden door
Fye en Reyner Martens en de erfgenamen Martensz en dat Fye in haar boekhouding bij mr Heymen
Brandt, secretaris, had laten noteren dat zij Baeve Pottebacker 29 g.g. en 1 oord betaald had. Omdat
het laken na het overlijden van Henrick Martensz opgehaald was, wilden de erfgenamen weten waar
Fye het laken had gelaten. Fye zei dat zij met dat geld, dat genoteerd stond in haar boekhouding, Jan
van Hasselt betaald had. Of het hetzelfde laken betrof waar Alyt Engberts voor aangesproken werd,
weten getuigen niet.
Lubbert en Berent Martensz getuigen hetzelfde, n.l. dat zij van Fye hetzelfde gehoord hebben.
Nr. 257

FOLIO:

67

DATUM:

20 augustus 1537

-Tussen dezelfde mensen.
Baeve Pottebacker getuigt dat Fye Martens en haar zuster Griete eens tien stuk Kamper laken van
haar hebben gekocht; na die tijd hebben noch Fye noch Griete laken van haar gekocht. De tien stuks
laken in kwestie zijn nog niet betaald.
Nr. 258

FOLIO:

67

DATUM:

20 augustus 1537

-Tussen dezelfde mensen.
Claes Raebe getuigt dat hij Dirickje, de weduwe van Hermen Petersz, toen hij met haar van doen had
vanwege de kinderen, gevraagd had waar het geld van de rogge was, die Geertruydt Engberts van
haar en haar overleden man gekocht had, volgens een schrijven van hun zoon. Dirickje antwoordde
dat de rogge bij leven van haar man al betaald was.
Nr. 259

FOLIO:

67v

DATUM:

-Tussen Gheertken Stegeman en Johan Petersz.
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Jacob Leyendecker getuigt dat hij acht dagen geleden gezien heeft dat Johan Petersz via het raam in
het huis van Jan Maes klom omstreeks de tijd van het lof. Hij haalde zijn vrouw eruit en dreef haar
voor zich uit naar huis. Daarna kwam Johan weer terug in het huis van Jan Maes, deed een raam
open en toen hij weer naar buiten kwam zei hij tegen de buren dat hij de eigendommen van zijn vrouw
zocht. Hij heeft niets meegenomen.
Nr. 260

FOLIO:

67v

DATUM:

22 augustus 1537

-Van Doerinck en Gerbrant ten Bussche.
Henrick van Bommelen getuigt dat gisteren avond in de Wijnkelder Anthonys Doerinck en Gerbrant
ten Bussche zaten te drinken en woorden met elkaar hadden. Hij hoorde dat Doerinck zei tegen ten
Bussche, zijn zwager, dat hij wist dat hij hem wilde slaan, waarop Gerbrant antwoordde dat hij dat niet
wilde. Getuige zag dat zij beiden handgemeen werden en greep in en zette Doerinck op de bank;
deze sloeg hem met zijn vuisten op de borst zodat hij bijna geen adem kreeg. Toen hij terugkwam, lag
Doerinck gewond op de grond.
Nr. 261

FOLIO:

68

DATUM:

24 augustus 1537

-Tussen Willem Zwaenken en de kanselier van Harderwijk.
Johan Hermensz, Gheert Muller, Jan Gerritsz en Schram van Ensz getuigen dat zij afgelopen dinsdag
in het Rode Hert zaten te drinken en dat Willem Zwaenken van een andere tafel bij hen kwam en
vroeg aan de kanselier van Harderwijk, die bij hen zat, of hij zijn schip wilde verkopen. Dat wilde de
kanselier wel en zij werden het eens: Willem zou het schip krijgen voor 16 ph.g. courante munt, die hij
’s anderendaags zou betalen. De kanselier zou alleen de matras waarop hij sliep uit het schip halen.
Nr. 262

FOLIO:

68

DATUM:

24 augustus 1537

Geese, de dochter van Dirick Tripmaecker en Alyt, de dienstmaagd, getuigen dat zij aanwezig waren
toen het schip verkocht werd en zij hoorden dat de kanselier zei dat het schip onder de waterlijn even
goed was als erboven. Als dat niet zo zou zijn, dan wilde de kanselier het met geld goed maken, zoals
goede mannen betaamt.
Nr. 263

FOLIO:

68v

DATUM:

30 augustus 1537

-Tussen Jan Bolten en zijn schoonmoeder.
Catherine, de vrouw van Peter van Elven, getuigt dat zij aanwezig is geweest toen het huwelijk van
Jan van Bolten en Peterken, de dochter van mr Albert, geregeld werd. Zij hoorde dat de moeder van
Peterken haar dochter beloofde haar bij haar huwelijk 400 ph.g. te geven en 100 ph.g. voor kleding en
kleinodiën. Getuige hoorde ook dat Barbara van Elven, de tante van Peterken, haar nicht 200 ph.g.
beloofde te geven, op voorwaarde dat Jan zich goed zou gedragen, anders wilde zij het geld terug
hebben. Naderhand vroeg getuige aan haar neef Johan van Bolten of hij van zijn moeder gekregen
had wat deze beloofd had en dat was ook zo.
Nr. 264

FOLIO:

68v

DATUM:

30 augustus 1537

-Tussen Gerbrich van Loenen en haar familieleden.
Lambert Slewert getuigt dat Gerbrich van Loenen haar neef Aelt Glasemaecker in haar testament
genoemd had i.p.v. zijn vader. Toen het testament gemaakt werd, heeft getuige gehoord dat Gerbrich
tegen haar neef Aelt zei dat zij haar nicht Griete bij haar huwelijk 50 g.g. gegeven had uit haar
goederen, vermeld in de huwelijkse voorwaarden, en dat zij wilde dat hij hetzelfde zou doen. Aelt
antwoordde dat hij daar tevreden mee was en dat hij haar hetzelfde bedrag zou geven.
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Nr. 265

FOLIO:

69

DATUM:

1 september 1537

-Tussen Alyt Engberts en Fye van Grimbargen.
Berent van Ress en Hansken Kuyritser getuigen dat zij in 1536 op verzoek van Claes van Grimbargen
en diens vrouw Fye gegaan zijn naar Alyt Engberts om de problemen tussen haar en de vrouw van
Claes op te lossen. Alyt heeft tegen getuigen gezegd dat zij Fye nu niet kon betalen en dat zij enige
consideratie met haar moest hebben; ze was vast van plan haar te betalen.
Nr. 266

FOLIO:

69

DATUM:

1 september 1537

-Tussen Dirickgen Olde en de vissers.
Albert ten Toern, priester, getuigt dat hij in de afgelopen vasten gezien heeft dat Dirckgen Olde van
Wolter Yserdoll en zijn makkers 16½ schepel spiering ontvangen heeft als betaling van de verteringen
en het kostgeld dat Lubbert de Gheest haar schuldig was. Omdat Wolter aan Lubbert nog meer
spiering zou leveren, wilde hij dat Dirckgen het restant zou krijgen, maar dat wilde zij niet. Zij had alles
ontvangen van Lubbert en bij Wolter deed zij gewoon een nieuwe aankoop van spiering.
Johan Houwynck verklaart hetzelfde.
Nr. 267

FOLIO:

69v

DATUM:

1 september 1537

-Over het gevecht van Lenart Ule.
Henrick van Bommelen getuigt dat ongeveer 10 of 12 dagen geleden Lenart Ule en Remmelt van
Bommelen in de Wijnkelder zaten met fluiten en trommels en dat daarna Mouwer Diricksz en ene
Nele, die bij Grete Pael woonde, bij Lenart kwamen zitten. Na een tijdje, toen er betaald moest
worden, kreeg Lenart woorden met hen en getuige heeft Mouwer en Nele toen uit de Wijnkelder
gezet. Franck Petersz kwam ook uit de kelder en vroeg op straat aan Mouwer en Nele waarom ze niet
wilden betalen. Nele zei dat hij zich wel wilde verantwoorden, maar sloeg Franck met zijn vuist op het
lijf en zei dat hij weg moest blijven. Hij deed zijn arm omhoog alsof hij hem wilde steken, maar getuige
hield hem tegen en trok Nele weg en liep daarbij een verwonding op aan zijn been. Getuige weet niet
hoe hij aan die wond kwam, want niemand had een mes in de hand.
Nr. 268

FOLIO:

70

DATUM:

1 september 1537

-Van de schipper wiens goederen in de Sont afgenomen zijn.
Schipper Giesbert Hoyer getuigt onder ede dat zijn schip in de zomer en op bevel van de koning van
Denemarken in Landskrona is aangehouden en met goederen en al naar Stralsunt is gebracht, waar
40 last rogge uitgeladen werd, 74 last en 8 vaten goederen, 3 stuks was, 8 vaten vlas en 1 vat
hennep, 1 jopenvat vlas, 2 Hamburger vaten vlas, 4 vaten ruwe kalk, 7 deker [ tiental] elandshuiden
min 1, 5 gezouten ossenhuiden, 47 deker droge ossenhuiden min 1, 4 deker bokken huiden, 4 deker
pegen (?), 200 matten, 50 stuks wagenschot, 50 stuks klaphout, 1 Hamburger vat met ruwe talk, 1
roeiboot, 1 touw. Getuige weet niet zeker of de goederen voor of na Maria Lichtmis uit het schip zijn
gehaald. Hij weet zeker en heeft dit ook gerechtelijk verklaard, dat na Maria Lichtmis weggehaald zijn:
1 nieuw touw, 2 smyten (?), 2 top repen, 1 mantel takel, 2 wind bomen, 10 riemen en 1 schop, 2
scheer trossen, 2 boei repen, 2 mars brassen, de blinde met de raede [ soort takel ] met alle
toebehoren.
Van schipper Ytze is in Landskrona met Maria Lichtmis 2 last weit uit zijn schip gehaald.
Schipper Gheert Schoemaecker is daar eveneens kwijt geraakt 21 vaten teer en schipper Reyner
Willemsz, eveneens na Maria Lichtmis, 5½ last teer.
Nr. 269

FOLIO:

70v

DATUM:

-Tussen Wolter Yserdoll en Dirickgen Olde.
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Bernt Jansz getuigt dat niemand anders bij hem zat te drinken, toen de koop van de spiering plaats
vond tussen Wolter Yserdfoll en Lubbert de Gheest; de enige getuigen waren hijzelf, Wolter Yserdoll,
Lubbert de Gheest, Aert van Veessen, Jacob Jansz, Lambert Sticker en Claes Henricksz.
Jacob Jansz getuigt dat hij er ook bij kwam na de koop en dat er verder geen andere getuigen waren.
Nr. 270

FOLIO:

70v

DATUM:

4 september 1537

-Tussen Leffer Sticker en Joachim Sticker.
Schipper Evert van Hardenberch getuigt dat Leffer Sticker in 1533 voor hem in Riga heeft ingeladen 6
last as, die hij aan Gheert van Heeck geleverd heeft en deze heeft hem voor elke last 1 pond groot
gegeven voor de vracht, bij Otto Stegeman thuis. Dit jaar heeft hij van Gheert nog 3 koopmansgulden
ontvangen en ook van Joachim Sticker 3 koopmansgulden, zodat hij nu voor de vracht geheel
schadeloos is gesteld.
Nr. 271

FOLIO:

71

DATUM:

4 september 1537

-Van Thonis Steygerman.
Rotger Smyt en zijn vrouw Katherine, Ditmer Smyt en zijn vrouw Alyt getuigen dat zij ook bij het
sterfbed van de vrouw van Thonis Steygerman zijn geweest en dat zij hoorden dat de Cellebroeder
haar vroeg of haar man er de oorzaak van was dat zij ging sterven en of zij ziek was geworden omdat
haar man haar geslagen en mishandeld had. Zij bevestigde dit en stierf.
Getuigen melden ook dat zij het gerucht gehoord hebben dat de vrouw van Thonis op St.
Bartholomeus avond van de toren kwam en klaagde tegen anderen dat haar man haar mishandeld
had.
Elsken Bernts, Alyt Claes en Alyt Thys getuigen dat zij die klacht over het slaan ook gehoord hebben.
Broeder Alexius getuigt dat hij de vrouw van Thonis Steygerman op haar sterfbed gevraagd heeft of
haar man de oorzaak van haar dood was en of hij haar mishandeld had. Zij antwoordde hierop ja en
overleed toen.
Nr. 272

FOLIO:

71

DATUM:

5 september 1537

-Tussen Gheert Baeck en Aernt Smyt.
Henrick Claesz, Roloff Twenth en Luytken Smyt getuigen dat zij op een maandag ochtend aanwezig
zijn geweest in de Gulden Helm, toen Arent Smyt aan Gheert Baeck 3 paar ossen verkocht, het paar
voor 25 ph.g. Gheert zou diezelfde dag naar de ossen gaan kijken en als hij diezelfde avond de koop
niet annuleerde, zou alles in orde zijn, zo niet dan ging de koop niet door.
Nr. 273

FOLIO:

71v

DATUM:

5 september 1537

-Van Thonis Steygerman.
George Harboltsz, kapelaan, getuigt dat hij de vrouw van Thonis Steygerman de laatste sacramenten
heeft toegediend en haar de biecht heeft afgenomen; zij gaf haar jongste dochter al haar kleren en al
het geld dat zij naliet. Haar na te laten goederen moest zij delen met Thonis, die daarmee akkoord
ging.
Nr. 274

FOLIO:

71v

DATUM:

10 september 1537

-Van Jan van Bolten.
Peter van Nuys getuigt dat hij op verzoek van Peter van Elven aanwezig is geweest bij de
voorbereiding van het huwelijk van zijn nicht Peterken en dat hij hoorde dat Peter van Elven zei tegen
de aanwezigen dat hij hen bijeen had geroepen omdat de moeder zijn nicht Peterken en Johan van
Bolten 400 ph.g. contant wil geven en 100 gulden voor de kleding en kleinodiën. En dat Jan van
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Bolten, na de dood van de moeder, met de anderen zou meedelen en dat dan voor de kleding niet
meer dan 50 gulden zou worden gerekend. Johan zou zelf 600 g.g. inbrengen, waar Arent van Bolten
borg voor stond. Getuige heeft niets gehoord over de 200 gulden van Barbara en heeft evenmin
gehoord dat een van de partijen van de anderen enig geld gevraagd heeft.
Hij heeft ook gehoord dat Johan, boven de 400 ph.g. aan geld, ook ontvangen zou voor het huis vlees,
brandstof en diversen, goederen ter waarde van 30 ph.g., want zij zouden samen met de moeder
handelen.
Nr. 275

FOLIO:

72

DATUM:

12 september 1537

-Tussen mr Bernt Ottensz en Alyt Engberts.
Kunne Kerckhoff getuigt dat zij twee of drie jaar geleden op verzoek van Alyt Engberts naar Baeve
Pottebacker is gegaan en van haar éénmaal vijf Kamper lakens en éénmaal drie stuks gekocht heeft,
waarvoor zij haar als onderpand diverse stuks zilverwerk gaf, zoals ringen, gordels, lepels enz. Omdat
Baeve daar niet tevreden mee was, heeft getuige haar nog 10 kussens gebracht. Getuige heeft deze
lakens op verzoek van Alyt verkocht en met dat geld zijn enige gordijnen en een rok betaald, die Alyt
veranderd had. Alyt heeft haar ook twee tinnen schotels gegeven en ander tinwerk en zo heeft ook
haar moeder van Alyt ontvangen 3 taeke kannen, die getuige en haar moeder verkochten en Alyt het
geld ervan gaven. Getuige meldt ook dat zij van Alyt onderpanden hadden die verkocht mochten
worden, maar waar beslag op was gelegd; Alyt smeekte te wachten totdat de nalatenschap van
Hermen Petersz verdeeld was, omdat dan haar nicht Dirickgen haar wilde helpen.
Femme van Enss getuigt dat kort na het overlijden van Hermen Petersz, Alyt Engberts bij haar is
gekomen en haar vroeg of zij wat goederen van haar wilde verkopen, zodra de goederen van Hermen
verdeeld waren. Toen dat gebeurd was, bracht Alyt haar 1 turfmand vol met tinwerk en daarna bracht
haar dochter samen met haar nicht nog meer tinwerk in vismanden als onderpand, waarvoor getuige
haar geld leende en het geld van de verkoop zelf behield. Alyt heeft haar ook tot tweemaal toe
zilverwerk gebracht, zoals malien, knopen, gespen enz. die Claes van Ryssen en Thonys van
Neerden gekocht hebben. Al het tinwerk dat haar gebracht was, is door de vrouw van Gerardus
Gerretsz gekocht, m.u.v. 1 of 2 kannen en 2 schotels, die door anderen gekocht waren. Zij meldt ook
dat zij Alyt in de afgelopen vasten gevraagd heeft hoe het ervoor stond met de mensen van Niese
Otten. Zij antwoordde dat die mensen haar van oneerlijkheid hadden beschuldigd en als dat niet
gebeurd was, dan zou een man uit Amsterdam haar goederen wel gekocht hebben en dan had ze de
mensen van Niese Otten eerder kunnen betalen. Getuige vroeg of zij iemand met gezag kon
inschakelen, maar er was al een beroep gedaan op joffer Morrhe en Agethe van den Graeve e.a. De
dochter die erbij stond, zei dat ze wel veel gezag moesten hebben, want het betrof 300 pond tinwerk
met een waarde van 30 gulden. Getuige zei dat er gezegd werd dat het om 400 pond ging. Alyt zei dat
ze zou betalen.
Volgens haar was de kwestie aardig opgeblazen.
Als zij haar niet hadden beledigd en de man uit Amsterdam niet hadden tegengewerkt, dan had zij hen
kunnen betalen, nu kon zij dat niet.
Nr. 276
FOLIO:
73
DATUM:
12 september 1537
-Van Claere Kuls.
Bernt van Dieffolt getuigt dat hij maandag nacht met Pouwell, de zoon van Jan Vrient, Joachim mette
Ulen en een kennis uit Dantzig, Jeorges genaamd, naar het huis van Claere Kuls zijn gegaan, op de
deur hebben geklopt en toen ze binnen waren gelaten, ging Claere tekeer tegen Joachim. Deze werd
hier boos over en sloeg Claere met zijn vuist op haar hoofd. Zij liep het huis uit en klaagde over
geweld.
Nr. 277

FOLIO:

73

DATUM:
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Peter Clockgieter getuigt dat hij goed weet dat wijlen mr Gheert van Wouw borg stond t.b.v. Henrick
Tengnaegell in Deventer voor een hoeveelheid koper die Johan van Wouw, toen wonend in Wesel,
van Henrick gekocht had. Mr Gheert had dit schriftelijk bevestigd en indien Henrick zijn geld niet zou
krijgen, zou hij dit beschouwen als zijn eigen schuld. Mr Gheert heeft Henrick via de rechter ook
inderdaad moeten betalen. Getuige meldt verder dat Johan hier naderhand gekomen is en mr Gheert
ettelijke penningen gegeven heeft als betaling. Gheert beklaagde zich bij Johan dat dit niet
afgesproken was. Hij stuurde meerdere keren zijn knecht Willem naar Johan toe, om zijn geld terug te
vragen, maar die kwam altijd met lege handen terug.
Nr. 278

FOLIO:

73v

DATUM:

15 september 1537

Henrick Schoemaecker getuigt dat Thomas opt Kiste gisteren omstreeks half zeven ’s avonds met zijn
buren ruzie had en toen zijn vrouw van de bakker kwam, is Thomas zonder iets te zeggen naar de
vrouw van getuige gegaan, heeft haar met zijn vuist op het hoofd geslagen en dreigde haar met zijn
mes te steken. Hij had zijn mes niet getrokken.
Nr. 279

FOLIO:

73v

DATUM:

19 september 1573

-Tussen mr Johan van Uyterwijck en Tymen van Voerst.
Johan Treetsachter getuigt dat hij eens van Tymen van Voerst een huis en erf gekocht had Achter de
nieuwe Muur en naast de weduwe van Henrick van Wilsum. De muur naast de korvenmaker was voor
een deel in slechte staat; hij heeft die laten repareren en hij werd een flinke voet hoger dan daarvoor.
Bolte Smyt getuigt dat, toen Johan het huis kocht, beide goten op dezelfde manier lagen.
Lubbert Lubbertsz getuigt dat hij de muur heeft helpen herstellen en dat hij ongeveer 1½ voet hoger
gemaakt werd.
Peter Jansz, metselaar, en Hermen Leyendecker getuigen dat zij namens het metselaars gilde de
muur zijn gaan bekijken tussen mr Johan van Uyterwijck en Tymen van Voerst. Zij hebben gezien dat
de goten die Tymen nu bovenop de muur heeft laten plaatsen, eerst gelijk aan die van mr Johan
liepen. Tymen is verplicht de muur weer af te breken en de goot weer te plaatsen zoals die eerst lag;
de muur behoort voor de helft aan elk van de betrokkenen.
Nr. 280

FOLIO:

73v

DATUM:

19 september 1537

Goessen Clinckenberch getuigt dat hij 5 of 6 dagen geleden gehoord heeft dat Roloff en Johan
Buytken samen woorden hadden voor de Wijnkelder omstreeks 9 uur. Hij zag dat Johan Buytken
Roloff een steen naar het hoofd gooide, zodat Roloff op de grond viel.
Nr. 281

FOLIO:

74

DATUM:

19 september 1537

-Van Johan Houwinck.
Roerick van Roerloe en Goessen Clinckenberch getuigen dat ongeveer acht dagen geleden Johan
Houwinck op de wachttoren kwam en zo opgefokt was dat men hem niet wilde oproepen om te waken.
Hij smeet zijn bijl op de grond en noemde iedereen een dief die het geld van de burgers afpakte. De
zoon van Engbert van Hardenberch bracht hem naar huis.
Albert van Hardenberch getuigt dat dit zo gebeurd is en dat Johan Houwinck Roerick en Goessen en
de anderen voor dief en verrader heeft uitgemaakt en nog veel meer. Hij meldt ook dat Johan niet
opgeroepen was.
Dit melden Roerick en Goessen ook, Johan werd niet opgeroepen.
Hermen van Deventer getuigt dat Johan Houwinck op de wachttoren kwam en tekeer ging tegen de
wachters en zei dat ze zijn wachtloon niet mochten afpakken, zoals zijn buren deden. Hij heeft niet
gezien dat hij met zijn bijl gooide.
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Nr. 282

FOLIO:

74v

DATUM:

19 september 1537

-Van Claere Kuls.
Wolter Jansz getuigt dat er 10 of 12 dagen geleden, tijdens zijn nachtwacht bij de Broederpoort, bij het
huis van Claere Kuls vier mannen kwamen, waarvan er één op de deur sloeg, getuige weet niet wie.
Getuige hoorde ook dat de deur open ging door de slagen.
Jeorges van Koechgem getuigt dat de vier mannen naar het huis van Claere Kuls gegaan zijn en naar
binnen wilden en voor het geval zij niet open wilde doen, werd de deur ingeslagen. Claere zei dat ze
niets met hen te maken had en ook niet wilde hebben; een van de vier sloeg op de deur waardoor
deze openging.
Claere Johansdr getuigt dat de vier mannen voor haar deur kwamen en naar binnen wilden. Joachim
Ulen sloeg driemaal op de deur, zodat deze openging. Toen ze binnen waren, sloeg Joachim haar en
daarna gingen ze weg.
Nr. 283

FOLIO:

74v

DATUM:

24 september 1537

-Tussen Thomas opt Kiste en Steven Woltersz.
Schipper Joachim van Packbergen getuigt dat Steven Woltersz hem een tijd geleden vastgezet had,
omdat hij veel goederen in gescheept had met bestemming Harderwijk. Maar omdat hij, vanwege zijn
arrestatie, schade had geleden, vroeg getuige schadevergoeding. Steven zei dat Thomas opt Kiste
dat zou betalen, want de helft was van Thomas; deze heeft hem de schade vergoed.
Nr. 284

FOLIO:

75

DATUM:

24 september 1537

-Van Claere Kuls.
Luytken Ketelboeter getuigt dat ongeveer veertien dagen geleden er ’s nachts voor de deur van
Claere Kuls drie of vier mannen kwamen, die op de deur sloegen en naar binnen wilden. De klink van
de deur brak en toen gingen zij het huis binnen en sloegen Claere. Zij begon te roepen, getuige keek
uit het raam en zag de mannen. Hij riep dat ze dat niet mochten doen en weg moesten gaan. De
mannen liepen lachend weg en daagden de vader van Claere uit en wilden hem slaan.
Nr. 285

FOLIO:

75

DATUM:

24 september 1537

-Over het gevecht tussen Jasper van Lewen, priester en Willem, de zoon van Michiell de lakenwerker.
Henrick van Bommelen en mr Johan Bucken getuigen dat afgelopen woensdagavond de priesters
Jasper van Lewen, Frans van den Vene met enige andere mensen in de Wijnkelder kwamen en een
tijdje later kwam ook Willem, de zoon van wijlen Michiell Willemsz bij het gelag. Hij speelde met
Jasper; zij kregen woorden en Willem trok zijn mes. Getuigen hebben niet gezien dat hij daarmee
gestoken heeft; priester Jasper had geen mes getrokken.

Nr. 286

FOLIO:

75v

DATUM:

25 september 1537

-Tussen Jacob Pannebacker en priester Henrick van Olst.
Johan Kerckhoff getuigt dat hij het huis waar Jacob Pannebacker in woont, een tijd geleden aan Jacob
verkocht heeft en dat er achter een huis stond dat zijn overleden vader indertijd aan Johan inde
Zwaene had verkocht. Tussen beide huizen werd een scheidingsmuur gebouwd, die door wijlen zijn
vader en Johan inde Zwaene betaald werd. Er stond ook een privaat dat door beiden gebruikt werd,
daarom weet hij heel goed dat het privaat via het huis van Johan werd vervoerd en dat de onkosten
ervan door zijn vader en Johan gedeeld werden. Zijn vader had ook altijd een varkenshok aan de
muur.
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Henrick van Trier getuigt dat hij het varkenshok aan de muur ook gezien heeft.
Nr. 287

FOLIO:

75v

DATUM:

25 september 1537

-Tussen Alyt Engberts en de dochters van Niese Otten.
Arent Reyners getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden op verzoek van Alyt Engberts naar Fye
Martens is gegaan om zich te informeren over de twist die er tussen hen beiden was. Fye zei dat zij en
haar zuster Alyt 300 pond aan tinwerk hadden gegeven en ettelijke zilveren voorwerpen zoals malien,
gespen e.d. Zij liet een handschrift zien van Henrick Vrije waarin vermeld stond een bedrag van 25
ph.g. en nog 3 ph.g. die er niet bij geschreven waren. Toen hij bij Alyt kwam, wilde zij het er niet over
hebben.
Nr. 288

FOLIO:

76

DATUM:

26 september 1537

-Tussen dezelfde personen.
Kunne Kerckhoff getuigt dat zij ongeveer 4 of 5 jaar geleden op verzoek van Alyt Engberts naar Johan
Thonysz is gegaan en heeft van hem 2 last rogge gekocht voor 54 g.g. Alyt heeft via haar getuige
daarvoor als onderpand laten brengen bekkens, ketels, potten, kleding, hoycken, rozenkransen en
andere sieraden. Naderhand heeft Alyt aan haar getuige het geld gegeven waarmee de onderpanden
weer werden ingelost, m.u.v. een rode rok die als onderpand voor 2 g.g. en 18 stuiver bleef liggen. Op
bevel van Alyt heeft getuige deze goederen naar het huis van Fye Martens gebracht. Alyt zei dat ze
van de 2 g.g. en 18 stuiver maar 18 stuiver zou betalen.
Baeve Pottebacker getuigt dat Alyt Engberts haar alle jaren, tot nu toe, de rente betaald heeft van de
10 Kamper lakens, die eerst door Fye Martens en de acht lakens die door Kunne Kerckhoff van haar
gekocht waren. Alyt zei dat ze haar betaalde namens haar nicht Fye.
Nr. 289

FOLIO:

76v

DATUM:

26 september 1537

-Van de wedeme.
Henrick Jacobsz getuigt dat hij ongeveer 17 jaar geleden gewoond heeft op het erf aan de overzijde
van de IJssel, naast de wedeme, aan de oostzijde van de sloot die de wedeme en de erfgenamen van
het naastliggende erf scheidt en heeft alle jaren de pacht betaald aan de erfgenamen.
Jacob Willemsz getuigt dat hij met zijn overleden vader gewoond heeft op de wedeme in een huis aan
de overzijde van de sloot, aan de westzijde. De sloot scheidde de beide huizen en kwam van de
IJsseldijk en liep tot buiten de wilgenhaag. Zijn overleden vader heeft de pacht alle jaren betaald aan
de pastoor van IJsselmuiden.
Nr. 290

FOLIO:

76v

DATUM:

2 oktober 1537

-Tussen mr Bernt Ottensz en mr Willem Ringelborch.
Claes Poortensluyter getuigt dat wijlen Jute Henrix vaak naar wijlen Niese Otten ging en met de
huisgenoten zeer vriendschappelijk omging. Hij heeft haar gevraagd waarom zij zo goed met Niese
omging, waarop zij zei dat het bloedverwanten waren, in welke graad zei ze niet.
Henrick Koertsz getuigt ook dat wijlen Jutte dagelijks bij Niese kwam en dat hij haar gevraagd heeft
waarom. Zij antwoordde toen dat zij nauw verwant waren.
Broeder Dirick Jansz, priester van de Cellebroeders, getuigt dat wijlen Jutte in zijn convent placht te
komen om vlas te kammen en heeft vaak van haar gehoord dat Niese Otten een bloedverwante was.
Toen Jutte ziek was brachten de mensen van Niese haar alles wat ze nodig had. Getuige wil dit onder
ede verklaren, als dat nodig is.
Nr. 291

FOLIO:

77

DATUM:
60

2 oktober 1537
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-Van Claes, de zoon van Dirick Bullekens.
Steven, de knecht van Marten Backer, getuigt dat ongeveer veertien dagen geleden Tele, de vrouw
van Lubbert van Genemuyden, op straat liep langs Claes, de zoon van Dirick Bullekens, en hij zag dat
Claes, zonder ook maar iets te zeggen, met zijn vuist Tele op het hoofd sloeg. Zij vluchtte naar het
huis van haar buren en Claes liep achter haar aan en wilde haar via het raam treffen, maar dat lukte
niet. Getuige heeft geen mes gezien.
Nr. 292

FOLIO:

77v

DATUM:

2 oktober 1537

-Van Gheert Gyse.
Albert Vriese getuigt dat hij eergisteren met Hermen Brouwer en een jongen uit Deventer en anderen
vanuit Zwolle naar Kampen ging en dat bij Stouwdijk Gheert Gyse met zijn wagen langs kwam. Hij zei
dat ze in de wagen moesten komen, maar dat wilden zij niet. Toen trok Gheert zijn opsteker
[ soort mes ] en trok de jongen uit Deventer aan zijn hoofd, sloeg hem met het heft van het mes en met
zijn vuist. Daarna ging hij naar getuige en zei dat hij nu aan de beurt was. De kooplui kwamen uit de
wagen en hielden Gheert vast, maar deze sloeg hem over de kooplui heen met zijn zweep in het
gezicht.
Hermen Brouwer getuigt hetzelfde.
Johan van Coesvelt getuigt dat hij terzelfdertijd vanaf een andere wagen zag dat Gheert Gyse de
jongen uit Deventer met zijn vuisten sloeg, maar hij heeft geen mes gezien. Gheert ging daarna naar
getuige Albert en sloeg hem met de zweep.
Nr. 293

FOLIO:

77v

DATUM:

19 oktober 1537

-Tussen Joachim Tripmaecker en Johan ter Helle.
Willem Cluppell en Reyner Timmerman getuigen dat zij omstreeks St. Lambert aanwezig waren bij
Joachim Tripmaecker, om de koop te regelen van een schuur die Johan ter Helle had laten maken.
Joachim en Johan werden het eens op 1 gulden na en omdat er geen schot in de zaak zat zei Johan
tegen Joachim dat hij de schuur mocht gebruiken tot mei en dat hij hem daarna voor een beter bedrag
zou verkopen.
Nr. 294

FOLIO:

78

DATUM:

19 oktober 1537

-Tussen Fye Martens en Alyt Engbert.
Geerloff Backer getuigt dat hij ongeveer 6 jaar geleden aanwezig was bij Alyt Engbert en dat Fye
Martens en Henrick Vrije praatten over de zaden, de turf, het hout en het Engels laken, waarvan
Henrick Fije nog 42½ ph.g. schuldig was. Namens Fye zou hij daarvan aan Engbert Melysz 24 of 25
ph.g. betalen en het Kamper laken, het zilverwerk en het tinwerk waren daarbij niet inbegrepen. Na
deze afrekening van de 42½ gulden, zei Fye tegen Henrick dat ze zijn vrouw Alyt al haar tinwerk had
gegeven, maar dat zij het weer terug wilde hebben. Henrick zei dat ze moest opschrijven welk tinwerk
het betrof en dat hij het haar dan vanuit Holland zou sturen en in mindering brengen van de 300 pond
tinwerk die hij van haar had ontvangen.
Nr. 295

FOLIO:

78v

DATUM:

19 oktober 1537

Peter Jansz, metselaar en Hermen Leyendecker getuigen onder ede dat zij als gildemeesters van de
metselaars de problemen hebben behandeld tussen Dirick Tripmaecker en Peter van Wyringen. In het
huis van Dirick hebben zij gezien dat dat er twee privaten en een koeien grup gemaakt waren aan de
muur van Peter, die alleen van hem is.
Nr. 296

FOLIO:

78v

DATUM:
61

20 oktober 1537

RAK inv.nr. 12

-Van de vrouw van Hans Petersz.
Marten Backer getuigt dat hij gisteren middag gezien heeft dat de vrouw van Hans Petersz bovenop
Agniete lag, de schoondochter van wijlen Hermen Petersz, en haar sloeg met de vuisten en aan haar
haren trok. Agniete kwam vrij met behulp van de buren en sloeg op haar beurt de vrouw. Zij werden
daarna uit elkaar gehaald.
Johan Claesz getuigt dat hij gezien heeft dat zij op elkaar lagen en van elkaar af werden getrokken.
Nr. 297

FOLIO:

78v

DATUM:

21 oktober 1537

-Tussen Alyt Engberts en Fye Martens.
Geerloff Backer getuigt dat hij twee jaar geleden met Arent Reynersz naar Fye Martens kamer is
gegaan, waar zij haar boek met afrekeningen liet zien. Hij heeft geen handschrift van Henrick Vrije
ontdekt, maar alleen een document dat Henrick hem zelf gegeven had over geld dat hij, getuige,
Henrick geleend had.
Nr. 298

FOLIO:

79

DATUM:

26 oktober 1537

-Tussen dezelfde personen.
Cele van Hardenberch, Dirick ten Gronde en schipper Giesbert Willemsz getuigen dat zij drie weken
geleden bij Alyt Engberts gevraagd zijn en hebben daar gehoord dat Alyt aan Fye Martens vroeg of zij
geen document van haar had ontvangen. Fye zei dat ze een kattenbelletje had gekregen en Alyt zei
dat het ging om een document waardoor zij geen aanspraken meer op elkaar zouden hebben.
Nr. 299

FOLIO:

79

DATUM:

26 oktober 1537

-Tussen Peter Vriese en Crien Aerntsz.
Johan Abbe en Johan Backer getuigen dat zij omstreeks St. Maarten in de zomer zaten te drinken met
Peter Vriese en Crien Aerntsz en o.a. hoorden dat Peter Crien maande voor 5 stuiver Brabants; deze
zei dat Peter hem nog 5 hoornsgulden schuldig was van de reis die ze naar Friesland gemaakt
hadden vanwege verloren geld. Peter antwoordde dat hij hem inderdaad 1 pond groot daarvoor
beloofd had en dat zijn vader hem de 5 hoornsgulden zou betalen. Crien zei dat hij met zijn vader
niets te maken had en van hem het geld wilde hebben.
Nr. 300

FOLIO:

79v

DATUM:

31 oktober 1537

-Van de dochter van Johan Maesz.
Luyte, de vrouw van Focke Franckers, getuigt dat zij gisteren avond omstreeks 5 uur een gerucht
hoorde in het huis van de schoonvader van Johan Petersz. Getuige kwam daar binnen en zag dat de
vrouw van Johan Petersz in haar hemd op een stoel zat en dat zij ook het huis wilde hebben. De
moeder kon het niet verdragen dat zij samen met hem het huis zou krijgen. Zij heeft evenmin gezien
dat hij haar omver gegooid heeft.
Henrick van Reckelickhuysen getuigt dat hij ook vanwege een gerucht dat hij hoorde naar het huis is
gegaan, dat vol met vrouwen was en een van hen, ofwel de dochter ofwel de moeder, ging tekeer. Hij
drong door de mensen heen en nam Johan Petersz bij de handen en bracht hem naar buiten. Hij heeft
niet gezien dat Johan iemand omver gegooid heeft.
Johan Diricksz getuigt dat hij ook vanwege het lawaai het huis is in gegaan en zag dat Henrick beide
handen van Johan Petersz vast hield en hem hielp het huis uit te komen. Johan zei dat hij niets ander
wilde dan zijn vrouw; hij heeft evenmin gezien dat hij zijn vrouw of iemand anders geslagen heeft.
Nr. 301

FOLIO:

80

DATUM:
62

31 oktober 1537

RAK inv.nr. 12

-Over dezelfde zaak.
Alyt Backer getuigt dat zij ’s avonds toen het rumoer ontstond gehaald werd om naar het huis van
Johan Maes te gaan en dacht niet anders dan dat de dochter van Johan in barensnood was. De
vroedvrouw zei dat het niets met de bevalling te maken had en de dochter van Johan Maes klaagde
over haar been en haar lies. Getuige zag later dat Johan Petersz voor het huis van Johan Maes kwam
bij de deuropening, waar de vrouw van Johan Maes stond en om hulp riep. Zij heeft niet gezien dat
Johan Petersz iemand geduwd of gegooid heeft.
Truyde Joest getuigt dat zij dezelfde avond als de vroedvrouw in het huis was en hoorde dat de
dochter van Johan Maes klaagde over haar been en lies. Zij heeft ook gezien dat ’s anderendaags
In de morgen, op de dag dat ’s avonds het rumoer ontstond, de vrouw van Johan Maes haar dochter
naar haar huis bracht, daar een pak uit haalde en naar haar moeders huis bracht. Zij heeft ook gezien
dat Johan Petersz voor het huis van Johan Maes kwam en zijn vrouw opeiste en al hetgeen zij uit hun
huis gehaald hadden. De vrouw van Johan Maes stond in de deuropening en riep om hulp; Johan
Petersz stond op straat.
Griete, de vrouw van Geert Jansz, getuigt hetzelfde en meldt verder dat de vrouw van Johan Maes ’s
morgens tegen haar klaagde dat haar dochter ziek was en al twee dagen niet had gegeten. Verder zei
ze dat de dochter van Johan Maes haar en anderen gezegd had dat ze haar man wel wilde
ombrengen of onder de duim krijgen.
Zwaene, de vrouw van Lubbert Martensz, getuigt dat zij vanwege het rumoer bij Johan Maes kwam en
zag dat de vrouw van Johan Petersz in haar hemd naar haar dochter toe liep; Johan Petersz hield
haar bij de arm en deed de deur dicht. Getuige nam twee bijlen van de muur en gaf ze aan de vrouw
van Johan Maes, zodat niemand haar kwaad zou doen. Getuige hielp met andere mensen Johan
Petersz naar huis te brengen; zij heeft niet gezien dat Johan Petersz zijn vrouw of iemand anders
heeft geduwd.
Nr. 302

FOLIO:

80v

DATUM:

8 november 1537

Reyner Brouwer getuigt dat hij 16 jaar lang van Wendele, de vrouw van Cleys van Ruenensz, gehuurd
heeft een ketel van 4 vaten groot die vaak opgelapt was. Wendele heeft de ketel 6 of 7 jaar geleden
weer laten halen.
Johan Toerinck getuigt dat hij wel weet dat de ketel in kwestie die Reyner 16 jaar gebruikt heeft, het
eigendom is van Wendele en van niemand anders.
Nr. 303

FOLIO:

80v

DATUM:

12 november 1537

-Van Dirickgen Olde en de vissers.
Wolter Yserdoll en Claes Henricksz getuigen dat zij op 4 september hier naar de rechter gegaan zijn
tegen Dirickgen Olde, vanwege de vele spiering die getuigen haar verkocht hadden en waarvan ze zei
dat zij die ontvangen had vanwege de schuld die Lubbert de Gheest bij haar had ; zij beweerde dat zij
dat kon bewijzen. Toen zij haar bewijzen op tafel had gelegd, hebben getuigen haar gevraagd waar de
persoon woonde die in Wilsum voor haar getuigd hadden. Deze persoon werd opgeroepen in Wilsum
en zei tegen de schout dat hij op verzoek van Dirckgen bemiddeld had in de onenigheid tussen de
getuigen en Dirckgen. Zij had in Wilsum geslapen en vermoedelijk het zegel gestolen en gebruikt
zonder toestemming van de schout. Zij gaf een valse getuigenis. In Kampen teruggekomen, riep zij
getuigen op en regelde een minnelijke schikking, waarbij hun onkosten vergoed werden.
Nr. 304

FOLIO:

81v

DATUM:

14 november 1537

-Tussen Gheert Wayer en Wicher inde Santberch.
Dirick Wesseltsz en zijn vrouw Dirck[je] getuigen dat ongeveer zes jaar geleden Gheert Wayer en
Wicher inde Santberch bij hen zaten te drinken; Gheert kocht een merrie van Wicher voor 16 ph.g. die
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hij op een bepaalde termijn zou betalen. Zij hebben gehoord dat Wicher beloofde de merrie te leveren
zonder gebreken en zij zou ook drachtig zijn en stond nu in de wedeme.
Nr. 305

FOLIO:

81v

DATUM:

20 november 1537

-Tussen Johan Cornelysz en de weduwe van Odewijn Scroer.
Johan Woltersz getuigt dat hij aanwezig is geweest toen Arent Reynersz vroeg naar een document dat
hij, Johan, aan de weduwe van Odewijn Scroer gegeven zou hebben. Johan zei dat hij een kopie van
het document had en erkende dat hij het document aan de weduwe had gegeven.
Jacob Coppen getuigt dat hij Johan Cornelys ook gevraagd heeft of hij het document aan de weduwe
had gegeven en zei dat hij dat toegaf. Hij zei verder dat hij niet meer dan 30 gulden van haar had
ontvangen. Getuige zei dat hij niets verkeerds had gedaan, maar hij had in het document een hoger
bedrag vermeld dan hij ontvangen had. Daar was Johan niet blij mee.
Nr. 306

FOLIO:

82

DATUM:

24 november 1537

Schipper Giesbert Hoyer getuigt dat vorig jaar Michiell Barchuysen van Blaetsem in Riga bij hem had
ingeladen 6 last teer en 2 last as. Hij zou de vracht krijgen tot aan Amsterdam, van elke last as en teer
9 gulden courant; Michiell zei hem dat hij Engbert die Gruyter uit Utrecht niet zou laten volgen tenzij hij
de vracht betaald had.
Nr. 307

FOLIO:

82

DATUM:

28 november 1537

-Van Henrick Merctmeister en Lubbert Vorck.
Goesen Stadtholder, de bode, getuigt dat Henrick Merctmeister en Lubbert Vorck samen voor het
gerecht zijn geweest vanwege de zoon van Lubberts vrouw die “voorkoop” gedaan zou hebben;
terzelfdertijd hoorde hij, toen Lubbert boven uit de rechtszaal kwam en nog niet beneden was, dat
Lubbert zei tegen Henrick Merctmeister dat iemand er goed aan zou doen vanavond of morgen een
mes in zijn hart te steken. Meer heeft hij niet gehoord.
Bernt Kappe getuigt hetzelfde en meldt bovendien dat hij gehoord heeft dat Lubbert tegen Henrick zei
dat degene die hem wat om de mond had gesmeerd, wel gezwegen zou hebben.
Nr. 308

FOLIO:

82

DATUM:

1 december 1537

Johan Woltersz getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden in Dantzig voor Peter Jacobsz uit Edam
namens Hans Baers 15 last mout had ingeladen om naar Amsterdam te brengen en hij zou voor
iedere last 8 gulden courant krijgen. Er werd afgesproken dat als Peter alles wilde verzegelen bij het
inschepen, hij dat zou toestaan. Er werd geen tijdstip afgesproken voor het inladen, het zou gaan
zoals het uitkwam.
Nr. 309

FOLIO:

82v

DATUM:

3 december 1537

-Tussen Jacob Claesz en de pastoor.
Zuster Lubbe en Barbara Jansdochter getuigen dat wijlen Fye Michiels afgelopen zomer door de
pastoor haar testament had laten schrijven, waar haar familieleden nogal ontevreden over waren.
Getuigen hebben gezien en gehoord dat, toen de pastoor weg was gegaan, Fye rechtop in bed ging
zitten en zei dat ze het testament niet wilde hebben zoals de pastoor het geschreven had en dat dit
haar laatste wil niet zou zijn.
Nr. 310

FOLIO:

82v

DATUM:

-Tussen Femme Ulrich en de vrouw van Johan ter Helle.
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Anne Hermens getuigt dat zij en Femme Ulrich van de vrouw van Johan ter Helle op een verkoping
een ledikant wilde kopen en toen getuige 16 pond had geboden, bood zij 16 pond en 1 oord en kreeg
de slag.
Johanna Willems getuigt dat zij nadat de slag gevallen was, bij Femme kwam en vroeg of ze gek was
om zoveel te betalen voor het ledikant. Femme antwoordde dat zij daar niet om gaf, het ledikant was
goed voor dat bedrag.
Nr. 311

FOLIO:

83

DATUM:

7 december 1537

Marten Backer, Ytze Vriese en Johan Claesz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Brigitte in de
Eenhoorn en daar hebben gehoord dat Bouwes Vriese en Peter Schoemaecker samen afrekenden
wat Bouwe voor Peter gedaan had. Toen ze klaar waren, bleek nog een bedrag van 7 gulden open te
staan.
Ytze getuigt dat hij erbij is geweest dat Bouwe Peter maande voor de 7 gulden. Peter gaf toe en vroeg
Bouwe even geduld te hebben totdat hij weer terugkwam uit Dantzig en de schuld zou betalen. Beiden
accepteerden dit.
Nr. 312

FOLIO:

83

DATUM:

7 december 1537

Jutte Boldewijns getuigt dat zij gehoord heeft toen Femme Ulrich haar bod op het ledikant wilde
verhogen, dat Femme zei tegen de vrouw van Johan ter Helle dat ze wel wilde verhogen maar het
ledikant niet wilde hebben.
Geese, de weduwe van Joachim Gheertsz en haar dochter Gerritken, getuigen hetzelfde.
Nr. 313

FOLIO:

83v

DATUM:

10 december 1537

-Van Pouwell Backer.
Johan van Oldenzeell getuigt dat hij dinsdagavond zat te drinken bij Johan Wachter en hoorde dat
Pouwell Backer en Engbert Backer, aan een andere tafel, samen woorden hadden. Pouwell zei tegen
Egbert dat hij zijn moeder maar een beurt moest geven en ook een merrie; daarna werden zij uit
elkaar gehaald. Engbert kwam bij getuige in het gelag en had zijn mes in de hand. Getuige heeft niet
gezien dat Pouwell een mes of een verboden wapen in de hand had.
Johan van Dulman en Georges Jansz geven dezelfde getuigenis.
Henrick mette Vlecken getuigt dat hij met Pouwell en Engbert zat te drinken en hoorde dat zij tegen
elkaar tekeer gingen en dat Pouwell tegen Engbert zei dat hij hem een biertje bracht. Toen Pouwell
gedronken had en Engbert de kan teruggaf, zag hij dat er bloed kwam uit Pouwells mouw. De broer
van Pouwell kwam tussenbeide en haalde hen uit elkaar.
Geert van den Lippe, Evert Backer en Jan Duharne getuigen hetzelfde en zeggen ook dat zij niet
gezien hebben dat Pouwell een mes of ander verboden wapen in de hand had.
Nr. 314

FOLIO:

84

DATUM:

10 december 1537

-Tussen priester Frans van den Vene en Claes van den Vene.
Alfert van den Vene getuigt dat hij op verzoek van zijn broer Claes het huis met de naam de Gulden
Helm heeft laten afbreken en het geld van de stenen en andere onderdelen aan de schuldeisers van
Claes heeft gegeven; priester Frans heeft daar nooit iets aan gedaan.
Nr. 315

FOLIO:

84

DATUM:

-Van Gheert Gyse.
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Johanna, de vrouw van Johan inde Budde, getuigt dat zij een tijd geleden met Gheert Gyse gereisd
was van Zwolle naar Kampen en toen zij bij Stouwdijk kwamen, vonden zij daar een man uit Deventer.
Albert Vriese en Gheert Gyse zeiden tegen hem dat er nog een plaatsje vrij was en de man zei dat hij
halverwege was en verder wilde gaan. Daar kregen ze woorden over en Gheert greep de Deventer
man bij het hoofd. Getuige heeft niet gezien dat Gheert zijn mes getrokken had of iets dergelijks, want
zij zat vóór in de wagen met het gezicht naar de stad toe.
Cornelys Claesz en Hylle ten Osse getuigen hetzelfde.
Nr. 316

FOLIO:

84

DATUM:

11 december 1537

-Tussen Tele Blocx en Claes, de zoon van Dirick Bullekens.
Claes Roloffsz getuigt dat hij een tijd geleden op straat liep met de zoon van Claes Bulleken en toen
zij bij het huis van Tele Blocx waren, zei Tele tegen Claes dat ze zijn moeder wel kon slaan, waarop
Claes antwoordde dat ze dat moest laten. Zij nam een steen en gooide die naar het hoofd van Claes
en omdat ze weer een steen in de hand nam, liep Claes naar haar toe en pakte haar armen vast
zodat haar hoofddoek afging. Getuige heeft niet gezien dat hij haar omver heeft geduwd of iets
anders, maar hij heeft alleen haar handen vast gehouden.
Nr. 317

FOLIO:

84v

DATUM:

12 december 1537

-Tussen Gheert Abbensz en Gheert Franckensz.
Jan Claesz de schipper getuigt dat de vrouw van Gheert Franckensz hem een tijd geleden, toen
Gheert aan de beurt was om van Kampen naar Amsterdam te varen, gevraagd had om degenen die
met Gheerts schip buitengaats mee wilden zeilen naar hem toe te brengen. Getuige verwachtte dat
die mensen bij hem in het schip zouden komen en hoorde dat de schippers van het karveel tegen
elkaar zeiden en degenen die met Gheert mee wilden varen wijs maakten, dat Gheert met zijn schip
nog niet in de Reve of het Diep was gekomen en dat daarom de karveel schippers met elkaar lootten
om de vracht, die werd toegekend aan Gheert Abbentsz. Hij meldt dat de bemanning op een ander
schip mocht werken als Gheert Franckensz nog niet in het Diep was gekomen. Gheert Abbensz was
daar niet tevreden mee, maar getuige was ingehuurd om de mensen naar het schip van Gheert
Franckensz te brengen, het was immers zijn beurt. Omdat Gheert Abbensz met zijn schip in het Diep
aan de grond kwam, wilde getuige dat die bemanning bij hem kwam zodat hij ze naar Gheert
Franckensz schip kon brengen dat ongeveer in de Reve lag en die aan de beurt was. Getuige is naar
het schip van Gheert Franckensz gevaren om de zaak uit te leggen en deze is met getuige naar
Gheert Abbensz gevaren en daar bleek dat de bemanning van het schip van Gheert Abbensz in diens
was getreden van een Fries schip dat daar lag. Toen hen werd uitgelegd dat het de beurt van Gheert
Franckensz was om te varen, zijn zij naar hem teruggegaan. Getuige moest hun bagage uit het
andere schip halen. Hij heeft niet gezien of gemerkt dat Gheert Abbensz enig geweld heeft gebruikt.
Alles is gebeurd zoals beschreven is.
Dit wordt bevestigd door Gysbert Hermensz, de knecht van Jan Claesz.
Nr. 318

FOLIO:

85v

DATUM:

14 december 1537

-Van Bullekens zoon.
Jan van Oesten getuigt onder ede dat hij omstreeks St. Michael aanwezig was in het huis van de
dochter van Jan Tripmaecker, in het Rode Hert onder de Clocke, toen Claes, de zoon van Dirick
Bulleken, onenigheid had met Claes Valck over een rok die Claes Bulleken in Hamburg in bewaring
had gegeven aan Claes Valck en die verloren was geraakt. Hij hoorde dat Claes de rok vergoed wilde
hebben door Claes Valck, omdat hij hem in bewaring had genomen. Deze wilde dat niet doen en
Claes Bulleken werd kwaad, trok zijn mes, maar dat werd hem uit de hand geslagen zodat hij niet kon
steken. Gheert Draeck heeft hetzelfde getuigd.
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Nr. 319

FOLIO:

85v

DATUM:

14 december 1537

-Van Jan Cornelysz en Halen, de weduwe van Oedewijn.
Wyllem Kluppell, timmerman, getuigt dat hij drie jaar geleden aanwezig was bij Halen, de weduwe van
Oedewijn, waar hij heeft gezien en gehoord dat wijlen Engbert(v), de vrouw van Jan Cornelysz, daar
kwam en haar een document bracht en 20 g.g. Daarna hoorde getuige dat de vrouw van Jan
Cornelysz tegen Halen zei dat haar man en zij dankbaar waren dat Halen hun jaarlijkse rente van 4
g.g. had afgekocht en dat zij daarvan het document bracht.
Nr. 320

FOLIO:

86

DATUM:

14 december 1537

-Van Jan Cornelysz tegen Halen.
Jan Woltersz en Willem Corffmaker getuigen dat Engbert(v), de vrouw van Jan Cornelysz, was
gestorven en dat zij Halen, de weduwe van Oedewijn, had laten weten dat zij de jaarlijkse rente van 4
g.g. afbetaald had. Jan Cornelysz heeft getuigen gevraagd om te gaan informeren hoe het zat met die
betaling; Jan wist niet beter dan dat zijn vrouw 30 g.g. zou ontvangen op basis van het document van
de 4 g.g. per jaar. Op verzoek van Jan Cornelysz zijn getuigen naar Halen gegaan om navraag te
doen. Deze zei hen dat zij de vrouw van Jan bij enige gelegenheid 60 g.g. had gegeven en later nog
twee maal 10 g.g. en dat de laatste 10 g.g. afgelopen mei gegeven waren. Getuigen vroegen waarom
zij dan nog twee jaar de volle pacht had ontvangen, waarop Halen antwoordde dat zij wijlen Engbert
de pacht mettertijd alsnog betaald had.
Nr. 321

FOLIO:

86

DATUM:

14 december 1537

-Van Frans Tielmans.
Martte Joris Backer getuigt dat Frans Tielmans en Pouwell Backer onenigheid hadden over hun
maatschap en hij heeft gezien dat Frans Tielmans Pouwell Backer bij de mouw greep en tegen de
schouder duwde en dat Pouwell een gat in zijn mouw kreeg. Hij weet niet hoe Pouwell dat gat heeft
gekregen, of het van een mes kwam of van iets anders. Hij heeft niet gezien dat Pouwell een mes in
zijn hand had. Getuige meldt verder dat hij een klein schrammetje in zijn hand zag dat een weinig
bloedde, maar hij weet niet hoe dat gekomen is.
Engbert Geerlichsz getuigt dat hij niet veel kan zeggen over de kwestie omdat hij aan een andere kant
zat, maar wel het rumoer hoorde. Later hoorde hij wat er gebeurd was van Martte.
Nr. 322

FOLIO:

86v

DATUM:

19 december 1537

Jan Doedensz getuigt onder ede dat Peter Puyn uit Harderwijk voor de Raad heeft verklaard dat hij in
Kampen de weduwe van Claes Doedensz gerechtelijk heeft aangesproken om het geld terug te
krijgen dat Claes Doedensz en zijn zuster toekomt van Jan Hermensz aan de Zwartendijk alhier als
betaling van zijn rente op de stad Harderwijk. Jan Doedensz, de zoon van de weduwe, zou hem
hebben toegezegd dat men hem zijn geld van de rente terug zou geven, maar dat ontkent hij. Hij heeft
wel toegezegd in de administratie van zijn vader te zoeken of hij van deze kwestie iets kon vinden.
Getuige antwoordde Peter Puyn hierop dat hij dat wilde doen.
Nr. 323

FOLIO:

87

DATUM:

19 december 1537

-Tussen Claes van Drienhuysen.
Marten Jansz, Wessel Tysz, bootgezel, Henrick van Brevoirt, hoofdbootsman, Michiell Arentsz,
schieman en Michiell Gerritsz, scheepstimmerman, getuigen dat zij afgelopen zomer met Claes van
Drienhuysen uit Dantzig gezeild zijn en aldaar ettelijke vaten jopenbier ingescheept hadden en
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geladen zoals zij dat op schepen altijd doen; toen zij in Amsterdam wilden lossen, bleken de vaten
geheel leeg te zijn. Het bier van de getuigen, drie vaten, was ook weggelopen.
Nr. 324

FOLIO:

87

DATUM:

2 januari 1538

Bele, de dienstmaagd van wijlen de weduwe van Steven van Roederloe, heeft getuigd dat de weduwe
haar een tijd voor haar dood vroeg of er nog iemand in huis was en toen bleek dat ze alleen waren,
heeft de weduwe haar gevraagd haar kistje te brengen. Er zat een buidel geld in en de weduwe vroeg
Bele deze te brengen naar haar nicht Catrine van Wilssem en haar te zeggen ermee te doen wat ze
hadden afgesproken. Getuige zei dat de weduwe het geld zelf moest gebruiken. Na haar dood bracht
Bele het geld naar Catrine en deze zei, nadat ze het geld geteld had, dat het 64 Joachims daalders
waren zoals joffer van Roederloe had gezegd.
Bele meldt verder dat volgens haar iemand anders nog geld of goederen uit het huis van de weduwe
gehaald heeft buiten joffer Witte de erfgename.
Nr. 325

FOLIO:

87v

DATUM:

2 januari 1538

Joffer Catrine van Wilssem getuigt dat de weduwe van Steven van Roederloe haar te kennen heeft
gegeven in mei dat ze 64 Joachims daalder had liggen die zij aan de armen wilde geven en dat ze dit
aan haar vroeg dit te doen. Getuige wilde dat eerst niet en zei dat ze het aan iemand anders moest
vragen. Tenslotte stemde ze toe en zei dat ze het via haar dienstmaagd Bele moest doen. Zo is het
gebeurd en getuige heeft het geld verdeeld onder de armen. Enige dagen voor de dood van de
weduwe, was getuige bij haar en de weduwe vroeg nogmaals of zij met het geld wilde doen wat
afgesproken was.
Zij meldt verder dat zij aanvankelijk tegen de weduwe zei dat ze ook goederen, zoals laken, kon
kopen en die uitdelen, maar daar wilde zij niets van weten.
Alles is gebeurd zoals zij het wilde.
Nr. 326

FOLIO:

88

DATUM:

2 januari 1538

-Tussen priester Jasper van Lewen en Jasper van Wilsum.
Henrick die Markmeister getuigt dat een tijd geleden Jasper van Wilsum bij hem kwam tijdens de
wacht in de kamer en klaagde dat priester Jasper van Lewen gezegd had dat hij, Jasper van Wilsum,
met een geweer op zijn moeder geschoten had. Hij wilde dat het uitgezocht zou worden. Jasper van
Wilsum ging met hem mee op de wachtronde en vertelde hoe Jasper hem behandeld had, dat ze
beiden dronken waren en elkaar begonnen uit te schelden. Jasper van Wilsum zei ook dat Jasper van
Lewen het niet waard was priester te zijn en hij deed God zeker geen plezier met dergelijke woorden.
Zij praatten samen verder over O.L.Vrouw en getuige hoorde dat Jasper zei dat Maria een echt mens
was zoals zij.
Peter Jansz, de kok, getuigt hetzelfde evenals Dirick Tripmaecker.
Nr. 327

FOLIO:

88v

DATUM:

2 januari 1538

-Van de gezellen die de hoycke meegenomen hadden.
Hermen Symonsz getuigt dat hij afgelopen vrijdag boven in zijn kamer zat te drinken waar pijpers en
trommels bij waren en ’s avonds tussen acht en negen uur kwamen Luytken uit de Kuinre en Jacob
Vrancke bij hem; een van beiden had een hoycke op het hoofd en danste daarmee door de kamer.
Getuige wist niet beter of die hoycke was van een van zijn huisgenoten. Ze waren beiden zo dronken
dat ze aan tafel in slaap vielen. Getuige wist tot de volgende dag niets over de hoycke; ze kwamen
terug om de hoycke te halen.
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De stiefdochter van Henrick Hermen getuigt dat zij diezelfde vrijdag avond beneden bij het vuur zat en
dat toen Luytken uit de Kuinre en Jacob Vrancke binnen kwamen. Luytken zei tegen haar dat ze
hoycke hadden die ze in bewaring wilden geven en smeet hem op de turfmand en ze gingen naar
boven. Later kwamen ze beneden en haalde de hoycke weer op. Jacob Vrancke kwam ’s
anderendaags weer en zij sprak hem over de hoycke, maar hij wilde haar niet geloven. Hij dacht dat
zij het verzon en zei dat hij van geen hoycke wist.
Nr. 328

FOLIO:

89

DATUM:

4 januari 1538

Alyt Remmelts, Alyt Cupers en Geertruydt Hermensz getuigen dat afgelopen zaterdag Anne Kremer,
Anne Servaes en Kunne haar zuster samen bij Claes van Grimbargen woorden gehad hadden, waar
getuige niet bij geweest is. Toen het gebeurde, hoorden getuigen dat Anne Servaes uit het huis van
Claes kwam en tegen Jutte Cupers, die op haar eigen erf stond, zei dat ze de hoer van Zwarte Marten
Voirne was en had gezegd dat zij, Anne, zwanger was van Gheert Buyter. Zij wilde dat zij zich zou
verantwoorden. Zij kwam op het erf maar Jutte had een schuimspaan in de hand waar ze vis mee had
afgeschuimd en sloeg Anne daarmee tot bloedens toe op het hoofd.
Nr. 329

FOLIO:

89

DATUM:

4 januari 1538

Arent Reynertsz en Bernt van Reess getuigen dat zij op woensdag in de quatertemper tijd zaten te
drinken bij Brigitte waar priester Jasper van Lewen en Jasper van Wilsum ook waren. Deze stelden
voor 1 gulden voor het gelag in te zetten. Jasper van Wilsum wilde wel 1 gulden tegen 2 inzetten als je
kon zeggen of het Mariabeeld een gedekt of ongedekt hoofd had. Getuigen hoorden niet en konden
niet verstaan of Jasper van Wilsum Maria de moeder Gods beschimpte of vervloekte.
Nr. 330

FOLIO:

89v

DATUM:

5 januari 1538

-Tussen Lubbert van Genemuyden en Jan Albertsz uit Emmeloord.
Dirick ten Gronde en Lubbert Albertsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen Jan Albertsz uit
Emmeloord de zoon van Lubbert van Genemuyden en zijn dochter de bruidsschat betaalde die hij hen
beloofd had.
Nr. 331

FOLIO:

89v

DATUM:

5 januari 1538

Fye Martens van Grimberchen getuigt dat er onlangs veel rumoer in haar buurt was omdat Kunne, de
dochter van wijlen Servaes, bij haar was gekomen om te klagen dat Anna Kremer gezegd zou hebben
dat de zuster van Kunne, Anna, zwanger zou zijn van Gheert Buter. Kunne wilde dat getuige Anna
Kremer ging halen om verantwoording af te leggen. Toen Anna Kremer gekomen was en
geconfronteerd werd met de vermeende uitspraak, ontkende zij dit gezegd te hebben. Hierop vielen
Anna en haar zuster Kunne Anna Kremer aan en sloegen haar met hun vuisten en zij scholden elkaar
uit. Getuige probeerde de partijen uiteen te halen; meer weet zij niet en zij zag evenmin dat Jutte
Cuper haar sloeg. Toen Anna Servaes weer bij Fye kwam, heeft deze haar geholpen het bloed van
haar gezicht te wassen.
Webbe Kerskens getuigt dat zij hoorde dat Anna Kremer de dochters Servaes bij Fye thuis uitdaagde
en met haar vuisten sloeg. De klap met de schuimspaan heeft zij niet gezien.
Nr. 332

FOLIO:

90

DATUM:

5 januari 1538

Jan Woltersz getuigt dat onlangs in de buurt van de dochters van Servaes veel rumoer was, dat hij
evenwel niet gehoord noch gezien had. Toen hij thuis kwam, zag hij dat Anna Servaes Jutte Cuper,
die voor haar eigen deur stond, bij het hoofd greep en dat Jutte, met een schuimspaan in de hand,
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Anna Servaes van haar lijf probeerde te houden en haar op het hoofd sloeg tot het bloedde. Bij het
slaan stond Jutte in haar deuropening.
Nr. 333

FOLIO:

90

DATUM:

5 januari 1538

Peter Kock en Jan Nabbe getuigen dat zij enige dagen later gezien hebben, toen priester Jasper van
Lewen en Jasper van Wilsum samen woorden hadden, dat priester Jasper Jasper van Wilsum bij zich
riep en tegen hem tekeer ging. Getuige zag verder dat priester Jasper zijn tabbert uit deed, op de
bank voor de deur van de bakker gooide en Jasper van Wilsum te lijf wilde gaan. De ander nam een
stok maar zij werden uit elkaar gehaald.
Nr. 334

FOLIO:

90v

DATUM:

18 januari 1538

-Van Engbert Brinckman en Jacob Plettenberch over het huis.
Jacob Coppen en Jan Hermensz getuigen dat zij met Midwinter aanwezig zijn geweest bij Hermen
Symonsz, waar zij geholpen hebben de koop te regelen van het huis van Jacob Plettenberch aan
Engbert Brinckman, gelegen op de Burgwal op de hoek ban de Morrensteeg. Zij melden dat er
afgesproken werd dat Jacob het huis binnen 8 tot 14 dagen zou opleveren aan Engbert en dat koper
aan Jacob voor de overwaarde contant 4½ g.g. zou geven. De tins van 5 h.p. die met Pasen betaald
moest worden, zou Engbert in die tijd betalen. Hiermee waren beide partijen tevreden.
Nr. 335

FOLIO:

90v

DATUM:

18 januari 1538

-Tussen mr Heymen Brant en Geertken van Aecken.
Bernt van Dortmond, priester, Rotger Willemsz, Peter van Wyringen, Jacob van Ensz en Goert van
Lanckvelt getuigen, dat wijlen Claes Diricksz en mr Heymen Brant onenigheid hadden over 5 g.g. per
jaar die mr Heymen aan Claes in Kampen verschuldigd was. Zij hebben gehoord dat toen Claes op
sterven lag, hij zei dat de koop van het huis niet door hoefde te gaan als mr Heymen de turf, het hout
en de andere dingen uit het huis wilde halen.
Daarna kreeg hij het laatste sacrament.
Nr. 336

FOLIO:

91

DATUM:

22 januari 1538

-Van Marcelis van den Grave.
Femme van den Veen, de vrouw van Jan Suere, getuigt dat Marcelis van den Grave onlangs ’s
avonds tussen 10 en 11 uur in de Wijnkelder kwam en wijn wilde hebben. De knecht tapte een
mengele wijn en toen Marcelis geproefd had, was hij niet tevreden en wilde andere wijn hebben. Hij
kreeg andere wijn en toen hij deze geproefd had hoorde getuige dat hij erg onbehoorlijk tekeer ging,
waarop de knecht zei dat goede mensen met deze wijn wel tevreden waren. De knecht wilde dat hij de
twee mengelen zou betalen en getuige hoorde dat Marcelis de eerste kan pakte en naar de knecht
gooide; deze pakte een stok om zich te verweren.
Henrick de knecht getuigt hetzelfde.
Nr. 337

FOLIO:

91

DATUM:

22 januari 1538

-Van de vrouw van de pottenbakker.
Jorien Hansz getuigt dat Jan Pottenbacker op Nieuwjaar thuis kwam en behoorlijk had gedronken.
Getuige hoorde dat hij tekeer ging tegen zijn vrouw en haar met de vuist sloeg. Hij heeft niet gezien
dat de pottenbakker zijn vrouw bont en blauw sloeg.
Nr. 338

FOLIO:

91

DATUM:
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-Van Henrick Visscher en Hubert die op het wachthuis tekeer zijn gegaan.
Goesen Metseler en Henrick Schoemaker getuigen dat zij gezien hebben, toen zij onlangs wacht
liepen, dat Henrick Visscher en Hubert, die ook wacht liep, samen in het Wachthuys speelden en
elkaar bij de arm grepen en elkaar sloegen. Getuigen hebben niet gezien dat Hubert Henrick Visscher
echt heeft geslagen, alleen dat zij aan het stoeien waren.
Peter Engbertsz getuigt dat Hubert en Henrick Visscher samen stoeiden en dat Henrick ten slotte met
zijn knuppel op de tafel sloeg; Hubert sprong over de tafel naar Henrick en vroeg waarom hij dat deed.
Hij zag niet dat Hubert weer sloeg, want ze werden uit elkaar gehaald.
Nr. 339

FOLIO:

91v

DATUM:

22 januari 1538

-Tussen Jacob Reynertsz en Thys Hoelboem.
Schipper van Ensz en Cornelys Claesz getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig waren bij
Anna Blaeuwe, waar zij gezien hebben dat Jacob Reynertsz Thys Hoelboem het geld van de laatste
termijn van zijn karveel betaalde, dat hij eerst van Abbeke en Jacob en daarna van Thys Hoelboem
gekocht had. Zoals de gewoonte is bij de laatste termijn, had hij de wijnkoop in mindering gebracht en
getuigen hoorden dat Thys daar niet tevreden mee was, want hij had de wijnkoop van Abbeke niet
gerekend. Jacob zei dat hij met Abbeke niets te maken had en met hem, Thys, zaken had gedaan.
Getuigen hebben daarna gezien dat Thys het geld in ontvangst nam, maar wilde dat Jacob aan
Abbeke geen geld meer gaf.
Nr. 340

FOLIO:

91v

DATUM:

22 januari 1538

-Van Hermen, de knecht van Gheert van Lochem.
Goesen van Santen getuigt dat hij op de avond toen de stiefdochter van Nenne Roede de bruid was,
gezien heeft dat er een jongen voor de deur van Nenne stond, met zijn jas los over de schouder en in
zijn hand een getrokken, lang mes. Getuige wilde de jongen naar huis sturen omdat daar problemen
van konden komen, maar de jongen ging tegenover het huis van Bernt van Werden staan en getuige
liet zijn vrouw naar het huis van Nenne Roede gaan om te waarschuwen voor de jongen met het
getrokken mes. Men kwam naar buiten en joeg de jongen weg, maar deze kwam na een tijdje weer
terug. De vrouw van getuige, de dienstmaagd van Nenne, waarschuwde iedereen, maar de jongen zei
dat men hem had uitgenodigd om iets te drinken. Men kwam naar buiten en getuige riep dat ze hem
niets moesten doen, dat het een goede jongen was die hij iets te drinken zou geven. Hermen Vette die
voorbij kwam, kende de jongen en bracht hem naar de Buitenkerk.
Hermen Vette getuigt dat hij de jongen naar het huis van Gheert van Lochem gebracht heeft, waar hij
woont; hij heet Hermen. Deze Hermen was nogal dronken. Meer weet getuige niet van de kwestie.
Nr. 341

FOLIO:

92

DATUM:

23 januari 1538

-Tussen mr Heymen Brant en Geertken van Aecken.
Rotger Willemsz getuigt dat hij kort voordat Claes Diricksz ziek werd, bij hem zat op de brug en vroeg
hoe het stond met mr Heymen, wat betreft de koop van het huis, of het nog wel doorging. Claes
antwoordde dat het niet doorging en getuige zei weer dat mr Heymen veertien dagen bedenktijd had.
Claes zei dat mr Heymen de turf en het hout uit het huis wilde halen en nu wilde hij, Claes, de koop
niet door laten gaan.
Nr. 342

FOLIO:

92

DATUM:

23 januari 1538

-Van de hoycke.
Alyt Dircks getuigt dat zij ’s anderendaags ’s avond omstreeks 7 uur bij Mechtelt van Appelen een ½
pond boter had gehaald en dat twee jongens haar aanspraken; volgens haar vroegen zij of zij bij hen
in de herberg wilde komen, omdat zij meenden dat zij iemand anders was. Toen de hoycke haar van
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het hoofd viel, brachten zij die naar de Clocke en zeiden iets tegen haar dat zij niet verstond; zij dacht
dat zij zeiden dat ze haar naar de herberg wilden volgen, maar zij ging van daar naar huis.
Nr. 343

FOLIO:

92v

DATUM:

23 januari 1538

Alyt, de vrouw van Hermen ten Apel, getuigt dat haar buurman Jan Pottenbacker op Nieuwjaarsdag
heel dronken thuis was gekomen en zijn vrouw en hij daar ruzie over maakten. Zij kwam daar voor de
deur en zag dat Jan zijn vrouw bij de keel greep, hij had een kan van een kwart liter in de hand en
wilde daarmee slaan. Getuige ging het huis in om in te grijpen; toen zij zich omdraaide om weer weg
te gaan, sloeg hij haar met de kan op het hoofd zodat ze een grote, open wond kreeg.
Nr. 344

FOLIO:

92v

DATUM:

28 januari 1538

-Van Claes van den Veen en Albert Sticker.
Gheese Michiels getuigt dat zij ongeveer 24 of 25 jaar geleden woonde op het erf waar nu Albert
Sticker woont aan de Schrijhoek, dat indertijd haar eigendom was. Zo lang zij daar woonde, betaalde
zij elk jaar met St. Jacob aan Peter Slijpsteen 1 h.p. rente. Nadat het huis op dat erf verbrand was,
verkocht zij alles aan Jacob Graes.
Nr. 345

FOLIO:

92v

DATUM:

30 januari 1538

-Tussen Reyner van Drienhuysen en Johan Hebels.
Evert van Drienhuysen getuigt dat Johan Hebels aan Reyner van Drienhuysen geld had meegegeven
om in Dantzig goederen te kopen; hij is erbij aanwezig geweest in Amsterdam in de Egmont, waar hij
hoorde dat Johan tegen Reyner zei dat hij het geld moest investeren zoals hij zijn eigen investeringen
deed. Op zijn schip kon het niet, want zijn reders wilden dat zelf regelen. Johan vroeg getuige om
toezicht te houden op de goederen.
Styne, de vrouw van Evert en Claes Albertsz getuigen dat zij er ook bij waren en dat alles zo gezegd
is. En getuige Evert meldt verder dat hij niet gezien noch gehoord heeft dat Jan Hebels Reyner enige
brieven heeft gegeven voor Hermen ter Beke.
Hans Botjensz en Jan Vorst getuigen dat zij Evert hebben horen zeggen dat Jan Hebels gevraagd had
op zijn goederen te letten.
Nr. 346

FOLIO:

93

DATUM:

30 januari 1538

-Tussen mr Heymen Brant en Gheertken van Aecken.
Johan Tonysz en Albert Snoeck getuigen dat zij op verzoek van mr Heymen Brant naar Claes Dirixsz
uit Ens gegaan zijn voor zijn dood, om hem te vragen of hij de koop van het huis en het land op Ens
door wilde laten gaan. Claes wilde dat en zei dat alles wat afgesproken was in het huis moest blijven
staan. Zij hadden onenigheid over de turf, het hout en andere zaken en dat moesten zij samen
oplossen. Getuigen gingen daarna weg en mr Heymen kwam hen tegemoet uit de OLV kerk en
getuigen zeiden dat Claes de koop door liet gaan, maar hem nu niet kon ontvangen. Getuige Johan
meldt verder dat hij ook bij Jan Scepeler en Elart Kromme in de Raadskamer geweest is en hoorde
dat Geertken van Aecken de koop toestond. Ze zei dat als mr Heymen zich niet aan de afspraken
hield, haar man de koop niet zou laten doorgaan. Hier was mr Heymen bij aanwezig.
Nr. 347

FOLIO:

93v

DATUM:

30 januari 1538

-Tussen Roloff opt Eynde en Jan Corvemaecker.
Goyrys Henricksz, Gheert Gheertsz en Engele ten Hove getuigen dat zij omstreeks St. Michael bij Jan
ten Hove zijn geweest, toen Roloff opt Eynde aan Jan Corvemaecker 2 runderen verkocht, waarvoor
Jan contant zou betalen 4 ph.g. en 2 met Midwinter. Er werd afgesproken dat de koop plaats zou
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vinden zodra Johan de runderen uit het land haalde. Wilde hij ze niet hebben en liet hij ze in het land
staan, dan zou hij van de wijnkoop af zijn. Er was ook afgesproken dat Johan de 6 ph.g. onberispelijk
zou betalen.
Nr. 348

FOLIO:

93v

DATUM:

30 januari 1538

-Tussen Arnt Smit en Joachim Trip.
Thomas Schoemaecker en Henrick Hermensz getuigen dat zij na St. Jacob naar de Venemate
gegaan zijn om naar hun ossen te kijken. Zij vonden daar Arnt Smit die zijn koeien naar een ander
land wilde brengen, tegenover de koeien van Joachim Trip. Omdat hij het alleen niet kon, hebben
getuigen hem geholpen de koeien naar een ander land te brengen. Het land waar ze vandaan
kwamen was geheel kaal geworden.
Nr. 349

FOLIO:

94

DATUM:

30 januari 1538

Schipper Gysbert Willemsz getuigt dat hij in 1536 ook in Riga was en dat wijlen schipper Henrick
Persoens tegen hem zei dat hij voor zijn scheepsvrouw Catrine Rippers vlas meebracht zodat ze wat
te spinnen had. En hij zei verder dat hij ook voor haar een last rogge meebracht en een half schippond
vlas.
Ysbrant Claesz getuigt dat hij ook bij wijlen Henrick Persoen in het schip was en dat hij heel goed
weet dat wijlen Henrick een partij vlas had ingescheept, hoeveel weet hij niet. Hij meldt verder dat hij
later, toen Mette Coninck de overeenkomst had gemaakt, samen met andere schepelingen het schip
van Landskrona naar Amsterdam heeft helpen varen en dat degene die in Landskrona het schip
bewaakte, gezegd had dat er geen vlas uit het schip gehaald was. Toen zij in Amsterdam kwamen,
was er nog in het schip 1 vat jopenbier en 1 ton met vlas en nog wat vlas in een zak. Hij meldt verder
dat toen het schip opgelegd werd, hij aan Henrick ter Laer vroeg waar het vlas van de schipper
gebleven was en hij antwoordde dat hij alles samen had laten opslaan.
Nr. 350

FOLIO:

94

DATUM:

4 februari 1538

Willem Rotgersz en Rotger Willemsz getuigen dat hen gevraagd was, in 1514 toen de hertog van
Saxen oorlog voerde tegen de graaf van Emden, om diverse goederen naar Hamburg te brengen en
toen ze in het zicht van Munster waren, kwamen er ettelijke ruiters van de graaf van Emden en
dwongen hen de goederen af te geven in een klooster in het land van de graaf. Daarna lieten de
ruiters hen met hun paarden en wagens gaan. Wijlen Thonys Jansz had een pak laken in hun wagen
dat ook door de ruiters van de graaf was meegenomen. De overige goederen zouden naar Mesonde
en Bremen gebracht moeten worden.
Nr. 351

FOLIO:

94v

DATUM:

4 februari 1538

-Tussen Claes van den Vene en Wolter Dircsz.
Claes Jansz en Claes Kerskensz getuigen dat Claes van den Vene deze morgen beslag had laten
leggen bij Wolter Diricsz en dat zij gehoord hebben dat Wolter tegen getuigen zei dat hij niet begreep
dat Claes beslag bij hem liet leggen, omdat hij hem niets schuldig was. Wolter herinnerde zich toen
ineens dat hij drie jaar geleden een portie van Claes hooi genomen had om vlekken mee te bedekken
en de rest liet hij in het land staan, omdat het nat was.
Nr. 352

FOLIO:

94v

DATUM:

11 februari 1538

-Tussen Jan Maesz en Jan Petersz.
Johan Diricsz getuigt dat Jan Petersz met hem aan het werk was en hij hoorde dat de vrouw van Jan
Maesz zei dat ze haar dochter een bank wilde geven.
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Jan Messemaecker getuigt dat de vrouw van Jan Maesz bij hem is gekomen en hem gevraagd heeft
of hij haar wilde helpen een bank naar haar dochters huis te brengen; zij deed het niet voor haar
verdriet, ze gaf dit vast zodat ze tevreden kon zijn.
Nr. 353

FOLIO:

95

DATUM:

11 februari 1538

-Tussen Henrick, de zoon van Claes Dubbeltsz en Reyner Wiltinck, de bediende van Henrick van
Mullem.
Johan Wichmans en Roloff Jansz getuigen dat zij omstreeks St. Maarten namens Reyner Wiltinck
naar de Welle gegaan zijn, naar Henrick, de zoon van Claes Dubbeltsz, om bij hem een vat
Hamburger bier te halen. Toen het vat geopend werd, bleek het niet vol te zijn en Henrick vulde het
aan met ander bier waarmee hij alles bedierf. Men had hem van te voren gewaarschuwd dit niet te
doen.
Nr. 354

FOLIO:

95

DATUM:

14 februari 1538

-Van wijlen Lambe Vincke.
Gheert Baeck, schipper Warner Ebbinck en Pyck Tymmerman getuigen dat zij wijlen Lambe Vincke,
overleden in Kopenhagen, goed gekend hebben en weten dat hij nog een zuster had, Griete van
Moerse, die in Kampen is overleden en getrouwd was met Thonys Tymmerman, ook hier overleden.
Thonys en Griete hebben drie kinderen nagelaten die nog in leven zijn, n.l. Lamme, Henrick en Anne.
Deze drie kinderen zijn de naaste erfgenamen van wijlen Lambe, anderen zijn er niet.
Nr. 355

FOLIO:

95v

DATUM:

15 februari 1538

-Van Jan Petersz en de vrouw van Jan Maesz over het bankje.
Gryete Schotteler en Seyne, de vrouw van Luytgen Baertscheerder, getuigen dat zij gezien hebben
toen Jan Petersz zijn vrouw het huis uit joeg, dat Geertgen, de vrouw van Jan Maesz, een bankje en
een kastje, die in het huis van Jan Petersz stonden, weer terug wilde hebben en dat Jan uit
kwaadheid het bankje op straat gooide. Getuigen en de andere buren spraken af dat Geertken tegen
Jan zou zeggen dat hij alles mocht lenen en zo werd alles weer naar binnen gedragen.
Nr. 356

FOLIO:

95v

DATUM:

15 februari 1538

Johan Pouweltsz getuigt dat hij bij wijlen Hermen inde Buck was afgelopen herfst toen hij met het
schip met bier bij het land van Vrouken kwam; hij heeft geholpen het bier uit te laden en toen alles
gevuld was waren er 24 legen vaten waarmee ze de andere vaten gevuld hadden. Op het land
hebben zij een steun en een roede gehakt.
Frans Tymensz getuigt dat hij van het bier niets afweet omdat hij er toen niet bij was, maar hij was wel
bij het hakken.
Nr. 357

FOLIO:

95v

DATUM:

15 februari 1538

-Tussen schipper Ytze en Jan Bartoltsz.
Henrick Jansz, Joachim Petersz, Jan Hermensz en Frans Goykensz getuigen dat zij in 1536 met
schipper Ytze van hier naar Dantzig gevaren zijn en dat Jan Bartoltsz daar bij hem 1 vat heeft
ingeladen. Daar vandaan zijn zij in de zomer weggevaren, maar werden aangehouden namens de
koning van Denemarken en er werden veel goederen van boord gehaald en ook het vat hebben zij
niet meer gezien; zij weten niet wie het heeft of de inhoud eruit gehaald heeft.
Nr. 358

FOLIO:

96

DATUM:
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-Tussen Alyt Corvemaecker en priester Jan Henricksz.
Joachim Diricksz getuigt dat hij kort bij Alyt Corvemaecker geweest is met priester Jan Henricksz die
haar maande voor 1 gulden van 25 claeskens, die de moeder van priester Jan haar geleend had als
onderpand voor een rok. Hij heeft gehoord dat zij ermee akkoord ging en zei dat ze hoopte dat hij haar
niet zou manen, zoals zij zijn moeder gemaand had.
Hille Thys getuigt dat zij ’s morgens toen Jans moeder stierf, met de moeder van Alyt Corvenmaecker
in het huis was en omdat de sleutel in het bankje zat, heeft zij hem opengemaakt en vond haar
dochters rok, die ze mee naar huis nam.
Nr. 359

FOLIO:

96

DATUM:

16 februari 1538

-Van Jan Hebelen en Reyner van Drienhuysen.
Goert de Voerspraeck getuigt dat afgelopen zomer toen Reyner weer naar het oosten gevaren was,
Trijnke, de vrouw van Reyer, bij hem kwam en zei dat Joachim Ulen gekomen was en de rogge had
meegebracht en hij wilde dat Goert tegen Jan Hebelen zou zeggen dat hij van Joachim zijn aandeel
van de rogge wilde hebben. Getuige weet niet om hoeveel rogge het ging en meldt verder dat hij naar
Jan Hebelen is gegaan om de boodschap over te brengen, waarop Jan antwoordde dat hij het wel op
rekening wilde krijgen. Getuige weet niet of Jan rogge heeft ontvangen of niet.
Arent van Oltzende en Henrick van den Dam getuigen dat zij vorig jaar met Joachim Ulen samen uit
het oosten kwamen en dat zij gehoord hadden dat Reyner van Drienhuysen en Joachim Ulen samen
een maatschap vormden, zodat Reyner Joachim ook het geld van Jan Hebelen overhandigd zou
hebben. Tijdens de reis hebben getuigen menigmaal tegen Joachim gezegd dat Jan Hebelen, als ze
weer in Kampen waren, zou moeten weten dat hij, Joachim, zijn geld had ontvangen, waarop Joachim
reageerde en zei dat hij van Jan niets had ontvangen en dat hij dus geen recht op een deel had; hij
had wel geld van Reyner ontvangen, waarvan hij uitsluitend aan Reyner verantwoording wilde
afleggen. Deze had nog 3 last zout bij hem liggen en als hij dat kwam afrekenen, zou blijken dat hij
van Reyner meer tegoed had dan Reyner van hem.
Nr. 360

FOLIO:

96v

DATUM:

17 februari 1538

-Tussen Alyt Tymens en Willem Zwaenken.
Albert Sticker, Albert Jansz, Arent Jansz en Henrick Willemsz getuigen dat zij Alyt Hoyer, de moeder
van Alyt Tymens, goed gekend hebben en dat de familie na het overlijden van haar man alle goederen
met haar gedeeld hebben en haar daarna op straat hebben gezet. Tenslotte nam haar dochter, Alyt
Tymens, haar in huis en heeft haar ongeveer 17 jaar onderhouden. Als Alyt dat niet uit barmhartigheid
had gedaan, zou zij god hebben moeten bidden om aan de kost te komen.
Nr. 361

FOLIO:

97

DATUM:

19 februari 1538

-Tussen Dirick Tripmaecker en Frans Jansz.
Jan Tymensz, Claes Steenberch en Tymen Zwaenken getuigen dat zij aanwezig geweest zijn bij
Dirick Tripmaecker, waar zij geholpen hebben het huwelijk te regelen tussen Geese, de dochter van
Dirick en Frans Jansz. Zij hebben gehoord dat Dirick zei tegen de familie dat hij zijn dochter geen geld
of goederen mee had gegeven maar de huisraad zoals nu aanwezig en drie stuks geweven doek die
van haar zijn, m.u.v. het secreet de kantoorkast en er was ook nog een zilveren kroes die alle
kinderen toebehoorde.
Nr. 362

FOLIO:

97

DATUM:

20 februari 1538

-Tussen Rijck Luyter en de weduwe van Lodewich Voerne.
Jfr Niese van Wilsum en Willem Tymensz getuigen dat zij ongeveer 5 of 6 jaar geleden aanwezig zijn
geweest in Brunnepe in het klooster, toen Rijck Luyter van de gebroeders wijlen Marten, Lodewich en
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Jan Voerne een erf huurde bij de Mastenbroeker kerk; er werd Rijck beloofd dat hij na de huurperiode
altijd de eerste zou zijn om weer opnieuw te huren, mits hij hetzelfde wilde betalen. Dit zou in de
pachtovereenkomst worden genoteerd, maar is niet gebeurd.
Nr. 363

FOLIO:

97v

DATUM:

20 februari 1538

-Tussen Jan Cornelysz en Haele, de weduwe van Odewijn.
Henrick Sloetemaecker, Henrick Backer, Hille Kupers, Anne Kremer en Alyt Kupers getuigen dat kort
na het overlijden van de vrouw van Jan Cornelysz, Haele, de weduwe van Odewijn Schroer, voor zijn
huis stond en tegen hem tekeer ging. Zij hoorden dat zij o.a. zei dat ze tot afgelopen mei haar dochter
naar hem gestuurd had met 10 gulden in haar schort.
Nr. 364

FOLIO:

97v

DATUM:

20 februari 1538

-Tussen Tymen Willemsz en Geese, de dochter van Jan Ruese.
Peter Poss, Gheert Albertsz en Roloff Henricksz getuigen dat zij ongeveer een maand voor Kerstmis
aanwezig zijn geweest bij Geese, de dochter van Jan Ruese, toen Geese en haar man Tymen
Willemsz van Arent Wagener een huis en erf kochten in Brunnepe, gelegen recht tegenover hen en
Geese was daar heel tevreden mee.
Nr. 365

FOLIO:

98

DATUM:

12 februari 1538

-Tussen de erfgenamen van de Bleek en de vissers op de wedeme.
Reyner Tielman, Roederik van Roederloe en Lubbert Albertsz getuigen dat zij, met recht ontboden, ’s
morgens om 6 uur, staande op de Leeuwentoren, gezien hebben voordat de Vispoort openging, dat
de vissers op de wedeme met het visschip meevoeren en visten vanaf het land van de erfgenamen,
de Bleek genoemd, en dat zij met de lijnen die ze gebruikten voor hun netten het land van de
erfgenamen opgingen boven de Doevensloot. De bevestigingsankers staan daar op het land van de
erfgenamen en getuigen melden dat zij gezien hebben dat de vissers met hun lijnen door de Doeven
sloot gingen, die loopt van het midden van de IJssel tot aan het Bleekveld, waarvan de erfgenamen
zeggen dat het van hen is. Verder melden getuigen dat zij, toen de Vispoort open was, naar het land
zijn gegaan en geconstateerd hebben dat de sporen van de lijnen nog duidelijk zichtbaar waren in de
klei.
Nr. 366

FOLIO:

98v

DATUM:

24 februari 1538

-Tussen de weduwe van Willem Velicke en Griete Deckers.
Geerloff Backer getuigt dat hij ongeveer 40 jaar geleden gewoond heeft in het huis waar de weduwe
van Bernt Decker nu in woont, in de Venestraat en dat de druppels van het dak altijd vielen op het
lage huis dat ernaast stond, waar een goot was.
Claes Poortensluyter getuigt dat hij wel 50 jaar in de Venestraat gewoond heeft en dat de druppels
van het hoge huis altijd vielen op het lage huis in een goot.
Heymen Backer getuigt dat hij de situatie van het huis wel kent en dat er nooit tussen beide huizen
een goot heeft gelegen.
Alyt Hoyer getuigt dat zij in het hoge huis heeft gewoond en dat er geen goot was tussen beide
huizen.
Rixe Brouwer getuigt dat zij 40 jaar tegenover het huis gewoond heeft en dat het hoge huis geen goot
had.
Nr. 367

FOLIO:

98v

DATUM:

-Tussen Hermen Apteker alias Wichersz en Gheert Baeck
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Jacob Coepper, Johan Egbertsz, Wolff Schinkell en Laurens Droochscheer getuigen dat zij een jaar
geleden aanwezig zijn geweest bij getuige Johan, waar zij gehoord hebben dat Hermen Wichersz en
Gheert Baeck samen een partij meekrap kochten en dat er afgesproken werd dat Hermen wilde gaan
drapenieren en dat Gheert dan zijn lakens zou verven, in mindering van de meekrap.
Nr. 368

FOLIO:

99

DATUM:

27 februari 1538

-Tussen Henrick Nyemeyer en Johan Aertsz.
Engbert Diricksz getuigt dat hij met Pinksteren twee jaar geleden aanwezig is geweest bij Fie Kock,
toen Henrick Nyemeyer aan Johan Aertsz een merrie verkocht voor 18 ph.g. te betalen met een jaar.
Peter Poss getuigt dat hij later toen de koop had plaats gevonden, bij Fie Kock kwam en geholpen
heeft de wijnkoop te drinken en hoorde dat zij zeiden dat de koop had plaats gevonden voor 18 ph.g.
Nr. 369

FOLIO:

99

DATUM:

27 februari 1538

-Tussen Claes van de Vene en Arnt Grelle.
Claes Jansz en Peter Willemsz getuigen dat zij afgelopen zomer aanwezig waren bij Hermen
Luchtemaecker, waar zij gehoord hebben dat Arnt Grelle van Claes van den Vene een bruine merrie
kocht met een veulen voor 11 ph.g., te betalen met St. Michael. Het paard zou in de wei worden
afgeleverd op kosten van Arnt.
Gerridt Smyt getuigt dat hij er ook bij was en hoorde dat Arnt Grelle van Claes van den Vene de
merrie kocht voor 11 ph.g.
Nr. 370

FOLIO:

99v

DATUM:

27 februari 1538

-Tussen Dirick Tripmaecker en zijn dochter Anne.
Claes van Drienhuysen getuigt dat afgelopen jaar Andries, de zoon van Dirick Tripmaecker, met hem
meegevaren is van hier naar Dantzig en toen zij daar aankwamen is Andries gestorven. Bij zijn
terugkeer in Kampen, is Claes naar Geese, de zuster van Andries, gegaan en heeft haar van zijn
gage 5½ gulden courant gegeven en van een bootgezel de vracht van twee vaten jopenbier, want
men wist niet precies aan wie die toebehoorden.
Nr. 371

FOLIO:

99v

DATUM:

1 maart 1538

-Tussen Jan Gerritsz en Willem Tymensz.
Johan Thonysz, Hermen Symonsz en Claes Kerstkensz getuigen dat Albert inde Santberch een
bepaald bedrag moest betalen aan Johan Gerridtsz, omdat Johan de papegaai had afgeschoten.
Getuigen zijn er ongeveer twee jaar geleden bij geweest bij Hermen, toen er afgesproken werd dat
Albert het geld in termijnen zou betalen. Er werd beslist dat Willem Tymensz de eerste termijn van
Albert zou ontvangen of van Jan Gerridtsz.
Nr. 372

FOLIO:

100

DATUM:

9 maart 1538

-Van Peter Kremer.
Johan van Hensborch, pastoor, getuigt dat hij vorig jaar toen hij wijlen Niese Leckerkercke de laatste
sacramenten toediende, gehoord heeft dat Griete, de vrouw van Peter Kremer, aan wijlen Niese vroeg
wat zij wist over de brief van 3 pond per jaar die haar tante in St. Bregittte had en dat Niese
antwoordde dat ze op de hoogte was. Haar man Peter kwam daarvan 1 h.p. toe en getuige Johan wil
dit alles onder ede bevestigen.
Nr. 373

FOLIO:

100

DATUM:
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-Tussen Thys Claesz en Laurens Vriese.
Johan Gerritsz getuigt dat ongeveer een jaar geleden bij hem zaten te drinken Thys Claesz, Laurens
Vriese en nog anderen en dat Laurens van Thys een schip kocht voor een bepaald bedrag dat ze
waren overeen gekomen. Er werd afgesproken dat Laurens bij de eerste termijn 10 ph.g. zou geven
en daarvan zou hij in mindering brengen de levering van 4 ladingen aarde. Er werd geregeld dat
Laurens de aarde direct zou halen, behalve als hij een paar vrachten naar Deventer kon krijgen die
zou hij altijd met voorrang aannemen. En zo zou Thys Laurens de aarde per schip leveren op zijn
kosten.
Nr. 374

FOLIO:

100v

DATUM:

12 maart 1538

-Tussen Johan van Metelen en Daniell van den Burch.
Joachim van Mullem getuigt dat hij in 1536 acht dagen na Pasen met zijn kraam in Groningen stond
op de markt en dat de zoon van Johan van Metelen kwam en Daniell van den Burch maande die voor
zijn kraam stond voor de accijns van ettelijke vaten boter, die Daniell naar Groningen had laten
brengen. Daniell antwoordde de zoon van Johan dat hij geen accijns schuldig kon zijn en niet van plan
was hem te betalen, omdat hij niet schuldig was.
Nr. 375

FOLIO:

100v

DATUM:

12 maart 1538

-Tussen Henrick Coepsz en Gheert Pininck over hun beider huis bij de Nieuwe Muur.
Lubbeke van Mulhem getuigt dat zij goed weet dat het huis dat Henrick Coepsz nu bezit en bewoont
van haar overleden ouders is geweest en dat de steeg tussen beide huizen, waar nu de onenigheid
over is, bovenover van Henricks huis tot aan Geert Pinincks huis betimmerd was en dat haar ouders
de betimmering boven de steeg tot aan hun huis, dat nu van Henrick is, plachten te gebruiken,
onbespied; de steeg heeft altijd gehoord bij het huis van Henrick Coepsz, behalve dat de twee huizen
in de Oudestraat, waar nu Claes van Ens en de weduwe van Hermen Witte in wonen, een doorgang
via de steeg hadden en verder niemand. Voor zover zij weten, heeft het huis van Gheert Pininck nooit
enige toegang tot de steeg gehad; zij weten wel dat oude Geertgen Geye eens een deur naar de
steeg had uitgebroken en dat wijlen Jan inde Zwaen, de vader van getuige Lubbeken, met zijn zegel
en brieven die hij toen had, Geertken Geye gerechtelijk dwong de deur te verwijderen.
Hermen Sleeuwert en Jan Henricksz getuigen dat zij lang gewoond hebben in het huis dat nu van
Henrick Coepsz is, n.l. Hermen Sleeuwert vóór en Jan Henricksz achter in het huis en dat zij nooit
gezien of geweten hebben, dat de mensen die woonden in het huis van Geertken Geye enig
gebruiksrecht in de steeg hadden. Zij gingen altijd vóór in het huis erin en eruit en gebruikten de steeg
niet.
Claes ten Hove, Jan inde Zwaeneszoon en Jan Henricksz die in het huis gewoond hebben, getuigen
zoals Lubbeke van Mulhem en melden verder dat het huis waar nu Gheert Pininck in woont geen
uitgang naar de steeg had en het water altijd via hun huis afvoerden.
Nr. 376

FOLIO:

101

DATUM:

13 maart 1538

-Tussen Wolter Yserdoll en Thys Ysercremer.
Hermen Albertsz getuigt dat Johan Geerloffsz van Wolter Yserdoll zijn aak had gekocht met de
spiering en de vis die Wolter in zijn visgebied had gevangen. Hij heeft gehoord dat er afgesproken
werd zonder alle zalm en elft; en toen de vis geleverd was, bleek er geen andere vis gevangen te zijn
dan spiering en drie brasems.
Nr. 377

FOLIO:

101

DATUM:

-Tussen mr Heymen en Nelle, de dochter van Claes Diricksz.
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Leffert van Ensz getuigt dat hij ongeveer een half jaar geleden van mr Heymen uit Ens 6 schuiten met
goederen gehaald heeft, zoals bedden, ketels, potten, huisraad, planken, brouwkuipen, turf, hout enz.
zoals het bij mr Heymen in Ens in huis stond.
Dirick Jacobsz getuigt dat hij ook uit Ens een schuit vol tinwaar gehaald heeft, bedden en ketels;
verder nog een schuit met steen, hout, brouwbenodigdheden en turf en nog andere zaken, maar dat
weet hij niet precies meer.
Nr. 378

FOLIO:

101v

DATUM:

18 maart 1538

-Tussen Dirick Tripmaecker en zijn dochter Anna.
Lubbert van Genemuyden, Symon Houwynck en Cornelys van Wieringen getuigen dat zij in 1533
samen een boeyerschip voeren en dat terzelfdertijd iemand uit Leeuwarden een last teer had
ingescheept naar Hamburg voor 36 mark. Toen de teer hier in Kampen kwam, heeft Anna, de dochter
van Dirick, het vat in ontvangst genomen.
Lubbert van Genemuyden getuigt dat twee jaar geleden Andries, de zoon van Dirick Tripmaecker, met
hem uit Bergen (Noorwegen) kwam en ze een partij vis uit Bergen ingeladen hadden; hij dacht
ongeveer 20 waag vis. De vis werd naar Anna, de dochter van Dirick Tripmaecker gebracht en zij
betaalde de vracht.
Nr. 379

FOLIO:

101v

DATUM:

18 maart 1538

-Van Henrick Coepsz en Geert Pininck.
Wobbeke Brandenborch getuigt dat wijlen haar man Jan Brandenborch en zij eigenaar waren van een
huis, waar zij ook een aantal jaren in gewoond hebben, dat nu toebehoort aan Geert Pininck. Dat huis
had geen uitgang in de steeg, waar nu de onenigheid over is. Wijlen Bernt Wynter had het huis na de
dood van Wobbekes man en zij herinnert zich dat wijlen Bernt een deur en een uitgang naar de steeg
gemaakt had, maar dat hij rechtens gedwongen werd de deur en de uitgang te verwijderen. Zij
plachten hun water aan de voorkant van het huis te lozen en niet in de steeg.
Nr. 380

FOLIO:

101v

DATUM:

18 maart 1538

-Van Jan van Olst.
Marten van Deventer getuigt dat enige jaren geleden wijlen Jan Backer, metselaar, de vredemuur
metselde tussen het erf van Jan van Olst en de pannenbakker. Getuige was in die tijd de opperknecht
van Jan Backer en meldt dat Jan van Olst de muur alleen heeft betaald evenals de metselaar en
getuige.
Nr. 381

FOLIO:

102

DATUM:

19 maart 1538

-Van Jan Thonysz en het huisje van Jan Mulre in de Venestraat en Anne Cremer.
Arent Coster getuigt dat hij goed weet dat er ongeveer acht jaar geleden een huisje stond achter het
huis waar Anne Cremers nu in woont. Het stond achter het brouwhuis van Ygerman; er was een leeg
plaatsje tussen het huis van Anne Cremer en het huisje. Hij meldt verder dat het een schoon huisje
was met een leuke voorgevel, dat men placht te verhuren. Hij weet goed dat Anna Cremer en wijlen
haar man Jan Cremer, het huisje lieten afbreken en de stenen verkochten voor hun eigen gewin.
Claes Poirtensluyter, Henrick Slotemaker en Kersken Gysen getuigen hetzelfde.
Anna Jansz, de dochter van Peter Meynertsz, getuigt dat zij in het huisje gewoond heeft en dat alles is
gegaan zoals Arent Coster getuigd heeft.
Fye Mertens getuigt insgelijks en zegt dat Jan Cremer in de tijd dat het huisje afgebroken werd, tegen
haar zei dat hij de stenen en de pannen verkocht had voor 15 gulden, die hij gebruikte voor zijn
nering, want van het huisje had hij geen profijt.
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Nr. 382

FOLIO:

102

DATUM:

19 maart 1538

-Tussen Jacob Claesz en Willem Michielsz.
Zuster Lubbe en Barbara Johans getuigen dat zij beiden geweest zijn bij wijlen Niese, de weduwe van
Michiell Willemsz, toen zij aan de pest leed. Zij hebben gezien dat wijlen Niese met ‘de warme hand’
haar kleinodiën en de ring van haar overleden echtgenoot aan haar dochter Fye gaf en aan haar
dochter Heyle het huis. Zij laat Jacob Claesz bidden dat, als zij sterft, hij op de andere kinderen let.102
Nr. 383

FOLIO:

102

DATUM:

19 maart 1538

Geertruydt Engberts getuigt dat haar grootmoeder gewoond heeft in het huis dat nu van Henrick
Coepsz is; zij kwam er dagelijks. Zij heeft twee of drie leidingen gezien dwars over de steeg waardoor
het water van het huis van Henrick Coepsz naar het huis van Brandenberch werd geleid, dat nu van
Ghert Pininck is. Brandenberch leidde zijn afvalwater via zijn huis en zij heeft ook gezien dat het hooi
voor uit het huis gedragen werd. Haar grootmoeder had ook een poort laten maken naar de steeg, die
zij sloot en zelf weg liet halen.
Nr. 384

FOLIO:

102v

DATUM:

19 maart 1538

-Tussen Arnt Coertsz en Johan ter Helle.
Jacob Henricksz en Jan Volmersz getuigen dat zij ongeveer na St. Michael aanwezig zijn geweest bij
Claes van Boessmus, waar zij gehoord hebben dat Johan ter Helle aan Arnt Coertsz een
melkgevende koe verkocht voor 6½ ph.g. Johan beloofde dat de koe veertien dagen voor Maria
Lichtmis zou kalven en Arnt zou Johan als betaling een stuk doek geven, dit naar beoordeling door
twee getuigen die door beide zijden gekozen zouden worden.
Nr. 385

FOLIO:

102v

DATUM:

19 maart 1538

Barbara Goesens getuigt dat zij en haar overleden man Goesen lange tijd in het huis van wijlen Jan
inde Zwaene, dat nu aan de erfgenamen van Olst toebehoort, gewoond hebben en dat jaren geleden
Jacob Pannenbacker de scheidsmuur tussen beide huizen met potaarde zo verzwaard had dat hij
omviel op het erf van Jan inde Zwaene. Omdat Jan van Olst de muur alleen voor zichzelf wilde
hebben, heeft hij de muur op zijn kosten laten herstellen.
Lubbeke van Mulhem getuigt dat haar overleden vader de scheidsmuur op zijn eigen grond liet zetten
en dat daarom de kavels ‘scheef’ waren, zoals nu nog te zien is.
Jan van Delden getuigt dat de muur in kwestie in zijn tijd tweemaal is omgevallen vanwege het
gewicht van het leem dat Jacob Pottenbacker (?) gebruikt had.
Anna, de vrouw van Peter Klockengieter, getuigt dat zij met wijlen Jan inde Zwaene, haar lieve vader,
daar gewoond heeft en dat terzelfdertijd haar lieve vader met toestemming van de Raad Jacob
Pannenbacker bij de stadsdienst heeft ontboden om zijn aarde van de muur af te halen.
Nr. 386

FOLIO:

103

DATUM:

19 maart 1538

Alyt Peters getuigt dat zij vorig jaar na het overlijden van Catrine Jacobs, haar tante, aanwezig is
geweest in Kampen om de goederen van Catrine te verdelen, zodat getuige en haar zuster Geese
Hermens, Johan Gerridtsz, Tymen Gerridtsz en Lysebeth Aerents elk hun deel kregen. Catrine had
nog jaarlijks een rente van een half vat boter en 4 g.g. en Catrine had deze aan de kinderen van
getuige gegeven, volgens het document dat daarvan is gemaakt. De mombers van de kinderen
hebben de boter en deze rente jaarlijks ontvangen. Omdat na het overlijden van Catrine in haar huis
nog 10 of 11 pond boter was, is deze boter in stukken verdeeld, zodat elk ongeveer 2 pond kreeg;
getuige weet niet of het pacht boter was of gekochte boter.
Zuster Geese Hermens getuigt hetzelfde, zo nodig onder ede.
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Nr. 387

FOLIO:

103

DATUM:

22 maart 1538

-Tussen Anne Cremers en Johan Muller.
Henrick Evertsz getuigt dat hij bij wijlen Jacob Coertsz gewerkt heeft en dat Jacob nu met St. Jan
ongeveer 9 jaar geleden overleden is.
Coert Jacobsz getuigt eveneens dat zijn vader zo lang geleden is overleden.
Mechtelt zijn vrouw getuigt hetzelfde.
Nr. 388

FOLIO:

103v

DATUM:

26 maart 1538

-Van Hille van Delden.
Hermen Kistemaker en Nenne Roede getuigen dat zij verzocht zijn de boedelscheiding te regelen in
Kampen na het overlijden van Jan van Delden. Zij hebben Hille, de weduwe van Jan van Delden en
zijn kinderen, Zweer en zijn broers en zuster, geholpen de boedel te verdelen en melden dat alles
half/half verdeeld werd. Hille werd toegedeeld de helft van alle goederen, huis, hof, huisraad, land,
zand en braakliggende gronden, waarbij genoemd werd het Woltsland in Wilsum, d.w.z. ze kreeg de
helft van het deel dat Jan van Delden daarvan bezat. De weduwe en de kinderen waren hiermee
tevreden.
Jacob van Graes getuigt dat Zweer van Delden het land in Wilsum, het Woltsland, gebruikt heeft en
dat hij de pacht over de afgelopen vier jaar beloofd heeft te betalen aan Hille, 5 h.p. per jaar, voor de
schuld die zij had bij Jacob Scroer.
Nr. 389

FOLIO:

104

DATUM:

26 maart 1538

-Van Nenne Roede.
Gheert Evertsz getuigt dat hij ongeveer zes dagen voor St. Petrus ad Cathedram in Wilsum geweest is
om Zweer van Delden namens Nenne Roede, diens vrouw en kinderen en Hille van Delden,
gerechtelijk de ‘spade te bieden ‘ om het land in Wilsum te splitsen. Omdat hij de schout niet kent is hij
naar Albert de onderschout gegaan en heeft hem gevraagd of hij namens Zweer van Delden ‘de
spade zou bieden‘ vóór a.s. St Petrus, wat de onderschout beloofde te doen als getuige de kosten
betaald had.
Arent van Oltzende getuigt dat hij aanwezig is geweest bij de onderschout en hoorde dat Gheert
Evertsz de onderschout twee of driemaal vermaande dat hij Zweer van Delden gerechtelijk dwong tot
splitsing; hij zag dat getuige de onderschout de kosten betaalde en dat deze beloofde alles te doen.
Jan Lastman getuigt dat hij bij de onderschout in Wilsum nog drie of vier dagen voor St. Petrus
geweest is namens de partijen in kwestie, om te vragen of hij Zweer van Delden de splitsing had
aangezegd, wat door de onderschout ontkend werd en zei dat het geld aan de schout was betaald.
Getuige ging met de onderschout naar de schout die mededeelde dat hij Zweer nog niets had
aangezegd, maar dat hij het voor St. Petrus zou doen. Getuige meldt verder dat hij daags daarna naar
Wilsum is gegaan namens genoemde partijen en heeft, bij afwezigheid van de schout, de onderschout
betaald om Gheert Pininck namens partijen gerechtelijk ‘de spade te bieden’, wat door de onderschout
ook werd gedaan.
Nr. 390

FOLIO:

104v

DATUM:

27 maart 1538

-Tussen Evert Hermensz en Gheert Gyse.
Henrick ter Barchorst en Jacob Henricksz getuigen dat zij ongeveer drie jaar geleden aanwezig zijn
geweest bij Johan van Sueren, waar zij gehoord hebben dat Evert Hermensz aan Gheert Gyse een
stuk land verhuurde aan de overkant van de IJssel; er werd afgesproken dat als Gheert de pacht niet
betaalde, Evert het recht had het land aan een ander te verhuren.
81

RAK inv.nr. 12

Nr. 391

FOLIO:

104v

DATUM:

28 maart 1538

-Tussen Joachim Gerridtsz en Didele Vents.
Geese Henrix getuigt dat zij ongeveer 16 jaar geleden van Johan Gabbens als momber over de
kinderen van Oncuische Gerridt, een huis gekocht heeft in de Hagen waar zij nu in woont. Zij gaf
Johan voor dat huis 15 g.g. die hij bracht naar Didele Vents, die samen met Johan Gabbensz de
goederen uit het huis hebben gehaald die door de moeder van Joachim Gerridts waren nagelaten. Zij
meldt verder dat Didele zes jaar lang namens Joachim en zijn broer en zuster, uit het huis 2 h.p.
ontvangen heeft.
Hadewich Jansz en Benne Hermens getuigen dat zij goed weten dat alles wat Geese gezegd heeft,
ook zo gebeurd is.
Nr. 392

FOLIO:

105

DATUM:

1 april 1538

-Tussen Joachim Gerridtsz en mr Gert Messeler.
Lambert Santvoerer getuigt dat hij geen momber geweest is over Didele Vents en van haar zaken ook
niets afweet.
Reyner Jansz, metselaar, getuigt dat hij aan haar ziekbed geweest is en zag dat zij eerder goed
gezelschap nodig had dan dat zij een eed wilde afleggen.
Nr. 393

FOLIO:

105

DATUM:

5 april 1538

-Van Jacob Coster.
Zuster Heyle, Cellezuster, getuigt dat zij bij Geertruydt Sticker was toen zij stierf en zij hoorde dat
Geertruydt zei tegen de vrouw van Jacob Coster dat zij met ‘de warme hand’ uit huis zou halen wat
Geertruydt haar beloofd had. Zij hoorde ook dat Geertruydt zei dat ze aan geld niet meer had dan een
gulden of drie en dat Johan Seysinck haar nog 15 gulden schuldig was, waar het testament van
betaald moest worden. Getuige is bereid dit onder ede te bevestigen.
Nr. 394

FOLIO:

105

DATUM:

5 april 1538

-Van Hille van Delden en Zweer van Delden.
Henrick van Wilssem en Jan Tonysz getuigen dat zij afgelopen herfst op vrijdag voor H. Kruisdag
aanwezig zijn geweest in Kampen in de Gulden Arent, waar ook aanwezig waren Nenne Roede, Jan
Tymensz als momber over Hille van Delden, met Zweer van Delden. Genoemde partijen hadden
onenigheid over het land dat Stuvesant heet, waar de vrouw van Nenne, haar kinderen en Hille van
Delden een deel van hebben. Omdat Zweer het land langer had gebruikt dan zijn huurcontract aangaf,
zijn getuigen opgeroepen als overlui om de onenigheid op te lossen. Er werd besloten dat Zweer van
de extra tijd net zo veel pacht zou betalen als in het jaar van de huur. Het juiste bedrag weten
getuigen niet meer.
Tymen van den Veen getuigt dat hij 8 of 9 jaar geleden aanwezig is geweest toen Hille van Wilssem
en Hille van Delden samen aan Zweer van Delden het land Stuvesant verhuurden en hielp om de huur
vast te stellen; hij was zegsman.
Nr. 395

FOLIO:

105v

DATUM:

8 april 1538

-Tussen Marten Backer en Anne Brants.
Henrick Kanynevanger en Henrick Jansz getuigen dat omstreeks Vastenavond een vreemde koopman
uit Amsterdam hem uit het Vleischuys 21 vaten Hamburger bier, die hem toebehoorden, liet halen en
nog 6 vaten die daar bij lagen, die hij gekocht had van Anne Brants. Toen zij het bier uit het
Vleischuys gehaald hadden, hebben zij Anne daarover ingelicht en zij was er tevreden mee.
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Nr. 396

FOLIO:

106

DATUM:

8 april 1538

-Tussen Jacob Claesz en Willem Michiellsz.
Johan van Hensborch, pastoor, getuigt dat hij het testament van wijlen Niese, de vrouw van Michiell
Willemsz, heeft geschreven en dat wijlen Niese een slechte relatie met haar zoon Willem had en hem
wilde onterven. Getuige heeft haar overreed dit niet te doen en Niese zei dat Willem al meer had
gekregen dan Jacob Claesz. Tenslotte zei ze dat beiden moesten houden wat hen bij hun huwelijk
was toegezegd of wat ze al ontvangen hadden. De vijf jongste kinderen kregen elk 100 gulden, te
vererven van het ene kind op het andere. Wat overbleef zouden Jacob en Willem met de andere
kinderen gelijk op delen.
Zuster Lubbe, de moeder van de Cellezusters, getuigt dat zij er ook bij was en dat alles gebeurd is
zoals beschreven; zij is bereid dit onder ede te bevestigen.
Nr. 397

FOLIO:

106v

DATUM:

8 april 1538

-Van het klooster ten Zwartenwater.
Joffer Nyese, de weduwe van Bartolt van Wilssem, getuigt dat zij, nadat Catrine Bitter in Zwolle was
overleden, erbij aanwezig is geweest, toen de kinderen van Catrine en de erfgenamen de nagelaten
goederen verdeelden. Daarbij was ook aanwezig, voor zover zij zich herinnert, de vrouw van het
Zwartewater, joffer Gerbrich Bonnyens en jfr Nelle Bitter, Jan en Hermen Bitter en Gherardus Coster
namens zijn kinderen en andere familieleden. Er werd een moetsoen gemaakt en genoteerd van de
nagelaten goederen, die door alle familieleden werd ondertekend. Wat er in de moetsoen stond, is
getuige helaas vergeten.
Nr. 398

FOLIO:

106v

DATUM:

10 april 1538

-Van de overleden zwager van Willem Velicke, over het huis.
Evert van Hardenberch en Hermen Smyt getuigen dat zij ongeveer vier jaar geleden erbij zijn geweest
in Kampen en gehoord hebben dat wijlen Wicher, de zwager van Willem Velicke, van de kerkmeesters
van de OLV-kerk een huis en erf kocht in de korte Nieuwstraat achter de toren van de OLV-kerk. Hij
kocht dit voor zichzelf, zijn kinderen en erfgenamen.
Hermen Smyt getuigt dat Wicher hem gezegd heeft voor zijn dood dat hij de eerste termijn betaald
had en meldt verder dat hij naderhand, voor dat hij naar het Oosten reisde, van wicher hoorde dat hij
nog geld moest krijgen van het ijzerwerk dat hij geleverd had voor het huis. Hij ging met getuige naar
de brug, naar Willem Velicke, om hem te manen.
Nr. 399

FOLIO:

107

DATUM:

10 april 1538

-Van het St. Bregitten convent en de goederen van wijlen Engbert Cremer en diens vrouw.
Wybrant Woltersz getuigt dat hij na de dood van Engbert Cremer en zijn vrouw Wychmoet in het
Bregitten convent is geweest voor de raad van de jofferen, waar aanwezig waren de pater van het
convent met broeder Hermen, verder Michiell Willemsz zaliger en zijn broer Goyken en Niese, de
vrouw van Michiell; van het convent waren aanwezig de moeder van het convent met zuster Jutte, de
zuster van wijlen Michiell en nog anderen. Daar werd de boedelscheiding gedaan van hetgeen zuster
Jutte van haar overleden zuster Wychmoets goederen toekwam en tevens de toedeling van wat zij
kreeg van de huisraad en waarmee ze mocht doen wat ze wilde. Daarbij gaf wijlen Michiell met zijn
vrouw Niese van hun eigen goederen een rentebrief van 6 h.p. per jaar, gevestigd op de goederen
van Claes Krusen in Vollenhove, die het convent erfelijk zou bezitten als het aandeel van zuster Jutte.
Wybrant getuigt verder dat hij naderhand met wijlen Michiell vaak besproken heeft dat ze voor het
convent eigenlijk van de 6 h.p. een moetsoen moesten schrijven, waarop Michiell altijd zei dat dat nog
wel zou gebeuren.
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Nr. 400

FOLIO:

107

DATUM:

12 april 1538

-Tussen Dirick Henricksz en Evert Evertsz.
Vrerick Jansz Droochscheer getuigt dat Dirick Henricksz ongeveer 35 jaar lang gewoond heeft met
zijn vader zaliger [ niet vermeld …], want hij was zijn momber. Hij herinnert zich dat zijn vader zaliger
namens Dirick jaarlijks 1 h.p. ontving uit een stuk land genoemd de Paegeskamp in Mastenbroek op
de nieuwe wetering, waar Bruyn Schuyer naderhand op gewoond heeft; deze heeft Dirick ook altijd
jaarlijks de h.p. betaald.
Nr. 401

FOLIO:

107v

DATUM:

25 april 1538

Peter Evertsz en Gherit Albertsz getuigen onder ede dat zij met anderen aanwezig afgelopen februari
in Kampen bij Henske Kuritser zijn geweest, waar ook Bartolt Hermensz uit Zwolle en Claes Jansz,
burger van Kampen, waren, die onenigheid hadden over de betaling van een schip dat Claes van
Bartolt gekocht had. Getuigen samen met andere aanwezigen hebben de twist helpen oplossen;
Claes had zijn termijn betaling niet gedaan en er werd afgesproken dat Claes 5 ph.g zou betalen en 1
gulden voor het gelag, wat direct gebeurde. Bartolt gaf hem daarna de scheepsbrief die gecancelleerd
werd en hiermee waren beide partijen tevreden.
Nr. 402

FOLIO:

107v

DATUM:

30 april 1538

-Van Hans Auckensz.
Arent Coster en Anne Arents getuigen dat zij bij wijlen Hans Auckensz en zijn vrouw Reynken
geweest zijn toen zij beiden aan de pest leden en zij hebben gehoord dat Hans en Reynken aan Hylke
Ulke Reynkes oude pels en haar beste hoicke gaven en aan Ulke gaf Hans zijn wambuis en beste
hosen.
Nr. 403

FOLIO:

107v

DATUM:

7 mei 1538

Gheert Borgertsz, Symon Hacke, Jan van Almeloe, Jan Brouwer, Engbert Robertsz en Luytken Scroer
getuigen dat zij Henrick Baers de Oude en zijn vrouw Nyse Coeps goed gekend hebben, dat zij een
echtpaar waren en twee kinderen hadden, een dochter Alyt Baers en een zoon Henrick Baers die nu
in Dantzig woont. Beiden zijn echte kinderen van het echtpaar.
Symon en Johan van Almeloe melden nog dat Henrick twee jaar lang bij Johan Brouwer in de leer is
geweest. Engbert Robertsz en Luytken Scroer zeggen dit als ‘olderlui’ van het scroer ambt.
Nr. 404

FOLIO:

108

DATUM:

8 mei 1538

-Tussen Peter Corvemaecker en Dirick Haerwever.
Arent Gerritsz getuigt dat hij omstreeks Kerstmis aanwezig was bij Dirick Haerwever, waar hij hoorde
dat Peter Willemsz Corvemaecker van Dirick twee huizen kocht in de Hagen voor 10 gulden per jaar.
Er werd afgesproken dat Peter in de volgende drie jaar jaarlijks drie h.p. zou aflossen.
Willem Jansz en zijn vrouw Styne en Catrine Laurens getuigen dat zij bij de koop aanwezig waren bij
Dirick thuis als getuigen. Zij hebben gehoord van beide partijen dat de koop zo heeft plaats gehad als
Arent heeft verteld.
Nr. 405

FOLIO:

108v

DATUM:

-Tussen Albert Henricksz en zijn moeder.
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Albert Sticker en Bernt Henricksz getuigen dat Albert Henrickscz onenigheid met zijn moeder had en
dat zij afgelopen zondag aanwezig zijn geweest, toen Albert met zijn moeder tot overeenstemming
kwam: de moeder zou levenslang in het huis blijven en na haar dood zouden alle goederen weer op
haar kinderen overgaan; zij beloofde dit in het stadsboek te laten noteren.
[ akte is doorgehaald ]
Nr. 406

FOLIO:

108v

DATUM:

10 mei 1538

-Tussen Gerridt Jacobsz uit Ens en Claes van Ensz.
Lubbert Jansz en Albert van Ensz getuigen dat Claes van Ensz en Gerridt Jacobsz uit Ens omstreeks
Vastenavond een zakelijke overeenkomst hadden gesloten over een scheepsaandeel en een schip
met hout. Ze zijn 5 of 6 dagen later aanwezig geweest in Amsterdam bij de oude brug en hebben daar
gehoord dat Claes van Ensz tegen Gerridt zei dat hij gehoord had dat het schip waarin hij via Gerridt
een aandeel gekocht had, verloren was gegaan en dat hij niet van plan was dat te betalen. Hij had al
het hout geleverd en dat was genoeg, hij kon ook de wijnkoop nog afrekenen. Gerridt wilde de koop
niet ongedaan maken en heeft het hout verkocht.
Nr. 407

FOLIO:

109

DATUM:

14 mei 1538

-Tussen Rotger Willemsz en Johan Bisscop.
Albert Seylmaecker getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden voor de deur van Rotger Willemsz zat
en hoorde dat Rotger en Johan Bisscop uit IJsselmuiden woorden met elkaar hadden over een
veulen. Johan wilde Rotger het veulen verkopen nadat hij het bekeken had en Rotger zei dat hij had
gezien dat het veulen er goed uitzag en vroeg nog of het iets mankeerde, waarop Johan antwoordde
dat hij een eerlijke deal wilde sluiten en daarna zijn zij het met elkaar eens geworden.
Nr. 408

FOLIO:

109

DATUM:

14 mei 1538

-Van Jonge Jan Houwinck.
Trude Hermens, Lutgart JansFout! Bladwijzer niet gedefinieerd., Alyt Arents en Geertgen Hoecks
getuigen dat zij als buren van Jonge Jan Houwinck aanwezig zijn geweest, toen wijlen Merriken, de
vrouw van jonge Jan Houwinck, de laatste sacramenten ontving en zij hebben gehoord dat Merriken
nog helder was en dat zij, voordat ze bediend werd, aan jonge Jan Houwinck met de ‘warme hand’
drie Joachims daalders gaf en de geplooide hemden die zij voor hem had laten maken en daarbij haar
trouwring, zodat Jan die geheel vrij zou houden. Getuigen hebben verder gehoord dat Merriken nog
met de ‘warme hand’ aan Lucie, haar schoonmoeder, haar hoycke, drie mutsen, twee halsdoeken en
een paar beddenlakens gaf die de vrouw van schipper Annen haar als huwelijksgeschenk had
gegeven en aan haar schoonzuster Jutte, de dienstmaagd van Jan Thonysz, gaf ze haar beste
doeken met haken en spelden en haar saaien schort en aan haar grootmoeder 4 rijder gulden vooruit;
en Catrine, de dienstmaagd van Tymen van en Veen een kist en twee stoelen.
Nr. 409

FOLIO:

109v

DATUM:

16 mei 1538

-Tussen Mechtelt Coers en Peter Michiellsz.
Ebbe Warners, Styne Wolters en Janneken Henrix getuigen dat Peter Michiells hen gevraagd had om
de goederen die zijn schoonmoeder had nagelaten, te verdelen. Zij hebben alles in drieën gedeeld en
elke partij was hiermee tevreden.
Nr. 410

FOLIO:

109v

DATUM:

-Tussen dezelfde personen.
85

16 mei 1538

RAK inv.nr. 12

Albert Sticker, Jan Michiells en Gese Michiells getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen het
huwelijk tussen Peter Michiells en zijn vrouw werd geregeld. Zij hebben toen gehoord dat Peters
schoonmoeder beloofde dat Peter en zijn vrouw levenslang bij haar in huis konden wonen, mits de
verhouding goed was.
Nr. 411

FOLIO:

109v

DATUM:

20 mei 1538

-Tussen Anne Blauwe en Gert van Amstell.
Jacob van Graes en Peter van Nuys getuigen dat zij vier of vijf dagen geleden aanwezig waren en
gezien hebben dat Anne Blauwe en Gert van Amstell bij haar thuis afrekenden, wat Gert uit haar huis
had laten halen; het bedrag kwam uit op 10 ph.g. en 7 stuiver Brabants. Hierna zei Gert tegen haar
dat er nog iets afgerekend moest worden. Anne wilde daar niets van weten en Gert zei toen dat als zij
dat niet toestond, hij haar ook niets toestond.
Nr. 412

FOLIO:

110

DATUM:

20 mei 1538

-Tussen Swarte Wynolt en Lubbe van Mullem.
Dirick Sondergelt getuigt dat hij ongeveer een half jaar geleden voor een halve gulden een half vat
steenkalk uit het schip bij de Leeuwentoren aan de muur gedragen heeft naar de plaats waar de
marktkraam van Lubbe van Mullem stond.
Henrick Evertsz getuigt dat hij de kalk van Wynolt gezien heeft.
Berent Backer getuigt dat hij de kalk van daar gehaald heeft en naar Lubbes huis gebracht heeft.
Nr. 413

FOLIO:

110

DATUM:

20 mei 1538

-Tussen jfr Witte en Anne Goessens.
Hermen Heere getuigt dat hij er bij was toen het huis waar Catrine Laurens in stierf, geopend werd en
hij hoorde dat Anne Goessens zei dat het bed dat zij als onderpand aan jfr Witte beloofd had, uit het
huis was gehaald; hij hoorde verder nog dat Anne zei dat zij Catrine Laurens het bed had geleend en
dat het al bij Catrine stond voordat zij het als onderpand aan jfr Witte had beloofd.
Nr. 414

FOLIO:

110

DATUM:

20 mei 1538

-Tussen Symon Petersz en Niese Lenting.
Jfr Femme Glinthagen en jfr Mette van Voerst getuigen dat zij goed weten dat hun convent jaarlijks
ettelijke boter rentes heeft, gevestigd op een land in de Asschet dat de erfgenamen van Symon
Petersz en Mette Ygermans samen toebehoort. Mette en haar erfgenamen hebben het convent
jaarlijks die boter rente betaald gedurende ongeveer 52 jaar en dat kunnen meerdere joffers in het
convent die nog in leven zijn, met hun eed bevestigen.
Nr. 415

FOLIO:

110v

DATUM:

23 mei 1538

-Tussen wijlen Arent Woltersz en zijn zuster Lubbe.
Geerloff Backer, Jacob van Graes en Claes Kerstkensz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest op het
Tolhuys, toen de stad het huis en erf bij het veer op de Enck kocht en zij hoorden dat Lubbe, de zuster
van Arent Woltersz, haar aandeel in het erf niet wilde verkopen, voordat zij wist wat zij voor haar deel
zou krijgen. Arent Woltersz zei haar dat zij haar ambt mee moest verkopen en overdragen, want hij
zou haar wel tevreden stellen.
Nr. 416

FOLIO:

110v

DATUM:

-Tussen Jan Abbe en Willem van Hasselt.
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Tymen Willemsz uit Kamperveen getuigt dat hij een minnelijke schikking heeft helpen maken tussen
zijn neef Jan Abbe en Jans stiefvader, Willem Hermensz, over het achterhuis waar Willem nu in
woont. Willem zal het achterhuis zijn leven lang gebruiken, bewonen of laten bewonen en hier voor zal
Willem Johan Abbe jaarlijks 8 h.p. geven. Johan zal het huis onderhouden op zijn kosten en na
Willems dood zal het huis weer aan Johan en zijn erfgenamen komen.
Roerick van Roerloe, Swarte Berent en mr Claes Hermensz, barbier, getuigen dat zij na de schikking
gehoord hebben dat de uitspraak was zoals getuigd is.
Nr. 417

FOLIO:

111

DATUM:

31 mei 1538

-Tussen Engbert Cuper en Engbert Hermensz.
Jan Claesz en Roloff van Goer getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden in Oosterholt zaten te
drinken met Engbert Cuper en zijn broer Engbert Hermensz en toen zij weer naar huis gingen,
begonnen deze met elkaar gekheid te maken en tenslotte liep Engbert Cuper een kleine verwonding
op van zijn broers mes, omdat de schede onderaan kapot was. Getuigen melden dat alles
onopzettelijk is gebeurd en dat niemand een mes had getrokken of iets kwalijks deed.
Nr. 418

FOLIO:

111

DATUM:

1 juni 1538

Jacob Hoppenbrouwer getuigt dat er een schikking gemaakt zou zijn tussen Gert Borchgertsz en de
zuster van zijn overleden vrouw waarbij hij geholpen zou hebben, zoals de kopie in het gerecht
aantoont; hij meldt dat hij daar nooit bij aanwezig is geweest. Het is mogelijk dat Gert Borchgertsz, of
iemand namens hem, zijn zegel aan de brief heeft gehangen om te bewijzen dat alles zo gebeurd is.
Mr Martens, muntmeester, getuigt dat hij bij de schikking betrokken zou zijn, dat hij daartoe door zijn
schoonmoeder verzocht zou zijn om de schikking namens haar te bezegelen, maar hij is er helemaal
niet bij geweest.
Evert van den Grave getuigt hetzelfde en meldt verder dat hij na aandringen van Gert Borchgertsz
naar Claes Dubbeltsz is gegaan om de brief ook door hem te laten bezegelen.
Claes Dubbeltsz getuigt dat hij op verzoek van Evert de schikking heeft helpen bezegelen, maar hij is
er niet bij geweest.
Nr. 419

FOLIO:

111v

DATUM:

1 juni 1538

-Tussen de erfgenamen van de bleek en de vissers van de wedeme.
Roerick van Roerloe en Lubbert Albertsz getuigen dat zij gezien hebben dat de vissers van de
wedeme dagelijks uit de boten gaan en vissen met de lijnen langs het land van de erfgenamen, langs
de bleek, die de erfgenamen als hun land willen verdedigen.
Gheert Loeze en Lubbert van Ensz getuigen onder ede dat zij ook gezien hebben dat de vissers van
de wedeme met hun lijnen vissen, zoals boven beschreven is.
Nr. 420

FOLIO:

111v

DATUM:

1 juni 1538

-Tussen Lubbert Jacobsz en Dirick Wesseltsz.
Hoebert Tymensz getuigt dat hij ongeveer een jaar of vier geleden de huisraad van Lubbert Jacobsz
gebracht heeft van het erf van Dirick Wesseltsz in Kamperveen naar het land van Gelre. Getuige heeft
van het erf van Dirick niets anders weggehaald dan Lubberts huisraad en daar heeft Lubberts vrouw
hem voor betaald.
Nr. 421

FOLIO:

112

DATUM:

-Tussen Evert van Hardenberch en Johan Bruynsz.
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Johan Valckener, Peter Evertsz en Goessen Tymmerman getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen
Johan Bruynsz aan Evert van Hardenberch zijn huis in de Nieuwstraat verkocht. Er werd afgesproken
dat Evert per jaar 26½ h.p. zou aflossen, elk pond met 10 g.g. van 28 stuiver Brabants. Bij
aanvaarding van het huis, zou Evert 100 g.g. betalen en verder werd afgesproken dat degene die het
huis kreeg, de wijnkoop zou betalen.
Nr. 422

FOLIO:

112

DATUM:

8 juni 1538

-Tussen Gheert van Essen en een man uit Heerde.
Johan van Gelre getuigt dat hij op verzoek van Gheert van Essen naar Spolde is gegaan om de latten
te bezichtigen die Gheert van een man uit Heerde gekocht had. Hij meldt dat het geen goed
koopmansgoed is en dat ze niet deugen om als afdekking te dienen.
Nr. 423

FOLIO:

112

DATUM:

12 juni 1538

-Tussen Frans Droochscheer en Reyner van Drienhuysen.
Jacob Dapper getuigt dat hij deze zomer aanwezig was in Dantzig en zag dat Frans Droochscheer
aan Reyner van Drienhuysen 15 kleine marken betaalde, waarvan Reyner hem naderhand weer 1
gulden teruggaf; of daarmee de huur van Reyner betaald werd, weet getuige niet.
Nr. 424

FOLIO:

112v

DATUM:

9 juni 1538

-Tussen Gheert Borchgertsz en zijn zuster Agathe van den Grave.
Mr Johan Mathysz getuigt dat hij afgelopen vasten in aanwezigheid van mr Aelt Wynter en Johan
Bredae, secretaris van de stad Kampen, bij Gheert Borchgertsz is geweest, waar Agathe van den
Grave met Evert en Johan van den Grave, haar zoons, en mr Marten Nicamer, haar zwager, ook
waren. Hij hoorde daar dat Gheert Borchgertsz de verzegelingen ter sprake bracht van de moetsoen
inzake de erfenis van wijlen Jutte, zijn schoonzuster, die hij opgesteld had en die bezegeld was door
meerdere familieleden. Hij wilde dat Agathe ook haar zegel gaf en zij antwoordde dat ze met hem
geen schikking had getroffen en dat hij dat nooit had gevraagd. Gheert gaf toe dat zij niet had
ingestemd, maar dat hij het deed om problemen te voorkomen. Agathe wilde van de schikking af.
Terzelfdertijd werden de testamentaire beschikkingen gelezen die wijlen Jutte had gemaakt en
waarvan Agathe een kopie wilde hebben, omdat ze niet wist wat er in stond.
’s Anderendaags werd tussen genoemde partijen het volgende afgesproken: Agathe en haar zoon
Evert hadden uit de kopie begrepen, dat zij met Gheert mede-executeurs waren van het testament en
zij wilden een nadere specificatie hebben van de nagelaten goederen van Jutte, wat Gheert hen
beloofde. Bredae meldde dat het moeilijk was een inventaris te geven omdat alles lang geleden was,
maar hij zou het niettemin proberen.
Er werd door Johan van den Grave aan Gheert gevraagd of hij zich op enige wijze beklaagde over zijn
zuster Baete inzake het beheer van zijn huis, waarop hij, na veel duistere woorden, verklaarde dat hij
haar eigenlijk bedankte.
Omdat de Paastijd aanbrak, werd afgesproken dat de kwestie van het testament en de huwelijkse
voorwaarden en alle onenigheid drie of vier weken zouden worden uitgesteld, eventueel over
geslagen of minnelijk geschikt.
Hierna zei Gheert over de goederen die Hermen Diricksz had nagelaten, dat hij met Thonys van den
Grave 2000 g.g. ontvangen had, die zij samen na de dood van Hermen verdeeld hebben. Verder
sprak hij Agathe aan voor 500 g.g. die zij, volgens hem, méér bij haar huwelijk had ontvangen dan
Jutte.
Johan Bredae meldt dat er veel meer gezegd is dan hij kon onthouden, maar van de schikking is hij
niet op de hoogte en wat Gheert Borchgertsz daarover zei heeft hij niet goed verstaan.
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Nr. 425

FOLIO:

113v

DATUM:

13 juni 1538

-Tussen jfr Beerte van Uterwijck en Johan Gheertsz.
Geerlich Furte getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden in Zwolle naar Jan Gheertsz gegaan is
om hem te vragen of hij een lading koren naar jfr Beerte van Uterwijck wilde brengen. Getuige laadde
een mud rogge op Johans wagen en een ½ mud gerst die met veel touwen werden vastgezet.
Geese, de vrouw van Geerlich, meldt dat zij er bij was toen Johan de opdracht kreeg.
Nr. 426

FOLIO:

113v

DATUM:

19 juni 1538

Henrick Beertsz Nyemeyer getuigt dat hij in het rechtsgebied van Wanneperveen een stuk land heeft
liggen, het Gheert Heynes land, en dat aan zijn stuk land nog een ander stuk land grenst, waarvan
Mense ter Velde hem gezegd heeft dat de kinderen van Gyse Tuyrinck het gehuurd hadden. Henrick
en Mense hebben het stuk land in kwestie 28 jaar lang samen ongedeeld gebruikt.
Nr. 427

FOLIO:

113v

DATUM:

21 juni 1538

Elisabeth, de weduwe van Claes Dodensz, getuigt dat zij vaak, ze weet niet meer hoe vaak, de juffers
in het Bovenconvent de twee Zwolse kwarten boter gestuurd heeft, waar nu onenigheid over is tussen
de juffers en jfr Niese van Wilsum, direct nadat de meier de boter gebracht had. Zij meldt verder dat jfr
Niese en Lubbe Lentinck ook direct de boter lieten brengen bij de juffers in het convent. Zij heeft haar
overleden broer Ygerman Henricksz ook vaak horen zeggen dat hij de juffers in het convent de
boterrente wel afhandig zou willen maken. Maar daar had hij het recht niet toe. Zij herinnert zich niet
dat haar broer Ygerman de boterrente ooit betaald heeft. Het land waar de boterrente op gevestigd is,
was hen aangekomen van hun ouders, maar hoe hun ouders het gekregen hebben, weet zij niet.
Nr. 428

FOLIO:

114

DATUM:

27 juni 1538

-Tussen Reyner van Drienhuysen en Johan Hebels.
Hans Kuyritser en Henrick Petersz getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden in IJsselmuiden
aanwezig waren toen Reyner van Drienhuysen en Joachim Ule met elkaar zouden afrekenen. Zij
hebben gehoord dat zij onenigheid hadden over het geld dat Reyner in de maatschap met Joachim
had ingebracht. Reyner zei n.l. dat hij 120 gulden had ingezet en Joachim zei dat het niet meer dan
115 gulden was. Joachim had 120 gulden ingelegd en hun beider geld belegd in haring, waarvan een
deel, 43½ g.g., vrij geld was en verder had Joachim in Riga nog 2½ last haring geladen en 1 last
rogge, waarvan Joachim nog 19 Riga mark verschuldigd was. Joachim is daarna naar Riga gereisd en
wat daarvan het resultaat is zal hij nauwkeurig melden; Reyner zei ook dat men van het geld van het
zout bij hem of bij zijn waard in Dantzig 22 g.g. zou vinden. Joachim beloofde Reyner dat hij van het
geld dat hij van hem ontvangen had, goed rekenschap zou geven.
Nr. 429

FOLIO:

114v

DATUM:

28 juni 1538

Johan Breda, secretaris, getuigt dat hij aanwezig is geweest toen het huwelijk tussen Peter Bouwinga
en jfr Mette van Wouw geregeld werd; de huwelijksbrief door hem en familieleden van beide zijden
bezegeld, vermeldt dan ook dat hij zijn zegel, dat hij in alle zaken gebruikt, daaraan gehangen heeft.
De voorwaarden zijn door beide zijden probleemloos geaccepteerd, zoals in de huwelijksbrief staat
vermeld en ook dat Peter naderhand daar nooit op tegen was. [ het volgende is doorgehaald ]
Getuige is er verder niet bij geweest dat de huwelijksbrief door de familie van Peter bezegeld werd,
want die waren moeilijk bij elkaar te krijgen. Peter heeft de brief meegenomen en is bij ieder langs
gegaan voor acceptatie.
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Nr. 430

FOLIO:

114v

DATUM:

1 juli 1538

Claes Tonysz getuigt dat hij afgelopen dinsdag gezien heeft dat de vrouw van de beul met een
opsteker [ mes ] bij Lubbe van Swolle kwam en haar met een getrokken mes twee of driemaal van de
straat het huis heeft ingejaagd.
Bernt Rademaecker getuigt dat hij afgelopen zaterdag gezien heeft dat mr Johan de beul met zijn
vrouw voor de deur van Lubbe stonden met een steen in de hand en eisten dat ze naar buiten kwam.
Gheert van Amstell en Alyt, de vrouw van Wynolt Corvemaecker, getuigen hetzelfde.
Nr. 431

FOLIO:

115

DATUM:

1 juli 1538

-Tussen Jeorges Hanssken en Lysken Blauwe.
Johan Blauwe getuigt dat wijlen zijn vader en zijn grootmoeder met zijn tante Lysken Blauwe
onenigheid hadden, die door Gheert Loeze en Jeorges Hanssken werd bijgelegd, en dat hij ’s avonds
wijlen zijn grootmoeder en zijn tante Lysken naar huis bracht en hoorde dat zijn grootmoeder
onderweg zei dat ze blij was dat de onenigheid met haar zoon Henrick Blauwe was bijgelegd.
Nr. 432

FOLIO:

115

DATUM:

6 juli 1538

Jfr Elisabeth Rijnvisch getuigt dat zij heel lang boven in het convent gewoond heeft en dat zij heeft
horen zeggen door wijlen Lutgart Bernts, die ook in het convent woonde, dat zij de boter[rente] waar nu
onenigheid over is tussen het convent en jfr Niese van Wilsum, altijd van Mette Ygermans ontvangen
heeft. Zij meldt ook dat zij de boterrente 51 jaarlang eerst van Mette Ygermans, ook van Ygerman
Henricksz en later van Griete Pael, Lubbeken Lenting en Niese van Wilsum jaarlijks ontvangen heeft.
Jfr Femme Glinthaegens getuigt dat zij ongeveer 37 jaar lang de boterrente jaarlijks gebeurd heeft van
Griete Pael, later van Elisabeth Ygermans, de weduwe van Claes Dodensz, en ook van Lubbeken
Lenting en Niese van Wilsum.
Johan Lasman getuigt dat hij twee of driemaal van de meier van Elisabeth Ygerman uit Genemuiden
twee kwarten boter heeft ontvangen, het ene kwart naar Lubbe Lenting en het andere kwart naar
Niese van Wilsum gebracht heeft en elk van hen heeft haar dienstmaagd naar het convent gestuurd
om de boter daar af te leveren. De juffers in het convent hebben de boterrente geaccepteerd en de
lege vaatjes weer teruggebracht.
Nr. 433

FOLIO:

115v

DATUM:

6 juli 1538

Jan van Delden, Otto Smyt, Dirick Hoeffsmyt, Johan Messemaecker en Hermen Geyer getuigen dat zij
het ijzer dat in de wagen staat en aan Peter van Nuys toebehoort, gezien hebben en dat zij
constateren dat het ijzer niet verstuurd dient te worden, omdat het geen goed koopmansgoed is.
Nr. 434

FOLIO:

115v

DATUM:

6 juli 1538

-Van de vrouw van de beul.
Bernt Scroer getuigt dat hij op een zomerdag gehoord heeft dat mr Johan de scherprechter met zijn
vrouw naar het huis van Lubbe van Swolle is gegaan en dat hij tegen haar gezegd heeft dat ze naar
buiten moest komen, omdat ze zijn vrouw met een knots achterna had gezeten en dat hij haar wel
mores zou leren. Mr Johan had in iedere hand een steen en zijn vrouw een opsteker [ mes ].
Griete Henricks getuigt dat zij wel lawaai van de straat had gehoord en dat zij gezien heeft dat mr
Johan een steen onder zijn arm had, maar zij heeft niet gezien dat hij daarmee gegooid heeft.
Barbara Gelys getuigt dat zij met de vrouw van mr Johan melk is gaan halen en toen ze bij het huis
van Lubbe van Swolle kwamen, kwam Lubbe naar buiten en sloeg, zonder iets te zeggen, de vrouw
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van mr Johan met een knots op het lijf. Toen mr Johan dat zag, ging hij naar het huis van Lubbe en
zei dat hij haar wel zou leren.
Jutte Dirixs getuigt dat zij terzelfdertijd langs kwam en zag dat Lubbe van Swolle met de knots naar
binnen ging en dat mr Johan naar haar huis ging en twee stenen in zijn hand had, maar zij heeft niet
gezien dat hij er mee gooide.
Nr. 435

FOLIO:

116

DATUM:

6 juli 1538

Peter Poss getuigt dat hij op OLV-dag zat te drinken bij Thonys Willemsz en zag dat er wel 10 of 12
mensen, zowel mannen als vrouwen, waren, waarvan sommigen hun mes getrokken hadden en dat
Arnt van Veessen gewond was geraakt. Getuige weet niet hoe dat gekomen is en Arnt zelf zei ook
niet dat hij gewond was; hij weet evenmin wat er gebeurd is, want er was geen woordenwisseling
geweest.
Roloff Henricksz getuigt hetzelfde.
Arnt van Veessen getuigt dat hij niet gezien heeft dat iemand zijn mes had getrokken, alleen Jan
Aertsz; hij weet evenmin wie hem verwond heeft.
Nr. 436

FOLIO:

116

DATUM:

11 juli 1538

Hermen Heere getuigt dat hij namens de erfgenamen van wijlen Remmelt Cremer naar het huis van
wijlen Benoete, de dochter van Claes van Paris, geweest is, ongeveer vier dagen voordat zij ziek
werd; hij heeft haar gemaand voor de schuld die zij aan wijlen Remmelt had en zij vroeg hem een
weinig geduld te hebben totdat zij kon betalen. Getuige heeft naderhand niets van haar ontvangen.
Nr. 437

FOLIO:

116

DATUM:

12 juli 1538

-Tussen Bernt, de zoon van Dirick Wesseltsz en Cornelys, de zoon van Henrick Waterman.
Egbert Cannegieter, Arnt Messemaecker en Wessell Kystemaecker getuigen dat zij daags voordat
Cornelys, de zoon van Henrick Waterman, hier vandaan ging, geweest zijn boven de Venepoort bij
Hermen Schroer, waar Cornelys ook was en zagen dat hij beugelde; iemand zei dat de wond al
genezen was. Het betrof een wond zo groot als een hand. Getuigen hoorden dat Cornelys zei dat hij
Bernt tweemaal op het lijf had geslagen, maar dat zijn degen in zijn hand draaide en dat men dacht
dat het een grapje was. Toen ze zagen dat het Cornelys ernst was, heeft Bernt zijn mes getrokken en
naar hem gestoken.
Nr. 438

FOLIO:

116v

DATUM:

15 juli 1538

-Tussen de kinderen van Fie Lamberts en Peter Michielsz.
Schipper Godtschalk, zijn vrouw Alyt en Albert Sticker getuigen dat zij aan het sterfbed van Fie
Lamberts hebben gestaan en dat zij hoorden dat Fie haar dochter Mechtelt, de weduwe van Jacob
Coertsz, 6 gulden had gegeven. Als Mechtelt na haar moeders dood, de nagelaten goederen zou
verdelen met haar broers en zusters, moest zij van dat bedrag 5 gulden opgeven.
Nr. 439

FOLIO:

116v

DATUM:

15 juli 1538

-Van Jacob Jacobsz.
Claes Hermensz en Dirick Roloffsz getuigen dat zij afgelopen woensdag uit het schip van Gheert
Stachouwer kwamen, dat ligt voor het Zwartewater in Vollenhove, waar zij ’s anderendaags weer naar
toe zouden gaan, maar door storm konden zij daar vóór zaterdagavond niet komen.
Jacob Goessensz getuigt dat hij afgelopen woensdag met Jacob Jacobsz op het schip bleef, menend
dat de andere bootgezellen ’s anderendaags weer terug zouden komen. Dat kon echter niet i.v.m. de
storm; zij zijn pas zaterdag avond naar het schip gekomen.
91

RAK inv.nr. 12

Nr. 440

FOLIO:

117

DATUM:

17 juli 1538

-Tussen Vrancke Hoedemaecker en Swarte Wynolt.
Johan Treetsachter getuigt dat hij ongeveer tien jaar geleden aanwezig is geweest met wijlen mr
Pilgrim en Hermen Backer, beiden overleden, bij Swarte Wynolt, waar Vrancke Hoedemaecker van
Swarte Wynolt een huis huurde in de Oudestraat voor tien jaar, voor 10 g.g. per jaar; verder zou
Vrancke voor het gelag een ½ g.g. geven.
Nr. 441

FOLIO:

117

DATUM:

17 juli 1538

-Van Gheert Borchertsz en zijn zuster van den Grave.
Mr Jan Mathysz en Jan Breda melden dat zij onlangs getuigd hebben t.b.v. Evert en Jan van den
Grave, namens hun moeder, over een document door hen geschreven en overgedragen. In de
bijeenkomst over het testament, zijn zij verzocht weer te getuigen door beide partijen.
Zij melden samen dat toen zij bijeen waren, Gheert Borgertsz zei dat er eertijds tussen hem en zijn
zuster van den Grave een schikking was getroffen die hij bezegeld had en die zijn zuster 9 of 10 jaar
lang bij zich had gehouden, wat hem verbaasde omdat hij met Evert van den Grave van alle
goederen, kleding, kleinodiën een overzicht gemaakt had, waarvan Evert een cedule had geschreven
die de schikking inhield; Evert had ook eigenhandig de schikking aangepast. Gheert Borgertsz bracht
de cedule in kwestie, waar kort tevoren een kopie van was afgegeven, nu in en liet ook het testament
van zijn overleden vrouw lezen waarin de weduwe van den Grave en haar zoon Evert vermeld
stonden als executeurs testamentair. Gheert wilde dat zijn zuster van den Grave de schikking zou
bezegelen, omdat dat de basis was van de betalingen die hij had gedaan, behalve de 200 gulden die
Baete nog toekomen en die hij bereid was te betalen en diverse jaarlijkse verplichtingen. Hij vroeg zijn
zuster van den Grave, haar zoon en mr Marten, haar zwager, of zij hun legaat hadden ontvangen, wat
zij bevestigden en waarvoor zij hem bedankten. Verder wilde hij kwitanties zien van de andere
legaten; de weduwe van den Grave, haar zoon en zwager wilden zich eerst beraden en daarna
deelden zij mede dat zij geen toestemming gaven voor de schikking omdat zij er nooit bij betrokken
waren geweest. De moetsoenslui hadden slechts gedaan wat haar broer hen opdroeg. Getuigen
hebben ook gehoord dat de weduwe zei dat ze de schikking nooit zou accepteren en gezien dat ze de
schikkingsdocumenten op tafel legde. Gheert Borgertsz pakte de papieren en gooide ze in het vuur:
allemaal verloren moeite!
De weduwe van den Grave en haar zoon Evert meldden dat zij de testamentsbrieven nooit gehoord of
gelezen hadden en de inhoud niet kenden en een kopie wilden hebben, die zij ook kregen, want ze
werden genoemd als executeurs. Ze wilden tevens een inventaris van alle goederen hebben, die zij
ook kregen. Ze wilden bij alle legaten betrokken worden, waarop Gheert reageerde met de opmerking
of ze met haar dochter Baetken niet iets aan de armen had gegeven en dat ze eerder bij betaling aan
de huisarmen betrokken was geweest, enz. mr Marten gaf daarna te kennen dat hij vanwege zijn werk
niet langer zijn taak kon vervullen en dat er iemand anders gevraagd moest worden als men binnen
een maand na Pasen weer bij elkaar zou komen. Gheert Borgertsz wilde er haast achter zetten, alles
was alzo lang geleden, er was intussen gekocht en verkocht e.d. hij zou de beloofde kopieën leveren
en zei dat toen de cedule van de schikking werd geschreven, men het beste met de zaak voor had.
Nr. 442

FOLIO:

118

DATUM:

10 augustus 1538

-Tussen Alyt van Lewen en priester Frans van den Vene.
Gheert Schilt en Frans van Papenvelt getuigen dat zij kort na het overlijden van priester Jasper van
Lewen, op verzoek van priester Frans van den Vene, naar de moeder van priester Jasper zijn gegaan
in de Nieuwstraat en dat priester Frans van haar een kopie wilde hebben van de aankoop
documenten van het erf in IJsselmuiden en de kopie van de vicarie waar nu onenigheid over is.
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Getuigen hebben gehoord dat de moeder van priester Jasper en haar dochter daarop antwoordden
dat priester Frans zich iets aanmatigde, maar als zij weer op het huis kwamen, zouden zij hem de
twee kopieën geven en hem goed verslag doen van alle goederen. De moeder van priester Jasper
met haar dochter en priester Frans van den Vene beloofden elkaar niet in de wielen te rijden.
Nr. 443

FOLIO:

118v

DATUM:

20 augustus 1538

-Tussen Bartolt Willemsz en Henrick Willemsz.
Jan Risscher, Marten Jansz en Bartolt Henricksz getuigen dat zij op St. Laurens dag zaten te drinken
in de Hagen in het Beckenken en dat Henrick Willemsz de twee segen [ viswater ] van Pipersant en
Bartolt Willemsz de drie segen ervan gemijnd hadden en dat zij ze alle drie bij elkaar onder één korf
wilden brengen, hoewel ze daar eerst woorden over hadden gehad. Getuigen hebben gehoord dat
Arent Willemsz de gezellen van de twee segen vroeg of ze tevreden waren om alle segen onder één
korf te brengen op de voorwaarden die Arent en Bartolt met Henrick Willemsz hadden opgesteld.
Arent zei dat ze overeen waren gekomen dat zij het trekgeld van de drie segen eerst af zouden
rekenen en daarna het restant van de pacht aan de stad samen in gelijke mate zouden betalen.
Henrick Willemsz met zijn helpers accepteerden die voorwaarden.
Nr. 444

FOLIO:

119

DATUM:

22 augustus 1538

-Tussen Dirick Frans en Bernt Gaetsitten.
Goesen Roelofsz en Peter Aerntsz getuigen dat zij op Vastenavond bij de Kranen zijn geweest, waar
zij gehoord hebben dat Bernt Gaetsitten opdroeg aan Dirick Frans om 28 vaten Hamburger bier naar
Deventer te brengen en dat zij het wat betreft de vracht eens werden op een bedrag van 3 stuiver
Brabants en 1 oord per vat. Getuigen melden verder dat zij geholpen hebben 20 vaten bier in het
schip van Dirick te laden, waar Dirick hen voor had ingehuurd. Bernt Gaetsitten had niet meer dan 20
vaten aangeleverd en getuigen hebben gehoord dat Dirick Bernt vroeg waar de andere 8 vaten
bleven, maar hij bleek 8 vaten verkocht te hebben. Dirick nam hier geen genoegen mee, hij wilde de
volle vracht hebben of voor 20 vaten een ander bedrag afspreken. Bernt nam zijn vaten terug en koos
een ander schip. Dirick maakte de reis niet.
Nr. 445

FOLIO:

119v

DATUM:

23 augustus 1538

Gheert Kreynck, kerkmeester en Gheerloff Backer getuigen dat de heren Carthuizers van Zweer van
Delden een partij stenen gekocht hadden, waarvan een deel naar de dijk boven de brug gebracht
werd. Getuigen zijn aanwezig geweest in de buurt van het Raadhuis waar zij gezien hebben dat de
procurator van de Sonnenberg de twee gildemeesters van de metselaars, Swarte Wynolt en Bernt
Kock, elk van hen daarvoor geld gaf voor een kwart wijn; verder hebben zij gehoord dat de
gildemeesters zeiden dat volgens het charter Zweer van Delden de Carthuizers de allerbeste steen
zou leveren die langs de IJssel werd gebakken, zodat de procurator de beste steen ontving en de
witte steen mocht laten staan enz. De procurator wilde dat de getuigen dit zouden onthouden om er
verslag van te doen.
Nr. 446

FOLIO:

119v

DATUM:

26 augustus 1538

-Van Dirick Schram en Bernt Gaetsitten.
Gheryt Jacobsz, Henrick Fopsz, Jan Albertsz Vries en Bernt Joachimsz getuigen dat Bernt Gaetsitten
klaagde dat Dirick Schram hem gedaagd zou hebben uit zijn huis te komen en melden dat zij
aanwezig waren en niet gehoord hebben dat Dirick Schram Bernt uit zijn huis daagde te komen, maar
zei dat Bernt met een stok zijn huis uit kwam lopen en aan Dirick vroeg of hij hem soms wilde
uitdagen, maar getuigen hadden dat van te voren niet gehoord. Bernt sloeg met de stok naar Dirick
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maar raakte hem niet en getuigen zagen dat Dirick zijn beide handen voor zijn achterste hield en
opsprong, zij zagen niet dat hij zijn mes gebruikte of een ander wapen om Bernt te verwonden.
Nr. 447

FOLIO:

120

DATUM:

27 augustus 1538

-Tussen Bernt Gaetsitten en Dirick Schram.
Goyken Henricksz en Jan Albertsz getuigen dat omstreeks Vastenavond Dirick Schram met zijn schuit
geladen met Hamburger bier bij het schip van Symon de Gheest is gekomen en zij hebben het bier,
dat toebehoorde aan Bernt Gaetsitten, helpen overdragen naar het schip van Symon. Dirick zei niet
dat hij iets te kort was gekomen aan het bier van Bernt, maar hij was tevreden dat het uit zijn schip
overgeladen werd naar Symon.
Nr. 448

FOLIO:

120

DATUM:

28 augustus 1538

-Tussen Jan inde Bodde en Peter Klockgieter.
Jan van Diepenhem en Jan Geritsz, erkende bierdragers, getuigen dat zij omstreeks OLV-Hemelvaart
een vat bier naar het huis van Peter Klockgieter hadden gebracht en dat zij toen hoorden dat Peter
Klockgieter tekeer ging tegen de vrouw van Jan inde Bodde en dat hij o.a. zei dat zij meer kannen bier
had verkocht dan hij in zijn huis tapte en dat hij haar dat wel wilde bewijzen en meer van dat soort
dingen.
Nr. 449

FOLIO:

120v

DATUM:

3 september 1538

-Tussen Bernt Gaetsitten en Dirick Schram.
Jacob van Graes en Henrick ten Bussche getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden gehoord
hebben dat Dirick Schram voor het huis van Bernt Gaetsitten stond en tegen Bernts vrouw zei dat ze
een hoer was en naar Friesland moest gaan naar de monniken, en nog wat van dat soort dingen.
Omdat Bernt het tenslotte beu werd, zei hij tegen Dirick dat hij weg moest gaan, dat hij hem anders
wel zou helpen weg te gaan; maar Dirick bleef staan. Tenslotte kwam Bernt naar buiten met een stok
die hij naar Dirick wilde gooien, maar omdat er veel mensen omheen stonden, heeft hij hem gemist.
Nr. 450

FOLIO:

120v

DATUM:

6 september 1538

-Van Henrick Matyssz.
Johan van Urck, Claes Cromme en Gerardus Hermanni, secretaris, doen hun gicht en verklaren dat zij
afgelopen dinsdag omstreeks één uur ’s middags door Goert van Lanckvelt gehaald werden om een
testament in ontvangst te nemen. Toen zij bij het Raadhuis kwamen, heeft Henrick Matysz hen
gebracht naar het huis van wijlen Warner van Vorden, waar Henrick tekeer ging tegen de weduwe. Zij
was verbaasd dat Henrick met zoveel mensen naar het huis kwam, waarvan zij niet op de hoogte was
gesteld. Henrick klaagde dat de schulden van de uitvaart en de ‘maanstond’ opgeëist werden, waarop
mr Henrick Buest, namens de weduwe, antwoordde dat zij bereid was de schulden te betalen en
verantwoording af te leggen en het geld te ontvangen dat haar eventueel toekwam. Toen wilde
Henrick dat de weduwe haar kasten, bureau, kisten, zitmeubels enz. zou openen en hem een
inventaris zou geven van de inhoud. De weduwe zei dat zij dat dat buiten aanwezigheid van haar
mombers wilde doen, maar dan moest alles verzegeld worden totdat haar mombers kwamen om te
doen wat noodzakelijk was. Henrick was hier niet tevreden mee en wilde dat dit genoteerd werd.
Nr. 451

FOLIO:

121

DATUM:

6 september 1538

-Van mr Jan van Uterwijck, twee huisjes op de hoek van de steeg achter de wedeme en het huis van
Tymen van Voerst daarachter.
94

RAK inv.nr. 12

Dirick ten Gronde getuigt dat hij ongeveer 40 jaar geleden aanwezig is geweest en gezien heeft dat de
twee huisjes die nu mr Jan van Uterwijck toebehoren, opgeknapt werden aan de zijkant van het
brouwhuis van Tymen van Voerst. Die huisjes werden getimmerd op last van een zekere Peter Jansz
uit Deventer, die hij goed kende en die een vriend van hem was. Hij ging vaak langs bij het
timmerwerk en hij heeft gezien dat het brouwhuis van Tymen en de goot zo hoog waren als ze nu nog
zijn.
Evert Pelser getuigt dat hij op bevel van Peter Jansz de genoemde twee huisjes, toen ze klaar waren,
weer verhuurd heeft en de pacht ervan ontvangen heeft. Hij weet daarom goed dat het brouwhuis van
Tymen van Voerst al vóórdat de huisjes getimmerd werden, zo hoog was en ook de goot zo hoog was
als tegenwoordig.
Wermbolt Smyt getuigt dat hij in de buurt van de twee huisjes geboren is en er lang gewoond heeft; hij
weet heel goed dat het brouwhuis van Tymen van Voerst altijd zo hoog geweest is en dat de goot
altijd zo hoog heeft gezeten als nu.
Nr. 452

FOLIO:

121v

DATUM:

9 september 1538

-Tussen Claes inde Zwaen en Gherit Backer, de kok.
Tymen van Hardenberch, hoofdbootsman, getuigt dat hij deze zomer met Claes inde Zwaen gevaren
heeft als hoofdbootsman en dat Gherit Backer hun kok was. Hij heeft vaak gezien en gehoord, als het
scheepsvolk zat te eten, dat de spijzen die de kok op tafel bracht stonken en oneetbaar waren. Hij
heeft gezien dat de kok levende ossen aangeleverd kreeg en andere goede spijzen, maar hij
bewaarde ze zo slecht dat ze bedierven.
Willem Berntsz, bussenschieter, en Geert Wall getuigen hetzelfde.
Jan ter Helle heeft gezien dat de kok ter beschikking van de justitie werd gesteld omdat hij ettelijke
spijzen had laten bederven en over boord had gegooid.
Nr. 453

FOLIO:

121v

DATUM:

10 september 1538

-Van Luytgen van Wilssem.
Henrick Hoff heeft getuigd onder ede dat hij als boedelscheider aanwezig is geweest bij de
boedelverdeling van Luytgen van Wilssem en zijn broers en zusters en dat daarbij tevens een
jaarlijkse rente was van een ½ h.p. uit het land van Hermen Roede.
Nr. 454

FOLIO:

121v

DATUM:

20 september 1538

-Van Anna inde Perse en Styne, wonend bij de weduwe van Jan Otten.
Anthonia, de vrouw van Jan Berntsz, getuigt dat Anna en Styne na elkaar bij haar kwamen en met
elkaar kijften; zij heeft gehoord dat Styne heel onbehoorlijk tegen Anna was en dat Anna zei dat het
allemaal niet waar was.
Nr. 455

FOLIO:

122

DATUM:

21 september 1538

-Tussen Fie van Grimsbergen en Geertruydt opt Stoelken.
Claes Poertensluyter, Jorgen Backer en Coert Cuper getuigen dat zij ongeveer een half jaar geleden
door Fie van Grimsbergen bij haar thuis gevraagd zijn en toen zij bij haar waren, werd ook Geertruydt
opt Stoelken gehaald: Fie eiste van haar een dubbele hoycke, een gouden gordel, een zilveren St.
Joris, alles bij elkaar wel vijf voorwerpen die zij haar geleend had. Zij hoorden dat Geertruydt toegaf
dat ze vijf voorwerpen geleend had, maar zij had ze in onderpand aan iemand anders gegeven en kon
ze niet inlossen. Zij gingen beiden behoorlijk tegen elkaar tekeer.
Nr. 456

FOLIO:

122

DATUM:
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-Tussen Hermen Brouwer en de zoon van Twenth over de verwondingen.
Henrick Sybrantsz en Anna Kerckhoff getuigen dat ongeveer veertien dagen geleden een van de
kinderen Twenth bij Hermen Brouwer is gekomen en vroeg hem of het draf [ veevoer ] klaar was waar
hij hem de 2 stuiver voor gegeven had. Hermen was het vergeten en vroeg of het tot maandag kon
wachten, dan zou hij het leveren of het geld teruggeven. De zoon van Twenth was daar niet tevreden
mee en ging tekeer tegen Hermen. Getuigen hebben gezien dat de zoon van Twenth Hermen in zijn
eigen huis met een stok te lijf ging; Hermen pakte ook een stok en gooide die naar de zoon van
Twenth. Toen hij uit het huis verwijderd was, zou hij weer naar binnen zijn gegaan als men hem niet
had vast gehouden.
Nr. 457

FOLIO:

122v

DATUM:

27 september 1538

-Tussen Geert Baeck en Cathrine Warners.
Johan ter Helle, Henrick Baers en Dirick Volmersz getuigen dat zij op de hoogte zijn van de toestand
van het huis en de steeg waar nu onenigheid over is tussen Gert Baeck en Cathrine Warners. Zij
melden dat de gang nooit verder gelopen heeft dan tot het oude getimmerte en dat men altijd gewend
was om via het achterhuis naar de hof te gaan en niet vanaf de zijkant.
Nr. 458

FOLIO:

122v

DATUM:

27 september 1538

-Over dezelfde zaak.
Reyner ter Helle getuigt dat hij in het bezit is geweest van hetzelfde huis dat nu van Cathrine Warner
is en dat hij de situatie dertig jaar lang gekend heeft; hij weet dus zeker dat tussen het huis en de
plaats van Dirick toe Boecop altijd een poort stond, die vastgemaakt was aan de stijl die daar nu nog
staat en dat de steeg vandaar liep, voordat het oude huis werd gebouwd. Tot aan de steeg was er nog
een doorgang gemaakt die uitkwam op de wetering, zodat er één definitieve gang was tot aan de
steeg waarlangs men naar de hof placht te gaan. In de hof, waar nu het achterhuis staat, is door hem
en zijn voorvaders altijd als uitgang naar de steeg, lopend tot de wetering, gebruikt en hij meldt dat hij
gezien heeft, toen het verwershuis achter het oude huis gebouwd werd, dat de verwer toen zijn lakens
altijd via de steeg tot aan de Burgel droeg. Het huis was niet zo breed als tegenwoordig, dat is pas
gebeurd door de olieslager, zodat zijn paard beter om de molen kon lopen. Hij zegt ook nog dat de
gang waardoor men naar de hof placht te gaan, nu met het achterhuis bijna aaneen is getimmerd.
Jan van Hattem, linnenwever, getuigt dat hij ongeveer 20 jaar geleden kwam te wonen en werken in
het huis van Werner Robbertsz en daar 13 jaar lang woonde; het achterste steegje tot aan de
wetering was zo lang en breed als Reyner ter Helle heeft getuigd en hoorde bij het huis van Werner
en is door hem alleen gebruikt vanuit zijn huis.
Nr. 459

FOLIO:

123

DATUM:

29 september 1538

-Tussen Peter Stuvesant met Dirck Tripmaker en Alyt, die in het huis van mr Heyman woont bij de
Nieuwe Muur.
Rutger Willemsz en Jan inde Bodde getuigen dat zij in de afgelopen vasten aanwezig zijn geweest en
hebben helpen regelen, dat Alyt van Peter Stuvesant, in aanwezigheid van Dirck Tripmaker, het huis
met de brouwerij overnam waar zij in woont, voor dezelfde huur en op dezelfde voorwaarden als Peter
het gehuurd had van mr Heyman. Er werd afgesproken dat Alyt mr Heyman jaarlijks met Pasen de
huur zou betalen, zodat Peter geen last zou krijgen met hem. Zij zou nog 2 g.g. geven voor de
wijnkoop die Peter betaald had; Peter vroeg geen borg en verder waren er geen andere voorwaarden.
Nr. 460

FOLIO:

123

DATUM:

-Tussen Gheert Borchgertsz en Agathe van den Grave.
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Gerardus Hermanni, secretaris, getuigt dat afgelopen Pinksteren Evert van den Grave ’s middags in
zijn schrijfkamer kwam met twee Schepenen en mr Johan Mathysz, die daar ontboden was voor een
getuigenis. Evert gaf Gerardus een cedule die door Johan van den Grave geschreven was, die
getuige voorlas aan mr Johan, wat deze eventueel onder ede zou willen bevestigen. Gerardus heeft
de cedule in kwestie daarna ingeschreven.
Nr. 461

FOLIO:

123v

DATUM:

6 oktober 1538

-Tussen Jan van Bommelen en schipper Louwe van Ensz.
Hermen Petersz, potschipper, getuigt dat Louwe van Ensz hem ingehuurd had, na de laatste dag van
het schuttersfeest van St. George, om met zijn schip naar schipper Louwes karveel te varen om de
goederen die daarin zaten naar de stad te brengen. Hij zei tegen getuige dat hij de knecht op het
karveel moest zeggen dat er nog twee of drie man ingehuurd moesten worden om te helpen de
goederen over te dragen. ’s Anderendaags na het openen van de poort is getuige met zijn potschip
naar het karveel gegaan en de knecht van Louwe voer naar de andere karveels om hulp te halen; zij
laadden dezelfde dag, n.l. 10½ last rogge en 2 vaten vlas en hij voer daarmee dezelfde dag weg,
maar door de droogte kon hij niet over het Diep komen. Hij meldt verder dat zijn potschip niet zo zwaar
was geworden, hij had meer kunnen laden. ’s Avonds stak er een storm op die zijn potschip met nog
een andere pot, waar niet meer dan een ½ last rogge in zat , aan de grond zette. Zelfs al had hij 20
man aan boord gehad, hij had het potschip niet over het Diep kunnen varen.
Nr. 462

FOLIO:

123v

DATUM:

6 oktober 1538

-Tussen Jacob Coppen en Jan van Dulman.
Engbert Bartoltsz en Hermen Berentsz getuigen dat het nu drie jaar geleden is dat zij aanwezig waren
en gehoord hebben dat Jan van Dulman van Jacob Coppen een ossenhuid kocht. Getuige Hermen
heeft de knecht van Jan gehaald en hem gezegd dat dat de os dood was en dat hij moest komen om
de huid te halen, wat ook gebeurd is.
[ akte is doorgehaald ]
Nr. 463

FOLIO:

124

DATUM:

6 oktober 1538

-Tussen Lambert Berentsz en Symon Joncker.
Peter van Wyringen en Jacob van Graes getuigen dat Lambert Berentsz uit Deventer een document
heeft van Symon Joncker, waarin een bedrag van 40 gulden courant staat vermeld van een
handelszaak op naam van Symons vrouw. Getuigen zijn aanwezig geweest in de Eenhoorn en
hebben bemiddeld tussen beide partijen zodat Symon aan Lambert met St. Jan zou betalen 20
Joachims daalder en daarmee zou de kwestie zijn opgelost.
Nr. 464

FOLIO:

124

DATUM:

17 oktober 1538

-Tussen de accijnsmeester van Sloten en Aucke Sippesz.
Johan Hermensz getuigt dat hij op 9 september in Sloten is geweest en heeft gezien dat de
accijnsmeester van Sloten omstreeks 5 uur ’s avonds met Aucke Sippesz op straat stond te praten in
de buurt van het huis van de accijnsmeester, waarover weet hij niet. Na enige tijd trok Aucke zijn
degen en stak naar de accijnsmeester die zijn huis in vluchtte. Aucke stak de degen weer in de
schede, de accijnsmeester kwam weer naar buiten. Zij praatten verder, Auckt trok weer zijn degen en
achtervolgde de accijnsmeester tot in zijn huis; wat daar gebeurde weet getuige niet. De
accijnsmeester kwam weer naar buiten met een stuk ijzer in de hand en was van plan zich te
verweren. De degen kon niet tegen het stuk ijzer op en Aucke ging weg en haalde een hellebaard en
stond weer voor de deur van de accijnsmeester en stootte ermee door de tralies naar de
accijnsmeester. Deze gebruikte zijn stuk ijzer en stootte ermee in Auckes hals.
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Griete, de vrouw van Jan Hermensz, getuigt dat zij ook gezien heeft dat Aucke de accijnsmeester met
een degen te lijf wilde gaan en hem achtervolgde tot in zijn huis.
Nr. 465

FOLIO:

124v

DATUM:

22 oktober 1538

-Tussen Henrick ter Laer en Haese Baers van de vicarie.
Dirick Volmersz getuigt dat hij vrije toegang had om te eten en te drinken in het huis van wijlen priester
Jacob Coepsz en dat hij wel meer dan 20 keer van wijlen priester Jacob gehoord heeft als de St.
Elisabeths vicarie ter sprake kwam in het H. Geest Gasthuis te Kampen, dat Haese Baers, na het
overlijden van priester Jacob, als zij nog leefde, donatrice zou zijn van de vicarie, want zij was de
naaste bloedverwante van priester Hermen, de stichter van de vicarie. Priester Jacob meldde ook dat
Haese zo na tot priester Hermen was van haar kant als broeder Albert in Zwolle van de andere kant,
maar Haese was de oudste. Getuige meldt ook nog dat Henrick ter Laer een keer bij priester Jacob
kwam en 10 gulden bracht die priester Jacob van de vicarie kreeg en hoewel ze woorden hadden over
de vicarie, hoorde hij dat priester Jacob hem zei, dat na zijn dood Haese Baers donatrice zou zijn, mits
nog in leven, en daarna haar zoon. Henrick zei dat de zoon gek was en meer van dat soort dingen.
Lysken Berentsz getuigt dat zij toen als dienstmaagd bij priester Jacob woonde en dat zij de woorden
die Dirick heeft beschreven, vaak heeft gehoord, ook de gesprekken met Henrick ter Laer.
Femme Lamberts getuigt dat zij bij wijlen priester Jacob, vóór Lysken, lange tijd gediend heeft en nog
regelmatig bij hem in- en uitliep; zij heeft de woorden die Dirick heeft beschreven, vaak uit priester
Jacobs mond gehoord.
Nr. 466

FOLIO:

125

DATUM:

30 oktober 1538

Johan Gerritsz getuigt dat hij ongeveer 7 jaar geleden aanwezig was in Kampen en hoorde dat wijlen
Louwe Brouwer van Jan Evertsz die in Vollenhove woonde, een jaarlijkse rente van een half vat boter
kocht. Hij hoorde ook dat Louwe zei tegen Johan dat als hij de rente in een of twee jaar wilde
aflossen, hij zijn geld niet zou beleggen. Johan antwoordde dat hij niet binnen 6 of 7 jaar wilde
aflossen. Getuige weet niet hoeveel geld Johan zou ontvangen.
Johan Voss getuigt hetzelfde.
Jan Claesz getuigt dat hij een cedule in zijn bewaring gehad heeft, waarin stond met welk bedrag de
boterrrente mocht worden afgelost, maar hij weet niet meer hoeveel.
Nr. 467

FOLIO:

125

DATUM:

2 november 1538

Johan Glauwe getuigt en gicht dat hij met Henrick Hoff, indertijd als Schepen, onlangs geroepen werd
bij wijlen mr Johan Wolffsz, daags nadat hij bij zijn vrouw had geslapen en hij heeft gehoord dat wijlen
mr Wolff zijn vrouw als ‘morgengave ‘ 100 oude Franse schilden gaf.
Henrick Hoff getuigt dat hij als Schepen met Johan Glauwe aanwezig is geweest en hij herinnert zich
dat wijlen mr Johan zijn vrouw een morgengave gaf, maar hij weet niet hoeveel.
Nr. 468

FOLIO:

125v

DATUM:

5 november 1538

Griete Seysinge en jfr Niese van Wilssem getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij wijlen priester
Gheert Petersz, waar ook Kersken Paell was om te vergaderen over de verhuur van het huis van
Kersken aan de Burgwal. Omdat ze het met elkaar niet eens konden worden, ging priester Gheert
tenslotte naar bed en gaf zijn nicht, jfr Lubbe, zijn volmacht. Toen iedereen naar huis wilde gaan, zei
jfr Lubbe tegen getuigen dat zij hen 5 gulden zou geven, maar dat hoefde priester Gheert niet te
weten.
Nr. 469

FOLIO:

125v

DATUM:
98

5 november 1538
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Hermen Lambertsz, Willem Arentsz en Dirick Berentsz getuigen dat zij ook aanwezig zijn geweest
toen Bruyn Willemsz aan Jacob Aertsz ‘Mewensant’ overdroeg met alle bijbehorende rechten; hij had
het recht om ermee te doen wat hem goed dunkte.
Nr. 470

FOLIO:

125v

DATUM:

6 november 1538

Johan Berentsz getuigt dat hij op een zomeravond met Cornelys van Gelre uit Amsterdam kwam en
toen ze bij het groene land waren, kwamen er twee schuiten bij het schip om de mensen eruit te
halen. Cornelys zei tegen de mensen van de schuiten dat ze van iedereen een halve stuiver zouden
nemen en hij wilde hen wel 2 stuiver geven. Toen ze in de Hagen waren gekomen, zijn de mensen
van de schuiten hen gevolgd en die ene met één hand die in de Hagen woont, trok zijn mes en heeft
hen met veel geweld een ‘blanke’ [ zilveren muntje ] afgedwongen.
Johan van den Vene getuigt hetzelfde.
Nr. 471

FOLIO:

126

DATUM:

12 november 1538

-Tussen Jan Claesz en de Friese jongen, zoon van Dirick Vlack.
Willem Eysup getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden gezien heeft dat Jan Claesz met zijn
potschip hier aan de Welle kwam, geladen met Hamburger bier; omdat Dirick Vlack met zijn schip bij
de brug lag op de plaats waar Jan graag zijn bier wilde lossen, heeft Jan aan de zoon van Dirick
gevraagd of hij zijn touwen van de Welle wilde losmaken, zodat hij met zijn schip er bij kon komen om
zijn bier te lossen. De zoon van Dirick wilde daar niets van weten en toen heeft Jan hem met zijn vuist
of elleboog in het gezicht gestoten zodat hij een bloedneus kreeg. De zoon van Dirick nam een paal in
de hand en wilde tegen het schip van Jan stoten; hij ging erg tekeer tegen Jan. Dirick stond aan wal
en had een schippershaak in de hand en daagde Jan uit om aan wal te komen, maar Dirick werd
tegengehouden.
Jan Diricksz getuigt dat hij gezien heeft dat de zoon van Dirick op het schip stond en eiste dat Johan
Claesz naar buiten kwam; hij had een paal in de hand en ging nogal tekeer.
Nr. 472

FOLIO:

126

DATUM:

13 november 1538

-Tussen de gildemeesters van de scroers en Johan Kuynreturff.
Symon Hacke, Jan van Menslager en Luytken Schroer getuigen dat zij vorig jaar aanwezig zijn
geweest toen wijlen Jan Kuynreturff van Johan van Almeloe het geld won en zou betalen drie weken
na St. Michael; Jan Gerritsz stond borg.
Nr. 473

FOLIO:

126v

DATUM:

14 november 1538

-Tussen Jan Schep en Claes van Ensz.
Hermen Luchtemaecker, Albert Gheertsz en Jan Albertsz getuigen dat zij ongeveer veertien dagen
geleden voor Amsterdam lagen in een Hamburger boeier om Hamburger bier te kopen; zij hebben
toen gezien dat Claes van Ensz het bier van Jan Schep uit de boeier in zijn karveel laadde en toen hij
het wilde stouwen op het andere bier, zagen zij dat Claes en zijn knecht een van de vaten van Jan
Schep beschadigde zodat de bodem uit het vat viel en het bier weg liep. Zij hoorden dat de
Hamburgers zeiden dat Claes het vat bier behoorde te betalen omdat het zij schuld was.
Nr. 474

FOLIO:

126v

DATUM:

20 november 1538

-Tussen Jan Seysinck en Jacob Schuymer.
Willem Cluppell en mr Gheert van Barspijck getuigen dat zij afgelopen zomer het huis dat van Jacob
Schuymer is en naast Jan Seysinck ligt, hebben getimmerd op het oude getimmerte zoals het er
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eerder stond. De muur naast het huis van Jan Seysinck werd in het midden door een voet gesteund.
De goot die altijd via het koehuis van Jan liep, heeft Jacob verlegd zodat hij nu over het koehuis loopt
en Jan er geen last meer van heeft. De goot loopt via de muur van Jacob op dezelfde plaats als
voorheen.
Nr. 475

FOLIO:

127

DATUM:

26 november 1538

-Tussen Henrick Pelser en … [ niet vermeld ].
Claes Dubbeltsz, Jan Gerridtsz, Jasper Gheertsz, Cornelys van Roerloe, Marten Backer, Gerridt Smyt,
Jan Corvenmaecker en Swarte Winolt getuigen dat zij onze burger Henrick zaterdag na St. Lucas de
hele dag in de stad hebben gezien en gesproken hebben. Zondags is hij naar Steenwijk gegaan en
Marten en Swarte Winolt melden dat zij vaak met hem mout hebben gemaakt en dat hij altijd een
speciaal teken gebruikte bij al zijn koopmanschappen.
[ bovenstaande is doorgehaald ]
Jan Gerridtsz, karveelschipper, getuigt dat hij op St. Lucas met zijn schip ’s avonds uit Amsterdam
naar Kampen is gevaren en dat onze burger Henrick Pelser ook op zijn schip was; hij kwam in
Kampen aan op zaterdag voor de middag.
Jasper Geertsz en Cornelys van Roerloe getuigen dat zij met Jan Gerridtsz ’s avonds uit Amsterdam
kwamen en de volgende dag met onze burger Henrick Pelser en anderen in Kampen aankwamen.
Claes Dubbeltsz, Gheert Smyt en Jan Corvenmaecker getuigen dat zij op zaterdag na St. Lucas onze
burger Henrick Pelser omstreeks de middag hier in de stad hebben gezien. Op zondag zijn zij samen
per schip naar Steenwijk gereisd, naar de markt.
Swarte Winolt getuigt dat hij op zaterdag Henrick Pelser gesproken heeft hier in de stad en hij sprak
met hem over het kopen van een vat Hamburger bier.
Marten Backer, Henrick Claesz, Swarte Winolt en Bartolt Vleyshouwer getuigen dat zij met Henrick
Pelser dikwijls gehandeld hebben en dat Henrick voor zijn bier, ossen en andere zaken altijd een
speciaal merkteken gebruikte.
Nr. 476

FOLIO:

127v

DATUM:

26 november 1538

-Van Goesen Klinckenborch, wachter en Francke Tassemaker.
Mr Willem Bussenschut getuigt dat hij aanwezig was toen Goesen Klinckenborch en Franck
Tassemaker onenigheid hadden. Hij heeft gehoord dat Goesen wachter Franck maande vanwege drie
of vier wachtbeurten die de vrouw van Francken hem nog verkocht had. Kwaad antwoordde Francke
hem dat dat hij dan bij zijn vrouw moest zijn en niet bij hem. Goesen trok zijn mes en wilde hem
aanvallen. Francke sprong van de tafel weg omdat hij geen wapen had en Goesen werd
tegengehouden zodat hij niet kon steken.
Nr. 477

FOLIO:

127v

DATUM:

9 december 1538

-Tussen schipper Claes van Campen en mr Jan van Edam.
Willem Diricksz, scheepstimmerman, schipper Bernt Jansz en Jan Kock getuigen dat mr Jan van
Edam voor Claes van Campen een nieuw potschip had getimmerd en aan hem had verkocht, waar mr
Jan 161 ph.g. voor zou krijgen. Mr Jan had meer gedaan dan was afgesproken, het was een beter
schip geworden en getuigen zijn er bij aanwezig geweest, drie weken geleden in Deventer, toen de
onenigheid hierover begon. Na overleg werd afgesproken dat schipper Claes aan mr Jan voor het
extra werk 12 ph.g. zou betalen en dat mr Jan zou helpen het schip te water te laten en het hout zou
leveren t.b.v. Hermen Hedde dat nog nodig was om volgens afspraak naar Zutphen te brengen;
daarna zouden ze samen afrekenen. Als schipper Claes méér dan 161 ph.g. betaald had, dan zou hij
dat in mindering brengen op de 12 ph.g. en als Claes minder had betaald, dan zou dat ook bij betaald
worden.
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Als bleek dat Hermen Hedde uit Zutphen meer voor het geleverde hout van het potschip wilde hebben
dan mr Jan van Edam hem had beloofd, dan zou schipper Claes hem daarbij tegemoet komen. In
ieder geval moest mr Jan voor zijn extra werk de 12 ph.g. ontvangen. Schipper Claes betaalde een ½
gulden voor het gelag en de kost van mr Jan en hiermee was iedereen tevreden.
Nr. 478

FOLIO:

128

DATUM:

9 december 1538

Willem Smit en Elsken, zijn vrouw, getuigen dat Marten, de knecht van mr Luytken, bij Alyt zat te
drinken en zij hoorden dat Marten zei dat hij met haar getrouwd was en dat zij zijn vrouw was.
Nr. 479

FOLIO:

128

DATUM:

16 december 1538

-Van de zoon van Leckerkerck en anderen die in haar huis onenigheid hadden.
Engele, de vrouw van Jan ten Hove, getuigt dat de zoon van Leckerkerck en Dirick, de zoon van
Hermen Kerckhoff, bij haar thuis met nog andere mensen zaten te drinken en omdat zij naar achteren
gegaan was heeft zij hen niet gezien noch gehoord. Toen zij terugkwam, zag zij dat haar dienstmaagd
en haar knecht Dirick, de zoon van Hermen Kerckhoff, uit het huis duwden; meer weet zij niet.
Nr. 480

FOLIO:

128

DATUM:

16 december 1538

-Van Jan Claesz en schipper Peter Schoemaker.
Henrick van Doetinchem, Gheert Albertsz en Claes Jacobsz getuigen dat zij vorig jaar aanwezig zijn
geweest voor de brug, waar zij gehoord hebben dat Jan Claesz in Dantzig 30 stuks Pruisisch hout had
staan en dat Peter Schoemaker beloofde aan Jan Claesz daarvoor 15 stuks goed Pruisisch hout te
geven hier in Kampen en dat kosten vrij hier af te leveren. Getuigen waren erbij aanwezig dat ze deze
afspraak accepteerden.
Nr. 481

FOLIO:

128v

DATUM:

17 december 1538

-Tussen Hermen ten Apell en Jan Droes.
Gheert van Coesfelt en Luytken Smit getuigen dat Hermen ten Apell afgelopen zomer van getuige
Luytken 26 ossen had gekocht voor 10 gulden per stuk en 1 el hoos-laken voor het geheel. De
volgende dag zijn zij aanwezig geweest bij Johan Gerritsz, waar zij hoorden dat Jan Droes aan
Hermen ten Apell vroeg wat hij ervoor wilde hebben als Hermen hem die ossen doorverkocht. Hermen
eiste 5 Joachims daalders en Droes bood 3 Joachims daalders, wat door Hermen geaccepteerd werd.
Jan Droes zou de ossen ontvangen en betalen zoals hij ze van Luytken gekocht had.
Nr. 482

FOLIO:

128v

DATUM:

17 december 1538

Johan Zuyre getuigt dat een tijd geleden voordat Coevorden Gelders werd, dat Mr Johan ten Utloe,
rentmeester van Frederick van Twickloe, ridder en in die tijd drost te Coevorden, van getuige een partij
laken gekocht heeft en mr Johan zei tegen getuige dat hij de opdracht had van ettelijke landbouwers
in Drenthe om een bedrag van 106 g.g. te innen, dat getuige zou ontvangen als betaling voor zijn
laken. Getuige heeft het geld nooit ontvangen; hij is vaak naar Coevorden gegaan naar drost Johan
van Selbach voor zijn betaling, maar deze heeft geen toestemming willen geven de 106 g.g. van de
landbouwers te innen.
Nr. 483

FOLIO:

129

DATUM:

17 december 1538

-Tussen Tonys Jansz en de weduwe van Gyse van Bloxiell.
Peter van Wyringen, Cornelys van Wyringen en Lambert Jacobsz getuigen dat zij ongeveer een jaar
geleden aanwezig zijn geweest, toen Tonys Jansz van de weduwe van Gyse van Bloxiell de helft van
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het schip kocht dat haar man altijd placht te varen. Er werd afgesproken dat Tonys het geld zou
betalen door alle reizen te financieren, totdat het volledige bedrag betaald was.
Nr. 484

FOLIO:

129

DATUM:

6 januari 1539

-Tussen Tonys van Voerst en Gheert inde Raem.
Arent van Holtzende en Johan Berntsz getuigen dat zij bemiddeld hebben tussen Tony van Voerst en
Gheert inde Raem inzake een erfscheiding op verzoek en met instemming van beide partijen en
volgens het charter dat door Arent was geschreven, met de volgende inhoud:
In 1538 op maandag 18 november, op het octaaf van St. Maarten, zijn Gheert inde Raem, zijn vrouw
en zijn zwager, Thonys van Voerst, overeen gekomen op de hieronder vermelde voorwaarden, dat
Gheert aan zijn zwager Tonys overdraagt al de gereedschappen die bij de ververij horen, zoals nu
aanwezig zijn; verder zal Thonys gebruik maken van het ververshuis dat hij kan huren totdat Gheert of
zijn vrouw overlijdt of Thonys een eigen woonruimte heeft gevonden. Hij mag een jaar van te voren de
huur opzeggen en alles weer overdragen aan zijn vader en de plaatsen waar kuipen en pannen
gestaan hebben, herstellen. Thonys zal zijn vader voor het gebruik van huis en hof jaarlijks 4 h.p.
betalen. De kleding, kleinodiën en de helft van de roerende goederen die wijlen Merigen bij haar
huwelijk ontvangen heeft, zal Gheert met zijn vrouw in bewaring houden t.b.v. beide kinderen, die
daarmee hun moeders erfdeel hebben ontvangen. De andere helft van de roerende goederen zal men
door Thonys laten taxeren. Ook werd afgesproken dat Thonys zijn vader in het voorjaar twee maal zal
helpen met verven en op die voorwaarden kan Thonys het huis, hof, gereedschap e.d. gebruiken.
Niet vermelde goederen zal Gheert aan Thonys overlaten en deze zal tijdens de winter bij zijn vader
blijven.
Bovengenoemde getuigen melden verder dat bij deze uitspraak aanwezig was Beerte, de vrouw van
Gheert inde Raem en dat alles mede op haar verzoek is gebeurd en goedgekeurd.
Nr. 485

FOLIO:

129v

DATUM:

11 januari 1539

-Tussen Jan Lubbertsz en Claes Albertsz uit Ens.
Lubbert Jansz en Jan Vranckensz getuigen dat Jan Lubbertsz van Claes Albertsz eertijds een karveel
had gekocht, waarvan hij nog een bepaald bedrag schuldig was. Op verzoek van beide partijen
hebben getuigen bemiddeld in het conflict. Er werd voorgesteld dat Claes het schip weer terug zou
nemen en dat hij Jan voor het reeds betaalde geld, binnen een jaar, 105 koopmansgulden zou
teruggeven en daarbij een platte schuit zou leveren die nu in de haven ligt en 1 gosseler als
godspenning. Zij melden verder dat beide partijen dit een goed plan vonden en probeerden het samen
eens te worden. Claes zou bovendien nog 2 koopmansgulden voor de wijnkoop betalen.
Nr. 486

FOLIO:

130

DATUM:

11 januari 1539

-Van het geld dat Arent Dempinck is afgenomen.
Gheert Buyter en Evert van den Grave getuigen dat Claes Ygerman ongeveer een maand geleden
een geldbedrag gegeven had aan Arent Dempinck om in Amsterdam te overhandigen aan Laurens
Tymmerman, dat, naar zijn zeggen, tussen Kampen en Amersfoort gestolen zou zijn. Deze morgen
hebben zij erbij gestaan toen Claes en Arent woorden hadden over het geld en zij hebben gehoord dat
Arent tegen Claes zei dat hij het geld wilde vergoeden dat hem, volgens zijn zeggen, afgenomen was.
Nr. 487

FOLIO:

130

DATUM:

20 januari 1539

-Tussen Alyt, de weduwe van Henrick Jacobsz en Wycher Gheertsz.
Reyner Jansz getuigt dat hij aanwezig is geweest ‘s avonds op nieuwjaarsdag bij Alyt en geholpen
heeft de koop te regelen, waarbij Wycher Gheertsz van Alyt het vierde slag overnam in het Haatland
op dezelfde voorwaarden als Alyt het had gehuurd, m.u.v. de helft van het trekgeld en Wycher zou
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haar binnen het jaar de helft van de wilgen betalen. Verder werd er afgesproken dat Alyt het 3 e kampje
zou behouden, waarvoor zij jaarlijks 3½ h.p. pacht zou betalen.
Nr. 488

FOLIO:

130v

DATUM:

23 januari 1539

-Tussen Henrick Maelre en Meynert Seylmaker.
Engbert Gheritsz en Hermen Pelser getuigen dat zij ’s anderendaags aanwezig zijn geweest op de
brug, waar zij gezien en gehoord hebben dat Meynert Seylmaker schipper Henrick Maelre maande om
het geld van de matrozen. Henrick werd kwaad en pakte hem beet en gooide Meynert op de grond. Zij
zagen dat Meynert zijn mes trok, maar er niet mee stak omdat het hem belet werd. Zij werden uiteen
gehaald en getuigen melden verder dat Meynert zijn mes toen niet had getrokken.
Engbert Gheertsz getuigt dat hij niet kon zien wie als eerste de ander vastgreep; hij dacht dat zij het
tegelijkertijd deden.
Nr. 489

FOLIO:

130v

DATUM:

24 januari 1539

Berent van Meppen getuigt dat in 1534 schipper Reyner Boltenhouwer met zijn schip en goederen in
de Griete gekomen was en dat hij, getuige, zich gevoegd had bij de reders van het schip, om de rogge
te kopen die schipper Reyner aan boord had. Hij bood de reders per last 24 g.g. maar daarvoor wilden
zij de rogge niet verkopen.
Hermen ter Brugge getuigt dat hij toen ook in de Griete lag en dat Berent van Harshorst toen dienst
had; hij heeft gezien dat Berent van Harshorst een partij rogge ervan liet weghalen naar Esens,
hoeveel, weet hij niet.
Nr. 490

FOLIO:

130v

DATUM:

28 januari 1539

Henrick Kuynreturff, Gheert Buyter, Jan Bruynsz en Lambert Glauwe getuigen dat in de vasten
Cornelys Willem Petersz en Johannes Schoemaecker bij hen zijn gekomen en zeiden dat zij gestuurd
waren door Tomas Petersz, de zoon van wijlen Peter Tomasz, om met de pater van het St. Michael
convent te spreken en hem te vragen of hij het erf in Blankenham, dat van het convent was en waar
de vader van Tomas gestorven was, wilde verhuren. Cornelys en Johannes vroegen getuigen met hen
mee te gaan naar de pater en een goed woordje voor hen te doen. Zo gebeurde het en de pater zei
dat hij het met het convent zou bespreken.
Nr. 491

FOLIO:

131

DATUM:

28 januari 1539

-Van Schele Claes.
Peter Henricksz en Steven Stevensz uit Kampen getuigen dat zij afgelopen herfst bij schipper Jonge
Engbert van Hardenberch uit Kampen op het schip geweest zijn in Zeeland voor Veere en dat hij als
stuurman ene Schele Claes uit Amersfoort had; zij lagen klaar om naar Reval te zeilen in Lijfland waar
Schele Claes heimelijk verdwenen is met 20 gulden van zijn gage zonder dat iemand daarvan op de
hoogte was. Niemand op het schip had ruzie met hem gehad en omdat de stuurman verdwenen was,
moest het schip nog blijven liggen totdat de schipper een andere stuurman had gevonden.
Nr. 492

FOLIO:

131

DATUM:

30 januari 1539

-Van het gevecht dat de zoon van Hermen Kerckhoff betrof.
Frans, zoon van Jan ten Hove en Jan Claes getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Jan ten Hove
en het gevecht gezien hebben, waarbij de zoon van Hermen Kerckhoff geslagen en gewond werd. Zij
melden dat niemand anders dan Marten Breker de zoon van Hermen met een kan op het hoofd sloeg
en dat Schalck Jan een kroes bier naar Hermens zoon gooide; of het raak was, weet hij niet. Daarna
sprongen zij op en duwden de zoon van Hermen het huis uit. Zij hebben niet gezien dat Gysbert
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Louwen noch Willem Michielsz een mes, kan of kroes in de hand hadden om de jongen te slaan. De
zoon van Hermen werd gelijk het huis uitgeduwd, zijn broer kwam er achteraan en zij maakten veel
misbaar.
Nr. 493

FOLIO:

131v

DATUM:

31 januari 1539

Gerardus Hermanni, secretaris en Jasper van Wou getuigen dat zij ook aanwezig waren toen hun
overleden dienstmaagd Catherine Bloe, afkomstig uit Havelte, haar kerkenrecht deed [ laatste
sacramenten ontving ] en zij hebben gehoord dat wijlen Catherine vóórdat zij de sacramenten ontving, in
aanwezigheid van de kapelaan, de koster en buren, haar zuster Anne, die haar zinnen niet machtig is,
alles wat zij, Catherine, achterliet heeft geschonken en als aalmoes gegeven heeft.
Nr. 494

FOLIO:

131v

DATUM:

31 januari 1539

-Tussen Gert Berentsz en Wolter Petersz.
Kerstken Gyse, Claes Tonysz en Dirick Backer getuigen dat zij tussen St. Michael en St. Maarten
aanwezig zijn geweest bij Dirick, waar Gert Berentsz aan Wolter Petersz een erf in IJsselmuiden
verhuurde dat van Wolter Stellinck was; hij beloofde Gert de zaken met Wolter te regelen. Deze zou
met St. Jan de pacht ontvangen van 18 ph.g. Mocht Wolter Stellinck daarmee niet tevreden zijn, dan
zou Wolter Petersz zijn vader vragen borg te staan.
Nr. 495

FOLIO:

132

DATUM:

2 februari 1539

-Tussen Cornelys uit Texel en Peter van Bysselen.
Jacob Claesz en Jan Claesz getuigen dat zij een tijd geleden aanwezig zijn geweest in het Moriaens
Hooft, waar Peter van Bysselen met zijn gezellen van Cornelys uit Texel een partij hout kocht. Er werd
afgesproken dat als er hout bij was dat Peter niet wilde hebben, dat Cornelys dat zou laten vervangen.
Zweer Claesz getuigt dat hij op bevel van Cornelys uit Texel een schip vol hout heeft gebracht en dat
Peter het hout in kwestie heeft ontvangen en er was geen hout bij dat niet deugde.

Nr. 496

FOLIO:

132

DATUM:

2 februari 1539

-Tussen Gheryt Smyt en Gheryt Wayer.
Frederick Droochscheer en Joachim Rademaker getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig
zijn geweest toen Gheryt Wayer opdroeg aan Gheryt Smyt een wagen te maken met wielen met
ijzerbeslag, zoals men gewend was. Zij melden verder dat Gheryt Wayer toen niet bedoelde de
beugels te maken met vier schokbrekers noch platen, noch twee klampen enz.
Nr. 497

FOLIO:

132

DATUM:

-Van Cornelys uit Texel en Peter van Bysselen.
Gheert Albertsz en Joachim Gheritsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest en gezien hebben, nadat
Cornelys het hout had geleverd, dat Cornelys het hout deels terug kreeg en van de Welle voerde. De
hoeveelheid, lengte etc. werden ervan vastgesteld en Peter zou er goed hout voor in de plaats krijgen.
Nr. 498

FOLIO:

132v

DATUM:

3 februari 1539

-Tussen Marten Diricksz en Henrick Willemsz.
Gerridt van Verwolde en Zeyne van Welsen getuigen dat Henrick Willemsz van Marten Diricksz twee
merries gehuurd had, die hij zou gebruiken voor de ploeg om zijn land te bebouwen. Johan van
Zwolle, de knecht van Henrick, heeft tegen getuigen gezegd dat hij op St. Nicolaasdag een mand zou
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halen bij de merries om die de volgende dag bij de ploeg te gebruiken; toen hij op de merrie wilde
springen om hem dichterbij in een ander weiland te zetten, zag hij dat de merrie een stok in het lijf
had, waar hij aan is overleden.
Nr. 499

FOLIO:

132v

DATUM:

3 februari 1539

-Tussen St. Bregitten klooster en Lubbert Henricksz.
Berent Brouwer getuigt dat hij een tijd geleden met Lubbert Henricksz naar het St. Bregitten klooster is
gegaan, naar wijlen zuster Lutgart. Lubbert wilde van haar weten met hoeveel hij de rente mocht
aflossen, die het klooster jaarlijks ontving uit zijn huis en vroeg haar of hij de brief mocht lezen. Zij zei
dat ze niet bij de brief kon komen en dat hij de rente mocht aflossen met 20 tegen 1.
Gheert Cluppell getuigt dat hij ook met Lubbert naar het klooster is gegaan en hoorde dat Lubbert
wijlen zuster Lutgart zei dat hij de rente wilde aflossen; zuster Lutgart accepteerde dat.
Jan Hermensz getuigt dat hij met Lubbert in de St. Bregitten kerk is geweest bij zuster Lutgart en
gehoord heeft dat zuster Lutgart zei dat het convent tevreden was en dat hij de rente mocht aflossen
met 20 tegen 1.
Nr. 500

FOLIO:

133

DATUM:

3 februari 1539

-Tussen Bruyn Willemsz en Jacob Aertsz.
Peter van Venloe en Hille, de moeder in het H. Geest Gasthuis, getuigen dat Jacob Aertsz van Bruyn
Willemsz een deel huisraad, een koe en geleend geld in bewaring had. Zij zijn aanwezig geweest en
hebben helpen beslissen dat Jacob genoemde goederen mocht houden voor 5 gulden, behalve als de
vrouw van Bruyn daar niet mee akkoord ging; in dat geval verviel de afspraak.
Nr. 501

FOLIO:

133

DATUM:

8 februari 1539

-Tussen Joachim Tripmaker en Albert Snoeck over de planken.
Thys van Heell, Albert Aerntsz en Reyner Tielman getuigen dat zij lang geleden aanwezig zijn
geweest en de koop hebben helpen regelen van een hof, die Joachim Tripmaker kocht van Albert. Zij
melden dat toen ook werd afgesproken, dat Albert Snoeck aan Joachim terzelfdertijd een partij
planken zou leveren, twaalf stuks eiken planken, die Joachim van tevoren gezien en gemeten had.
Volgens getuigen was Albert tevreden met de hof en de planken.
Nr. 502

FOLIO:

133

DATUM:

8 februari 1539

-Van de verwonding van Johan Nabbe.
Jacob de Vijffte, waard, getuigt dat Jan Nabbe in zijn huis gewond is geraakt, waarvan hij niets af
weet; hij heeft het niet gezien en het is gebeurd vóór in het huis, terwijl hij altijd achterin het huis was.
Toen het gebeurd was, werd er gezegd dat Jan van Harderwijck het gedaan zou hebben; verder weet
hij niets.
Nr. 503

FOLIO:

133v

DATUM:

8 februari 1539

-Van Jan Abbe
Johan Vroemoer getuigt dat hij in dezelfde tijd dat Jan Abbe gewond raakte in het huis van Jacob
Coppens, daar zat te drinken met anderen. Hij zag dat Jan van Harderwijck bij Jan Abbe kwam en
hem zonder enige aanleiding twee of driemaal op het lijf sloeg, maar een mes heeft hij niet gezien.
Johan Abbe vroeg toen of hij hem wilde vermoorden, maar Jan van Harderwijk werd naar buiten
geduwd en getuige meldt verder dat hij niet gezien heeft dat Jan Abbe een mes of ander verboden
wapen in de hand had.
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Nr. 504

FOLIO:

133v

DATUM:

10 februari 1539

-Tussen Bruyn Willemsz en Jacob Aertsz.
Lubbert Tymensz, Jan Willemsz, Jacob Lambertsz en Willem Tymensz getuigen dat Bruyn Willemsz
en Jacob Aertsz hun onenigheid lieten bemiddelen door Lubbert Tymensz en Rijck Luter, die daarin
een uitspraak gedaan hebben. Zij stelden voor dat Jacob Arentsz Bruyn binnen vijf jaar, als het hem
schikte, 5 g.g. zou betalen en daarmee zouden alle problemen opgelost moeten zijn; maar Jacob had
van Bruyn nog wel een kist en een kast tegoed.
Nr. 505

FOLIO:

133v

DATUM:

10 februari 1539

-Tussen mr Reyner Metseler en Frans Hermensz.
Mr Willem Bussenschutter getuigt dat hij aanwezig is geweest in de Wijnkelder toen mr Reyner en
Frans Hermensz afgesproken hadden samen het watersteekspel te doen en hij heeft gehoord dat er
gezegd werd dat wie spijt had van het steekspel en niet in de baan kwam, die zou er vanaf komen met
de wijnkoop van 4 kwarten wijn.
Nr. 506

FOLIO:

134

DATUM:

10 februari 1539

Moeder Cornelys, Wibbe Evertsz, Lutgen Jansz en Geertken Cremers getuigen dat zij aanwezig zijn
geweest toen Clare Jansz haar kind zou krijgen; zij zei in haar barensnood dat het kind van Arent
Reynersz was en van niemand anders. Zij had dit ook al gezegd toen ze doodziek was en het laatste
sacrament ontving.
Nr. 507

FOLIO:

134

DATUM:

10 februari 1539

Arent Reynersz getuigt dat hij op de avond voor St. Agnieten met Hermen Overcamp, afkomstig uit
Dantzig, vanuit Arnhem in Zutphen kwam, waar Pouwell Lyve, ook afkomstig uit Dantzig, Hermen liet
aanhouden en hem aansprak, opdat hij een borg zou aanstellen voor hetgeen Pouwell van hem zou
eisen, n.l. het deel van de goederen van hun ouders, waar de zusters van Hermen ook aanspraak op
maakten en bovendien de derde penning van een Zutphens leengoed die Pouwell wilde hebben, maar
die Hermen verkocht had. Mr Jorgen, de voorspreker van Pouwell, is dezelfde dag naar Hermen
gegaan om zo snel mogelijk een minnelijke bijeenkomst te houden in het predikanten klooster. Toen
beide partijen in het klooster waren aangekomen, was Hermen bereid zijn zusters, die in Dantzig
wonen, op het punt van de nagelaten goederen tevreden te stellen. Het Zutphense leen, waarvan de
vorst van Gelre de leenheer was, wilde hij zelf houden en stond er niets van af aan zijn zusters.
Pouwell sprak over een ander leengoed dat onder jonker van Bronckhorst viel, maar Hermen wilde
uitsluitend naar recht en rede handelen en volgens hem had Pouwell daar geen recht toe. Zij gingen
uit elkaar maar Pouwell was niet tevreden.
Nr. 508

FOLIO:

134v

DATUM:

10 februari 1539

-Van Rutger Jansz tegen de andere broers en zusters.
Bernt, de kapelaan van de OLV-kerk, getuigt dat hij in 1537 ’s maandag na Beloken Pasen bij Rutger
Jansz is geweest op het Kampereiland en daar de mis gelezen had, omdat Giele Claes, de
schoonmoeder van Rutger, daar ziek lag. Hij heeft toen gehoord dat Lubbert Claesz en Dirick Claesz
Rutger opdracht gaven om Giele Claes levenslang te verzorgen en te huisvesten, waarvoor hij jaarlijks
16 g.g. zou ontvangen. Er werd rekening mee gehouden dat Giele niet lang meer te leven had, maar
Rutger wilde niettemin het volledige bedrag hebben. Rutger en zijn vrouw waren tevreden met deze
oplossing. Getuige is met Midwinter weer bij Rutger geweest met de sacramenten voor Giele en zij
heeft op haar sterfbed, voordat zij de sacramenten ontving, gezegd dat haar zoon Dirick Claesz haar
nog 28 g.g. schuldig was.
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Claes Coster en Arent Diricksz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest en hetzelfde hebben gehoord
wat priester Bernt beschrijft.
Nr. 509

FOLIO:

134v

DATUM:

13 februari 1539

-Van Evert Baers.
Jan van Veessen en Claes Albertsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen Jacob van
Nymwegen aan zijn hoofd gewond werd. Zij zagen dat Evert Baers en Jacob samen onenigheid
hadden en samen op de grond vielen, maar zij hebben niet gezien dat iemand een mes of kan in de
hand had. Zij weten evenmin hoe Jacob aan de verwonding is gekomen. Getuige Johan meldt verder
dat hij diezelfde avond van Jacob hoorde dat Evert hem, Jacob, niet verwond had.
Nr. 510

FOLIO:

135

DATUM:

14 februari 1539

-Tussen Cornelys van Roerloe en Gheert van Coesvelt.
Hermen Spaerleer en Luytken Smyt getuigen dat zij omstreeks St. Maarten aanwezig geweest zijn bij
Gheert van Coesvelt, waar Cornelys van Roerloe van Gheert ettelijke huiden kocht; getuigen waren
daar zegslui van. Zij hebben de wijnkoop vastgesteld op 10 Hamburger biertjes, waarvan Cornelys er
6 en Gheert 4 zou betalen.
Nr. 511

FOLIO:

135

DATUM:

21 februari 1539

Bernt Brouwer, Geerlich Backer en Arent Grelle getuigen dat zij op Vastenavond aanwezig zijn
geweest bij Willem Smyt waar Bernt Swarte en Gerridt op Coelvoet afspraken een merrie te ruilen
tegen een veulen. Bernt zou Gerridt 8 ph.g. min 1 oord toegeven, waarvan 1 oord bestemd was voor
het gelag. Beiden zouden de volgende dag hun paard krijgen. Er werd niets afgesproken over een
eventueel gebrek van de paarden.
Nr. 512

FOLIO:

135

DATUM:

21 februari 1539

Henrick Jansz en Peter Vriese getuigen dat de schuit die Gerridt Zwarte Hoep nu met spiering naar
Nijmegen gebracht heeft, toebehoort aan onze burger Geert van Packbergen en dat Gerridt Zwarte
Hoep daar part noch deel aanheeft; hij is daar op geplaatst als knecht.
Nr. 513

FOLIO:

135v

DATUM:

27 februari 1539

De dochter van Mense Henricksz getuigt dat de heren van Bilheem in Zwolle onenigheid hebben
gehad over een weg in de Asschet die tot hun erf aldaar behoort. Zij weet heel goed dat zij met haar
ouders op het erf in kwestie heeft gewoond en zij hebben die weg altijd gebruikt zonder dat iemand
daarover klaagde. In die tijd waren er sloten aan beide zijden van de weg. Zij meldt verder dat hen is
voorgesteld door Gerridt Jansz Suyder en zijn adherenten, als mede-erfgenamen van een stuk land bij
de genoemde weg, om de heren van Bilheem te beletten de weg te gebruiken, maar zij zijn daar niet
op in gegaan omdat zij daartoe niet gerechtigd waren en de weg de heren van Bilheem toekwam.
Nr. 514

FOLIO:

135v

DATUM:

2 maart 1539

-Van Hermen Wychersz.
Jacob Coppen getuigt dat Hermen Wichersz door Hermen Heere aangesproken wordt voor 12
kwarten Hamburger bier, die Hermen uit het huis van wijlen Catherine van Borne zou hebben laten
halen en brengen naar het huis van getuige Jacob. Hij meldt dat dit niet waar is en dat Hermen het
bier nooit bij hem heeft laten brengen. Hij heeft het nagevraagd bij zijn vrouw, dochters en
dienstmaagden, maar ook zij weten er niets van af.
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Rycklant, zijn vrouw, getuigt hetzelfde.
Nr. 515

FOLIO:

135v

DATUM:

2 maart 1539

Gheert Buyter getuigt dat hij op 8 oktober 1533 twee zakken wol ontvangen heeft die toebehoorden
aan Cristoffer Adensteyn, voorzien van diens eigen merkteken. Hij heeft de zakken wol in het schip
van Jacob van Urck met bestemming Antwerpen gezet voor Christoffer van Dam; hij betaalde aan
vracht en diversen kosten 3 pond, 4 schilling en 8 penningen, die Luytken Moleke hem heeft
terugbetaald.
Getuige heeft eveneens van Christoffer Adensteyn één zak ontvangen op 3 januari 1534 en op 8
februari nog een zak wol voorzien van hetzelfde merkteken en alles naar Antwerpen verzonden met
het schip van Roloff Smit naar Christoffer van Dam; hij betaalde aan vracht en kosten 3 pond 12
schilling en 8 penningen Vlaams, die Christoffer van Dam namens Geert betaald heeft aan Arent
Gisenberch.
Nr. 516

FOLIO:

136

DATUM:

3 maart 1539

-Tussen Jan Arentsz en Henrick Berentsz.
Beernt Jansz, zijn vrouw Fye en Willem Tymensz getuigen dat Jan Arentsz en Henrick Berntsz in
1537 drie weken na St. Jan, toen de laatste schouw gehouden was van de Haatlandse dijk, bij Fye
zaten te drinken en getuigen hoorden daar dat Jan Arentsz van Henrick Berntsz een merrie kocht voor
17 ph.g. Henrick was tevreden met die prijs.
Nr. 517

FOLIO:

136

DATUM:

3 maart 1539

Arent van Meppell getuigt dat hij op zondag 2 maart na de middag namens de stad gezonden was
naar het Diep om de schepen die daar aan de grond waren gelopen, te lichten en te horen hoe het
kwam. Hij constateerde terzelfdertijd dat een schip uit Ens met hout op het Diep aan de grond lag, dat
hij geholpen heeft eruit te trekken.
Nr. 518

FOLIO:

136

DATUM:

3 maart 1539

Dirick Priester getuigt dat hij gisterenavond zat te drinken in de Groene Deur met de priesters Henrick
van Olst, Jan Pilgrimsz, Hermen Haecke, Henrick van Voerst en anderen; toen zij wilden afrekenen,
klopte er iets niet en Dirick gooide de kaart weg. Door die beweging gooide hij onbedoeld een
mengele wijn om en daar werden de priesters kwaad om. Priester Johan Pilgrim trok de degen van
getuige uit de schede en zou hem daarmee te lijf zijn gegaan als de waard niet tussenbeide was
gekomen. Getuige heeft priester Pilgrim deze morgen, samen met goede luiden, gevraagd hem zijn
degen terug te geven, maar dat wilde hij pas doen als Dirick het gehele gelag zou betalen van 10½
kwarten wijn.
Henrick ten Bussche, de waard, getuigt dat hij gezien heeft dat de priesters, en met name Johan
Pilgrim, het niet eens waren met Dirick, priester uit Deventer, omdat Dirick een mengele wijn had
omgegooid. Omdat Dirick een andere mengele nam om uit te drinken, werd priester Johan kwaad en
wilde de kan met geweld uit zijn hand halen, wat Dirick niet wilde. Priester Johan trok de degen van
Dirick uit de schede en duwde hem van de bank.
Dirick Hoefsmit getuigt dat hij gisterenavond door Henrick ten Bussche uit de wacht werd gehaald om
te helpen de gemoederen van de priesters in zijn huis te kalmeren. Getuige is met de wachter de
priesters achterna gegaan om de degen van priester Johan terug te nemen, maar deze weigerde dat;
bij die worsteling is de priester gewond geraakt aan zijn hand. In de Groene Deur was er een jongen
uit Zwolle die ze niet wilden laten vertrekken en die door de drie werd bedreigd.
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Geert van Emmelicken getuigt dat hij ook aanwezig was toen de wachters priester Johan de degen
afhandig wilden maken; deze wilde dat niet en zei dat hij alleen door zijn eigen rechter aangesproken
wilde worden.
Nr. 519

FOLIO:

136v

DATUM:

10 maart 1539

Henrick van Mulhem getuigt dat hij ettelijke jaren de moutaccijns in pacht gehad heeft en dat hij de
laatste twee jaar de gezamenlijke priesters, die de processie op zondag volgen en die bij de ouderen
in de kost zijn, van de moutaccijns elk tot 7 mud vrijstelling hebben gegeven, zoals dat door de Raad
bevolen was.
Jan inde Bodde getuigt dat hij in zijn tijd, precies hetzelfde gedaan heeft.
Nr. 520

FOLIO:

137

DATUM:

10 maart 1539

-Tussen Willem opt Sluyse en de weduwe van Jan Egbertsz.
Engbert Bartoltsz getuigt dat Willem opt Sluyse en de weduwe van Jan Egbertsz een tijd lang samen
een stuk land hebben gehuurd, dat nu opnieuw door Willem is gehuurd, Getuige heeft gehoord op
Maria Lichtmis bij de weduwe van Jan Egbertsz in de middag, dat de weduwe Willem vroeg of ze het
land dat ze zo lang samen gehuurd hadden, weer samen konden huren. Willem ging hiermee
akkoord, maar de huur van het land was hoger dan eerst en zij moest dus ook meer bijdragen.
Joachim Tonysz getuigt dat Willem opt Sluyse bij wijlen Jan Egbertsz kwam toen hij het land opnieuw
gehuurd had en aan de zoon des huizes vroeg waar zijn moeder was; zij was naar de markt. Willem
zei tegen de zoon dat hij tegen zijn moeder moest zeggen dat hij het land weer gehuurd had voor 17
gulden. Op Maria Lichtmis hoorde getuige dat Willem de weduwe beloofde dat zij het land weer kon
gebruiken zoals vroeger.

Nr. 521

FOLIO:

137

DATUM:

15 maart 1539

Lubbert Vorcke en Jan van de Barge getuigen dat Jan Borgonien rechtmatige erfgenaam en
bloedverwant is van Geertken Lichthartken die onlangs in Zalk is overleden.
Nr. 522

FOLIO:

137

DATUM:

15 maart 1539

-Van Kersken Gyse en Brant Gerritsz.
Jan Kerckhoff getuigt dat Kersken Gyse van Brant Gerritsz een partij hooi had gekocht. Kersken vroeg
getuige, vlak voordat de IJssel doorbrak, om tegen Brant die voor het Raadhuis stond, te zeggen wat
er ging gebeuren en dat het water het hooi zou bederven. Hij wilde dat Brant het hooi liet brengen en
Kersken zou daarvoor zijn beste merrie als onderpand geven of een borg aanstellen. Brant zei tegen
de getuige dat hij eerst het geld wilde hebben voordat hij het hooi liet brengen. Jan Kerckhoff
antwoordde dat hij dan het hooi mocht houden.
Claes Kerskensz getuigt dat hij erbij is geweest en dat alles zo gebeurd is.
Nr. 523

FOLIO:

137v

DATUM:

20 maart 1539

-Tussen Gert Wayer en Wolter Petersz.
Dirick Wesseltsz, Kerstken Gyse en Dirick[ je ], de vrouw van Dirick Wesseltsz, getuigen dat zij
omstreeks St. Michael aanwezig zijn geweest toen Wolter Petersz aan Gert Wayer [ de huur van ] een
erf overdeed in Oosterhout, toebehorend aan Wolter Stillinck. Er werd afgesproken dat Gert een borg
zou aanstellen voor de jaarlijkse pacht, maar er werd niet gezegd wie dat zou zijn. Gheert zei wel dat
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hij het eerste jaar zoveel vee op het erf zou plaatsen dat er voor de eerste pachtbetaling geen borg
nodig was. Hij stelde voor dat Wolter voor de andere jaren borg zou staan.
Nr. 524

FOLIO:

137v

DATUM:

20 maart 1539

Gheert Kreynck en Goert van Lanckvelt getuigen dat zij aanwezig zijn geweest voor het Raadhuis op
dinsdag na Maria Onbevlekte Ontvangenis, waar zij hebben gehoord dat Johan van Sneeck borg
stond voor een vrouw uit Zwolle van wie Johan Kruese 6 last haver gekocht had, de last voor 10 g.g.,
en de borg beloofde het te betalen alsof het zijn eigen schuld was.
Nr. 525

FOLIO:

137v

DATUM:

11 april1539

Peter Rutgers en Jan van Rysen getuigen dat zij op het schip van wijlen Hans Valckenaer waren toen
het verging en toen zij aan land waren gekomen hebben zij gehoord dat de kooplui die mede aan
boord waren geweest, n.l. Jan van Naersz, Jan Krinckhuszen en Roloff Rennekant tegen de
bootgezellen zeiden dat ze ingehuurd werden om de goederen te bergen, waarop zij zich erg hebben
ingespannen.
Nr. 526

FOLIO:

138

DATUM:

11 april 1539

Ghysbert Jansz, valkenier, is bereid onder ede te verklaren dat hij ook op het schip van Hans
Valckener is geweest en gehoord heeft dat Jan van Naersz en Jan van Krinckhusen tegen de
bootgezellen gezegd hebben dat zij zouden betalen voor het bergen van de goederen. De
bootgezellen hebben hun best gedaan de goederen te bergen.
Nr. 527

FOLIO:

138

DATUM:

14 april 1539

-Tussen Engbert Tymensz en Albert Henricksz.
Jacob van Graes en Lambert Jacobsz getuigen dat zij goed weten dat Zwane, de vrouw van Johan
van Calcker, na de dood van haar man voor de baar uitliep en dat al haar goederen al eerder verkocht
waren t.b.v. diegenen die er beslag op hadden gelegd.
Nr. 528

FOLIO:

138

DATUM:

14 april 1539

-Van Bernt van Reess.
Tonys van Thrier getuigt dat Berent van Reess hem 90 koopmansgulden schuldig is, waarvan reeds
16 gulden zijn betaald, vanwege de kramerij die Berent en zijn overleden vrouw Seyne bij wijlen zijn
vader hebben gehaald.
Johan Knippenborch getuigt dat Bernt hem vanwege wijn en geleend geld, waarvoor indertijd zijn
overleden vrouw gemaand werd, schuldig is 80 g.g. van 28 stuiver Brabants de gulden.
Nr. 529

FOLIO:

138v

DATUM:

14 april 1539

-Tussen Anne ten Hoeve en Geertruydt Symons.
Griete Gerridts en Bette Tymens getuigen dat Anne ten Hoeve en Geertruydt Symons op de avond
voor Palmzondag voor Annes huis samen stonden te kijven; Anne in de deuropening en Geertruydt op
straat. Zij hebben gezien en gehoord dat Anne tenslotte een stok uit haar huis haalde die zij naar het
hoofd van Geertruydt gooide. Deze pakte de stok op en gooide hem weer naar Anne. Geertruydt liep
weg en ging zich beklagen op het Raadhuis.
Hermen Smyt, zijn knecht Bernt en Cathrine Claes getuigen dat zij ook gezien hebben dat Anne ten
Hoeve een stok naar Geertruydt gooide en dat Geertruydt de stok opraapte en weer naar Anne
gooide.
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Jutte Henricks, Wyne Luytkens en Alfer Jans getuigen dat zij daags tevoren gezien hebben dat Anne
vanuit haar huis een emmer naar Geertruydt gooide, die hem oppakte en in de goot wierp.
Alfer Jans getuigt verder dat zij gezien heeft, toen Anne de stok naar Geertruydt had gegooid, dat de
man van Anne de stok oppakte en daarmee Geertruydt het huis van Femme Eckelboem in joeg.
Nr. 530

FOLIO:

138v

DATUM:

16 april 1539

-Aangaande de nagelaten kinderen van Bernt Holtsager.
Willem Corvemaecker en Jan Henricksz van de Zwartendijk getuigen dat zij goed weten dat Egbert
Hermansz na zijn dood aan de kinderen van wijlen Bernt Holtsager beloofd heeft de beste koe die hen
van zijn erfdeel toekomt en bij hem op stal staat; dit om godswil en zonder arglist.
Nr. 531

FOLIO:

139

DATUM:

16 april 1539

-Tussen de weduwe van Loy Messeler en Jacob, de pastoor van Wilsum.
Swarte Winolt, Meynert Cuper en Robert Corvemaecker getuigen dat zij op St. Jacob met de pastoor
van Wilsum, heer Jacob, naar de weduwe van Loy Messeler zijn gegaan om van haar een huis te
kopen in de Hofstraat bij Sibwart van Warden; zij zijn het eens geworden over de koop van het huis,
de pastoor zou de weduwe geven 12½ g.g., de gulden van 28 stuiver Brabants, en het huis zal dan
vrij zijn, m.u.v. de jaarlijkse 6 h.p.; de pastoor zou met Pasen betalen en bovendien zou hij voor de
wijnkoop een ½ g.g. geven en voor de weduwe een godspenning van 1½ stuiver Brabants.
Geertruydt Reynersz getuigt dat zij naderhand t.b.v. priester Goessen Greve het huis van de pastoor
een jaar gehuurd heeft en die huur zal een dezer dagen vervallen.
Nr. 532

FOLIO:

139v

DATUM:

16 april 1539

-Tussen Anne ten Hoeve en Geertruydt Symons.
Wibbe Jans getuigt dat zij gezien heeft, voor zover zij weet op de avond voor Palmzondag, dat Anne
ten Hoeve staande voor haar deur een stok naar Geertruydt Symons heeft gegooid en dat Geertruydt
de stok oppakte en weer naar Anne gooide. Verder weet zij niets.
Nr. 533

FOLIO:

139v

DATUM:

17 april 1539

-Tussen Jan Cornelisz en Haele, de weduwe van Oedewijn Schroer.
Jan Woltersz en Willem Corvemaecker getuigen dat zij op verzoek van Jan Cornelisz naar de weduwe
van Oedewijn Schroer zijn gegaan om zich op de hoogte te stellen van de onenigheid over een
handschrift dat Jan Cornelisz aan de weduwe had gegeven. Toen zij daar kwamen hebben de
getuigen naar het handschrift gevraagd, maar de weduwe zei dat zij het niet had, dat het bij haar
zuster Alyt Scheltinck was. Getuigen zijn daar naar toe gegaan om het handschrift op te vragen; daar
stond het volgende in: Jan Cornelisz en zijn vrouw Egbert [ je ] verklaren dat Haele, de weduwe van
Oedewijn Schroer, recht heeft op 4 g.g. per jaar gevestigd op de drie huizen bewoond door Coppen,
op de Vloeddijk.
Getuigen melden verder dat zij een ander handschrift gezien en gelezen hebben dat geheel
tegengesteld is en waarin Jan Cornelisz door het gerecht veroordeeld is.
Jan Woltersz getuigt dat Arent Reynertsz bij hem is gekomen en hem het handschrift dat getuige eerst
gezien had, heeft laten lezen, waarin stond wat eerder geschreven is en niets anders. Jan Cornelisz
heeft er een kopie van gebracht die eensluidend was.
Beele, de vrouw van Gyse Haecke, getuigt dat zij dat handschrift ook gezien heeft en anders niet.
Nr. 534

FOLIO:

140

DATUM:

-Tussen Anne ten Hoeve en Geertruydt Symons.
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Peter Riemslager getuigt dat hij in de week voor Palmpasen gehoord heeft dat Anne ten Hoeve tegen
Geertruydt Symons zei dat haar man uit de bijgordel van Wolter Messemaecker zoveel gestolen had
dat ze twee jaar voort konden.
Luytken Jansz getuigt dat Anne ten Hoeve hem gezegd heeft dat Geertruydt Symons hem een os
betaald heeft uit de bijgordel van Wolter Messemaecker en hij meldt ook dat hij niet weet met welk
geld zij hem betaald heeft.
Gese Dubbelts getuigt dat zij gehoord heeft dat Anne ten Hoeve tegen Geertruydt zei dat haar man uit
Wolters bijgordel geld gestolen had, dat haar kinderen uit weelde het vlees in de goot gooiden.
Alyt, de vrouw van Peter Ryemslager, getuigt zoals Gese.
Catherine, de vrouw van Claes Coster, getuigt dat zij gehoord heeft dat Anne tegen Geertruydt zei dat
zij het goed en het schip dat zij gekocht hebben, betaald hebben van het gestolen geld uit Wolters
bijgordel.
Femme, de vrouw van Jan van Ensz, getuigt hetzelfde.
Nr. 535

FOLIO:

140v

DATUM:

21 april 1539

-Tussen Dirck Geertsz en Sytthe Vries.
Henrick Claesz, Dirick van Lochem en Jan van Dulmen getuigen dat zij goed weten en ook aanwezig
zijn geweest in de vasten, toen Sytthe Vries aan Bartholomeus, de waard in de Beytel te Nijmegen,
1½ g.g., de gulden van 31 stuiver Brabants, betaalde; Bartholomeus was de borg voor Dirick Geertsz
en Sytthe Vries. Met deze betaling werden Dirick Geertsz, Swarte Hoep en Sytthe Vries, die weer uit
de gevangenis ontslagen waren, gevrijwaard.
Nr. 536

FOLIO:

140v

DATUM:

22 april 1539

-Betreffende het viswater de Ryckenburgh.
Jan Rysche, Arent Jansz en Rutgert Jansz getuigen dat de stad Kampen altijd het viswater de
Ryckenburgh heeft beheerd en dat zij 33 of 34 jaar lang gevist hebben in hetzelfde viswater,
strekkend vanaf het torentje van Dirick toe Boecop tot aan de zee.
Nr. 537

FOLIO:

141

DATUM:

26 april 1539

-Tussen Ariaen Tonysz en Vrouwe van der Straten.
Geese, de vrouw van Jan Slotemaecker en Alyt, de vrouw van mr Lubbertsz, getuigen dat zij
aanwezig zijn geweest toen Vrouwe van der Straten de vrouw van Ariaen Tonysz opdroeg een vrouw
die bij haar in de kraam zou komen liggen voor 6 pond, aan Vrouwe van der Straten de 6 pond
mettertijd te betalen.
Nr. 538

FOLIO:

141

DATUM:

26 april 1539

-Tussen Anne ten Hoeve en Geertruydt Symons.
Wynolt Luytkens getuigt dat zij op donderdag voor Palmzondag gezien heeft dat Geertruydt Symons
Anne ten Hoeve het huis van getuige in joeg, maar Geertruyd had niets in haar hand.
Hille Stelling getuigt dat zij toen gezien heeft dat Geertruydt Symons met stenen naar Anne gooide,
maar haar niet heeft geraakt.
Armgart Engberts getuigt zoals Hille Stelling.
Nr. 539

FOLIO:

141

DATUM:

28 april 1539

-Tussen mr Arnt van Gruythuysen en Henrick, de zoon van Dirick Hoesen.
Mr Godtschalck ten Indyck en Jacob van Graes getuigen dat ze hebben helpen regelen tussen Arent
Reynersz, als gevolmachtigde van mr Arnt van Gruythuysen, en zijn meier Henrick, de zoon van Dirick
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Hoesen, dat Henrick de meier op Quasimodo van het erf weg zou gaan, zodat getuigen het erf konden
bekijken en vaststellen wat Dirick van zijn deel van de gewassen zou krijgen; daartoe werden ook
namens Henrick aangesteld als onpartijdige overman Johan Kerckhoff en Gheert Berentsz.
Nr. 540

FOLIO:

141v

DATUM:

28 april 1539

-Tussen mr Jacob Sanckmeister van de OLV-kerk en priester Kerstken Steygerman.
Frans Tielmans getuigt dat hij afgelopen donderdag wandelde op de dijk aan de andere kant van de
IJsselbrug en hij heeft toen gezien dat priester Kerstken Steygerman op de dijk liep richting het Zwolse
veer, waar hij twee stenen pakte. Hij zag daar mr Jacob Sanckmeister met priester Lubbert, de
baszanger van IJsselmuiden, die binnendoor liepen en priester Kerstken wilde toen de stenen naar mr
Jacob gooien, wat hem belet werd door priester Lubbert. Inmiddels kwam getuige erbij en heeft ook
verhinderd dat zij elkaar sloegen. Priester Kerstken en mr Jacob zijn daarna via de brug naar de stad
gegaan en getuige heeft wel gezien dat mr Jacob geen mes getrokken had.
Peter Ringenborch getuigt dat hij afgelopen donderdag na de middag naar IJsselmuiden is geweest,
waar hij gezien en gehoord heeft dat priester Kerstken Steygerman heel kwaad was op mr Jacob
Sanckmeister; priester Kerstken had zijn mouw vol met stenen en onder zijn jas een knuppel om naar
mr Jacob te gooien en te slaan. Toen mr Jacob dit hoorde is hij ontkomen via de hof van jonkvrouwe
Kenckmans en is zo binnendoor met priester Lubbert naar de stad gegaan. Getuige heeft gezien dat
priester Kerstken via de dijk naar de stad is gegaan; toen hij mr Jacob bij de brug zag, wilde hij de
stenen gooien, wat hem belet werd door priester Lubbert. Omdat Kerstken daar niet tevreden mee
was, heeft hij een paar maal zijn tabbert uitgetrokken en is achter mr Jacob aangelopen om hem te
slaan. Frans de bakker en een burgerjongen, Robert genaamd, en anderen hebben hem
tegengehouden, maar toch wist Kerstken bij mr Jacob te komen, hem bij de hals te pakken en de
bonnet van zijn hoofd te halen en in de blubber te gooien. Mr Jacob vroeg hem wat eraan de hand
was; geen van beiden had een mes getrokken. Daarna is priester Kerstken met mr Jacob over de brug
gegaan, hij had twee stenen in zijn hand; hoe het verder ging, weet getuige niet want hij heeft het niet
gezien.
Jan Mandemaecker getuigt dat hij terzelfdertijd aan de andere kant van de brug stond en gezien heeft
dat priester Kerstken zijn tabbert uitdeed en achter mr Jacob Sanckmeister aan liep, hem beet pakte
en de muts van zijn hoofd sloeg en in de modder gooide. Priester Kerstken heeft toen zijn tabbert
weer aan gedaan en is via de brug naar de stad gegaan. Verder weet hij niets.
Priester Lubbert van Hardenberch getuigt naar waarheid dat hij er bij aanwezig is geweest en gezien
heeft dat priester Kerstken een steen in zijn hand had om naar mr Jacob te gooien; hij ging tegen hem
tekeer en men deed zijn best om erger te voorkomen. Mr Jacob heeft zich niet verweerd.
Nr. 541

FOLIO:

142v

DATUM:

7 mei 1539

Anne Tripmaecker getuigt dat zij onder ede verklaard heeft dat Wolter Hermans uit Genemuiden haar
7 g.g. min 1 oord schuldig is. Wolter heeft gezegd dat hij zeven jaar had om te betalen en zij zegt dat
zij hem geen uitstel van betaling heeft gegeven.
[ akte is doorgehaald ]
Nr. 542

FOLIO:

143

DATUM:

10 mei 1539

-Tussen Jan Berntsz, schoenmaker en Griete Pot.
Dirick Kistemaecker, Katherijne Martensz en Hille Everts getuigen dat Jan Berntsz, schoenmaker en
Griete Pot voor het gerecht geweest zijn inzake de verhuur van een huis. Getuigen hebben bevestigd
dat Griete tegen hen gezegd heeft dat zij van Jan Berentsz een ophuis gehuurd had in de Geertstraat
van der Aa, maar dat zij de sleutel nog niet had ontvangen. Getuige Dirick Kistemaecker zei hierop dat
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de sleutels hier in de buurschap lagen. Griete antwoordde dat zij het huis weer had opgezegd en
getuige informeerde of Jan Berentsz daarmee tevreden was, wat zij bevestigde.
Hille Everts, huisvrouw, getuigt dat zij Griete Pot gevraagd heeft of zij haar buurvrouw zou worden,
wat Griete beaamde en getuige wenste haar succes. Griete zei nog dat zij Jan Berentsz een Kamper
oortje als godspennig had gegeven en zei tegen getuige ook dat zij pas tevreden zou zijn als ze er in
woonde.
Nr. 543

FOLIO:

143v

DATUM:

16 mei 1539

-Tussen de weduwe van Jan Wolffsz en Egbert Hagen uit Zalk.
Henrick van Cleve getuigt dat wijlen Johan Wolffsz Ditmer Lubbertsz gemaand heeft als borg voor
Egbert Hagen uit Zalk, voor het geld dat Egbert wijlen Johan schuldig zou zijn. Getuige is een tijdje
geleden met Egbert naar het huis van wijlen Johan gegaan, waar Egbert wijlen Johan geld gaf en
omdat hij vanwege het morgengeld iets wilde korten, zei wijlen Johan dat hij dat niet accepteerde
omdat de korting er al af was. Tenslotte stelde hij voor het bedrag van Egbert te noteren en bij de
laatste termijn de korting te verrekenen. Intussen wilde wijlen Johan zijn boeken nakijken om te zien of
hij hierover iets kon vinden; Egbert en Ditmer zijn naar getuige gegaan om te vragen of hij de rekening
wilde schrijven waarmee Johan meende korting te kunnen krijgen en dat gebeurde. Of dit terecht of
ten onrechte was, weet getuige niet.
Johan Corvemaecker getuigt dat hij in het St. Cathrine Gasthuis aanwezig is geweest toen wijlen
Johan Wolffsz en Egbert Hagen hun afrekening maakten en dat wijlen Johan het geld van het hout,
het timmerwerk aan de hooiberg en het onderhoud van het veulen, waar het nu over gaat, samen in
mindering wilde brengen.
Nr. 544

FOLIO:

144

DATUM:

17 mei 1539

-Tussen Gerridt Woestenenck en Alyt Brouwer.
Anne Tripmaecker getuigt dat zij van Gerridt Woestenenck en Alyt Brouwer gehoord heeft dat hij van
Alyt een lap stof gekocht had, maar of het betaald is, weet getuige niet.
Claes Symonsz getuigt dat ongeveer een jaar geleden Gerridt Woestenenck bij hem kwam en hem
vroeg of hij geld wilde wisselen in twee Joachims daalder. Hij was n.l. Alyt geld schuldig en wilde haar
die geven.
Cathrine, de vrouw van Claes, getuigt net zoals haar man.
Anne Peters getuigt dat zij goed weet dat Gerridt Woestenenck van Alyt Brouwer een lap stof heeft
gekocht, want Gerridt heeft haar de stof laten zien.
Nr. 545

FOLIO:

144

DATUM:

19 mei 1539

-Tussen Jan van Wije en Jan van Ensschede.
Johan Blauwe en Dirick Hoefsmidt getuigen dat Jan van Wije aan Jan van Ensschede veel geld
geleend had, waarvoor Jan van Wije in mei, als ze gezond waren, twee veulens zou krijgen. Getuigen
hebben afgelopen weken gehoord dat, als ze niet in orde waren, Jan van Ensschede voorstelde aan
Jan van Wije of hij kon wachten tot de herfst, want dan zou hij hem gerst geven voor zijn geld, een ½
mud meer dan nodig was.
Nr. 546

FOLIO:

144v

DATUM:

20 mei 1539

-Tussen Anne ten Hoeve en Geertruydt Symons.
Griete Gerrijdt, Hille Tymens en Baetken Tymens getuigen dat Anne ten Hoeve en Geertruydt Symons
onlangs stokken naar elkaar gegooid hebben en elkaar hebben uitgescholden. Getuigen hebben
gehoord dat Geertruydt Anne verwenste en haar naar Friesland verwees.
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Nr. 547

FOLIO:

144v

DATUM:

21 mei 1539

-Tussen Geertruydt en Anne.
Jan Petersz getuigt dat hij graag gewild had dat de onenigheid tussen Geertruydt Symons en Anne
ten Hoeve opgelost werd; hij heeft erover met Anne ten Hoeve en aan haar moeder willen spreken,
maar daar waren zij niet toe bereid en gingen tegen hem tekeer. Anne stond bij hem thuis aan tafel en
zei hem dat ze alleen maar de waarheid had gesproken; ondanks de onvriendelijke woorden die ze
tegen hem had gebruikt, weet hij niet wie ze bedoelde met het woord dief.
Herman [v] Floris, de dienstmaagd van Jan Petersz, getuigt dat Anne ten Hoeve bij Jan Petersz is
gekomen en hem gezegd heeft dat zij niet anders heeft gedaan dan een dief een dief te noemen aan
wie zij 2 pond was kwijt geraakt.
Lysbeth Symens getuigt dat zij gehoord heeft dat Anne ten Hoeve en Geertruydt Symons vaak tegen
elkaar tekeer gingen en elkaar uitscholden, maar van dieverij heeft zij niets gehoord.
Griete Symens getuigt dat Anne ten Hoeve en Geertruydt Symons elkaar uitscholden. Getuige heeft er
niet veel aandacht aan besteed; zij meent zich te herinneren dat Anne tegen Geertruydt zei dat ze de
bijgordel van Wolter Messemaecker had en dat haar kinderen uit dartelheid het vlees in de goot
gooiden.
Nr. 548

FOLIO:

145

DATUM:

23 mei 1539

-Tussen Jochem Berntsz en Groot Alle van Staveren.
Jan Hansz, kok op het schip van schipper Doettrensz, getuigt dat Jochem Berntsz afgelopen vrijdag
acht dagen geleden met zijn schip in Amsterdam gelegen heeft, waar hij 5½ last rogge ingescheept
heeft bestemd voor Deventer, waarbij getuige geholpen heeft met laden. Na het inschepen, wilden
getuigen en de andere bootslieden dat Jochem ’s avonds hielp met teren, maar dat weigerde hij.
Tenslotte kwam hij bij hen op het schip en bracht zijn eigen maaltijd mee, daarna ging hij slapen in
zijn eigen schip. ’s Morgens is getuige met Jochem en diens knecht en de bootsman aan land gegaan
en liet de leerjongen in het schip achter. Omstreeks de avond kwamen zij weer terug en
constateerden dat de leerjongen met de gezellen die de rogge hadden helpen overbrengen, verse vis
aten zodat getuige vroeg waar de vis vandaan kwam waarop de leerjongen zei dat ze uit het vat
kwamen. Daarna ging de leerjongen met de gezellen aan land en getuige heeft toen de vleesvaten
bekeken en gemerkt dat er vlees uit gehaald was. Hij miste ook brood en boter die hij ’s morgens aan
de stuurman, Groot Alle van Staveren genoemd, had gegeven. ’s Maandags kwam de leerjongen
weer op het schip en getuige vroeg hem naar het vlees dat uit de vaten was verdwenen. De
leerjongen zei dat de gezellen die de rogge hadden helpen lossen het vlees aan land hadden
gebracht en geruild hadden voor vis. Getuige meldt verder dat Jochem naar zijn beste weten niets uit
het schip weggenomen heeft.
Nr. 549

FOLIO:

145v

DATUM:

30 mei 1539

-Tussen Jutte, de weduwe van Goessen Henricksz en Luytken van Grafhorst.
Rolof opt Eynde, Gorys Henricksz en Gheert Gheertsz getuigen dat wijlen Goessen Henricksz een tijd
geleden zijn natuurlijke dochter, Aerentje Luytkens, al zijn goederen had gegeven en daarna weer
heeft teruggenomen, omdat hij ze in zijn huwelijk met zijn vrouw Jutte rechtens verworven had.
Getuigen zijn er een maand later bij geweest toen de schenkingen werden herzien bij Jutte thuis, waar
zij gezien en gehoord hebben dat Jutte van de man van Aerentje de vordering kocht die hij vanwege
de verdeling op de goederen van wijlen Goessen had, waarvoor zij hem 2 g.g. zou geven, een latafeltje en een van de beste stekken uit de hof; daarmee zou alles gescheiden zijn. Wanneer Jutte
hem het geld zou geven, zou de man van Aerentje haar weer de papieren ervan teruggeven.
Nr. 550

FOLIO:

146

DATUM:
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Albert Snoeck, Willem Vaeltken en Henrick van Lochem getuigen dat zij in de tijd vóórdat de stad
Groningen Gelders werd, vaak ossen, paarden en andere goederen in Groningen kochten en daar
nooit enige tol betaald hebben, zoals nu de stad Gelders is. Voor een paard dat 20 gulden waard was,
moesten zij 2 Groninger stuivers geven, bij 30 gulden 3 stuivers enzovoort; alle andere beesten
hadden ook hun prijs.
Nr. 551

FOLIO:

146v

DATUM:

13 juni 1539

-Van Henrick Heeck.
Herman Kistemaecker en Goessen van Santen getuigen dat zij in 1531 voor twee jaar gehuurd
hebben van wijlen Gysbert, de drost van de Veluwer dreven een stuk land op het Schripers erf in
Oostenwolde, groot 13½ gres, waarvoor Herman en Goessen betaald hebben per gres 30½ stuiver
Hollands per jaar.
Nr. 552

FOLIO:

146v

DATUM:

16 juni 1539

-Van Goessen van Santen.
Evert Schumer getuigt dat hij gisteren na de middag bij Herman Kistemaecker en Goessen van
Santen zat op de brug en hij heeft toen gezien dat een onbekende man over de brug kwam, die een
paard leidde en in zijn hand een degen met een schede had. Toen hij Goessen zag, schold hij hem uit
voor moordenaar en verrader en zei dat hij hem en zijn kinderen in het verderf had gestort. Hij daagde
hem uit buiten de St. Kathelijne poort. Omdat Goessen dit niet over zijn kant kon laten gaan, is hij
opgestaan om van leer te trekken en naar hem te steken. De onbekende trok zijn mes maar dat viel uit
de schede. Getuige meldt verder dat hij ’s woendags tevoren gezien en gehoord had dat de
onbekende op de Vismarkt tegen Goessen van Santen tekeer ging, maar deze hield zijn mond en
reageerde niet. Meer weet hij niet.
Willem van Venloe, metselaar, getuigt dat hij naderhand aanwezig is geweest en zag dat Herman
Kistemaecker het mes van de ander in zijn hand had; hoe hij daaraan gekomen is, weet getuige niet.
Andries Straetgen getuigt dat hij gezien heeft dat het mes van de onbekende man uit de schede
geschoten was en dat Herman het oppakte. Hij zag niet dat de onbekende zich verweerde, want hij
werd vastgehouden.
Remmolt van Bommelen getuigt dat hij ook gezien en gehoord heeft dat de onbekende Goessen van
Santen had uitgedaagd buiten de St. Kathelijne poort om te vechten. Hij schold Goessen uit en ging
tekeer. Hij zei b.v. dat Goessen een moordenaar was die zijn ‘bloedjes’ had vermoord. Goessen hield
zich in, maar uiteindelijk is hij van leer getrokken en heeft naar hem gestoken. Getuige meldt dat de
onbekende zijn mes half uit de schede had, maar dat het viel; of hij Goessen daarmee had willen
steken, weet hij niet.
Claes van Grimbergen getuigt dat hij ook gehoord heeft dat de onbekende Goessen heeft
uitgescholden voor moordenaar en verrader en zei dat hij zijn ‘bloedjes’ had vermoord. Hij getuigt
verder zoals Evert Schumer.
Claes Petersz getuigt dat hij afgelopen woensdag gezien Goessen van Santen op de vismarkt heeft
gezien en dat daar ook een man uit Elburg was die tegen Goessen zei: “Ben je daar, moordenaar, ik
zal je krijgen.“ Goessen verweerde zich niet.
Nr. 553

FOLIO:

147v

DATUM:

16 juni 1539

-Van het gevecht tussen Frans Droochscheer en Henrick Schroer.
Gheryt Vaelkensz getuigt dat hij vanaf het begin aanwezig is geweest en gezien en gehoord heeft,
toen de St. Joriens schutters dinsdags na de Bovenkermis, zoals zij gewend waren, naar de weide bij
het klooster op den Oirt gegaan gegaan waren, dat terzelfdertijd Henrick Schroer de stad uitging met
de dochter van Hans Blijfternicht naar het weiland toe. Toen hij weer naar de stad wilde gaan, zag
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getuige dat de vrouw bij Henrick niet terug durfde te gaan, omdat Henrick eerder ruzie had gehad met
Jan Aertsz en gezegd had dat Hans Blijfternicht, haar vader, daar kwaad om zou worden. Getuige zei
daarom tegen Frans Droochscheer dat hij haar bij de arm moest nemen en naar de stad brengen. Zij
gingen samen op weg naar het koehuis waar zij doorheen moest. Getuige zag dat Henrick Schroer
nogal veel lawaai maakte en wilde dat de vrouw bleef zodat hij haar naar de stad kon brengen. Zij
wilde dat niet en getuige nam haar bij de arm. Tenslotte trok Schroer zijn mes en verwondde Frans
aan het hoofd. Er waren ongeveer vijf schutterijbroeders bij aanwezig die klaar stonden om de
vechtenden uit elkaar te halen. Frans had zijn mes wel getrokken maar kon niet steken omdat hij
vastgehouden werd.
Arent Smyt getuigt dat hij de woorden niet gehoord heeft, omdat hij de andere kant uitging. In het
koehuis hoorde hij dat Henrick Schroer tegen Frans Droochscheer tekeer ging en hem sloeg; getuige
zag echter niet dat Frans terugsloeg, want hij werd vastgehouden en kon niet slaan.
Hans Meyer getuigt hetzelfde.
Nr. 554

FOLIO:

148

DATUM:

16 juni 1539

-Tussen Evert Baers en Jacob Gerritsz.
Lubbert Jansz van Ens en Willem Gerritsz getuigen dat zij op de avond voor St. Olof in Amsterdam
zijn geweest en gezien hebben dat Jacob Gerritsz, toen Evert Baers aan de beurt was, twee last weit
inlaadde die Jacob van Amsterdam naar Kampen bracht, tegen het voorschrift van de
karveelschippers in.
Nr. 555

FOLIO:

148

DATUM:

21 juni 1539

-Tussen Jonge Reyner en Zwarte Goyken.
Jacob Reynertsz en Peter Willemsz getuigen dat kort na Pinksteren Jonge Reyner en Zwarte Goyken
woorden met elkaar hadden over een karveelschip, dat Jonge Reyner Zwarte Goyken wilde verkopen.
Tenslotte gaven zij de kwestie over aan drie goede luiden die een uitspraak zouden doen. Toen dat
gebeurd was, bleek Reyner niet tevreden. Getuigen zijn ’s anderendaags aanwezig geweest in de
Gulden Arent waar Reyner en Goyken woorden hadden en hebben gehoord en gezien dat zij het
uiteindelijk eens werden over de koop voor een bedrag van 500 gulden courant. Bij de laatste
betaaltermijn mocht Goyken 1 pond groot in mindering brengen.
Nr. 556

FOLIO:

148v

DATUM:

26 juni 1539

-Tussen Claes Sticker en Lambert Slewert.
Lambert Slewert getuigt onder ede dat de brief die aan het gerecht is overhandigd, door Heyne
Joncker geschreven is en dat hij de brief van overdracht naar de Kuinre heeft gebracht om daar door
Claes Roeper, indertijd schout, bezegeld te worden. De schout wilde de brief niet bezegelen omdat hij
niet volgens de regels van de Kuinre geschreven was en is dus blijven liggen. Getuige meldt dat de
schout een andere brief heeft geschreven op zijn manier. Wat de brief inhoudt, weet getuige niet. Hij
meldt ook dat hij negen jaar uit de stad weg is geweest en gereden heeft voor de hertog van Gelre en
geen pacht of huur ontvangen heeft uit de landen van juffer Glorie van Wilsum, die kwam bij zijn vrouw
en kinderen. Wat zij precies ontvangen heeft in die tijd, weet hij niet.
Nr. 557

FOLIO:

148v

DATUM:

26 juni 1539

-Van Griete Pot en de kerkmeester van het Heilige Geest Gasthuis.
Brigitta, waardin in de Eenhoorn, getuigt dat zij aanwezig was toen met Steven Woltersz zou
berechten; hij zei, vóór de berechting, tegen haar, zijn nicht, dat er een schepenbrief was over een
rente uit Zwolle die Griete Pot toekwam, die zij hem in onderpand had gegeven. Nu Griete betaald
had, moest zij de brief weer aan Griete teruggeven, want zij was hem niets meer schuldig. Getuige
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heeft de brief meegenomen zoals Steven vroeg, maar wijlen Jan van de Vecht met de kerkmeester
stuurde iemand om de brief te lezen. Na lezing wilde Jan van de Vecht de brief houden.
Jacob, de man van Brigitta, getuigt dat hij aanwezig was toen men Steven Woltersz zou berechten en
dat hij gehoord heeft wat er gezegd werd en dat alles gebeurd is zoals zijn vrouw heeft verteld.
Elsgen Potgieter getuigt dat zij tijdens zijn ziekte vaak van Steven gehoord heeft dat hij een rentebrief
van Griete Pot in bewaring had en omdat zij alles betaald had wilde hij dat men haar de brief terug zou
geven.
Nr. 558

FOLIO:

149

DATUM:

27 juni 1539

-Tussen Evert Baers en Alyt Gelle.
Mr Jan Petersz, rector van het Buitenconvent, getuigt dat Alyt Gelle aan Evert Baers en diens vrouw
50 ph.g. zou betalen en dat hij van Alyt t.b.v. Evert een hoeveelheid Kamper laken heeft ontvangen
die volgens haar 28 ph.g. waard is en verder nog zoveel geld dat het gehele bedrag voldaan was. Hij
meldt verder dat Alyt wilde dat men het laken hoogstens drie of vier dagen bij haar zuster liet liggen,
dan zou ze Evert daarvoor 28 ph.g. geven. Maar Evert wilde het laken bij hem in huis hebben en
getuige liet het dus naar hem toebrengen. Toen getuige Evert het opgeld bracht, meldde hij in
aanwezigheid van Jan van Lochem en Kempe Kopsleger, dat hij het laken nog wel veertien dagen of
drie weken wilde bewaren, omdat het 28 ph.g. waard was.
Jan van Lochem en Kempe Kopsleger getuigen net zoals hierboven.
Nr. 559

FOLIO:

149

DATUM:

27 juni 1539

Jan van Bockorst getuigt dat de weduwe van Jan Woltersz met Dithmar Ticheler onenigheid heeft over
een stuk land in Zalk, die zich onlangs daar afspeelde en dat Dithmar in zijn aanwezigheid zei dat hij
het stuk land gehuurd had, maar het over had gedaan aan Hage, wat hij met de pachtcedule kon
bewijzen volgens landrecht. Jan Kruese wilde dat hij dit gerechtelijk zou bevestigen, maar Ditmar
antwoordde dat hij hem dan maar gerechtelijk moest aanspreken.
Jan Kerckhoff getuigt zoals jonker Jan van Bockorst.
Nr. 560

FOLIO:

149v

DATUM:

28 juni 1539

-Van het wedeme land aan de overkant van de IJssel, toebehorend aan de kerk van IJsselmuiden.
Herman Coers, ingezetene van Kampen, getuigt dat hij zestien jaar lang gewoond heeft op het erf aan
de overkant van de IJssel naast de wedeme, aan de oostzijde van de sloot tussen de wedeme en het
naastgelegen erf. Hij heef altijd zijn pacht correct betaald. De sloot kwam van de dijk en liep in het
zuiden tot aan de IJssel; op het oostkant van de sloot staat een oude wilgenstam die getuige altijd
gebruikte en de scheiding vormde tussen de wedeme en de erfgenamen van het erf.
Nr. 561

FOLIO:

149v

DATUM:

8 juli 1539

-Tussen Henrick van Cleeff en Franck Hoedemaeker.
Lubbert Lubbertsz Vorck, metselaar, getuigt dat hij het huis van wijlen Hille Wayer op bevel van
Henrick van Cleeff, die het gekocht had, afgebroken had en terzelfdertijd zijn helpers te kennen gaf
dat ze zorgvuldig te werk moesten gaan i.v.m. mogelijke aansprakelijkheid door de buren en of zij wel
het recht hadden om e.e.a. af te breken. Het ging vooral om de muur tussen Henrick van Cleeff en
Franck Hoedemaker, aan wiens kant zij geen gaten zagen waar balken in gelegen hadden of enig
getimmerte had gestaan. Zij constateerden dat de muur alleen van Henrick was en toen zij bezig
waren met slopen, kwam priester Gheert Kuynreturff langs die er niets van zei dat ze de muur af
braken.
Nr. 562

FOLIO:

150

DATUM:
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-Tussen Gheert Smyt en Bartolt Evertsz.
Bartolt Evertsz getuigt dat hij heel goed weet dat zijn overleden broeder Jonge Jan Evertsz in 1532
gekocht heeft van Andries[je], de weduwe van Joest Wevers uit Steenwijk, uit haar huis en erf e.d. in
Steenwijk, een jaarlijkse rente van 3 g.g. min 1 oord, waarvan een rentebrief is gemaakt bezegeld met
het zegel van Steenwijk, op naam van Jonge Jan Evertsz, getuige en diens zusters. Hij kan niet
anders melden dan wat er in de brief staat; hij heeft wel gehoord dat Johan Willemsz en diens vrouw
Geye van de broer van jonge Jan Evertsz, Derck, onderpanden gehad hebben, maar op welke
voorwaarden of op welke manier en op hoeveel onderpanden, weet hij niet.
Nr. 563

FOLIO:

150

DATUM:

8 juli 1539

-Van Henrick van Cleeff.
Nenne Roede getuigt dat hij zeven jaar lang in het huis gewoond heeft dat Franck Hoedemaker nu
bezit en hij heeft nooit kunnen zien dat in de muur die Henrick van Cleeff heeft laten afbreken enige
muurgaten zaten of andere gaten waar balken in gelegen hebben; maar op manshoogte was er altijd
een venster in verbinding met de kelder onder het huis van Henrick en uitkijkend op de plaats van
Franck Hoedemaker. Hij meldt verder dat toen de muur afgebroken werd, priester Gheert Kuynreturff
te kennen gaf dat hij geen bezwaar had tegen het afbreken van de muur.
Nr. 564

FOLIO:

150

DATUM:

10 juli 1539

-Tussen Henrick van Cleeff en Francke Hoedemaecker.
Mr Reyner de stadsmetselaar getuigt dat hij als gildemeester van de metselaars verzocht is om de
muur te bekijken waar nu kwestie over is, tussen Henrick van Cleeff en Franck Hoedemaker. Nadat hij
alles had bekeken, is hij niet tot de conclusie gekomen dat Francke recht heeft op de muur.
Henrick Evertsz getuigt hetzelfde als mr Reyner.
Henrick Balmaecker getuigt dat hij in de muur vier heel oude balkengaten heeft zien liggen die
uitkwamen op het erf van Francke, zodat naar zijn mening de muur aan ieder voor de helft
toebehoorde.
Henrick Metseler getuigt dat hij ook balkengaten heeft gezien in de muur naar Franckens erf.
Nr. 565

FOLIO:

150v

DATUM:

11 juli 1539

-Van de pastoor.
Mr Dubbelt, organist, getuigt dat hij afgelopen woensdagavond gast van de pastoor in de wedeme is
geweest en toen ze aan tafel zaten met nog een kleermakersgezel, Claes genaamd, zei de pastoor
tegen kapelaan Michiell dat priester Michiell zoveel baardmannen uit de wedeme had gedragen die
hier gedronken hadden en die hij nu niet meer kent; daar was b.v. Gheert Craffsz. Priester Michiell zei
dat het niet waar was, hij had dat niet gezegd en volgens hem loog de pastoor. Deze greep een kan
en gooide die naar het hoofd van Michiell, zodat hij bloedde.
Nr. 566

FOLIO:

150v

DATUM:

11 juli 1539

-Tussen Henrick van Cleeff en Franck Hoedemaecker.
Peter van Venloe, metselaar, getuigt dat hij de muur waar onenigheid over is tussen Henrick van
Cleeff en Franck Hoedemaecker, ook bezichtigd heeft; naar zijn best weten denkt hij dat de muur
gedeeld bezit is.
Goessen Goessensz getuigt hetzelfde als Peter gedaan heeft.
Nr. 567

FOLIO:

150v

DATUM:
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Swarte Wynolt, olderman van de metselaars, getuigt dat hij de muur waar ruzie over is, vaak gezien
en bekeken heeft en hij constateert dat er aan de kant van Henrick van Cleeff zegelgaten waren en
niet aan de kant van Franck Hoedemaecker. Hij denkt dus dat Henrick recht op de muur heeft. Hij
meldt verder dat hij 31 jaar geleden gediend heeft als leerjongen bij Gerbrant Nucke die getrouwd was
met de tante van wijlen Johan van der Vecht en hij herinnert zich goed dat er balken stonden met
stutten aan de kant van Henrick van Cleeff, waar een stal getimmerd was voor de koeien en
daarboven lag het hooi. De stal aan Henricks kant was niet aan de muur getimmerd.
Nr. 568

FOLIO:

151

DATUM:

11 juli 1539

-Van Rotger.
Johan van Wassenborch, wijnknecht, getuigt dat mr Reyner de stadsmetselaar gisterenavond met nog
andere mensen in de Wijnkelder zat te drinken en dat Rotger de stadsdienaar, die ook gedronken
had, erbij kwam zitten en wilde tenslotte dat mr Reyner hem zijn hond zou schenken, wat deze niet
van plan was. Rotger nam de kan in zijn hand en gooide hem mr Reyner in de nek, zodat hij op de
grond viel. Rotger trok zijn degen en stak mr Reyner naar het lijf zonder verder iets te zeggen. Als
men niet tussenbeide was gekomen, had hij mr Reyner dood geslagen.
Nr. 569

FOLIO:

151

DATUM:

15 juli 1539

Reyner Henricksz, brouwer en onze burger, getuigt onder ede dat hij aanwezig is geweest in Zutphen,
waar hij gezien heeft dat Griete Feyckedochter en Geertruydt, de vrouw van Adriaen van Drunen, van
Geertken Tripmaecker, de weduwe van Pieter Tripmaecker, haar oom, ontvangen hebben aan geld en
laken een bedrag van 50 ph.g., waarvan mede-erfgenamen van wijlen Pieter het derde deel toekwam.
Griete en Geertruydt hebben Geertken Tripmaecker bedankt voor de 50 ph.g. en de erfenis van hun
oom. Getuige meldt dat hij nog goed weet dat hij als mede-erfgenaam van Geertken Tripmaecker zijn
aandeel heeft ontvangen.
Nr. 570

FOLIO:

151v

DATUM:

15 juli 1539

-Tussen Jan Bruynsz en Anthonis van Neerden.
Wybrant Woltersz en Dirick Tripmaecker getuigen dat Jan Bruynsz en Thonys van Neerden
onenigheid hadden over de koop van zekere partij rogge. Getuigen werd gevraagd te bemiddelen in
de Gulden Arent over de leveringstermijn van de rogge, maar men kwam niet tot een akkoord. Er is
daarna een andere uitspraak gedaan.
Nr. 571

FOLIO:

151v

DATUM:

15 juli 1539

-Van de vroedvrouw en Anna Muller.
Avecke Evertsz en Anna Louwens getuigen dat zij ongeveer een half jaar geleden gezien hebben dat
de vroedvrouw in Anna‘s huis was, zij weten niet waarom en Anna Muller ging tekeer tegen haar. Men
zegt overigens dat men Anna Muller niet anders kent dan eerlijk, er valt van haar niets kwaads te
melden.
Nr. 572

FOLIO:

152

DATUM:

16 juli 1539

-Tussen Anna Blaeuwe en haar kinderen over de 86 gulden uit het handschrift.
Wybrant Woltersz en Jacob Scroer getuigen dat zij, in de vasten een jaar geleden, aanwezig waren en
gehoord hebben dat Lyske Blaeuwe en Anna Blaeuwe in aanwezigheid van hun beider echtgenoten,
die bijeen waren in het huis van Jacob Scroer, zich beledigend uitlieten over een cedule die Gheert
van Amstell meebracht. Anna zei dat ze alles betaald had en de schuld had afgelost en daarna liet
Lyske Blaeuwe de schuldbekentenis van 86 gulden lezen, waar nu de onenigheid over gaat en zei dat
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Anna daar de helft van moest betalen. Getuigen hebben toen gezien en gehoord dat de man van
Anna de administratie van Henrick Blaeuwe haalde, waarin te lezen stond dat hij met zijn moeder alle
zaken en schulden had verrekend en het een tegen het ander had weggestreept. Getuigen hoorden
dat Anna zei dat zij en haar kinderen van alles gevrijwaard waren. Enige tijd later zijn zij aanwezig
geweest toen de kinderen van Anna Blaeuwe haar uitkochten uit de nalatenschap van Gheert
Blaeuwe en zijn vrouw; zij betaalden 100 g.g. zoals bij de moetsoen was vastgesteld.
Nr. 573

FOLIO:

152

DATUM:

17 juli 1539

Gheert Borchertsz getuigt dat het ongeveer vier jaar geleden is dat zijn goede relatie met wijlen Jan
van der Vecht gebruikt werd bij de Raad in de kwestie en de onenigheid tussen wijlen Vrouke
Jonckers met haar dochter Clara en Henrick Hudde over het levensonderhoud van Henricks twee
kinderen. Vrouke zei dat zij en haar dochter Clara de twee kinderen levenslang wilden onderhouden,
niet alleen de kost maar ook de kleding e.d. geven, wat Henrick wel wilde doen. Zijn goede relatie met
wijlen Jan van der Vecht heeft ervoor gezorgd dat hij er in toestemde dat zijn twee kinderen bij hun
grootmoeder Vrouke zouden wonen, die beloofde, evenals haar dochter, aan de Raadsvrienden dat zij
de kinderen niet alleen zou onderhouden maar dat zij ook hun erfgenamen zouden worden.
Hans Schinkell en Gheert Buter getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen de afspraken gemaakt
werden tussen Vrouke Jonckers en Clara met Henrick Hudde en melden dat dit plaats vond in de
rentmeesters kamer enige dagen nadat de uitspraak was gedaan, omdat Henrick wilde weten waarom
de Raad beslist had dat de kinderen bij de grootmoeder en Clara zouden wonen. Getuigen hebben
gehoord dat Gheert Borchertsz en wijlen Jan van der Vecht zeiden tegen Henrick dat het het beste
voor de kinderen was en dat de grootmoeder en Clara beloofd hadden meer van de kinderen te
houden en hen niet te onterven.
Nr. 574

FOLIO:

152v

DATUM:

21 juli 1539

-Over het gevecht van Rotger de stadsdienaar en mr Reyner Metselaer.
Arent de Koelgreve getuigt dat hij naderhand in de Wijnkelder erbij kwam toen Rotger met mr Reyner
Metselaer onenigheid had en hem verwond had; hij heeft gezien dat mr Reyner daarna uit de
koelruimte kwam met een koelpan in de hand en dat hij daarmee struikelde en viel. Terzelfdertijd had
Rotger zijn degen getrokken en stak naar mr Reyner. Hij zou hem gedood hebben als niet getuige een
knuppel in zijn hand had gehad, waarmee hij de slag opving en Rotger de degen uit de hand sloeg. Hij
meldt dat toen Rotger zijn degen kwijt was, hij mr Reyner aanviel en getuige heeft geholpen hen uit
elkaar te halen. Rotger zegt niets meer van de zaak te weten.
Nr. 575

FOLIO:

152v

DATUM:

30 juli 1539

-Van Anna, de vrouw (?) van Peter Clockgieter en Henrick van Mullem.
Geertgen Dicksz getuigt dat zij aanwezig was toen wijlen Lubbe van Mullem het heilige sacrament
ontving en voordat zij bediend werd, liet zij Henrick van Mullem en haar zoon bij zich komen. Getuige
meldt dat alles gegaan is zoals Arent Koster getuigd heeft en daarna ging Jochem van Mullem van
huis.
Nr. 576

FOLIO:

153

DATUM:

22 juli 1539

-Tussen Anna, de vrouw van Peter Clockgieter en Henrick van Mullem.
Arent Coster getuigt dat hij aanwezig is geweest toen wijlen Lubbe, de vrouw van Henrick van Mullem,
bediend werd en het heilige sacrament ontving. Voordat dit gebeurde, liet zij haar man en haar zoon
Jochem bij zich komen en heeft hen gevraagd of ze er tevreden mee waren dat zij haar nicht Anna, de
vrouw van Peter Clockgieter, het bedrag kwijt schold dat zij haar schuldig was. Zij gaf haar daarom
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haar beste paarse rok en zoveel zwart laken dat ze daarmee een tabbert kon maken. Henrick en zijn
zoon gingen hiermee akkoord en zouden het in orde maken.
Mr Styne en Niese ten Hove getuigen dat zij er ook bij aanwezig zijn geweest en zij hebben gehoord
dat Henrick van Mullem en zijn zoon wijlen Lubbe van Mullem beloofden te doen wat Lubbe in haar
testament aan haar nicht had vermaakt.
Nr. 577

FOLIO:

153

DATUM:

22 juli 1539

-Tussen Johan Wolffsz en Dithmaer Lubbertsz, tichelaar.
Arent Reynersz, voorspreker, getuigt dat hij vaak van Dithmaer Lubbertsz heeft gehoord dat wijlen
Johan Wolffsz het erf waar nu Egbert Haegen op woont, niet aan Egbert wilde verhuren. Dithmaer
moest zelfs borg staan, zodat hij de pacht drie jaar lang betaald heeft en Egbert Haegen het laatste
jaar. Voor de rest, weet hij niets meer van de zaak af.
Nr. 578

FOLIO:

153v

DATUM:

24 juli 1539

-Tussen Henrick van Mullem en Anna, de vrouw van Peter Clockgieter.
Cornelys Gerrytsz, Albert Zeylemaecker, Jan Albertsz, Jan Nabbe, Gerryt Smit en Henrick Schroer
getuigen dat zij goed weten dat Jochem van Mullem twee of drie dagen van huis geweest is toen zijn
moeder, wijlen Lubbe van Mullem, stierf; wat zij voor testament gemaakt heeft, weten zij niet, want
daar zijn ze niet bij geweest.
Gerryt Smit en Wessel Dircksz getuigen dat zij van Niese ten Hove gehoord hebben dat Jochem van
Mullem niet aanwezig was toen zijn moeder bediend werd en dat Arent Coster evenmin aanwezig
was. Claes inde Zwaen, de broer van wijlen Lubbe, hielp de pastoor toen Lubbe bediend werd, en niet
de koster.
Nr. 579

FOLIO:

153v

DATUM:

24 juli 1539

-Van de wacht van Arent Wiltschut, bogenmaker.
Peter Kock getuigt dat eergisterenavond de bogenmaker aan de beurt was om te waken, maar hij is
niet op de afgesproken tijd komen opdagen, pas een kwartier later. Na een tijdje is hij weggegaan
omdat hij gasten had en wilde zien of ze al naar bed waren. Hij is niet teruggekomen.
Henrick Marckner getuigt hetzelfde en zegt ook dat de bogenmaker op straat ‘clicksteert’ gegeten
heeft en zijn mes op hem richtte.
Nr. 580

FOLIO:

154

DATUM:

24 juli 1539

-Tussen mr Bartolt Vleyshouwer en Kunne Ravens.
Jan Stoeldreyer, Keppel Mesmaecker, Johan Mamver, schroersknecht en Styne Dircksz getuigen dat
drie of vier dagen geleden Bartolt Vleyshouwer uit het vleeshuis kwam en in zijn hand een haak had
waar schapen aan gehangen worden; terzelfdertijd blafte de hond van Kunne Ravens naar Bartolt en
wilde hem bijten, waarop hij de hond dood sloeg. Kunne was heel kwaad op Bartolt en hij zei haar dat
ze haar mond moest houden, anders deed hij haar ook wat. Getuigen hebben Bartolt anders geen
kwaad woord horen zeggen. Jan Stoeldreyer merkt nog op dat als de hond hem zo had aangevallen,
hij hem ook doodgeslagen zou hebben. Getuigen hebben niet gezien dat Bartolt Vleyshouwer zijn mes
had getrokken.
Nr. 581

FOLIO:

154

DATUM:

-Van Anna Clockgieter en Henrick van Mullem.
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Geert Baeck getuigt dat hij goed weet dat Jochem van Mullem thuis was toen zijn moeder bediend
werd en dat hij ’s anderendaags met de man van Anna Clockgieter naar Genemuiden ging en daarna
naar Groningen. Hij meldt verder dat hij niets weet over het testament van wijlen Lubbe van Mullem.
Beerte, de vrouw van Claes van Boesem, getuigt hetzelfde.
Nr. 582

FOLIO:

154v

DATUM:

4 augustus 1539

-Tussen Evert van Drienhusen en Evert van Hardenberch.
Geert Schoemaecker en Gerryt ut de Kuinre getuigen dat zij ook op het schip van Evert van
Hardenberch zijn geweest dat uit Dantzig kwam; zij hebben gehoord dat hij Evert van Drienhusen een
nobel beloofd heeft voor het loodsen van het schip van Evert van Hardenberch.
Nr. 583

FOLIO:

154v

DATUM:

5 augustus 1539

Remmolt Petersz getuigt dat hij ook gehoord heeft dat Evert van Hardenberch Evert van Drienhusen
als loods aangenomen heeft om zijn schip te besturen. Hij zou Evert van Drienhusen daarvoor een
nobel geven, waar zij beiden tevreden mee waren; en zo is het gebeurd.
Nr. 584

FOLIO:

154v

DATUM:

9 augustus 1539

-Tussen mr Jacob Sanckmeister en priester Pleunis Hoppenbrouwer.
Johan van Wassenborch getuigt dat mr Jacob Sanckmeister van de Buitenkerk en priester Pleunis
Hoppenbrouwer woensdagavond in de Wijnkelder zaten te spelen en daarbij onenigheid kregen; de
priester wilde het geld waarom zij gespeeld hadden, pakken en dat deed ook mr Jacob, die vond dat
hij gewonnen had. Priester Pleunis pakte toen het speelbord en gooide dat naar het hoofd van mr
Jacob. Deze nam een kandelaar van de tafel en een kan en smeet die naar priester Pleunis, maar
getuige weet niet of hij hem raakte. Hij meldt verder dat de priester een kan naar hem, getuige, gooide
omdat hij dacht dat getuige mr Jacob was. Getuige vond dit niet leuk. Terwijl mr Jacob en priester
Pleunis nog met elkaar overhoop lagen, heeft getuige geholpen hen uit elkaar te halen, zodat ze de
Wijnkelder verlieten en naar buiten gingen, waar zij elkaar met stenen e.d. gegooid hebben. Getuige
weet niet of zij iemand raakten of dat er gewonden vielen.
Blaffert Wijnboeff getuigt dat hij in het begin er niet bij geweest is, maar dat mr Jacob en priester
Pleunis onenigheid kregen tijdens het spelen en dat zij beiden het geld wilden hebben. De schijven op
het speelbord vielen eraf en getuige weet niet anders dan dat priester Pleunis de eerste was die met
het bord naar mr Jacob gooide.
Nr. 585

FOLIO:

155

DATUM:

9 augustus 1539

-Van schipper Jan Pauwelsz en de schuitman die overvaren is.
Henrick ter Laer en Thonis van Neerden getuigen dat zij zaterdagochtend met schipper Jan Pauwelsz
uit Amsterdam kwamen en dat zij gezien hebben, toen zij met hun schip bij Peuraalsweerd kwamen
en wilden aanleggen, dat twee schepen voor de boeg van hun schip lagen. Omdat ze niet tegen de
wind in konden varen en de schipper het schip niet kon wenden, is hun schip met geweld tegen een
van de schuiten gevaren, die zwaar beschadigd raakte. Zij melden dat de schipper er niets aan kon
doen en dat alles tegen zijn wil gebeurde. Thonis van Neerden getuigt dat hij de scheepslui kort
daarvoor toeriep dat ze er aankwamen en dat het schip niet goed te navigeren was.
Nr. 586

FOLIO:

155v

DATUM:

18 augustus 1539

-Van de doorgang van Johan Kroese.
Bernt Cappe, roedendrager en Marten van Deventer, burgers van deze stad, getuigen dat zij goed
weten dat vroeger als men vanuit de gelagkamer van wijlen Albert Kruese, nu toebehorend aan Johan
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Kruese, naar de keuken ging, dat men eerst via een kale muur in de zaal, waar nu nog het fundament
van ligt, naar een doorgang ging, breed 5 voet min een kwart, strekkend van de kamer van wijlen
Claes Kruese, die vroeger van Griette Kruse was, langs haar hof, bleekveld en plaatsje en waarvan
het fundament ongeveer 20 voet lang van de kamer tot aan de middengevel loopt. Die gang liep via
de middengevel, die de zaal en de keuken van elkaar scheidt, langs een stoepje, strekkend tot aan de
keuken van wijlen Albert Kruse, ongeveer 12 voet en 1 kwart vanaf de middengevel tot aan de gang
en het stoepje. Toen liep de keuken van wijlen Albert Kruse vanaf de middengevel waar nu de
schoorsteen staat, tot aan het stoepje en de doorgang van 16 voet en 1 kwart lang, wat nog te zien is
aan de muur achter de steunbalken, naast de hof aan de zuidzijde van de deur waardoor men naar de
hof en de wasruimte gaat, welke deur eerst in de keuken van wijlen Albert stond, recht voor het
stoepje. Beiden weten goed dat het stoepje met de doorgang uitgebroken werden om de keuken te
vergroten tussen beide gevels, zoals de situatie nu is. Marten meldt verder dat toen hij hielp het
stoepje en de doorgang af te breken en de deur te verplaatsen, hij werkte als opperknecht. Zij melden
beiden dat in de gang aan weerszijden van de middengevel die de gelagkamer en de keuken van
elkaar scheidt, er in de muur naast Claes Kruse, of wijlen Griete Kruese, glasvensters waren om licht
te hebben langs de doorgang en ook boven het stoepje, waarvan één venster nog in de keuken is te
zien. Een deel van de andere vensters is nog te zien aan de andere zijde van de middengevel buiten
de keuken, waar ook de doorgang tot aan de kamer van Griete Kruese placht te lopen.
Reyner Timmerman getuigt dat hij met de maat van de stad de lengte van de doorgang en de keuken
gemeten heeft en dat alles is zoals Bernt Cappe en Marten van Deventer hebben gezegd.
Nr. 587

FOLIO:

156

DATUM:

18 augustus 1539

-Tussen Griete Robrechts en Alyt Reaels.
Janneken Liggers getuigt dat zij een tijd geleden op verzoek van Alyt Reaels met haar dochter Yde
Reaels naar Griete Robrechts is gegaan om Yde te geven wat zij nodig had en haar moeder zou haar
daarvoor betalen. Griete Robrechts heeft voor Yde Reaels gekocht een kleed van kamelot, zijden lint
en dunne stof; hoeveel het bij elkaar kostte, weet getuige niet. Zij vroeg aan Yde of haar moeder
tevreden was met hetgeen zij had gekocht, waarop Yde antwoordde dat zij het zelf wilde betalen.
Griete Robrechts zei tegen Yde dat zij niet om betaling van haar vroeg, zij was er tevreden mee dat
haar moeder betaalde.
Nr. 588

FOLIO:

156v

DATUM:

19 augustus 1539

-Van Thomas opte Kiste.
Alyt Backer getuigt dat Thomas opte Kiste en Goessen de metselaar op de avond voor OLV-dag in de
Broederstraat, na de completen, onenigheid met elkaar kregen. Zij heeft toen gezien dat Thomas opte
Kiste met zijn mes naar Goessen stak maar zij heeft niet gezien dat hij ermee gestoken heeft.
Henrick Coers getuigt dat hij terzelfdertijd uit het Paradijs in de Broederstraat kwam en zag dat
Thomas opte Kiste een getrokken mes in zijn hand had, maar heeft niet gezien dat hij ermee stak.
Nr. 589

FOLIO:

156v

DATUM:

19 augustus 1539

-Tussen Wolter Messemaecker en mr Johan Breda, secretaris.
Gysbert Jacobsz getuigt dat Arent Reynersz een tijd geleden zijn woordvoerder is geweest bij de
schout van Zwolle namens Jochem Sticker uit Amsterdam die het land van priester Claes Visscher,
gelegen in hetzelfde district, door drooglegging verkregen had; de begijnen van St. Geertruydt uit
Zwolle wilde uit dat land 4 g.g. per jaar hebben. Mr Johan Breda, die er bij was, zei dat het land vrij
was en dat de begijnen daartoe niet gerechtigd waren; tegen Wolter Messemaecker, ook aanwezig,
zei hij dat hij zich fatsoenlijk diende te gedragen, want hij leed geen schade en hij zou tevreden
gesteld worden.
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Arent Reynersz getuigt dat alles zo gebeurd is en dat hij ongeveer acht dagen geleden op verzoek
van Wolter Messemaecker naar Johan Breda is gegaan en hem heeft voorgehouden dat de 8½ g.g.
per jaar door Lubbert Stockman aan Wolter verkocht waren uit het land in kwestie, waarop Johan
Breda antwoordde dat hij Wolter uit dat land wel 5 g.g. per jaar wilde garanderen, waarvoor hij het
dokument van de 8½ g.g. jaarlijks moest laten zien.
Nr. 590

FOLIO:

157

DATUM:

20 augustus 1539

-Tussen Albert Raven en [ niet vermeld ]
Hermen Jansz, Cornelys Geertsz en Albert Sticker getuigen dat Albert Raven en zijn kinderen geërfd
hebben van Arentke Greve, de vrouw van Albert en moeder van zijn kinderen, van haar ouders een
stuk land gelegen bij de kapel, dat Aert Aertsz, zijn mede-erfgenaam, zolang had gebruikt, omdat de
dokumenten van de erfenis enige tijd kwijt waren. Getuigen zijn aanwezig geweest bij Cornelys thuis
in de Moriaen in Kampen, ongeveer zes weken geleden, waar Albert Raven met zijn familie en Aert
Aertsz ook waren en melden dat zij gehoord hebben dat Aert aan Albert en zijn kinderen vertelde dat
zij gerechtigd waren aan dat land en dat hij beloofde binnen acht dagen met zijn familie weer in de
stad te komen om te bewijzen hoe hij aan de toedeling van het land gekomen was. Hij wilde alles in
der minne scheiden en getuigen hebben ook gehoord dat Aert zich beklaagde en dat hij had gewild
dat Albert Raven 20 jaar eerder gesproken had.
Nr. 591

FOLIO:

157v

DATUM:

20 augustus 1539

Alyt Engberts getuigt dat haar vader en moeder in 1510 woonden in het huis van Jacob van Voerden
waar nu Henrick van Steenre in woont; zij weet dus heel goed dat wijlen Jacob van Voerden toen een
privaat, dat aan de gevel van Jacob stond, niet op de plaats, bij de deur naar de kamer, liet afbreken
en een ander privaat liet maken aan de zijkant in de hoek bij de zijmuur van wijlen Jan Cromme.
Geertruydt Engberts getuigt hetzelfde als haar dochter Alyt.
Nr. 592

FOLIO:

157v

DATUM:

23 augustus 1539

-Tussen Lubbert van Ensz en Symon Joncker, karveelschippers.
Jan van Ensz en Cornelys Claesz getuigen dat zij goed weten dat afgelopen maandag Lubbert van
Ensz aan de beurt is geweest om met zijn karveelschip van Amsterdam naar Kampen te varen. Zij
melden dat zij op de hoogte zijn omdat zij ook karveelschipper zijn en op hun beurt varen.
Jan Franckensz, karveelschipper, getuigt hetzelfde.
Nr. 593

FOLIO:

157v

DATUM:

26 augustus 1539

-Tussen Bernt die Roy en zijn broer priester Lambert.
Jacob Coster en Claes Coepsz getuigen dat zij 4 maart aanwezig zijn geweest bij priester Gheert
Vermensz, waar zij gehoord hebben dat priester Lambert die Roy tegen zijn broer Bernt zei dat hij de
11 gulden inhield die hij zijn broer Bernt schuldig was, omdat Bernt zijn haver had ontvangen en het
testament van zijn tante niet had betaald.
Nr. 594

FOLIO:

158

DATUM:

27 augustus 1539

-Tussen Luytyen van Vollenhoe en de weduwe van Bartholomeus in IJsselmuiden.
Alyt, de weduwe van Jelle Pelser, getuigt dat zij met haar overleden man de Dorenkamp, in het
gerecht Genemuiden gelegen, gepacht had van Grietgen Dorens en dat de pacht ervan wel betaald is.
Zij meldt dat zowel Bartholomeus, de neef van Grietgen Dorens, als Grietgen de pacht heeft
ontvangen.
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Nr. 595

FOLIO:

158

DATUM:

28 augustus 1539

-Tussen Wybrant Woltersz en zijn reders.
Geert Borchertsz getuigt en doet zijn gicht dat hij in 1537 omstreeks Kerstmis aanwezig is geweest in
de Gulden Arent, waar Wybrant Woltersz terzelfdertijd met de reders van zijn schip afrekende. De
afrekening werd genoteerd door secretaris Gerardus en Geert nam de aantekeningen mee naar huis
en overhandigde deze naderhand aan de reders. Geert had van Johan Kroese en Claes Witte, schout
te Kampen, als mombers over de kinderen van wijlen Claes Krueser en Claes Kroese, een zestiende
aandeel in het schip van Wybrant Woltersz gekocht, m.u.v. de gelden en vrachten die bij het schip
hoorden. Geert is naar Wybrant gegaan en heeft hem te kennen gegeven dat hij het 16 e deel van het
schip gekocht had en dat ze moesten overleggen wat er bij het schip hoorde, zodat ieder zou krijgen
wat hem rechtens toekwam. Wybrant antwoordde daarop dat er wel 400 gulden in het schip
geïnvesteerd waren en als Geert daarvan zijn deel betaalde zou hij niet misleid zijn. Tot nu toe heeft
Geert het geld niet betaald.
Nr. 596

FOLIO:

158v

DATUM:

1 september 1539

-Tussen Albert Raven en Arent Aertsz.
Henrick Kueper getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden, zittend op de visbanken, woorden
heeft gehad met Aert Aertsz over het land dat hij zo lang gebruikt had en dat Albert Raven vanwege
zijn vrouw geërfd had. Aert Aertsz zei tegen getuige dat hij afgelopen St. Jan had willen komen om
met Albert Raven, zo mogelijk, over het land in kwestie afspraken te maken.
Cornelys Gerrytsz, waard in de Moriaen, getuigt dat ook veertien dagen geleden Aert Aertsz in de
Moriaen kwam en tegen hem gezegd heeft dat hij met St. Jan met Albert Raven afspraken wilde
maken, ongeacht de wens van zijn familieleden.
Johan Tymensz getuigt dat hij, ongeveer een maand geleden, op verzoek van Albert Raven naar Aert
Aertsz is gegaan om te vragen of hij naar Kampen wilde komen, naar de Moriaen, om samen
afspraken te maken en Aert antwoordde toen dat hij op een vrijdag of zaterdag zou komen met zijn
familieleden. Hij wilde met Albert Raven, indien mogelijk, afspraken maken over het land.
Nr. 597

FOLIO:

159

DATUM:

2 september 1539

-Tussen Wolter Luytgensz en Albert Jacobsz.
Johan Wilmersz getuigt dat er onenigheid is tussen Wolter Luytgensz en Albert Jacobsz over de
betaling van een karveelschip, dat Albert Jacobsz aan Wolter Luytgensz verkocht had. Getuige heeft
een koggeschip van Bernt Jansz gekocht, waarover ook problemen over de betaling zijn ontstaan en
waarvoor zij met Pinksteren bij de schepenen voor de rechtbank zijn geweest. Getuige mocht Bernt
Jansz betalen in courante valuta en dat is ook gebeurd.
Jacob Reynersz getuigt dat hij ook een karveelschip gekocht heeft van Cornelys Claesz en hem
gisteren nog betaald heeft met geld dat hier gangbaar is, n.l. kronen voor 28 stuivers en snaphanen
voor 5½ stuiver.
Nr. 598

FOLIO:

159v

DATUM:

3 september 1539

-Tussen Jacob Reynersz en Cornelys Claesz.
Jonge Peter van Wyringen, Dirck Jan en Albert Jansz getuigen dat zij in het voorjaar geholpen hebben
de koop te regelen van een karveelschip dat Jacob Reynersz kocht van Cornelys Claesz. Zij melden
dat Cornelys daarbij beloofde aan Jacob dat het schip geen lekken had en evenmin planken, langer
dan 2 voet en een ½ voet breed, die niet deugden. Zo ja, dan zou Cornelys ze op zijn kosten laten
vervangen. Op die voorwaarden werd de koop gesloten.
Nr. 599

FOLIO:

159v

DATUM:
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Henrick van Diefholt en Aernt Reynersz getuigen dat er onenigheid is tussen Bartolt Evertsz en Gerridt
Smyt over een brief van een jaarlijkse rente van 3 g.g. min 1 oord gevestigd op het huis en erf van Jan
Willemsz en Heyle in Steenwijk. Getuigen zijn aanwezig geweest en hebben gehoord dat Bartolt zei
dat zijn broer Johan Evertsz van Andries Wever uit de Kuinre gekocht had uit dezelfde brief een
jaarlijkse rente van 5 oord afkomstig van Meynert Huegen. Wat er verder in dezelfde brief stond, had
zijn broer Johan zelf gekocht zodat Johan recht had op de brief.
Nr. 600

FOLIO:

160

DATUM:

12 september 1539

-Van de dochter van Jan ten Hove.
Fye Bolhoerne en Jutte Backer getuigen dat zij ongeveer 20 jaar geleden aanwezig zijn geweest bij
Johan Stellinck bij de voorbereidingen voor het huwelijk tussen Thys Hoelboem en Geertruyt, de
dochter van Jan ten Hove. De huwelijkslui waren voor Thys Hermen Struve en voor Geertruyt Henryck
Goytkensz. Getuigen melden dat zij goed weten dat Johan ten Hove bij de voorbereidingen beloofde
dat Thys en Geertruyt de huwelijksgaven direct zouden ontvangen en dat noch hij noch zijn vrouw ooit
enig goed van hen terug zouden nemen.
Nr. 601

FOLIO:

160

DATUM:

19 september 1539

-Van Folcker, de zoon van Ghys van Blocksyll.
Herman Aertsz getuigt dat Folcker, de zoon van Ghys van Blocksyll ongeveer acht dagen geleden in
de drift wilde vissen hier voor de stad, die getuige van de stad gehuurd had. Omdat getuige dat niet
wilde en het hem verbood, heeft Folcker, kwaad, naar zijn mes gegrepen en gedreigd hem te
verwonden. Getuige heeft niet gezien dat hij zijn mes geheel had getrokken.
Nr. 602

FOLIO:

160v

DATUM:

20 september 1539

-Tussen Arnt Lubbersz en Jacob Pannebacker.
Wibrant Woltersz, Thys van Heell, mr Reyner Metseler, Henrick Balmaecker en Dirick Tripmaecker
getuigen dat zij vanmorgen bij Luytken van Wilsum aanwezig zijn geweest, waar zij gezien en gehoord
hebben dat Jacob Pannebacker aan Arnt Lubbersz de overwaarde van zijn huis, huisraad en al het
gereedschap, zoals nu aanwezig, verkocht voor 120 g.g. , de gulden zoals die aan de landheer
betaald moet worden, m.u.v. hun kleding, kleinodiën en lijfstoebehoren. Arnt heeft hen 100 g.g.
betaald en de rest betaalt hij in vijf jaar.
Nr. 603

FOLIO:

160v

DATUM:

22 september 1539

-Tussen Peter Verderff en schipper Willem Hertgertsz uit Zwolle.
Evert van Dulman, Jasper van Mekelenberch en Jan ten Hove getuigen dat zij als bootslui met Willem
Hertgertsz op zijn schip zijn geweest vanuit Riga. Peter Verderff had in het schip losse hennep
geladen en klaagde dat een deel van de lading nat was geworden en bedorven. Getuigen weten goed
en hebben gezien dat de hennep hier en daar tussen de vaten neergelegd was en daarom was
bedorven.
Nr. 604

FOLIO:

161

DATUM:

22 september 1539

-Tussen de schuldeisers van Herman Munsterman en Bernt Sukenbacker.
Peter Lasman, onze beëdigde bode, getuigt dat in de afgelopen vasten Bernt Sukenbacker in Bremen
hem, getuige, had beloofd dat als het huis in Bremen van Herman Munsterman verkocht zou zijn, dat
zijn schuldeisers elk naar verhouding hun geld zouden krijgen.
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Nr. 605

FOLIO:

161

DATUM:

24 september 1539

-Tussen Peter Friese en Jacob Francke.
Claes Jansz, Arent Smyt, Luytgen Jansz en Thys Claesz getuigen dat Jacob Francke aan Peter
Friese een vrachtschip had verkocht en dat Peter van Albert van Wyringen 10 last rogge had in
geladen om naar Nijmegen te vervoeren. Getuigen werkten op het schip en Jacob Francken was ook
op het schip als aandeelhouder en hielp het schip op te knappen. Toen zij bij het Elter veer kwamen
en getuigen met Jacob Franckens aan land gingen om het schip te trekken, zagen zij dat Peter Friese
het schip slecht stuurde zodat het aan de grond liep; getuigen die het van te voren zagen aankomen,
riepen tegen de schipper dat het fout ging, dat hij de lijn langer moest laten om het schip van het
havenhoofd af te houden. Maar dat deed hij niet; ook de scheepsjongen waarschuwde de schipper,
maar die ging naderhand tegen hem tekeer. Getuigen melden dat zo het schip op het havenhoofd aan
de grond liep. Jacob Francke ging naar Kampen om van Peters vrouw de eerste termijn van het schip
te vragen en de andere termijnen in het stadsboek te laten noteren. Hij was niet gegaan om een licht
schip te halen, dat deed Peter zelf.
Nr. 606

FOLIO:

161v

DATUM:

24 september 1539

-Van Thonys, de zoon van Wessel Steygeman.
Mr Jacob van Graes, Willem van der Schere en Dirck Wesselsz getuigen onder ede dat mr Anthonys
Wesselsz een wettig kind is van Wessel zijn vader en Niese zijn moeder en dat mr Anthonys met
Anthonia Stevensdr, ook een wettig kind, volgens de regels van de kerk in de echt is verbonden.
Nr. 607

FOLIO:

162

DATUM:

3 oktober 1539

-Tussen Leffert Sticker en Adriaen Pouwells uit Hamburg.
Sallick van Campen, Marten Jorisz en Willem Diricksz getuigen onder ede dat wijlen Herman inde
Bock vorig jaar in Hamburg een brouwte Hamburger bier gekocht had ‘op het avontuur van de zee’
t.b.v. Leffert Sticker en getuigen. Wijlen Herman inde Bock heeft door storm en onweer verschillende
vaten bier over boord moeten zetten en is daarbij zelf omgekomen. Van de genoemde brouwte
Hamburger bier zijn niet meer dan 8 vaten aan land gekomen, die getuigen verkocht hebben. Zij
melden dat elk vat verkocht is voor ongeveer 1 ph.g.
Nr. 608

FOLIO:

162

DATUM:

13 oktober 1539

-Tussen Henrick inde Groene Dore en Willem Constinck.
Bartolt Jansz getuigt dat hij en Willem Constinck ongeveer een jaar geleden elk een segen [ viswater ]
uit de wateren van Tymen van der Veen gemijnd hebben bij Henrick inde Groene Dore. Hij vroeg toen
aan Willem Constinck om samen een kan of twee wijn te drinken en samen te betalen. Zij hebben
samen met hun mensen zitten drinken en gebruikten 9 kwarten wijn, waarvan getuige de helft betaald
heeft. Willem beloofde de andere helft te betalen.
Nr. 609

FOLIO:

162v

DATUM:

13 oktober 1539

-Tussen Alyt Jelles en Symon Jelles over de 100 gulden.
Jan van Lochum en Peter Hekelmaker getuigen dat zij goed weten dat Symon Jelles de 100 gulden
die zijn vader hem testamentair had gegeven, ontvangen heeft en dat Alyt Jelles Symon, in mindering
van de 100 gulden, ettelijke huiden gegeven heeft. Zij getuigen dat er bij de koop van de huiden
wrijving en onenigheid is geweest, die zij min of meer vergeten zijn; maar omdat zij het eens zijn over
de bezegelingen van de huiden, weten zij ook dat Symon zijn geld heeft ontvangen.
Nr. 610

FOLIO:

163

DATUM:
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-Tussen Dirick Dorre en zijn vrouw Janneken en Jan Worst over het onderhoud van een kind.
Geertgen, de vrouw van Johan van Grafhorst en Mense Stevens getuigen dat zij beiden goed weten
dat de vrouw van Jan Worst aan de pest is overleden en dat zij haar man Jan Worst een klein kind
van een jaar oud naliet, dat hij wilde uitbesteden aan de zuster van zijn overleden vrouw. Getuigen
melden dat het kind is uitbesteed aan Dirick Dorre en zijn vrouw Janneken voor 11 lichte ponden;
deze beloofden het kind graag een kwartaal te verzorgen.
Nr. 611

FOLIO:

163

DATUM:

24 oktober 1539

-Tussen Dirick Willemsz uit Wijhe, de weduwe van Swarte Michiell en Michiells erfgenamen.
Geert Ghyse en Grietgen Claesz getuigen dat zij goed weten en aanwezig zijn geweest, toen wijlen
Swarte Michiell sliep met de vrouw van Dirick Willemsz uit Wijhe; zij hebben gehoord dat wijlen Swarte
Michiell de vrouw van Dirick als ‘morgengave’ 20 Hoornsgulden gaf.
Nr. 612

FOLIO:

163v

DATUM:

3 november 1539

-Tussen Willem Vaelgen en Willem Brant.
Peter van Venloe en Goessen Goessensz, metselaars, getuigen dat Willem Vaelgen hen heeft
opgedragen zekere brandmuur bij de Beulstoren, waarvan de helft van Willem Vaelgen en de andere
helft van zijn vrouw is, af te breken en te herstellen. Zij zijn aanwezig geweest en hebben gehoord dat
Willem Brant, mede namens de vrouw van Willem Vaeltgen, beloofde voor het afbreken en weder
opbouwen van de muur 3 ph.g. te betalen.
Nr. 613

FOLIO:

163v

DATUM:

3 november 1539

-Tussen Kersken Goltsmit en mr Jan Sangmeister over het vat zalm.
Arent Coster getuigt dat mr Jan Sangmeister omstreeks Bartholomeus een vat zalm gekocht had dat
hij mee wilde nemen naar Brabant. Hij nodigde de getuigen uit om te komen kijken of de zalm goed
was en zij zijn naar Kersken gegaan en hebben gezien dat het vat open was; Kersken nam er een
stuk uit en beet er in. Getuigen zagen toen wel dat de zalm aan de bovenkant goed gezouten was,
maar hoe het in het midden of aan de onderkant was, is hen onbekend. De pekel van de zalm was
echter goed.
Nr. 614

FOLIO:

164

DATUM:

5 november 1539

-Van Peter van Ensz en Vrouwe over het kind.
Andries Lubbertsz, een bootgezel op het schip van Claes inde Zwaene, getuigt dat hij gezien en
gehoord heeft, toen hij afgelopen lente met de anderen op het schip was, dat de persoon die Vrouwe
wordt genoemd op het schip kwam bij Jacob Jansz uit Kampen, Kostverloren genoemd, die ook als
bootgezel op het schip werkte. Getuige heeft gezien dat Vrouwe bij Kostverloren drie of vier nachten
in zijn kooi sliep; ze zei dat hij haar echtgenoot was en dat het kind dat ze droeg, van hem was en van
niemand anders.
Wybe Andries getuigt dat Vrouwe afgelopen zomer bij haar thuis kwam waar nog andere vrouwen
waren en dat zij, getuige, constateerde dat Vrouwe zwanger was, wat ze eerst niet wilde weten; later
gaf zij toe dat Jacob Jansz, alias Kostverloren, de vader was en haar echtgenoot.
Nr. 615

FOLIO:

164

DATUM:

6 november 1539

-Tussen het convent op den Oirt en Willem de Nyemeyer uit Dalfsen.
Jan Berntsz getuigt dat Willem Nyemeyer uit Dalfsen in 1537 voor drie jaar van het convent op den
Oirt een erf in Dalfsen had gehuurd. Getuige was in 1538 dienaar van het convent en op bevel van het
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convent is hij in dat jaar omstreeks St Michael naar Dalfsen gegaan naar Willem Nyemeyer om hem
namens het convent de huur van het erf op te zeggen m.i.v. St. Petrus over een jaar, in 1540. Willem
antwoordde hem dat hij dat niet wilde, hij zou zelf naar de procuratrice gaan op den Oirt om met haar
over de pacht te onderhandelen. Dus is Willem veertien dagen later naar de procuratrice gegaan en
getuige meldt dat hij terzelfdertijd gehoord heeft dat de procuratrice Willem alles nog eens uitlegde. Zij
wilde niet dat Willem het erf langer gebruikte, want zij wilde het erf voor meer geld verhuren. Getuige
zegt dat Willem zich beklaagde maar tenslotte wegging en zei dat hij dus nog maar een jaar had om te
laten zien waar hij goed in was.
Nr. 616

FOLIO:

164v

DATUM:

6 november 1539

-Over het kind.
Femme, de vrouw van Laurens Dreger en Lutgert Jansz getuigen dat zij woorden gehad hebben met
Vrouwe, de moeder van het kind, aleer zij in de kraam lag, over het kind, n.l. van wie het was; Vrouwe
antwoordde altijd dat het van Jacob was.
Thonys Hesseler, bootgezel, getuigt dat hij in de lente ook op het schip van Claes ten Hove was en
gezien heeft dat degene die Vrouwe wordt genoemd drie of vier nachten in zijn kooi sliep; hij hoorde
dat ze zei dat Jacob haar echtgenoot was. Van wie het kind is dat zij droeg, heeft getuige niet horen
zeggen.
Nr. 617

FOLIO:

165

DATUM:

6 november 1539

-Van Peter Claesz uit Ens over het kind.
Reyner van Drienhuysen en Dirick Henricksz getuigen dat zij vorig jaar met wijlen Hans Valkener mee
geweest zijn op zijn schip en dat toen ook Peter Claesz uit Ens op het schip was als schieman. Zij
melden dat zij en Peter Claesz de 6e thuis kwamen in Kampen van de reis, na St. Maarten, nu een
jaar geleden; vóór St. Maarten waren ze niet in Kampen.
Nr. 618

FOLIO:

165

DATUM:

8 november 1539

-Van Willem Vaeltgen en Ghyselle Velicks.
Willem Brant en Goert de voorspreker getuigen dat Willem Vaeltgen en Ghyselle samen onenigheid
hadden over een scheur in hun beider zijmuur; de kwestie was aan het gerecht overgedragen. De
muur zou afgebroken moeten worden en daarna opnieuw gemetseld worden. Namens Ghyselle, zijn
getuigen gaan praten met Willem Vaeltken en zijn tot overeenstemming gekomen dat hij de muur zou
laten afbreken en weer laten opbouwen op zijn kosten zoals de Raad had beslist. Ghyselle zou voor
haar deel 3 ph.g. betalen. Zij melden verder dat zij later de muur gecontroleerd hebben en
constateerden dat de muur nergens afgebroken of opnieuw gemetseld was zoals de Raad had
bevolen.
Nr. 619

FOLIO:

165v

DATUM:

12 november 1539

-Tussen Dirick van Ysselmuyden en Jan van Almeloe en hun adherenten.
Bernt van Coesvelt, metselaar en Jan Berntsz, timmerman, getuigen dat het onderste gedeelte van de
achtergevel van het huis van Dirick van Ysselmuyden ongeveer drie jaar geleden ’s nachts ingestort
is. Getuigen melden dat zij de volgende dag door Dirick van Ysselmuyden en diens broer Ernst van
Ysselmuyden gehaald werden om de achtergevel weer te stutten. Zij hebben de gevel gestut vanaf
beneden tot aan de ramen.
Nr. 620

FOLIO:

165v

DATUM:
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Coert Jacobsz en Bernt Luytkenszs, metselaars, getuigen dat zij op bevel van Dirick van Ysselmuyden
het bovenste gedeelte van de gevel van zijn huis dat gestut werd, hebben afgebroken en weer
opgemetseld tussen beide zijmuren, zonder de ankers uit te nemen of schade te veroorzaken.
Nr. 621

FOLIO:

166

DATUM:

12 november 1539

-Tussen Luytgen Smit en Jan Droes.
Sweer Brouwer, Geert Schilt en Douwe Kuper getuigen dat Luytken Smit en Geert van Coesvelt
samen 4 last rogge gekocht hadden van Peter Vriese en dat Luytgen Smit daarvan 2 last overgedaan
heeft aan Jan Droes. Geert van Coesvelt en Peter Vriese kregen onenigheid over de betaling en
getuigen melden dat zij ongeveer veertien dagen geleden aanwezig waren bij Peter Vriese bij de
bemiddeling; er werd afgesproken dat Luytken en Geert de rogge zouden betalen aan Peter Vriese,
de helft in Hollands geld, zoals gebruikelijk was in Amsterdam en de andere helft in goud geld, zoals
hier in Kampen gebruikelijk was, geen witgeld [ zilver ].
Getuigen melden verder dat iedereen tevreden was met de uitspraak en de rogge werd betaald.
Nr. 622

FOLIO:

166

DATUM:

15 november 1539

-Van Cleyn van Lewaerden.
Steven Egbertsz getuigt dat hij met Cleyn van Lewaerden, zijn gezel, gisterennacht omstreeks half
vier zijn wachtronde moest doen en toen zij bij de IJsseltoren kwamen, wilde Steven een knuppel
ophangen volgens een oud gebruik; Cleyn van Lewaerden zei toen tegen hem dat hij er twee moest
ophangen. Omdat getuige dat niet wilde doen, trok Cleyn van Lewaerden zijn degen en stak naar
Steven en sloeg hem drie maal, op zijn arm, zijn schouder en zijn jas. Getuige moest hem ontwijken
maar is daarbij in een sloot gevallen. Toen getuige zei dat hij zich bij de marktmeester zou beklagen,
antwoordde Cleyn van Lewaerden dat hij hem dan met zijn degen zou doorsteken.
Nr. 623

FOLIO:

166v

DATUM:

17 november 1539

-Tussen Claes van den Veen en Alphert van den Veen.
Herman Symonsz getuigt dat hij in 1531 waard was in de Gulden Helm onder de Clocke en dat
Alphert van den Veen in hetzelfde jaar het achterhuis van de Gulden Helm liet afbreken. Hij weet heel
goed en herinnert zich dat Claes van den Veen met Bernt Prior daar in huis kwam en Alphert
gerechtelijk liet verbieden het huis af te breken, maar Alphert heeft dat toch gedaan.
Nr. 624

FOLIO:

167

DATUM:

17 november 1539

-Tussen Luythien Jansz en Remmolt Gerrytsz.
Bernt, kapelaan van de OLV memorie, getuigt dat Albert[ je], de weduwe van Geert Luythens, in de
zomer omstreeks St. Jan ziek was. Priester Bernt is daarom gehaald om haar biecht te horen en de
sacramenten toe te dienen; hij meldt dat zij nog geheel helder was en hem bekende dat zij met haar
overleden man van Luythien Jansz en diens vrouw, haar schoonouders, 27 ph.g. hadden geleend. Zij
hebben hen daarvoor als onderpand gegeven een rentebrief van 3 hoornsgulden per jaar die zij wilde
aflossen met St. Michael als zij haar vee verkocht zou hebben. Priester Bernt is bereid dit onder ede
te verklaren.
Nr. 625

FOLIO:

167

DATUM:

18 november 1539

-Van Geertruydt ten Hove en haar vader.
Lubbert Lubbertsz getuigt dat hij gehoord heeft toen Geertruydt ten Hove met wijlen haar vader, Johan
ten Hove, op het Raadhuis geweest was voor recht, dat zij op schandalige wijze tegen haar vader
tekeer ging, waarvoor meerdere mensen haar aanspraken. Hij meldt dat Geertruydt zei dat hij haar
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vader niet was maar een dief en moordenaar, dat hij naar Enkhuizen moest om op het rad gelegd te
worden en dat het zijn verdiende loon zou zijn.
Thys van Eyll getuigt dat hij ook op het Raadhuis is geweest en gehoord heeft dat Geertruydt ten
Hove tekeer ging. Hij meldt dat hij vroeg wat er aan de hand was en hoorde dat Geertruydt haar vader
een dief en een verrader had genoemd, wat getuige niet acceptabel vond: een kind kon dat niet doen
tegen haar vader.
Jacob Schroer getuigt dat hij op het Raadhuis kwam toen Geertruydt de raadskamer verliet. Hij heeft
gezien en gehoord dat zij zeer ontstemd was en tekeer ging tegen haar vader. Hij zei haar daarom
dat ze zich moest schamen en als zij zijn dochter was, zou hij haar wat aandoen. Hij meldt dat hij door
andere mensen die daar stonden, hoorde zeggen dat Geertruydt haar vader een dief en verrader had
genoemd.
Nr. 626

FOLIO:

167v

DATUM:

19 november 1539

Herman Smit getuigt dat hij drie of vier jaar geleden langs het huis van wijlen Jan ten Hove liep en
hoorde dat Jan en zijn dochter Geertruydt ruzie met elkaar hadden en dat Jan o.a. zei: “Hoer, als je
voor de deur stond, zou ik je schoppen.” Geertruydt antwoordde daarop: “Dief, je bent het niet waard
om mij te slaan. “ Getuige had gedronken en ging weer verder.
Nr. 627

FOLIO:

168

DATUM:

20 november 1539

-Tussen Floris Thysz en Dirickgen Olde.
Jan Jansz, Henrick Stevensz, Jan Lambertsz , Albert Henricksz en Jan Cornelysz getuigen dat
Dirickgen Olde wijlen Floris Thysz nog 2 ryder en 3 snaphanen schuldig was, afkomstig van elft en
spiering die zij van Floris gekocht had. Zij melden dat zij vaak van Floris gehoord hebben vóórdat hij
stierf, want zij visten altijd met hem, dat Dirckgen Olde hem de 2 ryder en 3 snaphamen nog niet
betaald had en dat zij hem die nog schuldig was.
Nr. 628

FOLIO:

168

DATUM:

22 november 1539

-Tussen Mechtelt Ogiersdochter en Griete Remmolts.
Bernt, kapelaan van de OLV memorie, getuigt dat hij bij de weduwe van Geert Luythensz is geweest,
haar biecht heeft gehoord en haar het laatste sacrament heeft toegediend. Voordien heeft zij in haar
testament vermeld dat zij Mechtelt Ogiersdr 2 ph.g. gaf en haar dochter Aegte haar grijze jasje. Hij
meldt verder dat hij hiervan een cedule geschreven heeft die hij aan Luythien Jansz heeft gegeven
want hij wilde hem lezen. Toen Luythien de cedule weer teruggaf, heeft getuige hem aan Griete
Remmolts gegeven.
Thyman, de weduwe Folckerts, getuigt dat Griete Remmolts haar gezegd heeft dat priester Bernt haar
de testamentaire cedule heeft overgedragen en nog veel meer. Zij weet dus goed dat Mechtelt en
haar dochter hebben gekregen wat hen beloofd was.
Nr. 629

FOLIO:

168v

DATUM:

26 november 1539

-Tussen Luythien Jansz en Remmolt Petersz.
Broeder Symon, Cellebroeder, Henrick Cuper en Hermen Backer getuigen dat Luythien Jansz
afgelopen zomer zijn zoon Gheert Luythensz, die aan de pest leed, liet manen voor 25 gulden. Beide
getuigen waren daarbij aanwezig en hebben gehoord dat broeder Symon tegen Gheert zei toen deze
aanspreekbaar was, dat zijn vader zei dat hij hem 25 g.g. schuldig was; broeder Symon vroeg hem
naar waarheid te antwoorden nu hij de dood in de ogen keek. Gheert zei dat het waar was, dat zijn
vader hem het geld had geleend, maar dat hij op 1 gulden na, alles had terugbetaald. Daarna stierf
Gheert en de broeder is bereid dit onder ede te verklaren.
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Nr. 630

FOLIO:

169

DATUM:

26 november 1539

-Tussen Wybrant Woltersz en Ghysbert Hoyer.
Johan Vries getuigt dat hij in de zomer twee jaar geleden met zijn schip in Dantzig is geweest.
Wybrant Woltersz was daar ook met zijn schip met een lading rogge, die hij niet verder kon vervoeren
omdat zijn schip een lek had opgelopen. Hij wilde dat getuige de lading rogge overnam om naar
Amsterdam te brengen. Hij zou dezelfde vrachtprijs betalen als een ander. Omdat getuige andere
goederen had ingeladen, was dat niet mogelijk en Wybrant richtte zich tot Ghysbert Hoyer die daar
ook was. Met toestemming van Wybrant, nam Ghysbert de lading over en Wybrant zou hem de vracht
betalen. Volgens getuige was de vrachtprijs voor een lading rogge 1 pond groot.
Willem van Runen getuigt dat hij schrijver is geweest op het schip van Johan Vries en dat Johan
terzelfdertijd 1 pond groot ontvangen heeft als vrachtprijs voor een lading rogge.
Nr. 631

FOLIO:

169v

DATUM:

26 november 1539

-Van Thys Claesz.
Jacob van Graes getuigt dat hij ongeveer vier of vijf jaar geleden beslag had laten leggen op de
goederen van Thys Claesz en dat hij terzelfdertijd met de vrouw van Thys naar wijlen Johan van der
Vecht is gegaan. Hij meldt dat Jan van der Vecht hem beloofde dat hij tevreden zou zijn, hij wilde
ervoor zorgen dat Thys geen schade zou lijden; hij meldt daarom dat hij de zaak zou laten rusten.
Nr. 632

FOLIO:

169v

DATUM:

26 november 1539

-Tussen Frans inde Parse en Alyt van Wilssum.
Claes Soeteman getuigt dat Frans inde Parse van Alyt van Wilssum een huis in de Nieuwstraat had
gehuurd voor drie jaar, waar hij nu met Pasen uitgegaan is. Toen Frans ongeveer een jaar in dat huis
had gewoond bleek het niet geheel dicht te zijn en Frans kon er niet droog wonen. Hij meldt dat Alyt
van Wilssum hem toen beloofd heeft het huis te laten repareren zodat het droog bleef. Mocht zij dat
niet doen, dan kon Frans gratis een jaar in het huis wonen. Hij meldt verder dat hij goed weet dat in de
periode dat Frans er woonde, Alyt het huis niet heeft laten repareren.
Albert Claesz getuigt dat alles zo gebeurd is.
Henrick Jansz getuigt dat alles gegaan is zoals Claes Soeteman heeft getuigd.
Nr. 633

FOLIO:

170

DATUM:

27 november 1539

-Over het gevecht van Cornelys Maler in de Wijnkelder.
Jan Nabbe getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden zat te drinken in de Wijnkelder met Cornelys
Maler en anderen. Hoewel Cornelys bij hen zat, heeft hij woorden gekregen met priester Jeroen
Cornelysz, die met andere priesters aan de kist zat te drinken. Getuige weet niet waar het over ging.
Voor zover hij zich herinnert, heeft priester Jeroen een kan naar het hoofd van Cornelys Maler
gegooid en daarna trok Cornelys Maler zijn mes en stak naar priester Jeroen. Getuige heeft geholpen
hen uit elkaar te houden, maar heeft niet gezien of Cornelys iemand had geraakt. Hij meldt verder dat
Cornelys daarna weer naar de kist ging, naar Jeroen Cornelysz en de andere priesters die erbij zaten
en heeft daar naar de priesters gestoken; bij de worsteling is Cornelys onder de voet gelopen. Getuige
heeft Cornelys zijn mes afgenomen en hen weer uit elkaar gehaald. Met het mes van Cornelys is
getuige naar huis gegaan; hoe het verder met hem gaat, weet hij niet.
Geert van Wije, wijnknecht, getuigt dat Cornelys Maler met anderen in de Wijnkelder had zitten
drinken en bij de kist kwam om af te rekenen. Hij vroeg aan getuige of hij maar voor één kwart moest
betalen, waarop de wijnknecht zei dat het wel goed was. Toen ging Cornelys betalen en wilde getuige
vals geld geven, dat deze niet accepteerde. Zij kregen onenigheid, waarom weet getuige niet. Priester
Albert ten Toorn, priester Jeroen Cornelysz en de anderen zaten aan de kist en dronken, een van hen
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zei tegen Cornelys dat hij geen moeilijkheden moest maken. Getuige meldt dat Cornelys direct
opstond, zijn jas uittrok en zijn mes pakte om naar de priesters te steken. Priester Jeroen pakte een
mengele kan om die naar Cornelys te gooien. Priester Albert ten Toorn, die naar de koelkamer was
gegaan, werd bij terugkomst door Cornelys aangevallen, maar hij werd niet geraakt. Getuige en Jan
Nabbe hebben hen uiteen gehaald.
Mr Hans Bussenschutter getuigt dat hij terzelfdertijd als Cornelys en de priesters in de Wijnkelder was.
Hij zat bij de priesters totdat de waakklok luidde, waarop hij naar de wacht is gegaan. Kort daarna
hoorde hij rumoer in de Wijnkelder en de mensen riepen om de wachters. Hij ging er direct naar toe en
zag dat Cornelys Maler zijn mes in de hand had en tekeer ging als een gek. Getuige zag wel dat
Cornelys het gemunt had op de priesters die getuige niet kende. Hij ging naar Cornelys toe en haalde
het mes uit zijn hand zodat hij daarmee geen kwaad kon doen. Getuige heeft niet gezien of hij iemand
had geraakt of gestoken.
Nr. 634

FOLIO:

171

DATUM:

27 november 1539

Goessen Klinckenborch getuigt dat hij het rumoer in de kelder gehoord heeft en gezien heeft dat
Cornelys Maler zijn mes in de hand had en tekeer ging als een gek. Hij meldt dat Cornelys met de
priesters die aan de kist zaten te drinken ruzie kreeg en in het wilde weg naar hen stak; getuige zag
ook dat Cornelys in het hout stak, maar niemand raakte.
Nr. 635

FOLIO:

171v

DATUM:

28 november 1539

-Tussen de kinderen van Claes Kroeser en de erfgenamen van Henrijck Voorn.
Herman Claesz getuigt dat hij gedurende 20 jaar namens wijlen Marten Voorn een bepaald stuk dijk
gerepareerd en onderhouden heeft van één roede groot, gelegen boven de poort in de buurt van het
gerecht; hoe groot het deel van Marten was, weet getuige niet. Hij meldt dat hij met wijlen Marten wel
tevreden was, of hij hem nu betaalde of niet.
Herman Scheve getuigt dat hij zes jaar lang de roede dijk heeft onderhouden en dat de weduwe van
Claes Kroeser hem daar altijd voor betaald heeft. Egbert ten Bossche, als momber over de kinderen
van Claes Kroeser, heeft hem het laatste jaar betaald.
Nr. 636

FOLIO:

171v

DATUM:

27 november 1539

-Tussen Andries Tymmerman en Ernst van Ysselmuyden.
Mr Jan Mathysz getuigt dat hij een tijd geleden aanwezig is geweest bij Ernst van Ysselmuyden, waar
Johan van Edam en Cornelys uit Texel van Ernst een bos kochten, dat Eze heette, voor 840 ph.g. de
gulden van 25 stuiver Brabants. Omdat Jan van Edam geen borg wilde stellen, heeft Andries
Tymmerman met zijn zoon daarna zijn plaats ingenomen en zou borg stellen voor de betaling van het
hout met zijn zoon en Cornelys uit Texel. Zij hadden woorden over het soort geld waarmee ze zouden
betalen. Andries wilde voor de ph.g. 1 ryder en 1 stuiver geven en mr Johan twijfelde of Ernst daar
tevreden mee zou zijn. Er werd ook over andere artikelen van de documenten gesproken.
Evert Jorysz getuigt dat hij aanwezig is geweest in het Brigitten huis toen Andries Tymmerman met
zijn zoon de plaats van Jan van Edam innam. Hij herinnert zich dat Andries zei dat hij voor de ph.g. 1
ryder met 1 stuiver wilde geven.
Arnt Lubbertsz, Albert Seylmaecker en Willem van der Scheve getuigen hetzelfde.
Nr. 637

FOLIO:

172

DATUM:

27 november 1539

-Tussen Thys Hoelboem en zijn scheepsvolk.
Frans Jansz, Lambert Henricksz en Thonis Kruensz getuigen dat zij omstreeks St. Michael met het
schip van Thys Hoelboem weer naar Texel waren gegaan; vanwege storm en onweer niet naar
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Bergen konden zeilen, heeft Thys hen gevraagd of zij met de helft van de gage genoegen wilden
nemen, omdat hij de reis niet kon afmaken. De bemanning ging hiermee niet akkoord en wilde dat
Thys hen nog elk een Joachims daalder zou geven. Thys zei dat hij boven de ene g.g. hen nog twee
vaatjes haring wilde geven, waarmee zij tevreden waren m.u.v. twee of drie mannen die dit niet
wilden.
Nr. 638

FOLIO:

172v

DATUM:

28 november 1539

-Tussen Gysbert Hoyer en Wybrant Woltersz.
Henrick Hodde getuigt dat hij in 1536 van Hans Bruynsz voor 13 last rogge de vracht ad 6
koopmansgulden de last had ontvangen; de rogge kwam met schipper Gysbert Hoyer uit Dantzig.
Nr. 639

FOLIO:

DATUM:

-Tussen Theus Baers, Jan Aeffgensz en Lubbert van Geelmuden.
Johan Petersz en Johan Schaep getuigen dat Lubbert van Geelmuden Theus Baers, Jan Aeffgensz
en anderen bootgezellen had ingehuurd om naar Bergen te varen. Omdat het te laat in het jaar was
en Lubbert geen moed had om de reis naar Bergen te volbrengen, melden zij dat zij een week of zes
geleden, op het Vlie gehoord hebben, dat Lubbert tegen de bemanning zei dat de winter voor de deur
stond en dat de reis maar Bergen niet kon doorgaan en dat hij van plan was weer naar Amsterdam te
gaan, waar hij kans had een reis naar Harwich of Hamburg te krijgen. De bemanning wilde de
volledige gage krijgen zoals beloofd was en niets anders. Getuigen weten niet welke afspraken
daarna gemaakt zijn, maar zij hebben wel gehoord dat de bootgezellen zeiden dat als Lubbert van
Geelmuden niet de volle gage zou betalen, zij de hele winter bij hem zouden blijven en hij hen kost en
inwoning moest verlenen. Daarna hebben zij het anker gelicht en zijn weer naar Enkhuizen en
Amsterdam gevaren.
Nr. 640

FOLIO:

173

DATUM:

2 december 1539

-Tussen Andries Tymmerman en Ernst van Ysselmuden.
Tyman van der Veen getuigt en doet zijn gicht dat hij ongeveer twee jaar geleden aanwezig is
geweest in het Brigitten huis in de Eenhoorn, waar het hout verkocht werd tussen Ernst van
Ysselmuden en Andries Tymmerman. Hij meldt dat van de koop een cedule werd gemaakt die beide
partijen ontvingen, gekopieerd door Gerardus de secretaris die er twee charters van had gemaakt.
Getuige weet echter niet welke termen gebruikt zijn om de ph.g. te betalen met 1 ryder en 1 stuiver of
niet.
Nr. 641

FOLIO:

173v

DATUM:

2 december 1539

-Tussen Geert van Brevoert en Henrick Stevensz.
Jan Symonsz getuigt dat Geert van Brevoert Henrick Stevensz had aangenomen op zijn schip, eerst
als scheepsjongen en daarna als kok, om met hem naar Dantzig te varen. Hij meldt dat hij van Henrick
niet anders weet dan dat het een goede jongen is en dat hij, gezien zijn leeftijd, liever bij de gezellen
zat dan aan het werk was.
Roeloff Geertsz en Wessel Henricksz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in Dantzig en hebben
gezien en gehoord dat Geert van Brevoert over Henrick Stevensz, die hij als kok had aangenomen,
zei dat hij niet goed genoeg was als kok, want hij had een voorraad bier slecht bewaard en dat hij hem
daarom liet gaan.
Nr. 642

FOLIO:

173v

DATUM:

-Tussen Thys Hoelboem en zijn bootgezellen.
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Claes van Rysen, Jan Gerritsz en Reyner van Drienhuysen getuigen dat zij ongeveer een maand
geleden op de [ gerechts ]dag van Thys Hoelboem gevraagd zijn naar de onenigheid die Thys had met
zijn bootgezellen. Zij hebben gehoord dat de bootgezellen zeiden dat ze Thys gemaand hadden voor
de twee vaatjes haring die hij hen beloofd had te geven voor de reis die niet doorging. Thys heeft hen
de haring niet willen geven en de bootgezellen wilden zich toen niet aan hun afspraak houden. Thys
zei dat hij de haring pas wilde geven als ze allemaal bij elkaar waren.
Nr. 643

FOLIO:

174

DATUM:

3 december 1539

-Tussen de gildemeesters van de metselaars en Coert Jacobsz en Groene Berent.
Dirick van Ysselmuyden getuigt dat hij omstreeks St. Jacob Coert Jacobsz en Groene Berent samen
twee stukken werk opdroeg, het stuk voor 9 ph.g. Hij heeft dit ook betaald aan Coert. Coert en Berent
hebben samen wel 5 of 6 dagen aan het werk besteed, vóórdat Coert zijn knecht meenam naar het
werk.
Willem Clupell en Jan Daemsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen Coert en Berent die
stukken werk opgedragen werd. Zij hebben beiden 5 of 6 dagen alleen staan werken voordat Coert
zijn knecht meenam.
Nr. 644

FOLIO:

174

DATUM:

5 december 1539

Henrijck Ballemaecker getuigt dat Coert de metselaar tegen het metselaarsgilde in heeft gehandeld
door een knecht aan te nemen buiten het gilde om, waarmee de gildemeesters het niet eens waren.
Hij meldt dat Coert het geschil heeft overgedragen aan getuige als gildemeester, Jacob Pannebacker
en Geert Pannebacker. Als mr Reyner daarbij was geweest, hadden zij ook een uitspraak gedaan.
Jacob Pannebacker en Geert Pannebacker getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in het Brigitten huis
in de Eenhoorn, om de genoemde onenigheid tussen de gildemeesters en Coert de metselaar te
helpen oplossen. Zij melden dat zij Coert vroegen de zaak aan hen over te dragen om de grootste
kosten te vermijden. Daarom heeft Coert de zaak half / half aan hen overgedragen, want zij hebben
geen uitspraak gedaan.
Nr. 645

FOLIO:

174v

DATUM:

5 december 1539

-Tussen Jacob Evertsz en Jan Roeloffsz uit Oldebroek.
Mr Herman Glauwe getuigt dat Asse Wittensz en zijn vrouw Lysbeth met hun gekozen momber in
1460 op St. Maria Magdalena ( 20 juli ) aan Alyt Venen, de weduwe van Arent Woltersz, een rente van
2 mud rogge per jaar verkocht hadden, gevestigd op een zesde deel van een bepaald erf, huis en hof
in Oldebroek, met 12 morgen land met alle toebehoren, aan de oostzijde Hermen Lambertsz en Geert
Wolffsz en aan de westzijde Arent Henrijcksz erfgenamen, strekkend van het erf van de erven
Henrijcksz tot aan het land van Gerryt Wolffsz, ten noorden aan het kerspel Doornspijk. Hij meldt dat
Johan Roeloffsz en zijn vrouw Anna in 1533 hem als executeur van het testament van wijlen Jutte
Veene de jaarlijkse rente van 2 mud rogge hebben afgekocht met 26 g.g. van 28 stuiver Hollands de
gulden. Hij meldt verder dat daarmee het testament van wijlen Jutte betaald is en de rentebrief van de
rogge heeft Johan Roeloffsz gecancelleerd in mr Herman Glauwes aanwezigheid.
Nr. 646

FOLIO:

175

DATUM:

7 december 1539

-Tussen Arent Lubbertsz en Evert van Hardenberch en de zijnen.
Arnt Doeve getuigt dat er onenigheid is tussen Arnt Lubbertsz en Evert van Hardenberch en hun
adherenten enerzijds en Gheert Roloffsz ter andere zijde, over een stuk uitgegraven turfland dat
getuige t.b.v. Gheert Roloffsz verzegeld zou hebben. Getuige verklaart dat hij nooit verzegelt heeft en
mocht er enige verzegeling hebben plaats gevonden, dat geheel buiten zijn medeweten is.
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Nr. 647

FOLIO:

175

DATUM:

7 december 1539

-Tussen Peter Schoemaecker en Bernt van Halteren.
Thys Hoelboem, Hans Wurst en Reyner van Drienhuysen getuigen dat er onenigheid is geweest
tussen Peter Schoemaecker en Bernt van Halteren over een bepaald geldbedrag dat Peter van Bernt
nog niet had ontvangen. Getuigen zijn er omstreeks Midzomer bij geweest bij Dirick Olden en hebben
de onenigheid opgelost; Bernt zou Peter de 4½ gulden betalen die hij vanaf Jacobi verschuldigd was.
Nr. 648

FOLIO:

175v

DATUM:

5 december 1539

Johan Segersz getuigt dat hij gisteren met Henrijck Rouenhoff, drager en met nog anderen, voor het
huisje van Lubbert Schoemaeckers stond en dat toen de pastoor uit het huis van Breda kwam. Hij
heeft gehoord en gezien dat Henrijck de drager zei dat daar de koeketer kwam, waarmee hij de
pastoor bedoelde; hij gaat weer naar Holland en daar eten zij dat graag.
Lubbert Schoemaecker getuigt dat hij gehoord heeft dat Henrijck de drager zei dat hij hem niets wilde
geven noch ontnemen, want zijn hoofd hangt als een koek-eter.
Nr. 649

FOLIO:

175v

DATUM:

10 december 1539

-Tussen Goessen Francken en Folcker Ghysen.
Gerryt Francken, Albert Johansz en Jochem van Vesten getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij
Jochem Gerrytsz in de Olifant omstreeks OLVrouwe, waar zij gezien en gehoord hebben dat Goessen
Francken Folcker Ghysen enige tijd als knecht heeft ingehuurd.
Nr. 650

FOLIO:

175v

DATUM:

10 december 1539

-Tussen Henrijck Hermansz en Jacob Jansz.
Claes Soeteman, Henrijck Petersz en Lambert Cannegieter getuigen dat zij aanwezig zijn geweest
ongeveer een jaar geleden bij Claes Bosman, waar zij gezien en gehoord hebben dat Henrijck
Hermansz aan Jacob Jansz twee kampen land verhuurde voor een periode van twee jaar, per jaar
voor 20 g.g., zonder verdere voorwaarden; hij zou daar 12 ossen op mogen zetten.
Nr. 651

FOLIO:

176

DATUM:

10 december 1539

-Tussen Wybrant Woltersz en Thonis van Neerden.
Claes van Rijssen en Jacob van Graess getuigen dat ongeveer twee jaar geleden toen schipper
Wybrant vanuit het oosten weer in Kampen kwam, hij voor het huis van Jacob van Graes stond en
vroeg aan getuigen of zij hun goederen in ontvangst wilden nemen of dat zij het voor de vrachtprijs
wilden laten liggen. Getuigen gingen zich beraden en besloten dat ze allebei hetzelfde zouden doen.
Jacob van Graes getuigt dat hij Claes van Rijssen een machtiging gaf om hun beider goederen te
ontvangen. Hij is dus naar Amsterdam gegaan en heeft de goederen in ontvangst genomen en zij
hebben beiden Wybrant de vracht ervan betaald.
Claes van Rijssen getuigt dat hij gezien heeft dat Thonis van Neerden ook zijn goederen in ontvangt
heeft genomen.
Nr. 652

FOLIO:

176

DATUM:

10 december 1539

-Tussen Geert van Brevoert en Dirckgen Olde.
Peter Henrijcksz, Dirrick Roeloffsz en Jasper van Meckelenborch getuigen dat zij in het schip van
Dicke Wernaer geweest zijn toen het hier lag en dat er op het schip ook twee bootgezellen waren, de
ene heette Gysbert en de andere Jan Warnertsz. Zij melden dat de twee bootgezellen in Noorwegen
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van hen weg zijn gegaan en dat getuigen weer in Kampen kwamen. Waar de twee gebleven zijn,
weten ze niet.
Nr. 653

FOLIO:

176v

DATUM:

12 december 1539

-Tussen schipper Jacob Annensz en Goessen Vranck over de vracht.
Marten Joriensz, Reyner Willemsz en Dirck Willemsz getuigen dat zij ongeveer acht dagen voor St.
Maarten met Jacob Annensz op zijn schip waren om naar Amsterdam te varen. Toen zij op het Diep
kwamen konden zij met Jacobs schip niet over het Diep komen en omdat buiten het Diep toen ook het
schip van Goessen Vrancken lag, hebben zij gehoord dat schipper Jacob en Goessen overeen
kwamen dat Goessen de vracht van Jacob zou overnemen voor de halve vrachtprijs, n.l. dat ze de
vracht zouden delen. Zij hoorden wel dat Goessen aanvankelijk 1 gulden vooruit wilde hebben, wat
Jacob niet wilde. Zij werden het eens dat de vracht half/half gedeeld zou worden en hiermee waren
beiden tevreden.
Nr. 654

FOLIO:

176v

DATUM:

12 december 1539

-Van Hille Thys boete.
Jfr Coenraedt, de weduwe van Johan van de Vechte, getuigt dat ongeveer twee of drie dagen voor het
overlijden van haar man, Mechtelt Bisscop bij haar kwam en zei dat wijlen haar dochter, Hille Thys,
haar geld schuldig zou zijn voor de verteringen van ettelijke soldaten die in de oorlog in haar huis
verbleven. Toen zij diezelfde dag dit aan haar man vertelde, zei deze dat Hille Thys hem ook geld
schuldig was voor Hamburger bier; maar volgens hem moest de stad dat betalen, evenals de
verteringen van de soldaten. Hoe groot de schuld was, weet getuige niet.
Nr. 655

FOLIO:

177

DATUM:

13 december 1539

-Tussen Thys Hoelboem en de stuurman van Henrijck den Uithouwer.
Henrijck te Laer en Peter Vriese getuigen dat Thys Hoelboem van zee was gekomen en met zijn
stuurman en loods onenigheid had over de gage. Zij melden dat zij omstreeks Allerheiligen als
zegsmannen van beide zijden gevraagd zijn bij Hans Blijffternicht, waar zij samen met Hans en Peter
van Wyringen een uitspraak hebben gedaan in deze kwestie. Thys Hoelboem zou zijn stuurman en
loods op hun volledige gage 2 koopmansgulden in mindering brengen en waarmee beide partijen
akkoord gingen.
Geertruydt, de vrouw van Hans Blijffternicht, getuigt dat de uitspraak op die manier bij hen is gedaan.
Nr. 656

FOLIO:

177

DATUM:

15 december 1539

-Tussen Claes Hermensz en Gerryken Huege.
Henrick Tymensz getuigt dat wijlen Claes Hermensz en Berent Varwar van de stad een deel van het
viswater van de Nateers gehuurd hadden. Op verzoek van de vrouw van wijlen Claes, zijn getuigen
naar Gerryken Huege gegaan om hem te vragen of hij i.p.v. Claes het viswater wilde huren. De
weduwe wilde er van af. Gerryken accepteerde het verzoek en nam de plaats van wijlen Claes over.
Hij heeft er het hele jaar gevist en het geld daarvan ontvangen.
Nr. 657

FOLIO:

177v

DATUM:

18 december 1539

-Tussen Lubbert van Genemuyden.
Jan Backer, schipper en Geert Egbertsz, stuurman, getuigen dat Lubbert van Genemuyden omstreeks
St. Jacob uit het schip van Johan 1½ last mout liet halen die Lubbe, zijn zuster, naar Genemuiden
stuurde. Getuigen melden dat de rest van het mout in het schip bleef en nooit een waarde had van
minder dan 23 gulden min 1 oord, zoals de last in kwestie.
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Henrick Brouwer getuigt dat hij terzelfdertijd van het mout een deel gekocht heeft en daarvoor contant
23 gulden betaalde.
Johan Brouwer getuigt dat hij gezien heeft dat Tele, de vrouw van Lubbert, van haar schoonzuster
aan betaling van de 1½ last mout 21 Jochems daalder ontving.
Nr. 658

FOLIO:

177v

DATUM:

2 januari 1540

-Van de verwonding.
Peter de bode getuigt dat bij Dirckgen Olde Jan Berntsz uit Deventer een verwonding heeft
opgelopen. Hij was bij het gelag en heeft gehoord dat Jan Berntsz en Willem Volcker, Peters broer,
samen onenigheid hadden en tekeer gingen over het gelag, want Jan Berntsz en Willem Volcker
hadden elk geld gewonnen bij het spelen. Willem wilde het geld voor het gelag gebruiken maar Jan
niet. Tenslotte greep Jan een kan, gooide deze naar Willem, maar raakte getuige Peter die er een
bloedende wond aan over hield aan zijn hoofd. Getuige stond op en ging naar de bierkelder en toen
Willem zag dat zijn broer Peter een bloedende wond had, greep hij Jan Berntsz bij zijn hoofd en
verwondde hem. Wat er verder gebeurde weet getuige niet want hij was in de bierkelder. Hij wil onder
ede verklaren dat hij niet handgemeen is geworden, noch gestoken of geslagen heeft. Alles is
gebeurd bij kaarslicht.
Willem Gerritsz getuigt dat hij op St. Stevendag met Peter Volckertsz en diens broer Willem en Jan
Berntsz uit Deventer bij Dirickgen Olde is geweest. Willem had een tijd geleden geld gewonnen van
Jan Berntsz met spelen en wilde nu dat Jan dat geld zou geven, maar Jan wilde net als Wibrant
Woltersz, het geld niet geven. Willem zei dat hij dan voor hem en zijn broer het gelag moest betalen,
maar dat wilde Jan evenmin. Hierover kregen zij ruzie, Jan Berntsz greep een kan en gooide hem,
maar getuige heeft niet gezien dat iemand geraakt werd. Zij ontliepen elkaar en Willem stak Jan
Berntsz. Getuige heeft niet gezien of iemand anders zich ermee bemoeid heeft of een mes had
getrokken. Het gebeurde bij kaarslicht.
Thewes Henricksz getuigt dat hij ook bij het gelag aanwezig was en gezien heeft dat Jan Berntsz
Peter Volckersz een kan naar het hoofd gooide en dat Willem Volckertsz, toen hij zag dat zijn broer
bloedde, Jan Berntsz met een mes te lijf ging. Hij heeft niet gezien dat iemand anders tussenbeide
kwam.
Dirckgen Olde getuigt dat zaterdag na Kerstmis bij haar zaten te drinken Jan Berntsz, Willem
Volckertsz en zijn broer Peter Volckertsz en nog andere mensen. Zij getuigt dat zij gezien en gehoord
heeft dat Willem Volckertsz aan Jan Berntsz vroeg of hij het geld wilde geven dat hij eerder van hem
gewonnen had. Jan Berntsz knipte met zijn vingers en zei dat hij dat niet wilde doen. Daarom kregen
zij ruzie: Jan greep een kan van de tafel en gooide die naar Willem en Peter Volckertsz kreeg hem
tegen zijn hoofd, zodat hij bloedde. Toen Willem zag dat zijn broer bloedde, trok hij zijn mes, stak Jan
Berentsz en bracht hem 5 of 6 wonden toe. Dit alles gebeurde ‘s avonds toen de kaarsen ongeveer
een half uur gebrand hadden.
Nr. 659

FOLIO:

178v

DATUM:

2 januari 1540

-Tussen Arent Lubbertsz en Henrick Pelser.
Lambert Santvuerder getuigt dat hij gezien heeft dat Arent Lubbertsz en Henrick Pelser ’s
anderendaags samen onenigheid hadden op de steiger over het Tolhuis; zij pakten elkaar bij het haar
en sloegen elkaar met hun vuisten, anders heeft hij niet gezien noch gehoord.
Ruerick van Roerloe getuigt hetzelfde.
Nr. 660

FOLIO:

178v

DATUM:

5 januari 1540

Geert Buter getuigt dat hij in 1537 in Kopenhagen is geweest, waar hij uit het schip van Dirick Adamsz
drie vaten talk heeft ontvangen, waarvan er één ‘n speciaal merkteken had en toebehoorde aan Hans
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Cock uit Lübeck; de andere twee waren niet gemerkt. Getuige heeft ook nog ontvangen porties talk
die uit de vaten, waarvan het hout verrot was, was gelekt over het gehele schip; hij heeft deze verpakt
in 5 Jopenvaten en naar Arent Hodde in Amsterdam gestuurd. Hij heeft verder geen talk uit het schip
van Dirick Adamsz ontvangen.
Nr. 661

FOLIO:

178v

DATUM:

8 januari 1540

-Tussen Jan Lambertsz en Peter Schoemaecker.
Bouwen Vriese en Marten Jorysz getuigen dat Peter Schoemaecker in Koningsbergen een partij
rogge had ingescheept met bestemming Kampen. Omdat het schip in kwestie in Koningsbergen bleef
liggen, heeft Peter tegen getuige gezegd dat de man uit Koningsbergen borg stond voor de rogge en
dat hij die weer ontvangen had.
Nr. 662

FOLIO:

179

DATUM:

9 januari 1540

-Tussen Kunne Raven en Jutte Raven tegen de weduwe van Claes ten Hove.
Willem Berntsz en Herman Wichertsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest aan de Noord-Afrikaanse
kust te Masegam voordat wijlen Claes ten Hove met zijn schip verging; zij hebben gezien dat Herman
Cocq aan Claes ten Hove 2 dubbele dukaten en Albert Geertsz 3 dubbele dukaten leende, die Claes
beloofde aan Herman en Albert wel degelijk terug te betalen.
Herman Tymansz en Jan van Ensz getuigen dat zij ook op het schip van Claes ten Hove zijn geweest
toen het achterbleef en ten onder ging. Zij hebben niet gezien dat Claes ten Hove Albert Geertsz noch
Herman Cocq op enige manier het geleende heeft terugbetaald. Zij getuigen des te meer dat ze
gehoord hebben dat in de tas van Albert niet meer dan 1 testoen [ zilveren muntje ] gevonden is.
Nr. 663

FOLIO:

179

DATUM:

9 januari 1540

-Tussen Peter Schoemaecker en Jan Lambertsz.
Jan Roeloffsz, Henrijck Wichertsz en Jacob Jansz getuigen dat zij ongeveer vier jaar geleden als
bootgezellen mee geweest zijn op het schip van Peter Schoemaecker naar Koningsbergen; het schip
was daar geladen met rogge bestemd voor Amsterdam. Omdat zij in de omgeving van Koningsbergen
tegen een paal zeilden, maakte het schip water en werd de rogge nat. Met de hulp van enige boeren
slaagden getuigen erin een deel van de lading te bergen, zodat die niet nat werd. De nat geworden
rogge gaf Peter Schoemaecker als betaling aan de boeren. Een burgemeester van Koningsbergen,
heer Bernt Boteker, had 17½ last rogge in het schip en hij nam alle rogge die getuigen geborgen
hadden, als zijn bezit, zonder ook maar iets aan de schipper te geven. Als hij niet alle rogge kreeg,
zou hij schipper Peter Schoemaecker gevangen zetten. Getuigen melden dat de schipper absoluut
niets van de rogge gekregen heeft.
Nr. 664

FOLIO:

179v

DATUM:

13 januari 1540

Herman Goessensz, bakker, getuigt dat hij ongeveer 35 jaar geleden woonde en een herberg had in
Heino bij de molen; Henrick Ruse en zijn vrouw Margriete legden in zijn huis hun getuigenis af voor de
schout, wijlen Henrick Ramelman, t.b.v. Willem Brant en diens erfgenamen over een jaarlijkse rente
van 2 mud rogge die Henrick Ruse en Margriete hadden uit het erf ter Borch bij de Kreyenschot in
Heino, gebaseerd op oude documenten die zij Willem Brant daarvan overdroegen. Getuige samen
met een genoot Henrick Jan Beerntsz waren daarbij keurnoten en gerechtslieden.
Roloff [je ], de vrouw van Hermen Goessensz, getuigt dat zij heel goed weet dat de gerechtelijke
opdracht in hun huis heeft plaats gehad zoals haar man heeft beschreven.
Nr. 665

FOLIO:

180

DATUM:
140

21 januari 1540
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-Tussen Peter Vriese en Robert Corvemaecker.
Goyken Goltsmit en Femme Willems getuigen dat Peter Vriese hen beiden deze morgen bij zich heeft
geroepen als getuigen; hij vertelde hoe Robert Corvemaecker, die ook aanwezig was, bij hem
gekomen was en zei dat hij daar een zakje met Joachims daalders had laten staan. Zij melden verder
dat Peter Vriese zei dat Robert had gezegd dat hij het zakje met geld coûte que coûte van Peter terug
wilde hebben. Zij melden dat zij later gehoord hebben dat Robert het zakje met geld weer terug had.
Nr. 666

FOLIO:

180

DATUM:

21 januari 1540

-Tussen Arent van Uterwijck en Symon Willemsz.
Cornelys in het Moriaens Hooft en Lubbe zijn vrouw getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden
aanwezig zijn geweest toen Arent van Uterwijck bij Symon Willemsz en Swarte Goyken 13 manden
met spiering inscheepte met bestemming Deventer. Afgelopen zomer was er ruzie over 4 manden die
die daarvan verdwenen waren en in handen van Luytken de Wylde waren gekomen, maar die Arnt
betaald wilde hebben. Getuigen melden dat zij gehoord hebben dat Symon en Swarte Goyken van
Arnt wilden weten wanneer dat was gebeurd; zij wilden de vier manden van Luytken de Wylde terug
hebben, waarvoor Arnt hen een half jaar de tijd gaf.
Nr. 667

FOLIO:

180v

DATUM:

22 januari 1540

-Tussen Evert Kule en Jan Cremer uit Bremen.
Johan Thonisz getuigt dat hij ongeveer 20 jaar geleden zaken gedaan heeft met Jan Cremer uit
Bremen in laken en andere artikelen en dat Evert Kule hem namens Jan Cremer terdege betaald
heeft. Over hoeveel geld het gaat, is getuige vergeten en hij meldt ook dat de rekeningen en
aantekeningen daarvan allang zijn verdwenen.
Nr. 668

FOLIO:

180v

DATUM:

23 januari 1540

-Tussen Thonis Hermansz uit Voorst en Jacob Henrijcksz over het ‘kindermaken’.
Jan Wolmersz getuigt dat hij aanwezig is geweest ongeveer vier jaar geleden bij Lubbert Reynersz,
toen Jacob Henrijcksz van Thonis Hermansz zijn buidel kocht op het ‘kindermaken’. Bij de
voorwaarden werd niet gezegd of het een echt of onecht kind zou zijn. Getuige vroeg daarom aan
Jacob Henrijcksz of Thonis een erkend kind kreeg, waarop Jacob antwoordde dat hij daarover niet
veel te zeggen had. Getuige meldt dat de koop van de buidel, voor zover hij zich herinnert, om 33
stuiver ging.
Willem Petersz getuigt dat ongeveer acht dagen later wijlen Jacob Henrijcksz, Thonis Hermansz en
andere mensen bij hem zaten te drinken en dat Jacob zei dat hij de buidel van Thonis Hermansz
gekocht had op zijn ‘kindermaken’, of het nu een echt of onecht kind was. Om hoeveel geld het ging,
weet getuige niet.
Nr. 669

FOLIO:

181

DATUM:

27 januari 1540

-Tussen schipper Hessell Claesz en Jan Schaep.
Jacob Coster, Jan van Wyringen en Henrick Suer getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden
met Hessell Claesz, Jan Schaep en anderen bij Jacob zaten te drinken, toen schipper Hessell en Jan
Schaep onenigheid kregen over een schip dat schipper Hessell aan Jan Schaep en zijn maatschap
per week verhuurd had om zeevis op te halen; Hessell wilde daarvoor 15 gulden hebben. Getuigen
hebben bemiddeld en een uitspraak gedaan, waarbij besloten werd dat Jan Schaep schipper Hessell
voor de huur 11½ ryder gulden zou geven en dat was alles.
Nr. 670

FOLIO:

181

DATUM:
141

29 januari 1540
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-Van de dochter van Ruerick Wachter en Lubbert, de zoon van Jan Wachter in de Cellebroeders
poort.
Arent, de zoon van Arent Verwer, getuigt dat Lubbert ongeveer acht dagen geleden met hem in de
kerk naar boven liep voor het lof en tegen hem zei dat hij de nacht ervoor gezien had dat de dochter
van Ruerick Wachter samen met Joachim op de bleek onder Ruericks poort was en dat ze op elkaar
lagen.
Thonys van Voerst en Lambert Henricksz getuigen dat zij erbij waren en gehoord hebben dat de
vrouw van Ruerick met haar dochter en met Lubbert, de zoon van Jan Wachter, bij Thonys kwamen,
waar de zoon van Arent Verwer ook was en dat zij aan Arent vroeg wat Lubbert tegen hem over haar
dochter gezegd had. Arent vertelde dat zoals hij eerder had getuigd en na enig aandringen beaamde
Lubbert dat.
Nr. 671

FOLIO:

181v

DATUM:

29 januari 1540

-Tussen Claes Borgersz en Willem Thymensz.
Lambert Sticker, Geert Sticker en Henrijck Lambertsz getuigen dat Willem Thymensz van Claes
Borgertsz een deel van het viswater van het Langestall gehuurd heeft, van het zeewater. Zij zijn er bij
aanwezig geweest bij Anna ten Hove en hebben een uitspraak gedaan, n.l. dat Willem Thymensz aan
Claes Borgertsz daarvoor 3 g.g. zou betalen en 1 gulden voor het gelag.
Anna ten Hove getuigt dat alles gebeurd is zoals Lambert Sticker en Henrick Lambertsz hebben
verteld en dat Willem Thymensz het gelag betaald heeft.
Nr. 672

FOLIO:

181v

DATUM:

31 januari 1540

-Tussen Engbert van Hardenberch en Herman ten Apell.
Lambert Santvuerder, Rutger Willemsz en Cornelys inde Moriaen getuigen dat Engbert van
Hardenberch en Herman ten Apell onenigheid hadden over een os die Herman ten Apell zou weiden.
Zij melden dat zij ongeveer acht dagen geleden als moetsoenslieden door beide partijen gekozen
waren om e.e.a. op te lossen. Zij deden hun uitspraak op het Tolhuys, n.l. dat Engbert aan Herman
ten Apell een vat Jopenbier zou geven en vier jaar lang voor 1 gulden vlas of het geld daarvoor.
Herman zou voortaan de ossen weer weiden zoals vroeger en hiermee moest de kwestie in der minne
geschikt zijn.
Nr. 673

FOLIO:

182

DATUM:

4 februari 1540

-Tussen Jan Arentsz Blaffert en Steven Egbertsz.
Dirick Hermansz, Herman van Calcker en Jan Meynartsz getuigen dat zij op zondagen ’s nacht wacht
hebben gelopen en dat Steven Egbertsz sliep op de bank bij de stoel van Ruerick Wachter. Zij
getuigen dat zij gezien hebben dat Jan Blaffert Steven Egbertsz drie of vier maal een brandende lont
onder de neus hield en hem flink plaagde en daarom wilde Steven dat Jan Blaffert hem met rust liet,
anders zou hij gaan klagen. Toen nam Jan Blaffert nog wat hete as en gooide die in Stevens gezicht
zodat de kooltjes op Ruerick de wachter vielen. Steven zei dat hij over Jan Blaffert een klacht wilde
indienen, waarop deze Steven bij de haren greep, hem tegen de bank gooide en met zijn vuisten
bewerkte, zodat hij bloedde uit zijn neus en mond. Toen Steven weer opstond, zeiden getuigen en de
andere wachters tegen Steven dat hij zich niet moest laten slaan. Steven nam een stok en sloeg
daarmee Jan Blaffert op het hoofd zodat het bloedde.
Nr. 674

FOLIO:

182

DATUM:

4 februari 1540

-Tussen Peter Vriese en Alyt Reaels.
Wybrant Woltersz getuigt dat Alyt Reaels schuldig was aan Peter Vriese en Griete Robrechts
ongeveer 8 gulden. Hij is op verzoek van Alyt Reaels naar Peter Vriese en diens vrouw Griete gegaan
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en heeft gevraagd namens Alyt of zij geduld wilden hebben totdat de schepen terug waren en zij hen
met rogge of anderszins kon betalen. Peter en zijn vrouw wilden de schuld laten staan; dit gebeurde
omstreeks St. Jacob. Getuige weet niet om welke valuta het ging.
Nr. 675

FOLIO:

182v

DATUM:

7 februari 1540

-Tussen Jan Henricksz en Bartolt Jansz.
Roeloff Twenth getuigt dat zij afgelopen zondag voor OLV-dag de stad uitgingen naar de Zwartendijk
en dat Bartolt Jansz met hem meeging. Hij was nogal dronken en toen zij ongeveer bij Keulvoet
waren, kwam Jan Henricksz hen tegemoet en toen Bartolt hem zag, hoorde getuige dat hij aan Jan
Henricksz vroeg of hij het vee had geschut. Getuige moest Bartolt Jansz vast houden omdat hij zo
dronken was en hij wist niet anders of Bartolt maakte een grapje.
Seyne Jansz getuigt hetzelfde.
Nr. 676

FOLIO:

182v

DATUM:

7 februari 1540

-Tussen Henrijck Timmerman en Claes Hillebrant.
Claes van Drijenhuysen, Frans Goykensz, Bernt Dircksz en Jacob Jansz getuigen dat zij omstreeks
St. Jacob aanwezig zijn geweest op het schip van schipper Ydtzen toen zij uit het westen kwamen op
weg naar het oosten. Zij hebben gezien en gehoord dat Henrijck Timmerman aan Claes Hillebrant een
halve last zout verkocht, waarvoor Claes hem in Danzig weer een halve last rogge zou leveren. Als
Henrijck de rogge in ontvangst zou nemen, zou hij Claes Hillebrant daarbij nog een halve Jochems
daalder toe geven.
Nr. 677

FOLIO:

183

DATUM:

13 februari 1540

-Tussen Willem Tymensz en Claes Borchertsz over het viswater.
Bernt Jansz en Jacob Geertsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Anne ten Hove, toen Claes
Borchertsz aan Willem Tymensz een deel van het viswater van het Langestall verhuurde. Zij hebben
gezien en gehoord dat Claes en Willem het oneens waren over de huur; er werd een uitspraak
gedaan, waarbij Willem Tymensz aan Claes Borchertsz voor de huur van het viswater 2 g.g. contant
zou geven en 1 g.g. voor het gelag.
Nr. 678

FOLIO:

183

DATUM:

14 februari 1540

-Tussen Peter van Wyringen en Thonis van Neerden over de bieding van de haver.
Johan van Olst en Jan Bruynsz getuigen dat zij op zondag na Kerstmis, toen Jan van Urck tot
memoriemeester van de schepen memorie was gekozen, met anderen in de Wijnkelder zaten te
drinken. Terzelfdertijd kregen Peter van Wyringen en Thonis van Neerden, die daar ook zaten te
drinken, woorden met elkaar over de handelsovereenkomst van 5 last haver, die de een de ander zou
leveren of afnemen. Getuigen melden dat zij gezien en gehoord hebben dat Thonis van Neerden van
Peter van Wyringen 1 g.g. wilde nemen en omdat Peter geen geld bij zich had, zagen zij dat priester
Albert ten Toorn, die bij Peter zat, 2 hoornsgulden en zilvergeld op tafel legde ter waarde van 1 g.g. en
dat Peter van Wyringen het geld aan Thonis gaf. Deze stelde toen voor elke last een bedrag vast van
10½ g.g., te leveren of te ontvangen. Getuigen zeggen dat diezelfde avond niet werd afgesproken wie
van beiden de haver zou leveren of ontvangen en omdat Peter van Wyringen veel gedronken had is
hij naar huis gegaan. Thonis van Neerden riep een jongen van de kist die hij naar Peter stuurde om
hem te vragen of hij wilde leveren of ontvangen, want hij was al thuis.
Nr. 679

FOLIO:

183v

DATUM:

16 februari 1540

-Tussen Henrick ten Busche en de weduwe van Otto Stegeman.
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Jacob van Graes getuigt dat hij in 1535 aanwezig is geweest in de Gulden Arent, toen wijlen Warner
van Voerden aan Henrick ten Bussche de Gulden Arent voor zes jaar verhuurde, drie jaar vast en de
drie laatste jaren met de mogelijkheid om op te zeggen. Wijlen Warner beloofde hem dat hij het huis
zou laten ophogen en verbeteren en het portaal dicht zou laten maken.
Nr. 680

FOLIO:

184

DATUM:

18 februari 1540

-Tussen de vrouw van Peter Cremer en Bernt van Rees.
Jan van der Hoeve, Lambert van Almeloe en Bernt van Lochem getuigen dat zij gisteren, 17 februari,
aanwezig zijn geweest bij Jan van der Hoeve, waar Bernt van Rees en de vrouw van Peter Cremer
samen hun wederzijdse schulden afrekenden: van het geld dat Peter haar geleend had en van de
zuivelproducten e.d. die Bernt van haar gekocht had en wat hij daarvan al had betaald. Zij streepten
het een weg tegen het ander en tenslotte bleef Bernt aan Peters vrouw nog 12 koopmangulden, 5
stuiver Brabants en 1 oord schuldig. Beiden waren tevreden over de afrekening.
Nr. 681

FOLIO:

184

DATUM:

18 februari 1540

-Tussen Jan van Sneeck en de vrouw van Lubbert van Geelmuden.
Kersken Goltsmit en Willem Jantsz getuigen dat zij goed weten dat Cornelys van Geller, de
schoonzoon van Lubbert van Geelmuden, gekocht heeft van Jan van Sneeck twee stukken stof,
waarvan het bedrag vermeld staat in het handschrift dat Cornelys van Geller aan Jan van Sneeck
gegeven heeft en waarvoor de vrouw van Lubbert beloofd heeft borg te staan, indien haar
schoonzoon Cornelys, op de termijn in het handschrift vermeld, niet thuis zou zijn gekomen.
Nr. 682

FOLIO:

184v

DATUM:

19 februari 1540

-Tussen Willem Corvemaecker en Reyner de Drager.
Geert Baeck getuigt dat hij aanwezig is geweest omstreeks Midwinter in de Zilveren Helm onder de
Clocke, toen Reyner de Drager van Willem Corvemaecker honderd manden kocht voor 20 lichte
ponden. Getuige meldt verder dat Reyner van Willem Corvemaecker daarna nog 60 manden kocht
van 21 plakken per stuk, waarvoor Reyner heeft uitgegeven 3 vanen Hamburger bier, waarvan hij
Willem twee kwarten zou korten.
Lute in de Zilveren Helm getuigt dat de koop heeft plaats gevonden in haar huis, maar om hoeveel
manden of om hoeveel geld het ging, weet zij niet; zij heeft wel het bedrag van 20 lichte ponden horen
noemen.
Nr. 683

FOLIO:

184v

DATUM:

19 februari 1540

-Van de goederen van Thomas opte Kiste.
Jan Kannegieter getuigt dat ongeveer veertien dagen voor Midwinter Thomas opte Kiste vier grote
tinnen schotels bij hem bracht, een mengele kan, een kan van 1/3, 6 dobbeliers en 3 groenteschotels,
samen wegend ongeveer 30 pond. Getuige heeft het tinwerk van Thomas gekocht en hem voor elke
pond 6 gosselers min 1 oord betaald.
Nr. 684

FOLIO:

184v

DATUM:

26 februari 1540

-Tussen Kunne Ravens c.s. en de weduwe van Claes ten Hove.
Jacob Jansz getuigt dat hij aanwezig is geweest in Barbarije, de Noord-Afrikaanse kust, waar hij
gezien en gehoord heeft dat wijlen Claes ten Hove van wijlen Albert Geertsz en Herman Cocq, beiden
verdronken met het schip van Claes ten Hove, geld wilde lenen en dat Claes beloofde hen daarvan
een schuldbekentenis te geven waarmee zij, in welke haven dan ook, het geld weer konden opeisen.
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Hij meldt dat hij goed weet dat wijlen Albert Geertsz en Herman Cocq aan wijlen Claes ten Hove
inderdaad geld geleend hebben, hoeveel weet getuige niet.
Nr. 685

FOLIO:

185

DATUM:

26 februari 1540

-Tussen de erfgenamen van Jacob van Oltsende en Nolle Thymensz met zijn medestanders.
Jacob Thymensz getuigt dat hij een tijdje schout geweest is in Emmeloord en dat ongeveer 13 jaar
geleden wijlen Jacob van Oltsende daar Nolle Thymensz gerechtelijk aansprak, opdat hij met zijn
medestanders voor het gerecht zou verklaren of hij hem zijn jaarlijkse boterrente zou geven of niet.
Nolle Thymensz heeft toen voor het gerecht verklaard dat hij en zijn adherenten Jacob altijd zijn
jaarlijkse boterrente gaven, maar zij wisten niet of dat wel of niet gerechtelijk in orde was. Zij wilden
dan ook dat wijlen Jacob zijn brief met zegel zou laten zien waarmee de pacht opgeëist kon worden.
Getuige kent de namen van de adherenten niet en weet van de kwestie verder niets af.
Lubbert Aelbertsz getuigt dat hij terzelfdertijd in Emmeloord was en gehoord heeft dat de kwestie
tussen wijlen Jacob van Oltsende en Nolle Thymensz zo heeft plaats gevonden als gemeld is en
verder weet hij niets van de zaak af.
Nr. 686

FOLIO:

185v

DATUM:

1 maart 1540

-Tussen Peter Broeck en zijn gezel en Herman Lambertsz van het Kampereiland.
Swarte Wynolt en zijn vrouw Kunne getuigen dat omstreeks Midvasten een jaar geleden, bij hen zaten
te drinken Peter Broeck met zijn gezel en Herman Lambertsz van het Eiland. Zij hoorden toen dat
Herman aan Peter en diens gezel het twijg verkocht dat dat jaar op het Kampereiland bij zijn huis zou
groeien. Herman beloofde Peter het twijg voor de koeien te reserveren zodat Peter geen schade zou
lijden. Op deze voorwaarden kochten zij het twijg.
Nr. 687

FOLIO:

185v

DATUM:

3 maart 1540

-Tussen Jan Voss en Jan Gerrytsz.
Cornelys van Geller getuigt dat Jan Voss hem omstreeks St. Michael geld gegeven heeft om in
Hamburg een ½ brouwte bier te kopen t.b.v. Jan Gerrytsz, die de halve brouwte van Jan Voss gekocht
had op ‘het avontuur van de zee’. Hij meldt dat hij in Hamburg een ½ brouwte Hamburger bier gekocht
heeft en geleverd heeft aan Jan Gerrytsz. Hij had het bier op bevel van Jan Gerrytsz gemerkt met zijn
eigen merkteken.
Nr. 688

FOLIO:

186

DATUM:

3 maart 1540

Brant Droochscherer, Jan Kannegieter en Jan Potgieter getuigen dat zij de ouders van Griete van den
Schere, de zuster van priester Cornelys en Willem van den Schere, wel gekend hebben en goed
weten dat zij een kind is geboren uit hun huwelijk en dat Griete zes jaar geleden als geprofeste zuster
in het klooster van Hasselt overleden is en daar begraven.
Nr. 689

FOLIO:

186

DATUM:

3 maart 1540

-Tussen Frerick van Vorden en de gebroeders Jan en Mente Addinck wonend in Vorden.
Geert Kreyinck en Evert Schumer getuigen dat er ruzie ontstaan was tussen Frerick van Vorden en de
gebroeders Addinck uit Vorden over de aflossing van een rente die Jan en Mente Addinck zouden
doen. Getuigen zijn aanwezig geweest in Kampen bij wijlen Werner van Vorden waar het geld betaald
werd en zij melden dat het geld op tafel werd gelegd en in een kommetje gedaan in aanwezigheid van
Bye van Steenre, de vrouw van Werner van Vorden. Hoeveel geld het was, weten zij niet.
Nr. 690

FOLIO:

186v

DATUM:
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-Van de verwonding opgelopen in de Groene Deur door joffer Kenckman.
Johan Suere getuigt dat hij in 1539 in de herfst zat te drinken in de Groene Deur achterin de
gelagkamer met een stel landknechten, waaronder Dirick van Gramsbergen en Claes van den Veen,
die zeer dronken was en joffer Kenckman. Hij meldt dat hij niet gehoord heeft dat zij elkaar beledigden
noch gezien dat zij ruzie maakten, evenmin dat iemand gewond raakte. Wat er gebeurd is nadat hij
weg was gegaan, dat weet hij niet.
Claes van den Vene getuigt dat hij ook in de Groene Deur is geweest bij het gezelschap; hij was
opgestaan om naar het toilet te gaan en zag bij terugkomst dat er drie of vier degens getrokken
waren. Hij heeft niet gezien dat joffer Kenckman of iemand anders gewond werd. Hij getuigt dat
degene die tekeer was gegaan een zekere Folcker was, nog twee onbekende landknechten en
Remmolt van Bommelen en anderen die hij niet kent.
Nr. 691

FOLIO:

186v

DATUM:

4 maart 1540

Op 2 maart heeft Geert Borchertsz de getuigenis afgelegd die dd 28-08-1539 gerechtelijk was
bevolen.
Nr. 692

FOLIO:

187

DATUM:

5 maart 1540

-Van Frerick van Vorden.
Foppe Vechter getuigt dat hij met zijn ouders ongeveer 40 jaar gebruik heeft gemaakt en nog doet,
van zes akkers land in Dronten, waarvan hij eerst altijd deugdelijk de pacht betaald heeft aan wijlen
Otto Stegeman en daarna drie of vier jaar lang aan Werner van Vorden en zijn vrouw Bye t.b.v. diens
broer Frerick van Vorden. Meer weet getuige niet; hij meldt nog dat Bye het geld weglegde. Na de
dood van Werner van Vorden betaalde hij twee jaar lang aan Frerick van Vorden.
Bartolt Jansz getuigt dat hij van 2½ akkers land in Dronten twee jaar lang aan wijlen Werner van
Vorden en diens vrouw Bye van Steenre de pacht betaald heeft t.b.v. Frerick van Vorden. Werner zei
altijd dat de pacht hem niet aanging maar zijn broer Frerick.
Nr. 693

FOLIO:

187

DATUM:

5 maart 1540

Lubbe Kertstgens getuigt dat zij 1½ akker land gepacht heeft in Dronten, per jaar voor 9 h.p., waarvan
zij de pacht altijd betaalde aan wijlen Otto Stegeman. Na diens dood betaalde zij de pacht aan Werner
van Vorden en diens vrouw Bye. Toen zij probeerde af te dingen op de pacht, zei Werner haar dat hij
er niets mee te maken had, maar zijn broer Frerick.
Nr. 694

FOLIO:

187v

DATUM:

5 maart 1540

-Tussen Bernt Bulle en Jan van Ensz.
Cornelys Claesz, Arnt Haene en Jan van Osenbrugge getuigen dat zij afgelopen maandag gehoord
hebben op de Vismarkt dat Jan van Ensz tegen Bernt Bulle zei dat hij gewonnen had als een dief.
Bernt antwoordde hierop dat hij zelf een dief was. Getuigen hebben niet gezien dat er messen o.i.d.
getrokken werden.
Nr. 695

FOLIO:

187v

DATUM:

8 maart 1540

-Tussen Claes ten Hoeve en Kunne Raven.
Gyse Haeke getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden zat te drinken met Hermen Olyslager en
hem vroeg hoe het stond met het geld dat wijlen Claes ten Hoeve van zijn bootgezellen had geleend.
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Hij vroeg hem of Claes het geld had aangenomen op ‘bodemerij’. Dat was niet zo, want Claes zou
voor 12 gulden 15 gulden teruggeven.
Arnt van Oltzende getuigt dat hij ook bij het gelag was. Hij heeft verstaan dat Hermen zei dat de kok
aan Claes geld zou lenen, waarvoor Claes hem een cadeautje van 3 gulden zou geven.
Nr. 696

FOLIO:

188

DATUM:

8 maart 1540

-Van de verwonding toegebracht aan de vrouw van Jan Schep.
Marcelys van den Grave, Luytken Schroer en Jan Albertsz getuigen dat zij gisteren acht dagen
geleden zaten te drinken met Thewes Baers en anderen bij Jan Schep; zij hebben daar niet gezien
dat Thewes met iemand ruzie gehad heeft, waardoor iemand kwaad werd.
Nr. 697

FOLIO:

188

DATUM:

10 maart 1540

-Tussen Bernt Gaetsitten en wijlen Anne ten Hove, de vrouw van Jan Claesz.
Lysbet Symons getuigt dat wijlen Anne ten Hove van Bernt Gaetsitten een os had gekocht en dat zij
op haar ziekbed, lang vóórdat zij bediend werd, tegen getuige zei dat ze de os betaald had op 4
gulden na.
Lysbet Joest getuigt dat zij als dienstmaagd gewerkt heeft bij Anne en Jan. Zij heeft gezien dat wijlen
Jan ongeveer veertien dagen voor hij overleed, het geld aan dubbelen en gosselers uittelde om Bernt
Gaetsitten te betalen voor de os. Bij de koopovereenkomst was bepaald dat men voor 1 ph.g. 1 ryder
met 1 stuiver mocht geven. Zij weet heel goed dat wijlen Jan Claesz 4 ryder meenam die Bernt
Gaetsitten niet wilde ontvangen en dat Jan die weer mee terug nam.
Griete Luytgens getuigt dat wijlen Jan Claesz haar beloofd had dat hij 8 gulden op de os betaald had.
Nr. 698

FOLIO:

188v

DATUM:

10 maart 1540

-Tussen Jan Suere en Jan Brouwer, schroer.
Johan Thonisz en Herman Heere getuigen dat er ruzie is geweest tussen Jan Suere en Jan Brouwer
over laken en maakloon. Er is bemiddeling ingeroepen na Circumcisionis domini [ 1 januari ] om de
onenigheid met behulp van anderen in der minne op te lossen. Er werd besloten dat ze alle
aanspraken lieten varen en dat Jan Brouwer schroer aan Jan Suere contant 10½ g.g. zou geven en
bovendien zou hij een paltrock maken zoals Johan Suere wilde hebben. Verder zou Jan Brouwer
schroer de huishuur betalen en de pacht die met Pasen betaald moeten worden.
Herman Heere getuigt dat er besloten werd dat Jan Brouwer schroer het gelag en de wijnkoop zou
betalen.
Nr. 699

FOLIO:

188v

DATUM:

10 maart 1540

Tymen van der Veen Everts getuigt dat hij bij de kwestie aanwezig is geweest bij Bernt Gaetsitten en
dat alles gegaan is zoals Johan Thonisz en Herman Heere getuigd hebben. Hij meldt dat Jan Brouwer
het gelag zou betalen buiten Jan Suer om.
Bernt Gaetsitten getuigt dat de zaak behandeld is in zijn huis en toen hij vroeg wie de rekening zou
betalen, werd er geantwoord dat Jan Brouwer dat zou doen.
Nr. 700

FOLIO:

189

DATUM:

15 maart 1540

-Tussen Henrijck Marktmeester en Thys Draeck over de scheldwoorden.
Thys Coelgreve getuigt dat hij gisteren op de Vismarkt gehoord heeft dat Thys Draeck en Henrijck de
marktmeester met elkaar overhoop lagen en tekeer gingen; hij weet niet waar het over ging. Hij
hoorde o.a. dat Thys tegen Henrijck schandalige woorden gebruikte over zijn moeder.
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Cornelis(v) Jans getuigt dat zij de marktmeester en Thys heeft horen schelden, maar wat ze tegen
elkaar zeiden, weet zij niet.
Nr. 701

FOLIO:

189

DATUM:

16 maart 1540

-Tussen Jan Brouwer, schroer en Jan Suere.
Dirick ten Gronde, Jan Nabbe en Lubbert van Geelmuden getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij
Bernt Gaetsitten, waar de moetsoen tussen Jan Brouwer en Jan Suere over de huishuur en andere
zaken gemaakt werd. Getuigen melden dat de twee het nog niet eens waren over een jaar huishuur
die Jan Brouwer in de moetsoen wilde betrekken. Getuigen wilden dat zij ’s anderendaags tot
overeenstemming zouden komen en melden dat de partij van Jan Suere daar wél tevreden mee was.
Maar toen getuigen de volgende dag bereid waren alles af te ronden, wilden zij, de partij van Jan
Suere, dat niet meer accepteren.
Nr. 702

FOLIO:

189v

DATUM:

17 maart 1540

Arent Reynersz getuigt dat hij mede namens Jan Brouwer op ‘zijn dag’ gevraagd is bij Bernt
Gaetsitten te komen om te helpen de twist tussen Jan Brouwer en Jan Suere op te lossen. Hij meldt
dat zij het nog niet eens waren geworden over een jaar huishuur en de 4 g.g. Omdat hij niets voor hen
kon doen, is hij tenslotte opgestaan en naar huis gegaan. Getuige weet niet of de kwestie is opgelost.
Nr. 703

FOLIO:

189v

DATUM:

17 maart 1540

-Tussen Geert Schoemaecker en Jochem Rouw.
Cornelys van Geller getuigt dat hij ongeveer veertien dagen na de jaarmarkt aanwezig is geweest in
Hamburg waar Jochem Rouw uit Haelen opdroeg aan Gheert Schoemaecker 24 last weit naar
Amsterdam te brengen, de last voor 3 g.g. min 1 oord. Hiervoor zou Gheert voor Jochem gratis 200
stuks garnier [ losse planken ] meenemen. Hij meldt dat hij goed weet dat Gheert de opdracht heeft
aangenomen en een stuurman heeft ingehuurd.
Nr. 704

FOLIO:

190

DATUM:

18 maart 1540

-Tussen Thonis van Aernhem en Hille Jansdochter.
Priester Nenno, kapelaan, getuigt dat hij vanmorgen gehaald is om Thonis van Aernhem de laatste
sacramenten toe te dienen en de biecht te horen. Maar eerst wilde Thonis trouwen met Hille
Jansdochter [ bij wie hij een kind heeft ]. Getuige heeft hen eerst getrouwd in aanwezigheid van drie
burgers. Hij meldt verder dat Thonis van Aernhem hem van tevoren gezegd had dat hij Hille
Jansdochter, en niemand anders, getrouwd had ‘met een halve snaphaene’ [ voor een trouwbelofte ]
Priester Nenno is bereid dit te bevestigen voor zijn hoogste rechter.
Wybrant Woltersz, Jasper Schoemaecker en Thys Luytgensz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest
en gezien en gehoord hebben dat Thonis van Aernhem trouwde met Hille Jansdochter. Zij hebben ook
gehoord dat Thonis zei tegen priester Nenno dat hij al lang daarvoor met Hille getrouwd was en met
niemand anders, met een halve snaphaene.
Nr. 705

FOLIO:

190

DATUM:

3 april 1540

-Tussen juffer van Lewen en Henrickgen ten Starte.
Johanna de Wilde getuigt dat zij vroeger getrouwd was met wijlen Lambert ten Starte en zij heeft
dikwijls van haar man gehoord dat hij en wijlen Giesbert van Lewen, als vader was Willem van Lewen
genoemd, geboren waren uit twee echte zusters. Zij meldt dat haar overleden man en wijlen Giesbert
elkaar nooit gekend hebben.
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Nr. 706

FOLIO:

190v

DATUM:

3 april 1540

-Tussen Trijn Snouckes uit Leeuwarden en joffer Popke Gratinga.
Jfr Mette van Wouw, de vrouw van Herman van Assendonck, getuigt dat zij in de vasten van 1539 in
Leeuwarden is geweest met jfr Popke Gratinga, haar dienstmaagd en haar twee kinderen. Zij zijn tot
mei in de herberg bij Trijn Snouckes geweest; zij weet heel goed dat jfr Popke Gratinga met haar
kinderen en dienstmaagd van mei tot ongeveer St. Johansmis 1539 bij Trijn Snouckes is geweest en
wie daar kwam voor jfr Popke werd daar onthaald als jfr Popke zelf. Zij meldt ook dat de joffer haar
dienstmaagd twee of drie reizen naar de markt heeft laten maken op haar kosten. Getuige is met joffer
Gratinga, haar kinderen en haar dienstmaagd weer naar Kampen gekomen en kort daarna is joffer
Gratinga weer naar Leeuwarden vertrokken; getuige weet niet naar welke herberg en hoe lang zij daar
bleef.
Evert(v) Hartgers, de dienstmaagd van joffer Gratinga, getuigt dat zij met de joffer bij Trijn Snouckes in
Leeuwarden is geweest van mei tot de zaterdag na Sacramentsdag; zij was in de kost bij Trijn en zij
heeft niet meer dan twee reizen gemaakt naar de markt op kosten van de joffer. Zij heeft daarvan niet
anders dan twee stukken gerookt vlees meegebracht, met een waarde van 1 snaphaene aan boter en
brood. Als er iemand kwam voor joffer Gratinga, werd deze gevoed op kosten van de joffer. Zij is
omstreeks St. Johansmis weer naar huis gegaan en veertien dagen later weer naar Leeuwarden
gereisd met haar knecht en kwam met haar knecht ongeveer veertien dagen na Allerheiligen weer
terug. Ze zei tegen haar dienstmaagd dat ze weer bij Trijn Snouckes was geweest. De joffer betaalde
haar 30 g.g. Trijn was daarmee niet tevreden en zei dat ze het net zo goed voor niets had kunnen
doen.
Nr. 707

FOLIO:

191

DATUM:

5 april 1540

-Van Alyt, de weduwe van Geert van Dotekum.
De weduwe Gerbrich Aelts getuigt dat zij op dinsdag voor Pasen boven in de St. Nicolaaskerk is
geweest om de preek te horen. Alyt, de weduwe van Geert van Dotekum, praatte met verschillende
vrouwen over de pastoor voordat hij op de spreekstoel stond en getuige heeft gehoord dat Alyt zei dat
de pastoor bij de duivel in de leer was geweest en ze zei ook dat er om de zeven jaar een zwarte
boon rondging en wie de boon kreeg, werd door de duivel naar de hel gevoerd. De pastoor gebruikt
veel latijn op de preekstoel, dat heeft hij in de hel geleerd. Getuige meldt dat meerdere mannen en
vrouwen dit gehoord hebben.
Aechte, de vrouw van Steven Brouwer, getuigd dat zij toen ook bij de preek geweest is en hoorde dat
Alyt, de weduwe van Geert van Dotekum, zei dat er om de zeven jaar een zwarte boon rondging in
Venusberg, en dat ze wedde dat de pastoor de boon gekregen heeft, want hij is al ‘rood en raap’ voor
zijn hoofd.
Reyner Timmerman getuigt dat zulke woorden gebruikt zijn door de pastoor, zoals Gerbrich Aelts en
Aechte, de vrouw van Steven Brouwer, hebben gemeld.
Nr. 708

FOLIO:

191v

DATUM:

6 april 1540

-Tussen Lutgart bij St. Geertruydt en Anne Krucke over de verwonding.
Trude Jans en Mechtelt Jaspers getuigen dat zij aanwezig zijn geweest dinsdags voor Pasen ’s
morgens omstreeks de tijd van de hoogmis en hebben toen gezien en gehoord, dat Lutgart bij St.
Geertruydt en Anne Krucke voor Lutgarts deur samen kwamen en tegen elkaar tekeer gingen. Lutgart
haalde toen een bezemsteel uit haar huis en gooide die naar Anne; die haalde toen een bijl waarmee
ze naar het huis van Lutgart ging. Hoewel Lutgart een verwonding heeft aan haar arm en haar hand,
melden getuigen dat zij niet weten noch gezien hebben hoe ze daar aan gekomen is. Zij vermoeden
dat het door de bijl is gekomen.
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Nr. 709

FOLIO:

191v

DATUM:

7 april 1540

Jan van Wyringen en broeder Jan van Ommen, Cellebroeder, getuigen dat zij aanwezig zijn geweest
op Palmzondag bij priester Claes van Essen, waar zij hebben helpen bemiddelen, omdat de kwestie
nog niet was opgelost. Priester Claes van Essen zou levenslang in de kost zijn bij Swarte Winolt en de
priester zou Swarte Winolt daar jaarlijks voor geven de renten van zijn vicarie en memorie in de St.
Nicolaaskerk (of hij binnen het jaar zou sterven of niet). Swarte Winolt zou bovendien ontvangen de
jaarlijkse 15 g.g. aan lijfrente die de priester krijgt uit de kerk in Kamperveen, maar dit bedrag alleen
over de tijd dat hij in de kost was. Swarte Winolt zal de priester als huishuur over dit jaar 5 g.g.
betalen.
Toen getuigen deze uitspraak gedaan hadden, wilde priester Claes van Essen deze afspraak niet
houden.
Nr. 710

FOLIO:

192

DATUM:

7 april 1540

-Tussen Peter Possch en Lubbert Diricksz.
Willem Tymensz en Herman Willemsz getuigen dat zij afgelopen donderdag op de dijk liepen tussen
de Kruishoop en Brunnepe, waar zij gehoord hebben dat Lubbert Diricksz aan Peter Possch beloofde
de huur over te nemen van een stuk land in het Haatland, dat Lubbert van de stad gepacht had voor
20 h.p. per jaar. Peter Possch bood aan hem 15 h.p. per jaar te geven en wilde daarvoor Willem
Tymensz als borg stellen. Lubbert zei dat hij geen borg nodig had want hij was met hem wel tevreden.
Tenslotte vroeg Peter wat hij voor de kamp wilde hebben en Lubbert bleef bij de 20 h.p. Peter
accepteerde dit.
Nr. 711

FOLIO:

192v

DATUM:

7 april 1540

-Van Mouwer Schroer en zijn broer.
Herman Symonsz getuigt dat Dirick Leuren en Mouwer Schroer met zijn broer Wessell afgelopen
zondag in IJsselmuiden hadden zitten drinken; toen zij daarna thuis kwamen, kreeg Mouwer
onenigheid met zijn broer Wessell en getuige heeft gezien dat Mouwer zijn broer Wessell met zijn
vuisten te lijf ging. Hij weet niet of de broer gewond was en heeft samen met anderen hen uit elkaar
gehaald.
Hillegonde, de vrouw van mr Claes Bartscheerder, getuigt dat Wessel, de broer van Mouwer Schroer,
bij haar woont en dat hij had geklaagd dat zijn broer hem omver had gesmeten; zij meldt dat zij gezien
heeft bij Dirck Leuren dat Wessel een mesje in zijn hand had en dat zij het mesje uit zijn hand heeft
gehaald om problemen te voorkomen. Ze zei tegen Wessell, haar jongste bediende, dat hij naar huis
moest gaan en meldt dat Mouwer Schroer achter in een klein kamertje was en dat zei niet heeft
gezien dat haar bediende Wessell iemand met het mesje gestoken heeft.
Nr. 712

FOLIO:

192v

DATUM:

8 april 1540

-Tussen Jan Woltersz en zijn adherenten tegen Lubbert van Geelmuyden.
Wybrant Woltersz, Albert Zeylmaecker en Cornelis van Geller getuigen dat Jan Woltersz en zijn
adherenten met Lubbert van Geelmuyden twee zeereizen gemaakt hebben naar Bergen [N] en
getuigen zijn bij hen in de herfst aanwezig geweest in de Zilveren Helm als bemiddelaars; zij hebben
een uitspraak gedaan waarbij besloten werd dat Jan Woltersz en zijn adherenten de helft van de huur
die zij van Lubbert van Geelmuyden ontvangen hadden, konden houden en Lubbert van Geelmuyden
zou hem nog de andere helft van de huur geven.
Nr. 713

FOLIO:

193

DATUM:

-Van Alyt, de weduwe van Geert van Dotekum.
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Geertgen Pilgrim heeft getuigd boven in de St. Nicolaaskerk, want ze kon niet goed lopen. Zij is
dinsdags in de Paasweek ook in de St. Nicolaaskerk geweest om de nieuwe pastoor te horen preken
en getuigt dat zij gehoord heeft dat Alyt, de weduwe van Geert van Dotekum, o.a. zei dat de pastoor
bij de duvel in de leer geweest moest zijn omdat hij veel latijn gebruikte op de preekstoel en dat er om
de zeven jaar een zwarte boon rond ging en dat degene die hem kreeg linea recta naar de hel ging.
Ze hebben de pastoor gekregen en hem in de hel latijn geleerd.
Zij meldt nog dat zij Alyt daarvoor afstrafte en zei dat ze de steen maar moest dragen voor zulke
onbehoorlijke woorden.
Nr. 714

FOLIO:

193

DATUM:

12 april 1540

-Tussen Swarte Wynolt en Wybrant Woltersz.
Henrijck Baers en Swarte Bernt getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden aanwezig zijn
geweest bij Luten onder de Clocke, waar Wybrant Woltersz beloofde Swarte Wynolt voor zijn
verteringen 2 gulden van 25 claeskens te geven. De voorwaarden waren van dien aard dat Swarte
Wynolt de kleren niet bij Wybrant Woltersz van het lijf zou trekken en hem niet zou laten uitjouwen.
Nr. 715

FOLIO:

193v

DATUM:

12 april 1540

Ernst van Ysselmuyden, mr Geert Morre en mr Johan Mathysz getuigen dat de gebroeders priester
Cornelis en Willem van der Schere vorige week rechtens hebben aangesproken voor de schout van
IJsselmuiden Geert van der Schere en Wigbolt Tripmaecker, als gevolmachtigden van Geertruydt
Heyls uit Groningen, voor zekere erven en goederen in het gerecht van IJsselmuiden, waarvan toen
het recht toekwam aan iemand die Gerryt van Enschede genoemd werd, die terzelfdertijd afgesproken
zou hebben zijn beslissing te nemen binnen zes weken, n.l. op zaterdag 10 april. Getuigen melden
dat zij door de gebroeders priester Cornelis en Willem van der Schere verzocht zijn om bij de
uitspraak van het vonnis in deze kwestie aanwezig te zijn. Zij hebben gehoord dat de schout van
IJsselmuiden, Tymen van den Veen, (op verzoek van Jan Kerckhoff, de zaakwaarnemer van de
gebroeders) zei dat de drost van IJsselmuiden hem had bevolen in deze kwestie niet verder te
procederen, waar een straf op gesteld werd vastgelegd in het geschrift van de drost. Dit werd getoond
en voorgelezen. De uitspraak werd opgeschort.
Nr. 716

FOLIO:

194

DATUM:

12 april 1540

-Van Joachim Bull.
Willem van Runen, Lambert Tibbesz en Willem Eysuyp getuigen dat zij op bevel van de stad gestuurd
waren om de zeilen uit de schepen te halen die in het Diep aan de grond waren gelopen; zij hebben
daar gezien dat Joachim Bull met zijn schip voor de anderen uit voer en niet aan de grond was
gelopen. Vastgelopen waren Willem Geertsz, Willem van Ensz, Gyse, de zwager van Goert van
Lanckvelt en Jan Wylmers en nog iemand uit Edam, Willem Notelbeke uit Deventer en een schipper
uit Ens. Willem Eysuyp getuigt dat Willem Geertsz aan de zijkant lag van de andere schepen, buitenaf.
Nr. 717

FOLIO:

194v

DATUM:

15 april 1540

-Tussen Jochum Backer en Hans Pater.
Schipper Tyman Zwaengen getuigt dat Hans Pater ongeveer een maand geleden van Herman de
Weert op de boot naar Amsterdam een karveelschip gekocht heeft en dat Hans Pater van getuige
wilde weten of hij niet een goede schipper kende voor dit schip. Getuige noemde toen tegen Hans
Pater de naam van Jochum Backer die volgens hem de juiste man hiervoor was. Getuige is aanwezig
geweest op de boot in Amsterdam, toen Hans Jochum Backer aanstelde als schipper voor het
karveelschip. Later heeft hij gehoord dat Jochum Backer van Hans een aandeel in het schip had
gekocht en zich beklaagde dat hij geen reders kon krijgen. Hij wilde proberen twee of drie reders te
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vinden, maar wilde daar niet aan gehouden worden. Getuige heeft gehoord dat Hans zei tegen
Jochum dat als de nood aan de man kwam, hij het halve schip wel zelf zou nemen. Hierna werden zij
het eens.
Nr. 718

FOLIO:

194v

DATUM:

26 april 1540

Geert Claesz getuigt dat hij terzelfdertijd ook in Amsterdam is geweest op de boot waarop Jochum
Backer en Hans Pater het eens werden over de koop van het schip; hij heeft toen o.a. gehoord dat
Hans Pater zei dat Jochum niet voor een reder hoefde te zorgen, want dat zou hij zelf doen. Als ze
geen reder konden vinden, zou hij zelf de reder zijn.
Nr. 719

FOLIO:

195

DATUM:

16 april 1540

-Tussen Claes Dubbeltsz en Arnt Lubbertsz.
Hermen Wichersz getuigt dat hij in de vasten aanwezig is geweest boven in het stadhuis, waar hij
gehoord heeft dat Arnt Lubbertsz beloofde aan Claes Dubbeltsz als zijn eigen schuld te betalen twee
soorten Kamper laken, het ene zou hij direct betalen en het andere acht dagen na Beloken Pasen. Dit
laken zou in mindering worden gebracht op het geld dat mr Heymen Claes schuldig was.
Nr. 720

FOLIO:

195

DATUM:

19 april 1540

Peter Evertsz getuigt dat wijlen Hansken Kuyritser, voordat hij trouwde met Elsken, hem vanwege
huishuur 22 g.g. schuldig was, die wijlen Hansken Kuyritser tijdens zijn huwelijk met Elsken wel
degelijk betaald heeft.
Anne, de dochter van Peter Woltersz, getuigt dat wijlen Hansken, voor zijn huwelijk met Elsken, wijlen
hun moeder 14½ ph.g. schuldig was, waarvoor zijn eerste vrouw als onderpand nog haar vergulde
gordel had gegeven.
Johanna inde Bodde getuigt dat wijlen Hansken Kuyritser, voordat hij met Elsken trouwde, hun
moeder 11 g.g. en 1 vat koijtebier schuldig was, die hij betaald heeft tijdens zijn huwelijk met Elsken.
Nr. 721

FOLIO:

195v

DATUM:

19 april 1540

Geert van Ackeren - 57 g.g. waarvan nog ongeveer 15 g.g. niet betaald zijn.
Peter van Nuys
- 2½ g.g.
Jan Kannegieter
- 3 hoornsgulden
Swaene Rutgers
- 6 g.g. courant, wegens geleend geld
Gerryt metter Lippe - 3½ g.g. en 2 stuiver
Anna Valckenaer getuigt dat wijlen Hans bij haar overleden echtgenoot, Jan Valckenaer, diverse
schulden had, die de weduwe aan haar man betaald heeft, terwijl de schulden niet tijdens haar
huwelijk gemaakt waren.
Niese van Campen getuigt dat wijlen Hans haar schuldig was, voordat hij met Elsken trouwde, twee
soorten laken, maar zij weet niet meer hoeveel hij voor zijn dood daarop betaald heeft.
Andries Timmerman - 82½ g.g. en 1 oord van laken, (volgens zijn boekhouding), waarvoor een borg
was gesteld en die nu betaald zijn; nog een ½ brouwte Hamburger bier
Henrijck Baers
- 30 koopmansgulden en voor het Vleyshuis nog 5 g.g.
Johan Vos getuigt dat wijlen Hans hem schuldig was tijdens het eerste huwelijk voor een ½ brouwte
bier 20 g.g. waarvan het grootste deel door Elsken, de weduwe, betaald is.
Verder was hij schuldig een angelot en ongeveer 1 g.g. aan schillingen.
Bouwer Vries getuigt dat wijlen Hansken hem 20 g.g. schuldig was, die door Elsken, de weduwe,
betaald zijn tijdens Hanskens leven.
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Nr. 722

FOLIO:

195v

DATUM:

23 april 1540

Vrancke Hoedemaecker getuigt dat wijlen Hansken Kuyritser, voordat hij trouwde met Elsken, van
hem 100 g.g. heeft ontvangen aan gevalueerd geld, zoals vermeld in het stadsboek.
Nr. 723

FOLIO:

196

DATUM:

24 april 1540

Henrijck inde Groene Deur getuigt dat wijlen Hansken Kuyritser hem nog schuldig is vanwege wijn,
bier, haver en andere zaken 8 g.g. en 5½ stuiver Brabants.
Nr. 724

FOLIO:

196v

DATUM:

19 april 1540

-Tussen Aelbrecht van Wyringen en Peter Vriese.
Jan Petersz en mr Goyken Goltsmit getuigen dat Peter Vriese van Albert van Wyringen de opdracht
had aangenomen om 10 last rogge naar Nijmegen te brengen, maar dat het schip van Peter bij Elten
geconfisqueerd werd. Peter en zijn vrouw Griete Robrechts waren hier erg ongelukkig mee. Getuigen
zijn erbij geweest en hebben gehoord dat Peter en Griete Albert van Wyringen heel vriendelijk
gevraagd hebben of hij namens hen naar de koopman wilde gaan voor wie de rogge bestemd was,
om hem hulp te vragen zodat hij zijn schip terug kon krijgen. Albert beloofde dit te doen.
Claes van Rijssen getuigt dat hij goed weet dat Aelbrecht van Wyringen voor Peter Vriese vrijgeleide
verzocht heeft t.b.v. de koopman in Nijmegen die de rogge gekocht had, zodat de lading daar veilig
aankwam. Hij meldt dat hij gehoord heeft dat Albert van Wyringen Peter Vriese een brief mee wilde
geven waarmee hij in Nijmegen naar de koopman kon gaan; hij heeft ook gezien dat Peter en Albert
‘handjeklap’ deden in Nijmegen bij de koopman van de rogge om hun afspraak te bevestigen; dd 26
juni.
Nr. 725

FOLIO:

197

DATUM:

21 april 1540

-Tussen Geert Wichertsz uit Kamperveen en Claes, de pastoor van Kamperveen.
Willem Smyt getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden aanwezig is geweest bij Claes de pastoor toen
deze aan Geert Wichertsz een koe verkocht voor 6 ph.g.
Nr. 726

FOLIO:

197

DATUM:

21 april 1540

-Tussen Jan Hebels en Reyner van Drienhuysen.
Jan van Bolten getuigt dat hij in 1537 van wijlen Joachim Ule twee last rogge gekocht heeft, de last
voor 15½ g.g., die door Gheert Stachouwer vervoerd werd.
Gheert Kreynck getuigt dat hij toen van Joachim ook een last rogge gekocht heeft.
Nr. 727

FOLIO:

197

DATUM:

21 april 1540

-Tussen Jan Abbe en Wytte, vishandelaar uit Deventer.
Claes Hermansz en Jan Roeloffsz getuigen dat zij in de week van Palmzondag aanwezig zijn geweest
bij Claes de Waele, waar Wytte, vishandelaar uit Deventer aan Jan Abbe 100 pond was verkocht; zij
hoorden dat ze het eens werden over de koop en melden dat Wytte van Deventer aan Jan Abbe
beloofde de was onmiddellijk met getuigen van Deventer naar Kampen mee te geven of zo snel
mogelijk met iemand anders. Getuigen melden nog dat zij weten dat Jan Abbe de was pas op Witte
Donderdag heeft gekregen.
Nr. 728

FOLIO:

197v

DATUM:

24 april 1540

-Tussen Albert Reynersz en de weduwe van Brant Petersz uit IJsselmuiden.
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Johan Bitter, stalmeester, getuigt dat hij ongeveer tien of twaalf dagen geleden aanwezig is geweest
in IJsselmuiden bij Tyman van den Veen, de schout, waar hij heeft gehoord dat Albert Reynersz zei
dat hij hoopte dat de weduwe van Brant Petersz onder ede wilde bevestigen dat hij niets te maken
had met de voorste kamp. De weduwe zei dat zij dat onder ede wilde verklaren.
Nr. 729

FOLIO:

197v

DATUM:

28 april 1540

-Van Willem van Runen.
Arent Goltsmit, Symon Haecke en Otto Smyt getuigen dat Willem van Runen eertijds geklaagd heeft
dat Herman Glasemaecker hem een klikspaan genoemd had, omdat hij mee wilde helpen bij het
vangen van Henrick van Wilssum. Getuigen hebben gehoord en gezien dat Willem van Runen bij
Herman Glasemaecker kwam en hem uitschold voor schelm en booswicht en hem verweet dat hij hem
klikspaan genoemd had en meer van dat soort woorden. Zij hoorden van Willem van Runen dat hij
Herman uitdaagde naar buiten te komen, zodat hij hem kon slaan, maar dit gebeurde niet.
Nr. 730

FOLIO:

198

DATUM:

3 mei 1540

-Tussen … [ niet vermeld ]
Henrick Hudde getuigt dat in 1536 zijn broer Hans Hudde bij schipper Jelmer Jelmersz uit Groningen
10 vaten vlas had ingescheept, waarvan getuige niet anders weet dan dat hij er maar 8 gekregen
heeft en dat de 2 andere vaten in de Sont zijn gevallen.
Nr. 731

FOLIO:

198

DATUM:

11 mei 1540

-Van het schip van Thys Claesz .
Jacob Reynersz getuigt dat hij vroeger een koggeschip heeft gehad, dat Thys Claesz ongeveer twee
jaar geleden verkocht heeft aan een poorter in Dordrecht die Claes van den Berch genoemd werd.
Met St. Jacob a.s. zal het schip 13 jaar oud zijn, niet meer.
Roloff Smit getuigt dat hij het schip in kwestie nu 10 jaar terug van Jacob gekocht heeft en dat het
toen drie jaar oud was.
Nr. 732

FOLIO:

198

DATUM:

11 mei 1540

Gert Egbertsz getuigt dat hij in 1536 op het schip van schipper Henrick Parsoer, de Bonte Koe
genaamd, is geweest als schipper, omdat Henrick in Landscrona was overleden. Er zijn aan boord
gekomen twee Pruisische schippers die in dienst van de koning van Denemarken waren. Deze
hebben hem gedwongen uit zijn schip drie vaten met hennep te plaatsen op twee Hollandse schepen
die zij ingenomen hadden en die het vlas naar Kopenhagen moesten brengen, omdat de koning daar
touwen van wilde laten maken.
Nr. 733

FOLIO:

198v

DATUM:

11 mei 1540

-Van Gert Gysen en Snuvende Albert.
Thonis Henricksz en Cornelys Claesz getuigen dat zij in de afgelopen weken met Gert Gysen en
anderen hebben zitten drinken in de nieuwe herberg op de Oosterholtseweg. Toen Snuvende Albert
daar binnen kwam en vroeg naar een man, bood Gert Gysen hem de kan aan om iets te drinken en
vroeg aan Albert wanneer zij afspraken konden maken over de stadszaak. Albert antwoordde dat dat
altijd mogelijk was; toen hij wegging, zei Gert dat ze toch tot een vergelijk moesten komen. Hij ging
Albert achterna, maar getuigen hebben niet gezien dat Gert Albert met woorden of daden mishandeld
zou hebben.
Nr. 734

FOLIO:

198v

DATUM:
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Swarte Berent getuigt dat Gheert van Lewen op 11 mei in Kampen beslag had laten leggen bij twee
boeren uit Kamperveen i.v.m. een getuigenverklaring die hij als luitenant van de schout van Kampen
voor het gerecht had afgelegd. Daarna is hij naar de schout gegaan om zijn gicht te doen over
hetgeen in de kwestie gebeurd was, zoals hij ook in het boek heeft genoteerd. Toen hij bij de schout
kwam, heeft deze de bladzijde waar het verslag op stond uit het boek gesneden. Omdat hij, getuige,
Gert van Lewen een kopie had gegeven uit het gerechtsboek, door hemzelf geschreven, meldt hij dat
de kopie hem weer is voorgelegd en toen bleek dat er meer gebeurd is dan hij getuige had vermeld en
dat het niet het handschrift van de schout was.
Nr. 735

FOLIO:

199

DATUM:

15 mei 1540

Joachim van Ingen en Berent van Reess melden dat zij in de kwestie keurnoten zijn geweest en dat
de boeren hun getuigenis hebben afgelegd zoals de cedule door Swarte Berent geschreven, vermeldt
dd 11 mei 1540.
Johan Schulte en Berent Lubbertsz getuigen dat de rechtszitting in de Enck heeft plaats gehad toen
de ‘inleiding en uitleiding’ van het erf in Kamperveen gebeurde tussen Gheert van Lewen en
Henricken ten Starte; zij hebben niet gehoord dat Gheert van Lewen het erfhuis van wijlen Lysbeth ten
Starte verlaten heeft; men zegt dat hij een goed verzegelde moetsoens brief had, waarmee hij zich
wilde verdedigen. Getuigen hebben niet gehoord noch geweten, dat de eed die in het gerechtsboek
op verzoek van Gerryt van Delden of Henrick ten Starte was opgetekend, daaruit bij wijze van
certificatie verzegeld is. Getuigen hebben dit onder ede verklaard: rechter Swarte Berent, keurnoten
Joachim van Ingen en Bernt van Reess.
Nr. 736

FOLIO:

199v

DATUM:

28 mei 1540

-Tussen de tremekers en die van Grafhorst.
Albert Raven, Albert Sticker, Jan Henrijcksz, Rutger Henrijcksz, Henrijck Willemsz en de oude Jan
Ruese getuigen dat zij goed weten en zich goed herinneren dat de Raad van Kampen de mensen uit
Grafhorst voor 40 jaar hebben verboden hebben niet verder westwaarts dan het Ganzendiep te vissen
op de Kamper Zanden.
Nr. 737

FOLIO:

199v

DATUM:

28 mei 1540

Arent van der Heyden, Jan Thymensz en Henrijck Jacobsz getuigen dat zij 25 jaar en langer met een
tremeken gevaren hebben; zij melden dat ze wel gezien hebben dat de mensen uit Grafhorst met hun
karpertouwen op de Kamper Zanden gevist hebben. Zij weten goed dat hun vaten toen eens zo groot
waren als nu. Maar of het hen verboden is daar te vissen, weten getuigen niet.
Ernst Jansz en Henrijck Jansz getuigen dat zij langer dan 25 jaar in Grafhorst gewoond hebben en dat
zij goed weten dat de mensen uit Grafhorst rustig en vredig plachten te vissen op de Kamper Zanden,
zonder tegenspraak van iemand. Zij hebben daar zelf ook gevist.
Bernt Jansz getuigt dat hij zich goed herinnert dat de mensen uit Grafhorst al 20 of 30 jaar op de
Kamper Zanden plegen te vissen. Hij meldt dat hij hun netten wel heeft zien drogen, maar waar zij
precies vissen, weet hij niet, evenmin dat het daar verboden is.
Nr. 738

FOLIO:

200

DATUM:

28 mei 1540

-Van de kinderen van Hermen Kerckhoff.
Arent Coster getuigt dat hij thuis zat te drinken met mr Johan de Sanckmeister en nog een onbekende
man uit Deventer. Zij hoorden op straat lawaai en hij heeft gezien dat Hermen Kerckhoff met zijn twee
zoons voor het huis van Coert Sluyter stonden. De zoons wilden naar binnen, wat hen belet werd door
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de vrouw van Coert. Getuige is naar Hermen Kerckhoff gegaan om te horen wat er aan de hand was
en Hermen zei tegen getuige dat hij gekomen was om zijn zoons te kalmeren. Hij heeft ook gezien dat
Henricks zoons, toen de vrouw van Coert het raam wilde opendoen, de vensterstok eruit wilden
trekken.
Jan Coertsz getuigt dat hij gezien heeft dat Hermen Kerckhoff naar Coert Sluyter gestoken heeft, maar
hij weet niet of Herman Coert geraakt heeft.
Nr. 739

FOLIO:

200

DATUM:

28 mei 1540

Albert van Ensz getuigt dat Jacob Reynersz in Deventer hem verwond heeft aan zijn been vanwege
een ruzie, tussen 3 en 4 uur ’s middags.
Gheert Woestenenck getuigt dat Jan Aertsz hem verwond heeft aan zijn rug.
Jan Arentsz getuigt dat de verwonding van Albert van Ensz heeft plaats gevonden ’s middags tussen
3 en 4 uur.
Nr. 740

FOLIO:

200v

DATUM:

8 juni 1540

Jacob Reynersz getuigt dat hij gisteren na de middag zat te drinken in de Zilveren Helm onder de
Clocke met Arent van Holtsende, Jan Arentsz en anderen. Toen hij, getuige, zei dat hij ’s
anderendaags voor het gerecht moest komen omdat hij Aelbert van Ensz in Deventer gewond zou
hebben, zeiden de anderen dat je zo kon zien wat er in Deventer gebeurde en niet wat er op het
Tolhuys gebeurt, waar men de kannen uit het raam gooit in het water en op de schepen.
Nr. 741

FOLIO:

200v

DATUM:

9 juni 1540

-Tussen Wolter Ernst, schildersknecht en Eernst Maeler.
Mr Claes Baertscheerder en Arent van Utrecht getuigen dat zij aanwezig zijn geweest op
Sacramentsdag twee jaar geleden in 1538 bij Eernst Maler toen hij Wolter van den Bossch als knecht
aannam voor een periode van twee jaar. Ernst zou hem in die twee jaar 10 koopmansgulden en een
paar schoenen geven.
Arent van Utrecht getuigt dat hij goed weet dat Wolter van den Bossch zijn meester twee jaar lang, tot
Sacramentsdag j.l. gediend heeft.
Nr. 742

FOLIO:

201

DATUM:

10 juli 1540

-Van Henrijck Schroer onder de Clocke en Willem Michielsz.
Herman van Assendorp getuigt dat hij heeft zitten drinken in de Wijnkelder, waar ook Henrijck
Schroer, de schout van de schutterij en Willem Michielsz waren. Hij heeft gezien en gehoord dat zij
niet van plan waren het gelag te betalen en dat de wijnknecht zei dat ze moesten oppassen om niet
onder zijn knots te komen, want hij moest rekenschap afleggen aan zijn baas. Hij meldt dat hij niet
gezien heeft dat Henrijck en Willem de wijnknecht gegooid of geslagen hebben.
Nr. 743

FOLIO:

201

DATUM:

10 juli 1540

-Tussen Jacob van Wyringen en Cloppenborch in de Hagen.
Cornelys van Wyringen getuigt dat hij gisteren namiddag als zegsman van Jacob van Wyringen ter
éne zijde en Wibrant Woltersz namens de vrouw van Cloppenborch in de Hagen ter andere zijde
hebben zitten drinken bij Brigitte in de Eenhoorn om de onenigheid tussen hen beiden op te lossen.
Omdat beide partijen hun onenigheid geheel en al hadden overgedragen aan getuige en Wybrant
Woltersz, is er een uitspraak gedaan: de vrouw van Cloppenborch zou Jacob over de schuld van 20
gulden courant een rente betalen van 35 stuiver Brabants en het restant van 18 gulden min 1 oord zou
zij betalen en daarmee moest de kwestie opgelost zijn.
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Nr. 744

FOLIO:

201v

DATUM:

11 juni 1540

-Tussen Jonge Reyner en Jan van Wyringen.
Willem Blomme getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden aanwezig is geweest in de Gulden Arent,
waar hij heeft gezien dat Jan van Wyringen Jonge Reyner een Groninger gulden gaf en als Jonge
Reyner de papegaai af zou schieten, zou Reyner daarvoor 3 gulden teruggeven. Later kwam Jan van
Wyringen bij getuige en wilde dat hij zijn gulden van Jonge Reyner terug vroeg. Getuige heeft de
gulden teruggevraagd en Jonge Reyner wilde dat wel; maar omdat Jan van Wyringen hem nog geld
schuldig was van vracht, wilde hij dat in mindering brengen op de Groninger gulden.
Albert Seylmaecker getuigt dat hij ook bij het gelag was bij Jan van Wyringen.
[ akte is doorgehaald ]
Nr. 745

FOLIO:

201v

DATUM:

14 juni 1540

-Tussen wijlen Claes Jansz en Herman Schroer.
Mechtelt Rutgers getuigt dat zij ongeveer een jaar geleden wijlen Claes Jansz, de knecht van Otto
Stegeman, tijdens zijn ziekte verzorgd heeft en dat hij vaak op zijn ziekbed tegen haar heeft gezegd
dat hij Herman Schroer boven de poort een bedrag van 28 stuivers schuldig was, niet meer.
Nr. 746

FOLIO:

202

DATUM:

14 juni 1540

-Tussen Jan Poeraell en de schout van Staphorst.
Bernt Jansz, Arent Jansz en Thonis Baertscheerder getuigen dat zij ongeveer drie maanden geleden
aanwezig zijn geweest bij Dirckgen Olde toen Jan Poeraell voor de schout van Staphorst de
erfscheiding deed van de goederen van zijn overleden vrouw. Zij hebben gezien en gehoord dat zij
met elkaar veel vrijstellingen hadden, maar Jan moest de schout van Staphorst nog wel in drie jaar 9
g.g. betalen. Daarmee zou de boedel gescheiden zijn.
Nr. 747

FOLIO:

202

DATUM:

16 juni 1540

-Van Elsken Kuyritsers huwelijk.
Claes van Grimsbarchen getuigt dat hij aanwezig is geweest toen het huwelijk geregeld werd tussen
wijlen Hans Kuyritser en Elsken zijn vrouw. Bij het huwelijk zou Elsken 50 g.g. inbrengen en als haar
tante, de vrouw van Hans van Anolt, stierf, zou zij uit de nalatenschap twee maal zoveel ontvangen als
de anderen erfgenamen samen. Getuige heeft niet gehoord of er sprake was van schulden of
verplichtingen aan de kinderen uit het eerste huwelijk van wijlen Hans. Wat er in IJsselmuiden gezegd
is, weet hij niet want hij was daar niet bij.
Peter Evertsz getuigt dat hij in IJsselmuiden zowel als in Genemuiden aanwezig is geweest, toen het
huwelijk tussen wijlen Hans en Elsken werd geregeld en daarna gesloten werd. Hij heeft niet gehoord
dat er aan wijlen Hans gevraagd werd naar zijn bezittingen en schulden of de verplichtingen aan de
kinderen uit zijn eerste huwelijk. Daar is niet over gesproken.
Nr. 748

FOLIO:

202v

DATUM:

16 juni 1540

-Van Willem Michielsz.
Henrick van den Dam getuigt dat hij zat te drinken in de Wijnkelder en Willem Michielsz zat aan een
andere tafel te drinken en ging tekeer tegen de wijnknecht omdat deze met Willem wilde afrekenen.
Getuige heeft gezien dat Willem met een kwaad gezicht op Johan de wijnknecht afkwam met een
getrokken mes. Toen de wijnknecht dat zag, heeft hij direct een knuppel in de hand genomen om
Willem af te weren.
Nr. 749

FOLIO:

202v

DATUM:
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-Van de Duitse mis.
Truyde, de vrouw van Jan Schep, getuigt dat zij na Pasen voor haar deur zat te spinnen; zij hoorde
dat in het huis van wijlen Hermen Schepeler verschillende onbekende mensen lofzangen zongen
zoals men dat in de kerk doet tijdens de mis en de bel luidden die bij de deur hing. Omdat het zingen
lang duurde, is zij tenslotte naar het raam gegaan om te vragen hoe zij het daar maakten en of ze bij
hen de mis ook kon volgen, waarop niet gereageerd werd. Korte tijd later is de weduwe van Hermen
thuis gekomen en getuige is samen met Lysebeth Peters naar haar toe gegaan en hebben haar
verteld welke herrie er in huis geweest was tijdens haar afwezigheid. De weduwe was daar heel
ongelukkig mee en de gasten gingen direct weg.
Lysebeth Peters getuigt dat zij, voor zover zij zich herinnert, de dag na Hemelvaart in haar huis
gehoord heeft, dat in het huis van wijlen Hermen Schepeler gezongen werd, het leek wel: ’ite missa
est’. En daar werd weer op geantwoord zoals men dat tijdens de mis doet. Toen zij dit gehoord had,
kwam de vrouw van Jan Scheps naar haar toe en vroeg of zij ook gehoord had wat voor herrie er
gemaakt werd in het huis van wijlen Hermen. Zij zijn beiden naar de weduwe van Hermen gegaan en
hebben haar verteld wat er in haar afwezigheid was gebeurd.
Geertruydt Hermens getuigt dat zij op een morgen tussen 9 en 10 uur naar buiten ging en zag dat er
een vrouwenjas was gehangen voor de tralies van het raam in het huis van Hermen Schepeler. De
mensen die binnen waren praatten en lachten. Toen zij weer thuiskwam, zag zij de vrouw van Jan
Schep voor het huis van Schepeler staan bij een onbekende vrouw die Jutte heette en die daar in de
herberg logeerde. De vrouw van Jan Schep vroeg Jutte of ze klaar waren met de mis en de vrouw
boog haar hoofd en ging naar binnen.
Nr. 750

FOLIO:

203v

DATUM:

18 juni 1540

-Tussen Henrijck Hoppenbrouwer en Jochum Plaet uit Hamburg.
Mouwritius Loeze getuigt dat hij in 1539 in de herfst omstreeks St. Michael in Dantzig van Jochum
Plaet uit Hamburg ontvangen heeft bij Henrijck Hoppenbrouwer drie hele goede stukken damast, een
blauw, een rood en een zwart, voorzien van het zegel van Jochum Plaet. Jochum was Henrijck
Hoppenbrouwer vanwege diverse handelsovereenkomsten geld schuldig en getuige meldt dat hij voor
de drie stukken damast geen geld heeft ontvangen; er was alleen een onderpand gegeven in de
periode dat Jochum bij Henrijck kwam om af te rekenen en afspraken te maken.
Nr. 751

FOLIO:

203v

DATUM:

18 juni 1540

-Tussen Jan Egbertsz en de weduwe van Yde Stackhouwer.
Jan Gerrytsz en Claes Jacobsz getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden aanwezig zijn geweest
bij Jan Gerrytsz onder de Clocke, in de Engell, waar zij geholpen hebben overeenstemming te
bereiken tussen Jan Egbertsz en Yde Stackhouwer over de betaaldag van een schip; het resultaat
was dat Jan Gerrytsz aan Yde direct 15 ph.g. zou betalen en de resterende 85 ph.g. tussen St.
Michael en St. Maarten; Yde zou bovendien nog 1 ph.g. krijgen. Mocht Jan Egbertsz de termijn niet
halen, dan zou de weduwe van Yde recht houden op het geld van het schip. Toen getuigen deze
uitspraak gedaan hadden, bleken de weduwe en zoon van Yde Stackhouwer hiermee niet tevreden te
zijn, zodat de uitspraak en de cedule verscheurd werden. Getuigen melden dat Jan Egbertsz 18½
stuiver Brabants voor de wijnkoop betaald heeft.
Nr. 752

FOLIO:

204

DATUM:

18 juni 1540

-Tussen het convent van Marienbussch in Zwolle en Catharina Roesinge.
Alyt Roesinge getuigt onder ede dat hier hoogstpersoonlijk is geweest iemand genaamd Oedbert
Roesinge, burger uit Deventer, de vader van jfr Mechtelt en Marije Roesinge, geprofeste nonnen in het
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convent Marienbussch in Zwolle en ook vader van hun getuige, door wie het convent twee erven
verkregen heeft, geheten Reterinck en Oerdinck in Linde in de buurschap Colmschate, op voorwaarde
dat ene Cathrijne, later de vrouw van Oedbert en moeder van de getuige, met haar andere kinderen
uit genoemde twee erven en goederen eenmalig 300 gouden Rijnse gulden zou ontvangen. Het
convent heeft van deze 300 gulden aan Cathrijne 100 g.g. betaald en de andere 100 gulden zal het
convent behouden als vergoeding voor het onderhoud van getuige die door het klooster als zuster is
opgenomen. Wat betreft de derde 100 g.g., bleek dat ene Willem Roesinge, neef van Oedbert,
overleed, waardoor het convent vanwege genoemde joffers en nonnen, gerechtigd was in de
nalatenschap van Willem. Volgens landrecht, zou het convent een borg moeten regelen om na het
overlijden van de genoemde joffers de erfenis voor de andere erfgenamen veilig te stellen, n.l. voor
Cathrijne en haar erven. Getuige meldt dat zij goed weet dat er afgesproken is tussen het convent en
Cathrijne dat het convent gevrijwaard zou zijn van de betaling van de derde 100 gulden en dat daarom
de gehele erfenis van Willem aan de erven zou toekomen. Er is dus voldaan aan de betaling van de
300 gulden.
Nr. 753

FOLIO:

204v

DATUM:

21 juni 1540

-Tussen Jochum Backer en Hans Pater.
Cornelis Tymensz getuigt dat een tijdje geleden Alyt Paters hem in Amsterdam gezegd heeft dat het
schip van Hans Pater verkocht was en dat hij, getuige, tegen Jochum Backer moest zeggen, als hij
weer wilde varen en geld verdienen, dat hij naar Amsterdam moest komen. Hij meldt dat hij dit
inderdaad aan Jochum gezegd heeft.
Nr. 754

FOLIO:

205

DATUM:

22 juni 1540

-Tussen Jan van Haerst en mr Heymen Brant.
Gerardus Hermani, secretaris, getuigt dat op 12 juni mr Heymen Brant bij hem is gekomen, eertijds
secretaris van de stad Kampen en zei dat de stad Kampen had verklaard dat hij enkele criminele
zaken ingeschreven zou hebben en dat hij het boek waarin die zaken werden opgetekend, wilde zien,
wat ook gebeurde. Mr Heymen zei dat hij het geschreven had nadat de mensen van wie hij de
bekentenis had genoteerd, berecht waren en getuige Gerardus zei tegen mr Heymen dat hij ook
gehoord had dat mr Heymen erbij geweest zou zijn toen een vrouw van tovenarij beschuldigd werd
nadat zij gemarteld was en dat mr Heymen dat toestond. Hij zei dat hij dat niet had geschreven.
Getuige herinnert zich dat de vrouw in de gevangenis is gestorven door de pijn die zij geleden heeft.
Hij heeft gezien dat een vrouw, genaamd Hadewych Banier, die haar van tovenarij beschuldigd had
daarom met haar in de gevangenis zat om te achterhalen of het bewezen kon worden, maar men kon
haar d.m.v. pijn niet laten bekennen; haar hoofd werd afgehakt en daarna werd zij verbrand.
Cornelius Meus getuigt dat hij terzelfdertijd in de schrijfkamer zat toen mr Heymen met Gerardus
binnenkwam om het criminaalboek in te zien. Hij heeft gehoord dat mr Heymen bekende dat hij erbij
aanwezig is geweest toen de vrouw, die van tovenarij was beschuldigd, gemarteld werd; hij zei dat hij
niet in het boek had geschreven.
Johannes Breda getuigt dat, terzelfdertijd dat de vrouw die van tovenarij was beschuldigd in de
gevangenis zat, mr Heymen bij hem in de kost was en dat hij op een avond thuis kwam en vertelde
dat hij had gezien hoe de vrouw gemarteld werd en dat haar haar werd afgeschoren. Hij vertelde het
op zo’n schandalige manier dat wijlen zijn vrouw Geese mr Heymen niet langer in de kost wilde
hebben. Hij meldt dat mr Heymen zich verbonden heeft met de beul van Zutphen om voor de
bekentenissen van tovenaressen een norm te hebben; hij was er altijd bij aanwezig als de vrouwen
gemarteld werden om een en ander vast te stellen. En meldt verder dat mr Heymen vaak met
criminele zaken te maken had, maar hij herinnert zich niet veel details meer.
Nr. 755

FOLIO:

205v

DATUM:
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Jan Vrient, bakker, Peter Jansz en Gheert Gyse getuigen dat zij in 1533 in de vasten aanwezig zijn
geweest toen Henrick Hotteke aan Lodewich Bloemke het erf verkocht dat hij van zijn ouders geërfd
had in het sticht van Keulen, in het kerspel van Balve, zoals vermeld in een brief met zegel; er werd
een uitzondering gemaakt voor de levende have die Lodewick en zijn broer niet zouden krijgen, zoals
paarden, koeien, varkens, schapen en het koren dat op het veld stond en in de schuur lag en enig
ander goed, dat het eigendom was geworden van zijn broer Johan. Lodewich heeft beloofd dat hij
hiermee akkoord ging, hij zou alleen krijgen het land en het zand, dat Henricks deel was van de
nalatenschap, waarvan hij het geschreven bewijs overhandigde.
Nr. 756

FOLIO:

205v

DATUM:

22 juni 1540

-Tussen Anna Blauwe en haar kinderen.
Jan Claesz en Jan Hebelensz getuigen dat zij in de herfst aanwezig zijn geweest bij Gheert van
Aemstel, waar Gheert, zijn vrouw Lysken Blauwe, Johan Blauwe en Luywyen Hebelens, de man van
Catharina Blauwe bijeen waren om van alles af te rekenen. Zij melden dat men akkoord ging met de
afrekening, waarvan ieder een afschrift kreeg.
Nr. 757

FOLIO:

206

DATUM:

22 juni 1540

Johan Blauwe getuigt dat hij terzelfdertijd met Lysken Blauwe, zijn tante, afrekende in aanwezigheid
van genoemde getuigen en dat zijn tante hem schuldig bleef van het huis waarin zij woonde 14 g.g.
waarvan zij, vanwege Johan Blauwe, met St. Oloff Memorie 11 g.g. min 5 stuiver Brabants zou
betalen. Er is verder geen sprake geweest van andere schulden.
Nr. 758

FOLIO:

206

DATUM:

30 juni 1540

Goert van Lanckvelt getuigt dat hij een tijd geleden bij de Vispoort aanwezig is geweest waar Anna
Blauwe en Johan Blauwe, haar zoon, woorden met elkaar hadden over de afrekening van enige
handschriften e.d. Hij hoorde o.a. dat Jan Blauwe tegen zijn moeder zei dat hij met zijn tante Lysken
Blauwe alles had afgerekend en dat zij hem nu nog 14 g.g. schuldig bleef. Wat ze verder hierover nog
zeiden, is getuige vergeten.
Nr. 759

FOLIO:

206

DATUM:

30 juni 1540

-Van het viswater in Wilsum.
Arent Doeve getuigt dat hij 40 jaar geleden geholpen heeft met het bevissen van het viswater
geheten Stuvesant dat tegenover Westenrade ligt, vijf percelen vanaf de oever tot onder Wilsum.
Jacob Petersz getuigt dat hij goed weet dat tussen het huis van Sweer van Delden en de Zalker sluis
een huis stond waar ene Lubbert Wolt in woonde en dat er tussen het huis en de IJssel nog een
wagenweg was die naar de sluis liep.
Nr. 760

FOLIO:

206v

DATUM:

5 juli 1540

-Tussen Jan Thonisz en Henrijck Jacobsz.
Reyner ter Helle getuigt dat hij een tijd geleden aanwezig is geweest bij Johan Thonisz achterin de
keuken, toen Johan Thonisz aan Henrijck Jacobsz de wol verkocht waar nu een probleem over is. Hij
hoorde dat Johan Thonisz de wol verkocht als goed en droog koopmansgoed en mocht dat niet zo
zijn, dan moest hij dat melden bij Jacob Koppen en getuige.
Nr. 761

FOLIO:

206v

DATUM:

-Tussen Ditmer Ticheler en het convent van de Kartuizers.
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Lubbert van Ens getuigt dat ongeveer een jaar geleden Ditmer Ticheler hem gevraagd heeft om 6000
stenen voor de Kartuizers te leveren. Toen getuige na levering van de stenen vroeg aan de pater of er
meer stenen nodig waren, omdat Ditmer bereid was die te leveren, kreeg hij als antwoord dat er geen
stenen meer nodig waren.
Nr. 762

FOLIO:

207

DATUM:

7 juli 1540

Albert Jansz getuigt dat hij ook aanwezig is geweest en daarbij gehoord heeft dat Lubbert van Ens als
antwoord kreeg van de Kartuizers dat ze geen stenen meer wilden hebben.
Nr. 763

FOLIO:

207

DATUM:

10 juli 1540

-Tussen de erfgenamen van Stuvesant en de erfgenamen van de Wilsummer Visscherij.
Ghoert van Lanckvelt getuigt dat er onenigheid is tussen de erfgenamen van Stuvesant en die van de
Visscherij in Wilsum, waarin voor beide partijen een rechtsdag was vastgesteld door de schout van
Wilsum op woensdag acht dagen geleden. Getuige meldt dat hij namens de erven van Stuvesant in
Wilsum is geweest om aan de schout een kopie te vragen van de uitspraak waarmee hij de erven
Stuvesant uit hun land en water mag weren. De schout antwoordde dat hij de erven Stuvesant niet uit
hun wateren had geweerd, maar alleen had gesteld dat zij uit het water van de Wilsummer Visscherij
moesten blijven. Toen de drost van IJsselmuiden, die er ook bij was, weg wilde rijden, zei hij dat als ze
eerder waren gekomen dat ze dan een afschrift hadden gekregen; maar dat zou hij alsnog regelen.
Bernt Brouwer en Hillebrant Kempe getuigen dat zij ook in Wilsum geweest zijn en door Ghoert
gevraagd zijn te getuigen dat alles wat ze gezien en gehoord hebben, is zoals Ghoert getuigt heeft.
Nr. 764

FOLIO:

207v

DATUM:

13 juli 1540

-Tussen Jan Buyst, burger uit Keulen en Hans Goltsmit van Coevelens, burger uit Leeuwarden.
Mr Johan Mathysz, onze burger, getuigt dat Jan Buyst, burger uit Keulen, ongeveer vier jaar geleden
in de vasten hier in Kampen was gekomen met een schip geladen met wijn, toebehorend aan Hans
Goltsmit van Coevelens, burger uit Leeuwarden. Hans Goltsmit miste een groot deel van de lading
wijn en kreeg daarover woorden met Jan Buyst. Hij zei dat voor de juiste hoeveelheid wijn overal en in
alle havens tol was betaald en dat hij dan ook van Jan Buyst de goede hoeveelheid wijn wilde hebben;
zo niet, dan zou hij geen vracht betalen. Jan liet hem aanhouden voor de vracht. Getuige is
tussenbeide gekomen en is met de anderen overeen gekomen dat Hans Coevelens naar Keulen zou
reizen en op a.s. St. Jansmis zou hij met bewijzen aantonen wie schuld had aan de vermissing en
waar de wijn gebleven was. Als er geconcludeerd zou worden dat de vermissing de schuld van Hans
van Coevelens was, dan zou hij zelf voor de schade opdraaien. Getuige heeft borg gestaan voor de
vracht van Hans Coevelens.
Dirick Tripmaecker getuigt zoals mr Johan Mathysz en meldt verder dat er afgesproken werd dat als
de schuld van Jan Buyst vast stond, hij alle onkosten en schade zou betalen. Hij heeft borg gestaan
voor Jan Buyst.
Verder weten getuigen niets.
Nr. 765

FOLIO:

208

DATUM:

13 juli 1540

-Tussen Albert Jacobsz en zijn adherenten en reders van het schip van schipper Doetgen uit
Deventer.
Wybrant Woltersz, Johan Kerckhoff en Hans Petersz getuigen dat schipper Doetgen uit Deventer
Evert van Dulman en Albert Jacobsz aangenomen had als hoofdlui en nog twee andere bootgezellen
uit Genemuiden om met hem naar Noorwegen te varen. De reders van zijn schip hebben daarna een
andere schipper aangesteld waarmee de hoofdlui en de bootgezellen niet wilden varen, tenzij zij
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dezelfde gage zouden krijgen als beloofd was door schipper Doetgen. Hierover waren zij het niet eens
met de nieuwe schipper. Getuigen hebben als moetsoenslieden geregeld dat de hoofdlieden boven
hun gage elk 35 stuiver Brabants zouden ontvangen en de twee bootgezellen uit Genemuiden elk 25
stuiver Brabants. Verder zouden zij nog krijgen de volledige gage die schipper Doetgen uit Deventer
beloofd had. Dit alles zullen zij met de nieuwe schipper regelen in Noorwegen. Jacob van Graes staat
borg voor deze regeling.
Nr. 766

FOLIO:

208

DATUM:

14 juli 1540

-Van Thonis Potgieter.
Harpert Willemsz getuigt dat Kempe Ketelboeter geklaagd heeft over Thonis Potgieter omdat hij 2 of 3
dagen geleden gezien heeft dat Thonis Potgieter twee of drie gewichten gestempeld heeft, waar de
vrouw van Kempe Ketelboeter bij was. Hij hoorde niet dat zij er iets van zei.
Nr. 767

FOLIO:

208v

DATUM:

15 juli 1540.

-Tussen Lambert Snoeck en Janneken Schepelaer, zijn vrouw.
Jan Schep, Trude zijn vrouw, Anne Vrancke, Lubbe Johans en Jutte Moer uit Hasselt getuigen dat zij
buren zijn van Janneken Schepelaer en dat ze goed weten dat Janneken met Lambert Snoeck, haar
man, een liefdeloos leven leidt, dat zij niet zoals goede echtelieden samen leven. Zij doen niet anders
dan kijven. Als Lambert thuis komt om te eten en te drinken, wordt hij door zijn vrouw lelijk behandeld
en uitgescholden. Zij melden dat Janneken aardiger is tegen andere mannen dan tegen Lambert.
Getuigen kunnen niet anders opmerken dan dat Lambert Snoeck liever in vrede met zijn vrouw zou
leven; als zij dat ook maar wilde.
Moer Cornelis getuigt hetzelfde.
Nr. 768

FOLIO:

208v

DATUM:

16 juli 1540

-Van Henrijck Schroer.
Albert Willemsz getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden ’s avonds om een uur of acht van
Brunnepe naar de Oudestraat liep met Henrick Schroer. Henrick zei dat hij naar Antwerpen wilde gaan
om daar zijn ambacht uit te oefenen, maar getuige zei hem dat hij hier meer kon verdienen. Hierover
kregen zij onenigheid en Henrick pakte zijn dolk en wilde Albert daarmee steken, maar raakte hem
niet. Dit alles vond plaats beneden in het huis van Jan van den Vecht, want getuige was daar naar
binnen gegaan.
Luytthien Schroer getuigt dat hij een stuk met hen was opgelopen de Oudestraat in en toen ze bij het
H. Geest Gasthuis kwamen, ging Henrijck Schroer weer terug en ging het huis van Jan van den Vecht
in waar Albert Willemsz zat. Henrijck en Albert hadden woorden met elkaar gehad en getuige heeft
gehoord dat Henrijck zei: “Albert, wat heb je mij beloofd?” Henrijck trok zijn knoopmes, stak naar hem
maar raakte hem niet. Getuige heeft hem de dolk uit de hand genomen en uit het raam gegooid.
Nr. 769

FOLIO:

209

DATUM:

16 juli 1540

-Van Henrijck, de knecht van Herman Smyt buiten bij de OLV-kerk.
Luytthien, de zoon van Kempe Ketelboeter, getuigt dat ’s avonds op St. Maarten Schuddekorf tijdens
het dansen Henrijck, de knecht van Herman Smyt, bij hem kwam en de vrouw wilde hebben waarmee
getuige danste, omdat hij wat met haar had gedaan. Maar getuige wilde de vrouw niet met hem mee
laten gaan en tenslotte trok Henrijck zijn degen en stak naar hem, zodat getuige hem moest ontwijken
naar zijn vaders huis. Dirck Tule en de knecht van Hemme Vetten hebben dit gezien.
Nr. 770

FOLIO:

209v

DATUM:
162

16 juli 1540
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-Van Henrijck Schroer.
Johan Vos getuigt dat Henrijck Schroer onenigheid heeft gehad met Albert Willemsz beneden in het
huis van wijlen Jan van den Vecht. Hij heeft gezien dat Luytthien Schroer hen uit elkaar heeft gehaald
en het mes van Henrijck uit diens hand haalde. Hij heeft niet gezien dat Henrijck ermee stak of iemand
raakte. Hij meldt dat Henrijck Schroer het mes van getuige weer heeft teruggekregen.
Nr. 771

FOLIO:

209v

DATUM:

19 juli 1540

-Van de doodslag van Dikke Trijne uit Arnhem in het huis van Reyner de Drager.
Reyner Drager getuigt dat gisterenmiddag Christoffel van Coesvelt bij hem kwam, degene die
gevangen is genomen voor het doodsteken van de vrouw uit Arnhem, samen met een onbekend
meisje om een of twee kannen bier te drinken. Terwijl ze aan tafel zaten, kreeg de gevangene
woorden met het meisje over bijslaap e.d.; dit hoorde de vrouw die later dood gestoken werd en
verdedigde het meisje. Zij zou niet toestaan dat het meisje kwaad werd gedaan, zij zou het gelag wel
betalen. Hierover kreeg de man ruzie met de vrouw, hij wilde weten waarom zij het meisje bijstond.
Tenslotte vlogen ze elkaar in de haren en de (latere) gevangene trok zijn mes en stak naar de vrouw;
getuige heeft geprobeerd hen uit elkaar te halen en liep een wond aan zijn arm op en ging weg om
zich te laten behandelen. De vrouw is toen in zijn huis doodgestoken, wat hij niet heeft gezien omdat
hij zich liet verbinden.
Peter Riemslaeger uit den Bossch getuigt dat hij gisteren na de middag zat te drinken bij Reyner de
Drager, waar terzelfdertijd de (latere) gevangene zat te drinken met iemand die Scheelgen werd
genoemd en nog wat anderen bedelaars; er was ook een meisje waarmee hij of Scheelgen wilde
slapen. De vrouw uit Arnhem, die dood geslagen is, wilde het meisje helpen en bij haar laten slapen
zodat haar geen kwaad werd gedaan. Getuige meldt dat hij toen is gaan plassen en bij terugkomst
zag hij dat de vrouw uit Arnhem in haar schouder was gestoken en het bloed eruit spoot; de
gevangene sloeg de vrouw nog twee of drie maal zodat ze dood op de tafel viel.
Wijsse, de vrouw van Reyner Drager, getuigt dat de (latere) gevangene met zijn gezelschap gisteren in
Brunnepe op de kermis bij haar om brood gevraagd had en ’s middags bij haar langs kwam om een of
twee kannen bier te drinken. Na een tijdje wilde de (latere) gevangene van de vrouw die doodgestoken
is, geld hebben omdat zijn vrouw vroeger bij haar gediend had, zo niet dan zou hij zijn mes gebruiken.
Getuige en andere gasten bemoeiden zich ermee en zeiden dat hij zich schandalig gedroeg om een
vrouw te willen steken of slaan. Toen heeft hij de vrouw geslagen en aan het haar getrokken. Het
werd weer rustig; toen daarna de vrouw een meisje bij zich had waar de ( latere) gevangene mee wilde
slapen, wat de vrouw uit Arnhem niet wilde, heeft zij haar verdedigd en het gelag van het meisje
betaald. De gevangene werd toen heel kwaad op de vrouw, heeft zijn mes getrokken en haar
gestoken, waarbij Reyner de drager nog een wond opliep. De vrouw was in haar schouder gestoken
en viel op haar armen op de tafel. De man heeft haar nog twee of driemaal geslagen. De vrouw was
dood.
Alyt Riemslaeger, de vrouw van Peter Riemslaeger, getuigt dat haar man gisterenmiddag bij Reyner
de Drager met de bedelaars zat te drinken; zij is erbij gehaald en heeft gezien en gehoord dat er een
meisje bij was van ongeveer 14 of 15 jaar oud waarmee de gevangene naar bed wilde of degene die
Scheeltgen genoemd werd. De vrouw uit Arnhem wilde dat niet hebben, er mocht haar geen kwaad
geschieden en getuige zag dat de vrouw haar gelag betaalde. Toen heeft de gevangene de vrouw op
het hoofd geslagen, aan haar haren getrokken en trok uiteindelijk zijn mes waarmee hij haar gestoken
heeft. Toen Reyner de drager hen wilde scheiden, liep hij een verwonding op aan zijn arm. De vrouw
viel op de tafel en bloedde erg. Zij bleef dood liggen. Getuige meldt dat zij al dood was vóórdat Reyner
in zijn arm werd gestoken. Zij heeft ook gezien dat zij nog twee of drie maal op het hoofd werd
geslagen.
Nr. 772

FOLIO:

211

DATUM:
163

19 juli 1540
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-Tussen Jacob Reynersz en Albert van Ens over de verwonding.
Willem Blomme en Jan van Oesten getuigen dat Jaob Reynersz Albert van Ens in Deventer verwond
heeft maar dat zij daar niet bij waren. Zij hebben wel gezien dat Albert van Ens zijn verwonding door
een baardscheerder heeft laten behandelen ‘s middags omstreeks vier uur, bij helder daglicht.
Nr. 773

FOLIO:

211

DATUM:

20 juli 1540

-Tussen Jan Onbeholden en Alyt Gortemaecker, zijn vrouw.
Henrijck Konijnevanger, Jan van de Elborg, Henrijck Jansz en Henrijck Jansz, dragers, getuigen dat zij
goed weten dat Alyt Gortemaecker met haar man Jan Onbeholden op zeer slechte voet staat en zij
hebben de afgelopen weken gehoord dat zij haar man heeft uitgescholden voor schelm en verrader en
dat zij hem naar zijn moeder verwees. Dit gebeurde niet eenmaal, maar alle dagen.
Nr. 774

FOLIO:

211

DATUM:

20 juli 1540

-Tussen Jan van Delden en Brun van Deventer.
Jacob Coster getuigt dat Jan van Delden van Brun van Deventer een partij hout gekocht heeft en hij
heeft namens Jan van Delden het document geschreven, maar wat erin stond, weet hij niet meer.
Jan Hermansz en Wernar Jansz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen het document
geschreven werd en dat er in stond dat het hout kommervrij in Deventer geleverd zou worden.
Nr. 775

FOLIO:

211v

DATUM:

20 juli 1540

-Tussen Jan Wachter en Jacob Pannebacker.
Wybrant Woltersz en Swarte Berent getuigen dat Jan Wachter en Jacob Pannebacker samen
onenigheid hadden over de afrekening van bier en andere dingen. Als gekozen moetsoenslieden
melden getuigen dat zij acht dagen geleden in de Gulden Arent de onenigheid hebben opgelost, n.l. zij
hebben besloten dat Jacob aan Jan direct 28 claesgens en 8 claesgens voor het gelag zou geven.
Daarmee zou de onenigheid opgelost moeten zijn.
Nr. 776

FOLIO:

211v

DATUM:

20 juli 1540

-Tussen joffer Jacob van den Veen en Geertruydt van Bommelen.
Kunne Jansdochter getuigt dat Geertruydt van Bommelen van Jacob van den Veen het geld van de
koop van een huis ontvangen had. Zij kwam een tijdje geleden ’s morgens bij Alffert van den Veen
thuis en gaf Jacob 2 gouden leeuwen, 1 gouden kroon en een ½ gouden kroon en zei dat ze zoveel
geld niet van hem wilde hebben. ’s Middags kwam zij weer terug en bracht het andere geld dat ze
ontvangen had ook weer terug, samen een bedrag van 32 g.g., ging weer weg en liet het geld op een
draaistoel liggen. Jacob stuurde getuige weer naar Geertruydt om te zeggen dat ze het geld moest
komen halen. Zij kwam en vroeg of het over de 100 g.g. ging, maar Jacob wilde dat ze met dat andere
geld zou wachten tot de volgende week. Geertruydt vertrok weer en liet het geld liggen. Jacob heeft
getuige met de 32 g.g. naar het huis van Geertruydt gestuurd en zij heeft het geld gehouden en was
er tevreden mee.
Heyle Ghoertsz getuigt dat zij ook bij Jacob van den Veen was en dat alles gebeurd is zoals vermeld.
Nr. 777

FOLIO:

212

DATUM:

21 juli 1540

-Tussen Jan Thonisz en Henrijck Jacobsz.
Herman Kistemaecker, Willem van den Schere, Arent van Oltsende en Gheert Kreynck, gemachtigden
van het wolambt, getuigen dat Henrijck Jacobsz een partij wol gekocht had van Jan Thonisz en dat zij
als gemachtigden de wol gecontroleerd hebben; zij verklaren dat de wol niet is zoals behoort en dat zij
de wol afgekeurd hebben.
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Nr. 778

FOLIO:

212

DATUM:

24 juli 1540

-Tussen Jan van Grafhorst en mr Gheert Morre.
Henrijck van Heerde, Willem Geertsz en Wolter Luytthiens getuigen dat zij ongeveer acht dagen
geleden naar Amsterdam gegaan zijn met Jan van Grafhorst naar de vrouw van Peter Melcher in de
Bock. Jan van Grafhorst en Louwe Vrancke uit Ens hadden onenigheid over een stuk laken waarover
zij de vrouw van Peter Melcher vragen stelden; deze zei dat zij uit het schip van Louwe Vrancke niet
meer ontvangen had dan 5 lakens en dat zij aan een schipper die zij niet kende, de vracht van zes
lakens heeft moeten betalen, dat hij niet aardig tegen haar was en haar naar haar moeder verwees.
Daarna kwam schipper Vrancke en wilde een document hebben om te bewijzen dat ze de vracht van
5 lakens en een ½ stuiver voor het dragen betaald had. Zij wilde hem geen bewijs geven omdat ze
niet kon schrijven en omdat haar man niet thuis was. Louwe Vrancke liet toen zelf een document
schrijven en wilde dat zij haar merkteken eronder zette, wat zij niet wilde.
Nr. 779

FOLIO:

212v

DATUM:

24 juli 1540

-Tussen het convent van de Cellebroeders in Kampen en Gheert Luytthiens.
Claes Borchertsz getuigt dat hij ongeveer 12 jaar geleden aanwezig is geweest bij priester Jan
Geertsz, waar hij heeft gezien dat Wessel Jacobsz priester Jan Geertsz 1 g.g. betaald heeft voor de
pacht van een stuk land dat hij van hem gehuurd had. Hoe het land heet, weet getuige niet.
Nr. 780

FOLIO:

212v

DATUM:

26 juli 1540

Arent Schroer getuigt dat hij afgelopen zaterdag omstreeks de middag Lubbert Lubbertsz heeft horen
roepen vanuit het huis van Jan Aertsz, dacht hij. Hij is gaan kijken wat er aan de hand was en toen hij
bij de deur van Jan Aertsz kwam, zag hij dat de moeder van buitenaf de deur tegen hield en vroeg om
hulp om de deur dicht te houden, wat getuige heeft gedaan. Wie er binnen waren, weet getuige niet.
Gabriel Baertscheerder getuigt dat hij afgelopen zaterdag Lubbert Lubbertsz heeft horen roepen uit
het huis van Jan Aertsz. Hoewel hij bezig was iemand te scheren, heeft hij de man laten zitten en is
naar buiten gegaan en zag dat Ave Maeler, de moeder van Jan Aertsz, de deur van buitenaf dicht
hield. Hij hoorde dat de buren zeiden dat Jan op de trappen stond en naar buiten wilde gaan. Getuige
is terug gegaan om de klant te scheren en heeft verder niets gezien.
Nr. 781

FOLIO:

213

DATUM:

27 juli 1540

-Van het viswater in Wilsum.
Herman Gheertsz getuigt dat hij ongeveer 11 jaar geleden gedurende twee jaar rustig heeft kunnen
vissen in het gebied genaamd Stuvesant tegenover Westenrade en de waterheren, zoals Gheert van
den Schere uit Delden, heeft hij de tiende penning van zijn winst betaald.
Jan Jacobsz getuigt dat hij ongeveer vier jaar geleden voor de tiende penning heeft geholpen met het
bevissen van de Stuvesant; dat werd door niemand verboden en gebeurde met lijnen vanaf de
hofstede waar vroeger een huis stond naar beneden, zover als hij dacht dat was toegestaan.
Nr. 782

FOLIO:

213

DATUM:

18 juli 1540

-Van Heymen Brant.
Thys Claesz en Jan van den Elborch getuigen dat zij in de tijd dat mr Heymen de bieraccijns gepacht
had, uit het huis van Katrine van Drienhuysen een vat Jopen bier, toebehorend aan Henrick van
Mullem, naar de kelder van Peter opt Trapken gebracht hebben en dat het vat niet vol was.
Jan van Diepenhem getuigt dat hij en Jan Backer het bier verzegeld hebben en dat er een zesde deel
uit was.
Jan Backer getuigt hetzelfde en meldt dat Henrick van Mullem het bier voor zich wilde verdedigen.
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Nr. 783

FOLIO:

213v

DATUM:

7 februari 1541

-Tussen de erfgenamen van de Nyen Toom in Wilsum en de erfgenamen van Stuvesant.
Bernt Brouwer, Henrick Sadelmaecker en Hermen Symonsz getuigen dat zij ’s anderendaags na St.
Anna in Wilsum bij het gerecht hebben gezeten toen het geding plaats vond tussen de erfgenamen
van de Nyen Toom en die van het viswater de Stuvesant. Toen Jan Kerckhoff, de woodvoerder, zijn
aanklacht had gedaan, heeft de schout een briefje voorgelezen van de drost van IJsselmuiden, waarin
stond dat de erfgenamen van de Nyen Toom in Wilsum op goede en rustige manier gebruik maakten
van hun bezit, zodat zij hun rechten niet kwijt raakten en dat hij, de drost, dat zo wilde laten volgens
landrecht; hij zou ook toestaan dat die van Stuvesant hun visgebied mochten betreden.
Gedateerd 10 juli 1540, Johan van Ittersum, drost in IJsselmuiden, geautoriseerd door de secretaris
van Wilsum.
Na het voorlezen zijn de erfgenamen van de Nyen Toom weggegaan omdat zij bij het gerecht niets
meer te zoeken hadden en omdat de schout ook weg wilde gaan, zei Arnt Reynersz, de woordvoerder
van de erven van Stuvesant, in aanwezigheid van twee gedeputeerden uit de Raad van Kampen, Gert
Loeze en Henrick Kuynreturff, dat hij wilde dat de schout bleef zitten om hem, Arnt, toe te staan te
antwoorden en bewijzen te overleggen. Dit werd geweigerd, men moest ter bevoegde plaatse maar
gaan klagen. De schout had geen bevel tot vordering ontvangen van de drost. De schout ging toen
weg en wilde niet reageren op de aanspraken van de erfgenamen van Stuvesant.
Nr. 784

FOLIO:

214

DATUM:

2 augustus 1540

Jacob Coppen en Gheert Baeck getuigen dat zij een tijd geleden aanwezig zijn geweest in de Groene
Deur, waar Arent Lubbertsz aan Dirck Tripmaecker een partij laken verkocht, die Jan Knippenborch,
indertijd kistenzitter, namens Dirick Tripmaecker wekelijks aan Arent zou betalen met een bepaald
bedrag totdat alles voldaan was. Getuigen melden dat de koop zo heeft plaats gevonden.
Nr. 785

FOLIO:

214

DATUM:

2 augustus 1540

-Tussen Dirick Tripmaecker en Arent Lubbertsz.
Op 3 augustus heeft Dirick Tripmaecker rechtens verklaard dat hij met Arent Lubbertsz geen koop
heeft afgesloten en een valse eed zou hebben gezworen. Hiervan is een aantekening gemaakt.214v
Nr. 786

FOLIO:

214v

DATUM:

2 augustus 1540

-Tussen Luyte in de Gulden Arent en Henrijck Pelser.
Wybrant Woltersz, Henrijck Baers en Swarte Berent getuigen dat Arent Lubbertsz en Henrijck Pelser
elkaar afgelopen winter op de Vismarkt geslagen hadden, waar zij beiden een boete voor gekregen
hebben. En omdat zij bovendien onenigheid met elkaar hadden, hebben getuigen als gekozen
bemiddelaars hun best gedaan e.e.a. op te lossen. Dit gebeurde bij Luyte onder de Clocke en men
wilde dat beide partijen weer vriendschappelijk met elkaar zouden omgaan, zowel met woorden als
met daden. Henrijck Pelser zou voor het gelag 13 kwarten Hamburger bier betalen en Arent Lubbertsz
6 kwarten en daarmee zou alles opgelost moeten zijn. Degene die begonnen was met moeilijk doen,
zou een half pond scheepswas verbeurd hebben t.b.v. de armen, onafhankelijk van de boete van de
stad.
Nr. 787

FOLIO:

214v

DATUM:

2 augustus 1540

-Tussen Jan Frunt en Alyt Engerts.
Evert van Drienhuysen en zijn vrouw Styne getuigen dat zij afgelopen donderdag uit Amsterdam terug
zijn gekomen en hebben toen gezien dat Jan Frunt, hun buurman, met haastige spoed uit zijn raam
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kwam en kwaad was op Alyt Engberts die in een klein leegstaand huisje in de St. Jacobssteeg, vlas
hekelde. Getuigen melden dat de buren Jan daar vandaan haalden zodat hij Alyt niets zou aandoen.
Zij hebben niet gezien dat hij zijn mes had getrokken of dat hij Alyt Engberts geduwd of geslagen
heeft.
Nr. 788

FOLIO:

215

DATUM:

2 augustus 1540

-Tussen Joachim Backer en Hans Pater.
Willem Gerrytsz getuigt dat hij in de afgelopen vasten aanwezig is geweest in Amsterdam op de boot,
toen Hans Pater aan Joachim Backer het 16e deel van zijn schip verkocht en hem als schipper
aanstelde op de boot. Hoewel getuige ook graag reder zou zijn geweest, gunde Hans Pater het hem
niet; hij zei dat hij zelf de reders uitzocht die hem wilden dienen.
Nr. 789

FOLIO:

215

DATUM:

3 augustus 1540

-Tussen Alyt Henrijcx en Claes Dubbeltsz.
Claes Cocq getuigt dat hij aanwezig is geweest toen Marijtgen Henrijcx bediend werd en de laatste
sacramenten ontving; hij heeft niet gehoord dat zij aan Claes Dubbeltsz enig goed vermaakte noch dat
Claes daarom gevraagd heeft.
Willem Dircxsz en Willem Tymensz getuigen hetzelfde.
Nr. 790

FOLIO:

215

DATUM:

7 augustus 1540

-Van de drupgrond van de Cellezusters.
Wolter Jansz getuigt dat hij goed weet en zich herinnert dat toen de Cellezusters in Kampen kwamen,
hij direct van Rotger Schere het huis kreeg naast Johan van Thye, met een doorgang van ca. 4 voet
breed met een poortje naar de straat, waar de drup van de huizen aan de doorgang terecht kwam en
de deur liep daar vlak langs, waardoor de zusters uit hun huis plachten te gaan via de doorgang en
het poortje naar de straat. Hij meldt verder dat hij ook nog goed weet dat Henrijck Voorn de doorgang
en de drupgrond van zijn goot over 2 voet in het huis van de zusters, overdekt heeft.
Nr. 791

FOLIO:

215v

DATUM:

11 juli 1540

-Tussen Anna Blauwe en haar kinderen.
Jorgen Hansz Voegel getuigt dat hij in 1538 een minnelijke schikking en boedelscheiding heeft helpen
maken tussen Anna Blauwe en haar kinderen inzake de nalatenschap van Geert en Jutte Blauwe,
waarbij zij door haar kinderen werd uitgekocht voor een zeker bedrag. Hij meldt verder dat er geen
sprake was van documenten o.i.d.
Nr. 792

FOLIO:

215v

DATUM:

12 juli 1540

-Herman Kistemaecker en Arent Lubbertsz getuigen dat er ruzie was tussen Gheert van Aemstell en
Anna Blauwe over een bepaald document van 86 gulden. Gheert van Aemstell wilde dat Anna haar
aandeel weer zou inbrengen. Getuigen zijn aanwezig geweest in de Gulden Arent ongeveer een jaar
geleden, in aanwezigheid van Geert Borgertsz en Tyman van den Veen namens de Raad, en hebben
toen gezien en gehoord dat Anna Blauwe het kasboek van haar man Henrijck Blauwe meebracht,
waarin stond dat hij met zijn moeder, Jutte Blauwe, alles had afgerekend. Anna zei verder dat zij en
haar kinderen d.m.v. het kasboek gevrijwaard wilde zijn van het bepaalde document. Dat Anna door
haar kinderen uitgekocht was, wisten zijn niet.
Nr. 793

FOLIO:

216

DATUM:
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-Van Henrijck Mathijsz.
Gerardus Hermani en Cornelius Meeus, secretarissen, getuigen naar hun beste weten dat zij geen
kopie gemaakt, geschreven of overhandigd hebben dan op 12 augustus aan Henrijck Mathijsz noch
namens hem aan iemand anders, van de antwoorden op het verweer, in welke vorm dan ook, dat
Henrijck Kuynreturff op 12 augustus heeft overhandigd.
Nr. 794

FOLIO:

216

DATUM:

17 augustus 1540

Cornelius Meeus, secretaris, getuigt dat hij voor Henrijck Mathijsz een tijd geleden een kopie heeft
gemaakt van een verweer dat Henrijck Kuynreturff in het gerecht heeft overhandigd. Voor zover hij
zich herinnert, heeft Henrijck Mathijsz, noch iemand anders namens hem, bij de rechtbank een kopie
geëist van de repliek die Henrijck Kuynreturf op 12 augustus heeft overhandigd, dan alleen op die
dag.
Nr. 795

FOLIO:

216

DATUM:

18 augustus 1540

-Van Geert Brouwer.
Claes Symonsz getuigt dat hij buurman is geweest van Geert Brouwer en dat hij goed weet dat Geert
Brouwer, toen de slag op de Veluwe plaats vond, 12 lansknechten die namens de stad ingezet waren,
voor veertien dagen in de kost gehad heeft.
Fye Bolhoerne getuigt hetzelfde, maar zij weet niet meer hoe lang de soldaten in zijn huis waren.
Nr. 796

FOLIO:

216v

DATUM:

23 augustus 1540

-Tussen Jan ten Velde en Dirick van Ysselmuyden.
Arent Reynersz en Claes Kerstgensz getuigen dat Jan ten Velde ongeveer vijf jaar geleden hier zijn
neven wijlen Henrick en Dirick van Ysselmuyden gerechtelijk heeft aangesproken over landhuur;
getuigen weten heel goed dat de Raad twee personen heeft afgevaardigd, wijlen Claes Croese en
Johan Glauwe, om te bemiddelen tussen de partijen. Met hulp van de pater van St. Janskamp werd
een minnelijke schikking gemaakt, waarvan getuigen de inhoud niet kennen. Zij weten echter goed dat
wijlen Henrijck van Ysselmuyden Jan ten Velde in Vollenhoven binnen veertien dagen een charter
moest geven met afspraken over de huur, waar Jan zich aan moest houden.
Nr. 797

FOLIO:

217

DATUM:

23 augustus 1540

Arent Nagell en zijn vrouw Elisabeth getuigen dat zij op Laurentius j.l. gegeven hebben aan
Berentken, de dienstmaagd van Lubbert Maes uit Hattem, drie keizerlijke muntstukken, per stuk 4
stuiver Brabants plus 1 stuiver Brabants in mindering van het geld dat zij hun nicht Elisabeth, de vrouw
van Lubbert Maesz, schuldig waren. Getuigen melden verder dat Berentken van het geld hier in
Kampen vlas heeft gekocht.
Nr.798

FOLIO:

217

DATUM:

25 augustus 1540

-Van Hans Petersz.
Jan Abbe getuigt dat ongeveer veertien dagen geleden Joachim Backer met zijn vrouw voor zijn huis
zat en dat Hans Petersz bij hem kwam en Joachim zei dat hij die dag met Hans Petersz voor het
gerecht was geweest en dat, toen zij daar vandaan kwamen en over de brug waren, Hans hem heeft
uitgedaagd hem te slaan. Getuige Jan heeft niet zelf gehoord dat Hans Joachim uitdaagde.
Nr. 799

FOLIO:

217

DATUM:

-Tussen Dirick Jacopsz en Femme Paters.
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Mr Thonis Baertscheerder getuigt dat Geerloff Paters Dirick Jacopsz gewond had, hem had
verbonden en had genezen. Femme Paters, de zuster van Geerloff, heeft Dirick officieel beloofd dat zij
hem namens haar broer wilde betalen. En omdat hij graag heeft dat men hem betaalt, meldt men dat
hij gezegd zou hebben dat als Femme Paters hem niet betaalde, hij zich wilde houden aan zijn
patient.
Nr. 800

FOLIO:

217v

DATUM:

2 september 1540

-Tussen Gerardus Jansz van Deveren en de pater van St. Bregitten.
Mr Johan Mathijsz en Ghysbert Willemsz getuigen dat zij gisteren, 1 september, op verzoek van
Gerardus Jansz van Deveren bij de pater van St. Bregitten geweest zijn. Gerardus had van de pater
een bepaald erf en goed gekocht, gelegen in Drenthe en getuigen hebben de pater van St. Bregitten
te kennen gegeven dat Gerardus hier in Kampen was gekomen voor de overdracht van een en ander
die in Drenthe was toegewezen. De pater antwoordde hierop dat hij met Gerardus niets te maken had
en als hij iets over hem te zeggen had, dan moest hij dat maar doen hier voor de Raad van Kampen.
Getuigen hebben deze boodschap overgebracht aan Gerardus van Deveren en Gerardus heeft de
pater laten dagen op 2 september; getuigen hebben gezien en gehoord dat Gerardus, in
aanwezigheid van de Raad, bereid was t.b.v. de pater van St. Bregitten de toewijzing die in Drenthe
had plaats gevonden, af te ronden. Daarna wilde de pater niets weten van het feit dat beide partijen
door twee leden van de Raad, nl Gheert Borchertsz en Henrijck Kuynreturff, verplicht zijn, de uitpraak
in Drenthe gedaan, uit te voeren en het gehele bedrag op te leggen en te ontvangen. De pater
weigerde vrede te sluiten met Gerardus.
Ghoert van Lancvelt getuigt dat hij vanmorgen bij de rechtbank is geweest en dat Gerardus van
Deveren zijn woordje gedaan heeft als voorspreker en dat de zaak zo heeft plaats gevonden als mr
Johan Mathijsz en Ghysbert Willemsz hebben verteld.
Nr. 801

FOLIO:

218

DATUM:

2 september 1540

Geertruydt Hackers getuigt dat in de tijd dat zij bij wijlen Bredae woonde, hij eens thuis kwam en haar
drie ringen liet zien, een slangenring en twee ringetjes met stenen en 26 grote koralen rozenkrans
stenen. Hij zei dat hij alles bij zijn moeder Fye Bolhoerne had gehaald en dat alles toekwam aan zijn
zoon Claes. Zij meldt dat zij op verzoek van Fye, toen Bredae lang ziek lag, hem herinnerde aan de
verplichting van de ringen en rozenkrans stenen en dat wijlen Bredae in aanwezigheid van getuige
naar zijn kantoorkast is gegaan, de ringen eruit nam en in een leren buideltje borg, en zei dat het de
ringen voor Claes waren en gooide ze in een andere hoek van zijn kast; het waren twee ringetjes met
stenen.
Nr. 802

FOLIO:

218v

DATUM:

2 september 1540

-Tussen Wybrant Woltersz en mr Gheert, secretaris.
Willem van de Schere, Arent van Holtsende, Arent Lubbertsz en Jacop Coppen getuigen dat zij een
tijd geleden hebben zitten drinken bij Peter van Nuys met Herman Kistemaecker en mr Gheert
secretaris. Toen zij samen aan het praten waren over Wybrant Woltersz, zei mr Gheert secretaris o.a.
dat Wybrant moest zwijgen, want hij was een dief, hij verdedigt hem eerst en spreekt dan. Arent van
Oltsende wilde dat mr Gheert zijn mond hield maar hij antwoordde dat hij het wilde bewijzen.
Nr. 803

FOLIO:

218v

DATUM:

2 september 1540

-Van Hermen Asschendorp.
Henrick van den Dam getuigt dat hij laatst woorden had met de wijnheer, omdat hij hem, getuige, en
Hermen Asschendorp niet gescheiden had.
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Hermen zat in de Wijnkelder bij de wijnheer en toen Hermen getuige zag, trok hij zijn mes en sloeg
hem daarmee op het lijf. Getuige bedekte het mes met zijn kap zodat Hermen er niets mee kon doen.
Henrick gooide hem iets naar het hoofd en heeft het mes lang vast gehouden totdat hij de kap weg
kon halen.
Nr. 804

FOLIO:

219

DATUM:

6 september 1540

-Van Jonge Reyner.
Peter Vriese, Herman ten Haer, Gheert van Leeuwen en Alyt Paters getuigen dat zij afgelopen
dinsdag nacht met Jonge Reyner, karveelschipper uit Amsterdam, in het Diep waren gekomen. Er
waren ettelijke kooplui uit het oosten aan boord en nadat ze een nacht op het water hadden gelegen,
wilden de kooplui aan wal gezet worden. Zij werden toen met bootjes naar het land gebracht, op
kosten van de schipper, omdat ze niet langer wilden blijven.
Nr. 805

FOLIO:

219

DATUM:

7 september 1540

-Van de pater van St. Bregitten.
Gheert Borchertsz en Henrijck Kuynreturff, commissarissen namens de Raad, getuigen en doen hun
gicht.
Gerardus Jansz van Deveren had op 2 september de pater van het St. Bregitten convent gedaagd en
deze is voor het gerecht verschenen om te reageren op de aanklacht die Gerardus op hem zou
hebben. Omdat Gerardus niets wilde eisen en geen beschuldiging wilde uiten, hebben de
raadsvrienden getracht tussen de partijen te bemiddelen om een minnelijke schikking tot stand te
brengen. Partijen zijn met hun vertegenwoordigers gekomen en de zaak werd geopend.
Er werd gesteld dat Gerardus van Deveren bereid was met de pater van St. Bregitten tot een vergelijk
te komen over de koop van een bepaald erf. Na veel heen en weer gepraat, zei de pater dat de zaak
hem niet aanging maar Magere Heyne; als Gerardus met hem tot overeenstemming kwam, zouden de
partijen van elkaar gescheiden zijn, zonder dat er een conclusie werd getrokken.
Zaterdags erna kwam Magere Heyne als gevolmachtigde van de pater voor de Raad en wilde de zaak
openen, wat ook gebeurde. Gerardus zei dat hij bereid was met de pater af te rekenen en hem te
betalen voor het erf en wilde weten welke eisen hij stelde. Namens de pater eiste Magere Heyne 180
mud rogge wegens achterstallige pacht en een goede borgstelling in Kampen voor de jaarlijkse rente
van 12½ mud rogge, kommervrij te leveren in Kampen. Dan zou Magere Heyne Gerardus namens de
pater kwijtschelding geven. Gerardus antwoordde dat hij zekere uitgaven had gedaan voor de koop
die hij wel in mindering wilde brengen, maar Magere Heyne wilde de schade die Gerardus had
geleden met het erf niet dragen.
Gerardus heeft geen geld betaald en evenmin een borg gesteld voor de jaarlijkse rente. De
raadsvrienden hebben geen geld gezien van Gerardus en tenslotte is iedereen met onvrede van
elkaar gegaan.
Nr. 806

FOLIO:

220

DATUM:

7 september 1540

Jacob Hoppenbrouwer getuigt dat hij goed weet dat wijlen Henrick Luykener en zijn vrouw Geese hier
in Kampen gewoond hebben en samen drie kinderen hebben gekregen, waarvan een zoon Adriaen.
De drie kinderen zijn geboren en gedoopt in Kampen. Hij weet verder niet anders dan dat Henrick,
Geese en hun drie kinderen als deugdzame mensen bekend staan.
Elsken Zelle en Mette Willems getuigen hetzelfde.
Nr. 807

FOLIO:

220

DATUM:

-Tussen Claes Henrijcksz en de oude schout van Emmeloord.
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Herman Lambertsz, Henrick Stevensz en Wynolt Wynoltsz getuigen dat Claes Henrijcks en andere
vissers een deel van het Zuiderdiep in pacht hebben; getuigen hebben afgelopen week gezien dat de
schout van Emmeloord zelf daar zat te vissen. Wynolt Matheus getuigt dat hij daarom naar de schout
is gevaren en hem gevraagd heeft waarop hij gevist had in water waar hij geen recht toe had. De
schout antwoordde eerst dat hij een paar voorntjes had gevangen en daarna ook wat karpertjes en
ander klein spul. Wynolt heeft Herman en Henrijck als getuigen genomen.
Nr. 808

FOLIO:

220v

DATUM:

13 september 1540

Jan Sloetemaecker, Wolff Schinkell en Coert Scheydemaecker getuigen dat zij Clemens Sweertveger,
burger uit Kampen, goed gekend hebben; zij weten goed dat hij zich altijd eerlijk en deugdzaam heeft
gedragen en geen misdaden heeft begaan. Hij heeft zijn kost verdiend in alle eer en deugd.
Nr. 809

FOLIO:

220v

DATUM:

13 september 1540

-Tussen Lubbert van Geelmuyden en Jacop Jansz.
Jochem Berntsz, Johan Steenberch en Henrijcken Berntsz getuigen dat zij ongeveer veertien dagen
na Pinksteren samen met anderen een huwelijk hebben helpen regelen tussen Jacop Jansz en
Truytgen, de dochter van Lubbert van Geelmuyden. Er werd afgesproken dat Thiele, de vrouw van
Lubbert, haar dochter 125 ph.g. zou geven, haar kleding en de bruiloft zou verzorgen en vrije kost in
de winter, als Jacop dat wilde. Als hij bij de moeder in het bovenhuis wilde wonen, kon hij dat drie jaar
gratis doen. Bovendien zou Thiele hem nog een bed geven met alle toebehoren, een kist of een bank
en een deel van de huisraad. De bruidegom zou bij de bruiloft een vat joppenbier leveren en hiermee
waren allen wel tevreden. Jacop Jansz gaf Truytgen hierna een Gelderse ryder als trouwbelofte.
Zo nodig, kon Thiele een borg stellen voor haar beloften, zodat Jacob een bewijs had. Maar Jacop
Jansz wilde liever nog een brouwte Hamburger bier inschepen, waarvan hij de vracht niet zou betalen
tegen een boete van vier scheeps aandelen.
Nr. 810

FOLIO:

221

DATUM:

13 september 1540

-Tussen Cornelis van Gelre en Arent Hodde.
Henrijck ter Laer getuigt dat hij in augustus bij Arent Hodde kwam in Amsterdam, waar hij heeft gezien
dat Cornelis van Gelre bij Arent in zijn kantoor was; toen Arent Hodde getuige, zijn waard, zag liet hij
hem een afrekening zien van de waarde van de schepen en goederen, waarover onenigheid is en hoe
groot de schade was die hij geleden had en dat hij daarvoor 100 gulden zou geven.
Getuige zei daarop dat hij hierover niets kon zeggen en van de afrekening niets af wist.
Nr. 811

FOLIO:

221

DATUM:

13 september 1540

-Tussen Henrick Mathysz en Bye van Steenre.
Lubbe Assinges en Lutgart Jansdochter getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen de erfgenamen
van wijlen Jacob Vorden, de huisraad van hun vader verdeelden en dat sommige stukken niet
verdeeld werden.
Mr Engbert Rijnvisch getuigt hetzelfde en is bereid dit onder ede te bevestigen.
Nr. 812

FOLIO:

221v

DATUM:

16 september 1540

-Van Wybrant Woltersz.
Peter Jansz, roedendrager en Goesen Klinckenborgh getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden
zaten te drinken bij Luyten in de Zilveren Helm, waar ook Wybrant Woltersz iets dronk. Tymen van
Hardenberch en andere schippers en bootgezellen zaten aan een andere tafel te drinken en getuigen
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hebben gezien en gehoord dat Tymen van Hardenbergh tegen Wybrant Woltersz tekeer ging,
opsprong en Wybrant uitschold voor dief, wel honderd maal, en zei dat hij veel meer zout vervoerde
dan hij de reders in rekening had gebracht. Wybrant werd heel kwaad en wilde Tymen te lijf gaan,
maar de vrienden sprongen tussenbeide zodat zij elkaar niets konden aandoen.
Nr. 813

FOLIO:

221v

DATUM:

20 september 1540

-Tussen Henrick Hodde en Cornelis van Gelre.
Henrijck Mathysz en Gheert Kluppell getuigen dat er onenigheid is tussen Henrijck Hodde, namens
zijn broer Arent Hodde, en Cornelis van Gelre over een zeker geldbedrag dat Cornelis Arent Hodde in
Amsterdam schuldig zou zijn, zoals vermeld in een afrekening.
Getuigen zijn gevraagd aanwezig te zijn bij Rutger Willemsz, drie of vier dagen geleden, waar Henrijck
Hodde in aanwezigheid van Cornelis van Gelre de afrekening geopend heeft en gelezen. Er stond o.a.
in dat van 105 g.g. nog 53 gulden open stonden bij Arent Hodde en nog 2 Joachimsdaalders vanwege
verteringen in Reval. Cornelis van Gelre wilde dit niet betalen omdat Arent het geld buiten zijn weten
had uitgegeven en hij was niet bereid te betalen.
Nr. 814

FOLIO:

222

DATUM:

20 september 1540

-Van Kempe Ketelboetersz.
Floris Backer en Jan Claesz getuigen dat Kempe Ketelboetersz gewond is. Zij hebben op OLV-dag
zitten drinken boven de poort bij Thonis Smyt met Kempe, Jochum Corvemaecker en anderen. Kempe
stootte per ongeluk een kroes bier om dat in de schoenen van Jochum liep, waardoor ze onenigheid
kregen. Zij vlogen elkaar aan en Jochum nam een kroes en gooide die in het gezicht van Kempe
zodat hij bloedde. Dit gebeurde toen de kaarsen al brandden.
Nr. 815

FOLIO:

222v

DATUM:

23 september 1540

-Tussen Ave Ketelboeters en Jan van den Veere.
Arent Reynertsz getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden voor de Lage Bank Ave Ketelboeters
gediend heeft die Jan van den Veere aansprak voor 3½ pond, 1 stuiver en nog 2 pond die hij schuldig
was voor logies bij Ave. Jan gaf toe dat hij Ave 2 pond schuldig was, waarvan de Schepen bepaalde
dat hij die moest betalen. Wat betreft de 3½ pond en 1 stuiver, zou hij bewijzen dat hij die betaald had.
Herman Heere getuigt dat hij toen ook voor het gerecht stond en gehoord heeft dat Jan van den Veere
accepteerde te bewijzen dat hij Ave Ketelboeter de 3½ pond en 1 stuiver al betaald had.
Nr. 816

FOLIO:

222v

DATUM:

23 september 1540

Johan van Urck en Ernst van Ysselmuyden getuigen en gichten dat zij deze namiddag met een
secretaris naar Henrick ten Bussche die daar op zijn sterfbed lag en hebben hem een ontwerp
getoond van een huurcedule voor de Gulden Arent dd 1535 door hem geschreven; Henrick zei dat het
‘t handschrift van Warner van Vorden was, daar was hij 100 % zeker van.
Jacob van Graes getuigt dat hij aanwezig was toen de huurcedule opgesteld werd, met dezelfde
voorwaarden als deze cedule vermeldt. Wijlen Warner van Vorden heeft de cedule ontworpen, maar of
dit dezelfde is, weet hij niet, maar hij denkt het wel; hij zal er geen eed op doen, want hij aarzelt.
[zie 819 ]
Nr. 817

FOLIO:

223

DATUM:

25 september 1540

-Van Jan Brant.
Herman Aertsz, Jan Henrijcksz en Jan Jacopsz getuigen dat Jan Brant voor de Raad beschuldigd is
dat hij gevist zou hebben in het viswater van de Nateers, waar hij part noch deel aan heeft en wat niet
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betamelijk is. Getuigen melden dat zij niet gezien hebben dat Jan Brant in de Nateers gevist heeft,
maar zij hebben gezien dat Arent, de zoon van Jan Brant met Dronten Dirick daar met werpnetten
gevist hebben.
Nr. 818

FOLIO:

223

DATUM:

25 september 1540

Jan Henricksz, bontwerker, getuigt dat wijlen zijn oom, priester Henrick Ellincksz, hem eertijds een
boomgaard gegeven heeft in Loenen, bij de nieuwe sluis, en dat getuige de boomgaard, die ongeveer
21 jaar oud was, (zoals zijn oom altijd zei), daarna verkocht heeft aan iemand die Johan die Haese
werd genoemd. Jacob Matheusz heeft voor hem de belangrijkste documenten verzorgd en getuige
meldt ook dat priester Henrick geen andere erfgenamen heeft dan Ellinck Claesz; Ellinck en getuige
zijn twee neven.
Nr. 819

FOLIO:

223

DATUM:

15 september 1540

Jan van Urck en Jan Scepeler gichten dat zij met genoemde cedule vandaag naar Henrick ten
Bussche gegaan zijn en deze bleef bij de woorden die hij gezegd had; hij zei dat het dezelfde cedule
was die Henrick altijd voor de rechtbank liet zien, als hij met de weduwe van Otto Stegeman vanwege
huur zaken naar de rechter ging.
Jacob van Graes getuigt dat hij dezelfde cedule ongeveer drie jaar in zijn bezit gehad heeft en
daarmee hetzelfde deed als Henrick met de weduwe van Otto Stegeman als zij voor het gerecht
kwam.
Nr. 820

FOLIO:

223v

DATUM:

27 september 1540

-Tussen Jan van den Veere en Ave Ketelboeter.
Lutgart Harmens getuigt dat zij omstreeks St. Jacob aanwezig is geweest en gezien heeft dat Jan van
den Veere betaald heeft aan Ave Ketelboeter 1 pond voor logies en omdat Jan van den Veere Ave
terzelfdertijd nog 2 pond schuldig was, vroeg Ave wanneer hij die wilde betalen. Jan antwoordde dat
hij dat met St. Michael zou doen. Getuige heeft verder gezien dat Jan van den Veere Ave Ketelboeter
ongeveer veertien dagen geleden hier in het Raadhuis de 2 ponden heeft gegeven.
Bartelt Draeger getuigt dat ongeveer twee maanden geleden Ave Ketelboeter hem op de Vloeddijk
tegemoet kwam en hem zei dat Jan van den Veere haar drie pond schuldig was van logies. Getuige
zei haar dat Jan die wel zou betalen. Van haar onenigheid, weet hij niets meer.
Nr. 821

FOLIO:

223v

DATUM:

27 september 1540

-Tussen Gheert Pinnynck en Dirick van Ysselmuyden.
Gheert Abbesz en Jan Schep getuigen dat zij wonen in het huis van Gheert Pinnynck en dat zij gezien
hebben ongeveer veertien dagen geleden dat Dirick van Ysselmuyden de brandmuur, die van hem en
Gheert beiden is, een stukje heeft laten afbreken. Zij weten heel goed dat aan de kant van Dirick van
Ysselmuyden altijd een goot lag die Dirick weg heeft laten halen. Hij heeft de waterafvoer over zijn
muur heen laten maken tot op de plaats van Gheert. Zij getuigen dat zij de metselaars verboden
hebben de muur af te breken, maar dat hebben ze toch gedaan. Zij weten ook goed dat Gheert
Pinnynck de metselaars dit door een stadsdienaar heeft laten verbieden.
Nr. 822

FOLIO:

224

DATUM:

27 september 1540

-Tussen Henrijck Hodde en Jan Franckensz.
Thys Coelgreve, Louwrens Jansz en Albert Arentsz, kraanlieden, getuigen dat zij afgelopen zaterdag
uit het schip van Jan Francken uitgeladen hebben twee vaten wijn en een aam; zij hebben gezien dat
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er op de wijn haring lag en dat één vat niet vol was. Of het vat eronder lek was geworden, weten zij
niet.
Cele Cuper getuigt dat hij het ene vat gevuld heeft met 60 kwarten en 1 mengele en het andere vat
met 3 mengelen wijn.
Nr. 823

FOLIO:

224

DATUM:

2 oktober 1540

-Tussen Stijne Geerts en Jan van Wieringen.
Frans Danielsz, turdrager, getuigt dat hij ongeveer een maand na St. Maarten aanwezig is geweest bij
Stijne Geerts, waar hij gezien en gehoord heeft dat Jan van Wieringen het huis van Stijne kocht en dat
de overdracht de dag erna zou plaats vinden. Er was eveneens afgesproken dat als Jan van
Wieringen de rente uit het huis niet mocht aflossen, dat dan de koop niet zou gelden.
Nr. 824

FOLIO:

224v

DATUM:

5 oktober 1540

Gheert van Essen en Herman Heere getuigen dat zij op de avond voor Petrus ad Vincula 1539 de
koop hebben helpen sluiten van een stuk land tussen de jofferen in het Buitenconvent bij de OLV-kerk
en Jacop Hillebrantsz. Daar zijn twee charters van gemaakt, uitgesneden met de letters A B C en D,
waarin stond geschreven dat dd 01-08-1539 de jofferen in het convent bij de OLV-kerk in Kampen met
toestemming van zuster Cunere ten Kolck, verkocht hebben aan Jacop Hillebrant een stuk land
gelegen aan de Hesselderdijk, volgens brieven en zegel die men zal overdragen, voor een bedrag van
33 g.g., behoudens een jaarlijkse rente van 4 h.p., met de volgende termijnen: 3 g.g. op St. Petrus ad
Cathedram 1540 en 10 g.g. met volle tins in 1541, 10 g.g. met volle tins in 1542 en in 1543. Na de
laatste termijn zal men Jacop alles overdragen volgens landrecht.
Getuigen melden dat beide partijen met de koop tevreden zijn en dat zuster Cunere ten Kolck de 3
g.g. zal ontvangen.
Nr. 825

FOLIO:

225

DATUM:

6 oktober 1540

-Van Ave Ketelboeter.
Peter Jansz, roedendraeger en Goesen Klinckenborch getuigen dat Ave Ketelboeter bij de wacht
geen briefje gebracht heeft van haar gasten en dat door de buren geklaagd was dat zij ‘quaet
regiment’ hield. Zij melden dat zij ongeveer zes dagen geleden ’s nacht naar haar huis zijn gegaan en
vonden haar naakt en blootsvoets op het bed bij een oude man, die wever was. Volgens de buren was
het niet haar eigen man.
Machtelt Hermans getuigt dat de wever waar Ave naast lag haar echtgenoot is en Jan van Gorckum
heet en dat hij haar in Leeuwarden 1 schreckenberger als trouwbelofte heeft gegeven en dat zij hem
weer een stuiver als trouwbelofte heeft gegeven.
Styne Geerts getuigt dat dat zij ongeveer tien weken geleden in Sneek gehoord heeft van Jan van
Gorckum dat hij getrouwd is met Mechtelt Hermans.
Nr. 826

FOLIO:

225

DATUM:

7 oktober 1540

-Tussen Bele Cremer en Anna Geertruyt.
Arent Lambertsz, Jan van Almeloe, Jacop Schroer en Jan Brouwer, gildemeesters en oldermannen
van het kleermakers gilde, getuigen dat er onenigheid was tussen Bele Cremer en Anna Geertruyt in
de Geertstraat van den A over een bepaald laken, dat Anna van Bele gekocht had om er een mantel
van te maken. Het laken zou niet krimpen en toen Anna de mantel had gemaakt, bleek deze te kort te
zijn. Met toestemming van beide partijen, hebben getuigen bemiddeld, zodat Bele Cremer Anna direct
1 hoornsgulden zou geven en daarbij nog een vierendeel laken om de mantel in orde te maken.
Hiermee waren beide partijen tevreden.
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Nr. 827

FOLIO:

225v

DATUM:

7 oktober 1540

-Tussen Henrijck van Mullemen Hans Blijffterniet.
Peter Wernaertsz getuigt dat hij een tijd geleden op verzoek van Henrijck van Mullem naar het
Trapken gekomen is, waar terzelfdertijd ook Gheert Baeck kwam en Herman Heere. Henrijck van
Mullem had onenigheid met Hans Blijffterniet, omdat Hans, in het huis van Henrijck dat hij huurde,
overal timmerde en Henrijck was bang dat hij daarvoor compensatie wilde hebben en hem een slechte
huisbaas zou noemen. Hij heeft Hans uitgenodigd voor een gesprek en hem, in aanwezigheid van
Gheert Baeck, Herman Heere en getuige gezegd dat hij het getimmer niet meer wilde hebben. Hij had
zelf jarenlang een herberg gehad en zich altijd beholpen met het huis zoals dat was. Hans antwoordde
hierop dat er veel niet deugde in het huis en dat hij aantekeningen had gemaakt van al zijn reparaties
en Henrijck kon laten zien wat er getimmerd was. Henrijck kon de verbeteringen overnemen en in het
huis laten zitten als hij dat wilde; zo niet, dan zou hij bij het verlaten van het huis alles weer afbreken.
Henrijck heeft hem gecompenseerd voor enkele noodzakelijk reparaties, zoals de bak om vis in te
zetten en de afsluiting van de plaats (voor zover getuige zich herinnert). Hans zou de kosten aftrekken
van de huur in het laatste jaar.
Gheert Baeck getuigt dat hij een tijd geleden aanwezig is geweest in de Engell onder de Clocke, waar
Henrijck van Mullem Hans Blijffterniet liet komen en hem vroeg wat hij allemaal aan het timmeren was
in zijn, Henrijcks, huis. Hans antwoordde dat hij dat voor zijn gasten deed en vroeg aan Henrijck of hij
daar problemen mee had. Hij had alles genoteerd en als hij het huis zou verlaten kon Henrijck voor
een bepaald bedrag alles laten zitten. Als Henrijck dat niet wilde, dan zou hij alles weer afbreken en
meenemen, want hij had alles betaald. Getuige meldt verder dat Hans enige noodzakelijke reparaties
had gedaan, zoals de bak voor de vis en de afsluiting van de plaats, en volgens hem mocht Hans de
kosten aftrekken van de huur in het laatste jaar.
Nr. 828

FOLIO:

226

DATUM:

13 oktober 1540

-Over Andries Thonysz uit Lochum.
Ghyse Geertsz, ongeveer 70 jaar oud en Claes Kerstgensz, ongeveer 60 jaar, getuigen dat zij goed
weten dat er de laatste 40 jaar geen schout in IJsselmuiden is geweest die Thymen Dasse heette.
Nr. 829

FOLIO:

226v

DATUM:

13 oktober 1540

-Tussen Willem Petersz en Adriaen Wever.
Johan Volmersz, Dirick Volmersz en Henrijck Jacopsz getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden
aanwezig zijn geweest bij Swarte Wynolt, waar zij gezien en gehoord hebben dat Willem Petersz
kocht van Adriaen Wever een tafellaken en diverse gereedschappen, zoals Adriaen Wever ontvangen
had van Coen Roes. Omdat er twee vleugelbijlen bij waren, hield hij er zelf één; alles ging in één
koop.
Nr. 830

FOLIO:

226v

DATUM:

13 oktober 1540

-Tussen Lubbert Thymensz en Gheert Kluppell.
Peter Velthuys getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden namens Lubbert Thymensz aan Gheert
Kluppell drie last haver geleverd heeft.
Henrijck Velthuys getuigt dat hij in dezelfde tijd namens Lubbert Thymensz aan Gheert Kluppell twee
last haver heeft geleverd.
Nr. 831

FOLIO:

226v

DATUM:

-Tussen Femme Claes en Gheert Mouwer.
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Jan Hillebrant getuigt dat zijn vrouw Femme Ricolt op het kerkhof ligt en niet persoonlijk haar
getuigenis kan afleggen; hij heeft heel vaak van haar gehoord dat zij indertijd op verzoek van Gheert
Mouwer, Femme Claes naar zijn ziekbed gehaald had en dat Gheert Femme, louter en alleen om
gods wil, een aalmoes gaf en het geld dat zij hem schuldig was kwijtschold.
Eefse Lamberts, de dienstmaagd van Gheert Mouwer, getuigt dat zij gehoord heeft dat Gheert aan
Femme Claes de schuld kwijtschold, om gods wil en meldt dat er niemand anders bij was dan Femme
Ricolt.
Nr. 832

FOLIO:

227

DATUM:

15 oktober 1540

-Tussen Claes van Rijssen en priester Evert Witte.
Arent toe Boecop getuigt dat hij een tijd geleden aanwezig was toen Janneken de Neyster ziek was en
dat hij, toen ze nog gezond was en ook op haar ziekbed, haar vaak heeft horen zeggen dat men, na
haar dood, al haar goederen, huisraad, kleding, kleinodiën, doeken, schulden en baten e.d., moest
verkopen en de opbrengst en de renten en beleggingen moest overdragen aan haar kinderen, m.u.v.
een kommetje met twee schotels bestemd voor priester Evert Witte, die daarvoor een passend bedrag
zou neertellen. Verder heeft hij gehoord dat priester Evert de kinderen zou op voeden en verzorgen tot
hun volwassenheid, ongeacht de goederen. Hij meldt ook dat Janneken hem een rentebrief heeft laten
lezen van 10 g.g. per jaar, voorzien van een zegel van Wilsum, die priester Witte haar gegeven had en
na haar dood zou Arent, de oudste zoon van priester Evert, die krijgen en behouden. Hij getuigt dat
deze brief in hun bureau goed bewaard wordt en dat de sleutel, als hij ziek was, naar wijlen zijn vader
werd gebracht om te zorgen dat de brief niet zou verdwijnen.
Nr. 833

FOLIO:

227v

DATUM:

20 oktober 1540

-Tussen Luyttien Lipperts en Herman Vette en zijn gezellen.
Wybrant Uitemyre, Femme Geerts en Kathryne van Drienhuysen getuigen dat zij omstreeks St. Jacob
met een bootje gevaren zijn naar het karveel van Luyttien Lipperts om met hem naar Amsterdam te
gaan en dat er in het karveel heel wat kooplieden uit het oosten waren. Toen er nog enkele ossen met
een bootje gebracht werden, die schipper Luyttien wilde inladen, werden de kooplieden uit het oosten
heel kwaad en wilden de ossen niet aan boord hebben. Het anker werd gelicht, het schip stak van wal
en tegen de wil van de schipper, werden de ossen niet meegenomen.
Nr. 834

FOLIO:

227v

DATUM:

20 oktober 1540

-Van de ossen van Geerloff Backer.
Gheert Backer en Jan Cloetinck getuigen dat omstreeks St. Michael Warner Schoemaecker een os
geslacht heeft, die hij van Geerloff Backer had gekocht; zij melden dat de os geheel gezond was,
alleen erg mager.
Warner Schoemaecker getuigt dat de os die hij van Geerloff had gekocht, tot op de laatste cent
betaald is; hij heeft niet gezien dat de os enig gebrek had.
Nr. 835

FOLIO:

228

DATUM:

6 november 1540

-Tussen Henrick Dubbeltsz en Anne Backer uit de Geertstraat van den Ae.
Gerridt Backer uit de Geertstraat van den Ae getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden aanwezig is
geweest bij zijn buurvrouw Anna Tappers, waar hij heeft gezien dat Henrick Dubbeltsz met Anna
afrekenden wat zij hem schuldig was; nadat het een tegen het ander was weggestreept, bleef zij hem
nog 3 koopmansgulden en 1½ stuiver schuldig. Toen getuige weg was gegaan, is Anna hem achterna
gekomen en zei dat ze zich vergist had, de guldens waarmee ze Henrick betaald had waren guldens
van 28 stuiver Brabants en Henrick had genoteerd guldens van 20 stuiver Brabants. Zij had zich dus
30 stuivers vergist.
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Nr. 836

FOLIO:

228

DATUM:

10 november 1540

-Tussen Aelbrecht van Wieringen en Peter Vriese.
Thys Claesz getuigt dat een tijd geleden, toen Peter Vriese de pech had dat zijn schip met rogge aan
de grond was gelopen, hij aanwezig is geweest bij Peter Vriese, waar hij heeft gehoord dat Peter en
zijn vrouw Griete Robrechts vriendelijk vroegen aan Aelbrecht van Wieringen of hij namens hen naar
de koopman wilde reizen voor wie de rogge bestemd was, om de zaken zo goed mogelijk af te ronden
zodat hij zijn schip weer terug kon krijgen.
Nr. 837

FOLIO:

228v

DATUM:

12 november 1540

-Tussen Claes Witte en Steven Brant.
Mr Godtschalck ten Indick en Henrick van Wilsum getuigen dat zij door Claes Witte gevraagd zijn om
naar Kamperveen te gaan en te horen waarom Steven Brant aangesteld werd in plaats van Claes
Witte als onderschout en verdere onenigheid te verhinderen en ook om te zien welke opdracht van
onze genadige stadhouder Steven aan genoemde Claes Witte in Kamperveen getoond had en deze
te vernietigen. Toen zij naar Kamperveen zouden vertrekken, hoorden zij dat Steven over Claes Witte
heel honend en schamper sprak en o.a. zei dat de drost van IJsselmuiden met diverse buren uit
Werkeren de dijkgraaf van Salland, de schout van Zwolle, Jan van Buckhorst met zijn zoon en 20 of
30 buren uit Kamperveen naar het gerecht zouden komen om Claes Witte aan te pakken en ’s avonds
naar Werkeren te brengen. Zij zagen ook dat Steven door onze burger Lubbert Henricksz openlijk de
boeien liet dragen, omdat hij Claes wilde opsluiten. Toen ze ongeveer bij de Coeborch waren, vroeg
Henrick of Steven ook bij hen op de wagen wilde zitten, want er was nog plaats, maar Steven zei dat
hij niet bij een dienaar wilde zitten. Henrick vroeg waar de dief was en Steven antwoordde dat Claes
Witte te paard kwam. Nadat ze over het veer waren getrokken, meldde mr Godtschalck dat Steven de
veerman vroeg of zijn broer daar ook geweest was en de boeren had gevraagd hun geweer mee te
nemen, wat de veerman bevestigde; hij had de veerman voor een oude schild gedwongen om dat ook
te doen en als hij geen geweer had, moest hij zijn steekwapen maar mee nemen. Steven stapte uit de
wagen om meer boeren te activeren. Getuigen meldden ook dat Steven terzelfdertijd omstreeks twee
uur gereserveerd had voor het gerecht, omdat de boeren en omstanders geëist hadden dat ze daar
konden staan met hun wapens, vorken, knotsen e.d. Toen Steven hiernaar gevraagd werd, zei hij dat
hij dat namens de keizerlijke majesteit deed. Mr Godschalck eiste een bewijs dat Claes Witte in het
schoutambt van Kamperveen was aangesteld en zolang Steven niet met deugdelijk bewijs kwam,
moest Claes Witte schout blijven. Steven vroeg of zij gekomen waren om het gerecht te beledigen,
maar het tegendeel was het geval; zij wilden de officiële toestemming zien. Steven kon niets laten zien
en liep al vloekend op getuigen, zijn aanverwanten, af. Hij bood de boeren een oude schild omdat er
nu geen recht werd gesproken. Steven deed zijn jas uit en pakte zijn schavelijn [ dolk ], maar werd
door Jan Cornelys tegengehouden; hij ging naar Kampen, naar de herberg bij het veer en toen Steven
weg was, kwamen er nog meer boeren, n.l. Willem Lubbertsz en anderen met hun geweren. Toen ze
zagen dat Steven er niet meer was, gingen zij ook weg. Claes Witte als onderschout heeft op zijn
normale tijd plechtig recht gesproken op dezelfde plaats die Steven eerst had gekozen.
Arnt Reynertsz getuigt dat alles gebeurd is zoals mr Godtschalck en Henrick van Wilsum hebben
gemeld.
Nr. 838

FOLIO:

229v

DATUM:

12 november 1540

-Van de wacht.
Mr Claes Backer, Arnt van Roerloe, mr Henrick Marckmeester en Peter die Kock getuigen dat
ongeveer veertien dagen geleden Jacob Claesz op het wachthuis kwam, de zoon van Claes van
Ensz, en zei dat hij geen wacht wilde lopen. Hij wilde dat de wachtmeester iemand anders in zijn
plaats aanstelde. Hij pakte steeds zijn degen en ging tekeer tegen de wachtmeester.
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Nr. 839

FOLIO:

229v

DATUM:

13 november 1540

-Van de kinderen van Reyner Martensz en Roloff, de weduwe van Arent Reynersz.
Hermen Here en Bernt Brouwer getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden als mombers van Roloff,
de weduwe van Arent Reynersz, aanwezig zijn geweest en geholpen hebben de koop te sluiten
tussen de weduwe en de kinderen van Reyner Martensz, n.l. Lubbert, Bernt en Willem, van een huis
en erf boven de poort, waar Roloff nu nog in woont. Er werd besloten dat de kinderen de weduwe voor
de overwaarde van het huis eenmalig 2 g.g. zouden geven en daarna namen zij het huis over.
Bernt Brouwer getuigt dat hij ongeveer acht dagen na de koop namens de weduwe naar het huis van
Lubbert Marternsz is gegaan, dat zij een jaar gehuurd had en waarvoor zij jaarlijks 12 h.p. moest
betalen.
Roloff, de weduwe van Arent Reynersz, getuigt dat Geerloff Backer haar namens Fie Martens een tijd
geleden heeft geadviseerd dat zij het huis zou overnemen voor de tins die ervan uitging, wat ze ook
gedaan heeft. Zij heeft de tins altijd betaald maar heeft er geen gerechtelijke overdracht van
ontvangen. Getuige heeft het huis in kwestie weer aan de kinderen van Reyner Martensz verkocht en
het huis van hen weer opnieuw gehuurd; de kinderen hebben haar voor de overwaarde 2 g.g.
gegeven.
Nr. 840

FOLIO:

230

DATUM:

15 november 1540

-Tussen Albert Albertsz en Gheertken Stevens.
Daen Cuper en Jan Vene getuigen dat zij veertien dagen voor St. Michael een nacht bij Gheertken
Stevens in de herberg de Vette Henne bij Wageningen zijn geweest en hoewel zij, getuigen, woorden
hadden met Albert Albertsz, hun ossendrijver, melden zij dat Gheertken zei dat ze Albert geld schuldig
was, hoeveel zei ze niet.
Jan Vrent getuigt dat Gheertken omstreeks St. Michael bij hem kwam en vroeg naar Albert en zei dat
ze hem nog 4½ gulden schuldig was.
Nr. 841

FOLIO:

230v

DATUM:

15 november 1540

-Tussen Peter Evertsz en Gheert Henricksz.
Henrick metter Vlecke en Henrick Jansz getuigen dat zij ongeveer drie jaar geleden aanwezig zijn
geweest in Grafhorst, waar zij gezien en gehoord hebben dat Gheert Henricksz van Peter Evertsz een
huis in Grafhorst huurde voor twee jaar voor 8 h.p. per jaar. Peter beloofde het huis in die twee jaar
waterdicht te maken, het eerste jaar aan de voorkant en het volgende jaar aan de achterkant. Zij
melden tevens dat Gheert terzelfdertijd van Peter een stuk land huurde voor 6½ h.p.
Nr. 842

FOLIO:

230v

DATUM:

15 november 1540

-Tussen Claes Witte en Gheert van Lewen over de certificatie.
Swarte Bernt getuigt dat hij op 11 mei op verzoek van Gheert van Lewen een getuigenis ontvangen
heeft van twee boeren uit Kamperveen en deze genoteerd had in zijn gerechtsboek; daarna is hij naar
Claes Witte gegaan om zijn gicht te doen. Claes Witte heeft de bladzijde waarop de getuigenis stond
uit zijn boek gesneden; getuige stond erbij en heeft gezien dat Claes Witte, vóórdat hij de bladzijde
eruit sneed, een certificatie geschreven heeft en verzegeld en door getuige ondertekend. De inhoud
was gelijk aan hetgeen in het boek stond.
Getuige is naar Gheert van Lewen gegaan en heeft hem de certificatie aangeboden, maar Gheert
wilde hem niet aannemen.
Nr. 843

FOLIO:

231

DATUM:
178
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-Tussen Hans Butjaniger en Bernt Cappe.
Peter Stuvesant getuigt dat Hans Butjaniger deze zomer met hem naar Riga is gevaren; zijn schip
verging voor Riga en getuige heeft niet gezien dat Hans enig goed dat in het schip was, geborgen
heeft. Peter meldt verder dat Hans in zijn schip had geladen een zak met lookzaad en een gesloten
ton waarvan hij niet weet wat erin zat en dat de bootgezellen ongeveer 1300 of 1400 kazen aan boord
hadden, waar Hans een aandeel in had. Van die partij kaas werd zoveel in veiligheid gebracht dat
Hans daarvan ongeveer 10 stuiver Brabants kreeg.
Arnt Brant getuigt dat hij ook op het schip was en niet anders heeft gezien dan dat Hans in veiligheid
heeft gebracht wat geschreven is.
Nr. 844

FOLIO:

231

DATUM:

15 november 1540

-Tussen Anne Cremer en Coert Metseler.
Peter van Venloe en Goessen Goesz getuigen dat zij in 1539 aanwezig zijn geweest bij Anna Cremer,
waar zij geholpen hebben de koop te regelen van de huur van het huis waar Anna nu in woont. Zij had
het huis gehuurd op voorwaarde dat Coert het huis dicht zou laten maken vóór St. Maarten, dat was
een jaar geleden. Als dit niet gebeurde, zou Anne gratis wonen.
Nr. 845

FOLIO:

231v

DATUM:

16 november 1540

Alyt Dubbelts getuigt dat zij in 1539 met haar neef Gheert Andriesz vanuit de Aschet naar den Ham is
gegaan om een huwelijk te regelen tussen de dochter van Gheert Petersz en Gheert Andriesz.
Getuige heeft gehoord dat Gheert Petersz zijn dochter een stuk land beloofde te geven of 100 gulden
en bovendien 80 g.g. die hij in drie termijnen zou betalen. Hij wilde nog nagaan of de 80 gulden ook
100 gulden konden worden; de familie zou zeggen dat hij zijn dochter veel beloofd had.
Nr. 846

FOLIO:

231v

DATUM:

17 november 1540

Gheerloff Backer getuigt dat wijlen Claes Krueser ongeveer 9 jaar geleden een huis van Reyner
Martensz boven de poort verwonnen had vanwege achterstallige tins; hij weet heel goed dat wijlen
Henrick Martensz het huis van Claes weer kocht en dat deze Arnt Reynertsz een jaar lang gratis in het
huis liet wonen, maar Arnt is nooit eigenaar geweest. Als Arnt Fye Martens 4 gulden, of twee gulden in
de hand had gegeven, dan had zij hem de overwaarde van het huis wel overgedragen.
Op 29 november heeft Gheerloff zijn eed afgelegd op deze getuigenis.
Nr. 847

FOLIO:

232

DATUM:

17 november 1540

Hermen Jacobsz, Jan Jansz, Evert Gheertsz en Wolter Egbertsz getuigen dat zij afgelopen dinsdag
op de Steendijk stonden te graven in de hof van mr Albert Tymmerman. Bij hen kwamen, met een
kwade kop en smalende woorden, Wicher Reynertsz, Peter Poss, en Jan Tymensz, drost en duwden
hem, getuige, in de kuil en daarna dreven zij mr Albert met een buis naar de sloot zodat hij achterover,
met het hoofd naar beneden, in het water viel.
Nr. 848

FOLIO:

232

DATUM:

23 november 1540

-Tussen Luyttyen Smyt en Bernt Gaetsitten over de koe.
Johan Veene getuigt dat afgelopen herfst Bernt Gaetsitten met hem naar Mastenbroek is geweest om
naar verschillende ossen en koeien te kijken, die daar in het weiland liepen.
Nr. 849

FOLIO:

232

DATUM:
179

26 november 1540

RAK inv.nr. 12

-Tussen Griete, de weduwe van Bartolt Vleishouwer en Reyner Trulman.
Rijck Tymmerman en Reyner Tymmerman getuigen dat zij ongeveer zes weken geleden aanwezig
zijn geweest in de schuur van wijlen Bartolt Vleishouwer, waar zij aan het timmeren waren; zij hebben
gezien en gehoord dat wijlen Bartolt en Reyner Trulman woorden met elkaar hadden over een huis en
erf in de Groenestraat, waar Reyner in woont, en dat Reyner aan wijlen Bartolt wilde verkopen.
Getuigen hebben geholpen met het regelen van de koop; Bartolt zou Reyner 33 g.g. betalen, n.l. 13
g.g. contant en de rest als jaarlijkse rente. Zij melden dat daarop de koop werd gesloten en dat Griete,
de weduwe van Bartolt, Reyner voor de koop een godspenning gaf die hij accepteerde.
Nr. 850

FOLIO:

232v

DATUM:

26 november 1540

-Tussen Dirick Jacobsz en Dirick Willemsz enerzijds en Albert[ je ], de vrouw van Koop Tyden.
Johan van Delden en Gheert Albertsz getuigen dat zij op de avond voor St. Clemens aanwezig zijn
geweest bij Johan Gerrijtsz in de Engell onder de Clocke, waar zij gezien en gehoord hebben dat
Albertje, de vrouw van Koop Tijden van Blyestien, Dirick Jacobsz en Dirick Willemsz bedankte voor de
goede betaling van de erfenis van haar ouders e.v. op Ens.
Johan Gerrijtsz, waard in de Engell, getuigt dat hij dat ook gezien en gehoord heeft en dat Albertje, de
vrouw van Koop Tijden, een kwart jopenbier voor het gelag heeft gegeven.
Nr. 851

FOLIO:

233

DATUM:

26 november 1540

-Tussen Coert Metselaer en Anne Cremer.
Jacop Pannebacker en Lambert Pannebacker getuigen dat Coert Metselaer Anne Cremer in 1539 een
huis verhuurd heeft in de Venestraat waar Anne woont en dat Coert aangenomen had het huis [ water ]
dicht te laten maken vóór St. Maarten. Zij melden dat zij goed weten dat Coert dit ook gedaan heeft,
want zij hebben de pannen geleverd.
Herman Geertsz getuigt dat hij de pannen waarmee het huis dicht gemaakt werd, ongeveer veertien
dagen voor St. Maarten naar het huis gebracht heeft.
Nr. 852

FOLIO:

233

DATUM:

27 november 1540

-Van Luyttien Smyt en Bernt Gaetsitten.
Gheert van Coesvelt getuigt dat Bernt Gaetsitten van Luytgen Smyt een koe gekocht heeft. Getuige
was een tijdje geleden in het land bij zijn ossen, waar hij heeft gezien dat Bernt Gaetsitten met Jan
Veene het land in ging en de koe bekeek die Bernt naderhand van Luyttien kocht.
Nr. 853

FOLIO:

233

DATUM:

27 november 1540

-Tussen Dirick Jacopsz in de Hagen en Albert, de vrouw van Koop Tyden van Blyensteen.
Claes Boncke, Jan Kerckhoff en Hoyer Vrerixsz getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden aanwezig
zijn geweest als moetsoenslieden bij Claes Boncke, waar zij een minnelijke schikking hebben
geregeld tussen Peter Gerrytsz van Ens enerzijds en Koop Tijden met echtgenote Albertje anderzijds.
Koop Tijden en Albertje verkochten aan Peter Gerrijtsz uit Ens de erfenis en alle nagelaten goederen
van hun ouders in Ens voor een bedrag dat Peter hen terdege betaald heeft. Getuigen weten niet
meer hoeveel dat was. Koop Tijden en Albertje beloofden Peter alles gerechtelijk te regelen als Peter
dat eiste.
Nr. 854

FOLIO:

233v

DATUM:

180
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Dirick Geye en Henrijck ter Laer getuigen dat Hillegondt namens Roeloff Alferdinx op 23 november
tegen hen gezegd heeft dat zij had horen zeggen dat er in haar testament al veel meer stond dan zij
had gewild; of zij dat wel wist, aangezien zij die ‘brand’ in haar hoofd had.
Nr. 855

FOLIO:

233v

DATUM:

27 november 1540

-Van Dirick Jacopsz.
Geert Albertsz, Tyman Thysz, Albert Willemsz en Dirick Willemsz getuigen dat bij de Raad is
aangebracht dat Albert Willemsz door Dirick Jacopsz met een tang aan het hoofd zou zijn gewond, in
het huis van Dirick Jacopsz. Zij melden dat zij ongeveer tien of elf dagen geleden zaten te drinken bij
Dirick Jacopsz, waar terzelfdertijd Albert Willemsz binnen kwam. Omdat deze onenigheid had met
Dirick Jacopsz over geld, zei Dirick dat hij naar het gerecht moest gaan als hij iets tegen hem had.
Tenslotte hebben getuigen Albert Willemsz uit huis gezet en de deur dicht gedaan. Getuigen melden
dat zij niet gezien noch gehoord hebben dat Dirick Jacopsz Albert Willemsz met een vinger heeft
aangeraakt, noch dat hij hem beledigd heeft of geslagen of verwond. De kwestie is dus ten onrechte
bij de rechtbank gedeponeerd.
Nr. 856

FOLIO:

234

DATUM:

1 december 1540

-Tussen Anne Cremer en Coert Metselaer.
Jan Claesz, Herman Jansz, Thys Backer getuigen dat er onenigheid is tussen Anne Cremer en Coert
Metselaer over het dichtmaken van het huis. Getuigen hebben gezien dat Coert het huis eerst
begonnen is dicht te maken tussen Allerheiligen en St. Maarten.
Egbert Arentsz getuigt dat hij terzelfdertijd Coert geholpen heeft en het metselwerk weer heeft
hersteld, waar hij zijn geld mee verdiend heeft.
Nr. 857

FOLIO:

234v

DATUM:

1 december 1540

-Tussen Steven Brant en Claes Witte.
Mr Godtschalck ten Indick getuigt dat hij op de gerechtsdag van Gheert van Lewen is geweest toen
deze problemen had met Henrickgen ten Starte en hij heeft Gheert horen zeggen dat schout Claes
Witte het handschrift van Swarte Bernt wel vervalst zou hebben want hij heeft de kopie niet gezien.
Hoewel men bereid was hem zijn valsheid te vergeven en Gheert van Lewen van hem een knieval
eiste, meldt getuige dat hij hiervan niets gehoord heeft en dat het niet in zijn aanwezigheid heeft plaats
gevonden. Hij heeft evenmin gehoord dat Claes Witte beloofd heeft dat de erfgenamen van ten Starte
weer het woord mochten voeren, want er werd door Gheert van Lewen beweerd, dat men Gheert van
Delden als gevolmachtigde van Henrickgen ten Starte zou mededelen, dat hij de rechtsvordering
moest laten zitten en er niet meer over moest spreken.
Hij meldt verder dat hij naar Willem Brant is gegaan en hem vroeg of hij het wel kon hebben dat hij
naar de zitting van Claes Witte, zijn zwager, ging tegenover zijn zoon Steven. Deze antwoordde dat
Claes zijn opdracht op kwalijke wijze had verkregen en dat het nog wel zou blijken. Getuige weet
verder niets dan van horen zeggen.
Arent Reynersz getuigt dat hij Gheert van Lewen van dienst is geweest bij zijn rechtsvordering en hij
heeft hem in het gerecht een certificatie horen lezen, die door Henrick Steen, voorspreker, was
ingebracht en verzegeld was door de schout van Kampen, Claes Witte, betreffende het erfhuis waar
Gheert van Lewen nu onenigheid over heeft met Henrickgen ten Starte. Getuige is uitgegaan van
hetgeen in de certificatie werd vermeld, die getoond is tijdens de zesde zitting die in deze kwestie
werd gehouden. Getuige weet verder niets van de zaak af.
Mr Volcker van Urck getuigt dat hij ook op de zitting is geweest en een certificatie heeft horen lezen,
verzegeld door Claes Witte, waarvan de inhoud anders was dat de keurnoten hadden gemeld. Gheert
van Lewen heeft hem een kopie laten zien van de getuigenis van de boeren van Kamperveen en hij
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heeft gezien dat de kopie veranderd was. Gheert van Lewen zei hem dat Swarte Bernt had gezegd
dat Claes Witte het origineel uit het gerechtsboek gesneden had. Daarna is getuige met de zuster van
Gheert van Lewen, met Claes Witte, mr Godtschalck en Albert Boet naar IJsselmuiden gegaan naar
de hof van wijlen Giesbert van Lewen en heeft namens de kinderen van Lewen Claes Witte
voorgehouden dat hij er voor moest zorgen dat Henrickgen ten Starte niet meer over de zaak zou
spreken en dat getuige, evenals de familie, de indruk had dat Claes Witte zelf voordeel had bij deze
zaak, wat hij ontkende. Verder dat hij de kosten van het proces moest betalen en toegeven dat hij
onrechtmatig had gehandeld. Claes had volgens hemzelf, niet onrechtmatig gehandeld, waarop mr
Volcker antwoordde dat hij wilde wedden om 25 g.g. dat het wel zo was, gezien het boek van Swarte
Bernt. Getuige is er niet bij geweest toen er geëist werd dat Claes Witte een knieval deed.
Willem van der Schere en Henrick Wichersz getuigen dat zij gehoord hebben dat Steven Brant Claes
Witte onder de Clocke uitgescholden heeft voor dief, schelm en booswicht.
Nr. 858

FOLIO:

235v

DATUM:

1 december 1540

-Tussen Katharina, de weduwe van Peter Schoemaecker en de vrouw van Bernt Schoemaecker.
Thys Hoelboem en Reyner van Drienhuysen getuigen dat zij omstreeks Midwinter 1538 aanwezig zijn
geweest bij Dircgen Olde, waar zij geholpen hebben bij het bemiddelen in de onenigheid tussen Peter
Schoemaecker enerzijds en Bernt Schoemaecker anderzijds over een zekere som geld, die Peter van
Bernt tegoed had. Er werd afgesproken dat Bernt Peter zou betalen 10½ gulden courant, waarvan 6
gulden contant. Het restant zou hij betalen met St. Jacob en daarmee zou alles opgelost zijn.
Nr. 859

FOLIO:

236

DATUM:

2 december 1540

-Tussen Claes van Grimbergen en de kinderen van Reyner Martensz.
Gheert van Aemstell en Kerstken Gyse getuigen dat zij vaak wijlen Arnt Reynertsz hebben horen
zeggen dat de overwaarde van het huis waarin hij woonde boven de poort, van hem was. Zij hebben
ook gezien dat wijlen Arnt Reynertsz de stal die ingestort was, weer heeft opgebouwd en dat Arnt in
de hof bomen e.d. heeft geplant.
Nr. 860

FOLIO:

236

DATUM:

2 december 1540

De broers Willem en Jaspar van Wouw getuigen dat zij in de boekhouding van hun overleden vader
hebben gezien dat hij ontvangen en ingehouden heeft voor ettelijke achterstallige uitkeringen die de
stad Zutphen hem schuldig was, 176 g.g. die bestemd waren voor Henrick Weert. Jaspar van Wouw
meldt nog dat dit bedrag gekort is toen hij met de heren uit Zutphen afrekende, dd 1530 in de week
voor Laetare Jerusalem.
Nr. 861

FOLIO:

236

DATUM:

7 december 1540

-Tussen de weduwe van Egbert van Antwerpen en Brigitte inde Eenhoorn.
Johanneken de Bleexster getuigt dat zij een tijdje geleden toen de moeder van Brigitte, de vrouw van
Johan van Antwerpen, overleed, bij Johan van Antwerpen kwam, waar zij gezien heeft dat Brigitte met
haar vader ettelijke houten lepels verdeelde; zij hoorde dat Johan van Antwerpen tegen zijn dochter
Brigitte zei, omdat zij alles zo precies wilde verdelen, dat ze daar mee op moest houden; hij zei dat
omdat Brigitte toen ‘een bord voor haar kop’ had.
Claes van Parijsgetuigt dat hij door wijlen Jacop Schinner gehaald is bij Johan van Antwerpen toen de
moeder van Brigitte was overleden. Er werden diverse gouden munten bij haar gevonden en hij meldt
dat die munten verdeeld zijn en dat Brigitte haar deel heeft ontvangen. Daarna vroeg Brigitte waar het
andere geld was, afkomstig van de koopmanschap. Johan van Antwerpen haalde toen het zilver geld
en verdeelde het.
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Dirick Kistemaecker getuigt dat hij er ook bij is geweest toen het geld verdeeld werd en dat het
gebeurd is zoals Claes van Parijs heeft gezegd.
Swaene, de weduwe van Willem van Ruvens, getuigt dat zij gezien heeft dat Brigitte met Johan van
Antwerpen, wijlen haar vader, ettelijke lege dozen verdeelde en zij hoorde dat Jan tegen zijn dochter
Brigitte zei dat er niet meer verdeeld werd.
Trijn Dircs getuigt dat zij van Brigitte een pels gekocht heeft die zij van haar overleden moeder
gekregen had bij de verdeling.
Femmeken Geerts getuigt dat zij van Brigitte diverse kleine dingen heeft gekocht, die Brigitte waren
toegekomen bij de verdeling in het sterfhuis.
Nr. 862

FOLIO:

237

DATUM:

7 december 1540

-Tussen Steven Brant en de schout Claes Witte.
Albert Boot getuigt dat hij op verzoek van Steven Brant gerechtelijk gebonden is tot het afleggen van
een getuigenis over een bepaald verhoor, dat hem door Steven is aangeleverd voor het gerecht. Over
het eerste artikel meldt hij dat hij door Gheert van Lewen vaak heeft horen zeggen dat Claes Witte als
schout van Kamperveen vals en onbehoorlijk heeft gehandeld door hem zijn goed afhandig te maken.
En wat betreft de vervalsing van de kopie van Swarte Bernt, meldt hij dat hij verwijst naar de
getuigenis die Jochum van Ingen hierover heeft afgelegd voor Berent van Reess en Swarte Bernt.
Verder meldt hij dat hij erbij heeft gestaan in de kamer en gezien heeft dat Swarte Bernt zijn boek uit
de kist haalde en liet zien waar de bladzijde was uitgesneden door de schout. Ook meldt hij dat
Gheert van Lewen hem vaak een kopie heeft laten zien, die Swarte Bernt hem uit zijn gerechtsboek
gegeven had, dat er in die kopie op een plek geradeerd was en dat er enige woorden tussen de regels
en achter het eerste artikel geschreven stonden in een handschrift dat anders leek. Wiens handschrift
dat was, weet hij niet, alleen dat wat Swarte Bernt hem gezegd had.
Hij meldt verder over de andere artikelen dat hij ook in de hof van Gheert van Lewen is geweest, toen
schout Claes Witte, mr Volcker van Urck en mr Godtschalck er waren, maar hij weet van geen knieval
of vergiffenis af die Claes Witte gedaan zou hebben of gevraagd zou hebben. Er zijn wel veel woorden
gevallen bij beide partijen over de kwestie van Gheert van Lewen, die hij over het algemeen vergeten
is. Hij weet nog wel dat schout Claes Witte daar de volmacht liet zien van de voorspraak van Gerrijt
van Delden t.b.v. Henrijck ten Starte; omdat de volmacht geen minnelijke schikking o.i.d. inhield, maar
speciaal voor het proces was bedoeld, werd de zaak afgedaan en zou er niets veranderen.
Bij het derde artikel meldt getuige dat Claes Witte een certificatie gemaakt heeft in aanwezigheid van
Swarte Bernt en zijn gerechtsboek, maar de certificatie die Claes aan Gheert overhandigde, in
aanwezigheid van getuige, in de kamer van het stadhuis, komt niet overeen met de kopie die Swarte
Bernt Gheert van Lewen uit zijn gerechtsboek gegeven had of met de getuigenis van Jochum van
Ingen en Bernt van Reess. Omdat de schout een punt vergeten was in de certificatie, heeft getuige
gezien dat de schout dit corrigeerde en in de kantlijn schreef. Hij meldt dat Gheert van Lewen de
certificatie niet wilde hebben, maar de kopie meenam die Swarte Bernt uit het gerechtsboek had
gegeven. Hiermee eindigt de getuigenis van Swarte Bernt.
Nr. 863

FOLIO:

238

DATUM:

9 december 1540

-Tussen Jan Frankensz en Luyttien Aertsz.
Hans Petersz, Henrijck Claesz en Johan Beertsz getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden
Johan Franckensz hier in Kampen opgedragen hebben 4 brouwten Hamburger bier uit Amsterdam te
halen en naar Kampen te brengen. Zij melden dat Johan Franckensz geen andere goederen had
ingeladen dan die van getuigen en van Egbert van Wieringen.
Nr. 864

FOLIO:

238

DATUM:
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-Tussen Jan Berentsz en Bernt van Meppen.
Gheert Vaeltken en Reyner van Drienhuysen getuigen dat zij omstreeks St. Jacob in Kopenhagen in
de herberg waren met Lambert Stalvoert en dat deze zei dat hij van Jan Berentsz een portie wijn had
gekregen die deze voor hem in Kopenhagen had gekocht; hij klaagde dat het vat niet zo groot was als
hij hem bij de koop had beloofd. Lambert zei dat Jan in deze kwestie onfatsoenlijk en onrechtvaardig
had gehandeld en dacht erover de schade op hem te verhalen.
Nr. 865

FOLIO:

238v

DATUM:

11 december 1540

-Van Thonis van Trier.
Johan Kerckhoff, zijn zuster Anna Kerckhoff en Kunne Kerckhoff, de weduwe van Thonis Kerckhoff,
getuigen dat zij bij de boedelscheiding van hun ouders elk 35 g.g. ontvangen hebben. Vanwege zijn
kinderen bij wijlen Wendele Kerckhoff, zijn vrouw, heeft Henrick van Trier ook 35 g.g. ontvangen.
Terzelfdertijd had wijlen Henrick van Trier niet meer dan drie kinderen, n.l. Hille, Dirck en Thonis.
Nr. 866

FOLIO:

238v

DATUM:

11 december 1540

-Van Albert Snoeck.
Hans Blyfternicht getuigt dat op de avond voor OLV-dag Berent Brouwer, Albert Snoeck e.a. bij hem
kwamen en dat Albert toen speelde met een onbekende gezel uit Dantzig. Albert raakte geïrriteerd
tijdens het spel en sprak onaardige woorden, waardoor de gezel kwaad werd en Albert een kandelaar
naar het hoofd gooide. Getuige heeft niet gezien dat Albert een verboden wapen in de hand had.
Bernt Brouwer en Henrick Hoppenbrouwer getuigen dat zij daar ook waren en dat Albert onenigheid
had met de gezel uit Dantzig vanwege het spel; zij hebben gezien dat de gezel Albert een kandelaar
naar het hoofd gooide en dat Albert hem daarna uitschold.
Nr. 867

FOLIO:

239

DATUM:

13 december 1540

Johan Hermansz uit Dronten getuigt onder ede dat hij ongeveer veertien dagen geleden zat te drinken
bij Dirckgen Olde met Lambert Sticker, Jacop Albertsz, Bartolt Hermansz, Henrick Kerstgensz en
Wolter Yserdoll. Peter Poss zat bij een ander gezelschap Brunnepers en op een bepaald ogenblik
vroeg hij aan Wolter Yserdoll wat hij vroeg als hij een paard in de griend zou laten weiden. Zij kregen
hier woorden over en Peter Poss vroeg of hij soms met een verrader zat te drinken. Getuige heeft niet
gezien dat zij hun messen trokken of elkaar geslagen hebben.
Nr. 868

FOLIO:

239

DATUM:

13 december 1540

Henrijck Maeler en Jochum van Mullem getuigen dat zij op zaterdag avond toen de stadsaccijnzen
verhuurd werden, in de Wijnkelder zaten te drinken en dat Bernt van Reess bij hen kwam zitten en
een weddenschap deed van 6 gosselaers die hij verloor. Henrijck Maeler meldt dat Bernt van Reess
daarna een weddenschap hield van 9 witten [ zilverstukken ] neerzette en dat zij tijdens het spelen
onenigheid kregen en volgens Henrijck en Jochum kregen zij ruzie. Hoewel het duidelijk was dat Bernt
de weddenschap verloren had, werd hij kwaad en stond op tegen Henrijck Maeler en viel op de grond,
waarbij een wijnvat op hem viel. Hoe hij aan de verwonding kwam, weten getuigen niet; waarschijnlijk
bij het vallen want men heeft gehoord dat hij “oh oh” riep.
Nr. 869

FOLIO:

239v

DATUM:

16 december 1540

-Tussen Willem van Ensz en Vrancke Claesz.
Lubbert van Noirthorn en Albert Giesbertsz getuigen dat zij op St. Barbara aanwezig zijn geweest bij
Johan Schep, waar zij gezien en gehoord hebben dat Vranck Claesz aan Willem van Ensz de
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overwaarde verkocht van het huis waar hij in woont, in de Nieuwstraat, op de hoek van de steeg van
wijlen Evert van den Veen. Willem zou daarvoor 25 g.g. betalen en een ½ g.g. voor het gelag, de
gulden van 28 stuiver Hollands. Als Vrancke hierop inging, zou Willem direct betalen.
Jan Schep, de waard, getuigt dat hij er ook bij geweest is toen de koop plaats vond en dat Vrancke
hem vertelde dat hij zijn huis verkocht had zoals beschreven. En Willem zei tegen getuige dat hij de
wijnkoop zou betalen.
Nr. 870

FOLIO:

239v

DATUM:

16 december 1540

-Van Bernt van Reess.
Frerick Gysbertsz getuigt dat hij ook in de Wijnkelder is geweest toen de stadsaccijnzen verhuurd
werden; hij heeft gezien dat Bernt van Reess met Henrick Maeler aan het spelen was en dat zij tijdens
het spelen onenigheid met elkaar kregen. Tenslotte heeft hij gezien dat Bernt van Reess zijn mes trok
en het later weer in de schede deed; hij heeft niet gezien dat hij iemand ermee gestoken of verwond
heeft. Hij meldt nog dat hij in ieder geval gehoord heeft dat hij zijn mes trok en hoe hij gewond raakte,
weet getuige niet.
Nr. 871

FOLIO:

240

DATUM:

16 december 1540

-Tussen Steven Brant en Claes Witte over de certificatie.
Gheert van Leeuwen getuigt dat het hem op verzoek van Steven Brant gerechtelijk verboden is een
getuigenis af te leggen over de certificatie die de schout in zijn zaak geschreven zou hebben; hij meldt
dat hij inderdaad geklaagd heeft over de schout, omdat hij hem bij zijn rechtsvordering tegen
Henrijckgen ten Starte tekort gedaan had en dat hij dienaangaande refereert aan de getuigenis die
Swarte Bernt, Jochum van Ingen en Bernt van Reess als keurnoten hebben afgelegd, in de kwestie
van de twee boeren uit Kamperveen, n.l. Johan Schulte en Bernt Lubbers. Deze getuigenis is op 15
mei in het stadsboek genoteerd, waarvan getuige een kopie heeft en hij is bereid, als hij door de
burgemeesters daarom verzocht wordt, deze kopie aan het gerecht te overhandigen. Hij zegt dat de
kopie die hij heeft, geschreven is in het handschrift van Swarte Bernt, door de schout gecorrigeerd en
veranderd is, dus vervalst zoals Swarte Bernt hem gezegd heeft; getuige heeft niet gezien dat de
schout dit gedaan heeft. Getuige meldt verder dat schout Claes Witte hem naderhand gedwongen
heeft een eigenhandig geschreven certificatie met zijn handtekening te bezegelen. De certificatie en
de kopie uit het boek van Swarte Bernt komen dus niet overeen. Getuige heeft de certificatie dus niet
in ontvangst willen nemen. Verder wijst hij op de getuigenis van Albert Boot, die zijn zaak altijd
behandeld heeft en over bij is geweest.
Nr. 872

FOLIO:

240v

DATUM:

17 december 1540

-Van Pieter Poss.
Arent Jansz getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden geroepen was bij Dirckgen Olde, toen Pieter
Poss en Wolter Yserdoll samen ruzie hadden. Hij heeft niet gezien dat iemand zijn mes had
getrokken, want ze werden snel van elkaar gescheiden. Getuige zegt dat Peter Poss wel gedronken
had en dat hij hem bij de arm heeft genomen en thuis gebracht.
Nr. 873

FOLIO:

240v

DATUM:

17 december 1540

-Tussen Jacop Petersz en de reders van Jasper van Mekelenborch.
Peter Cremer en Bernt van Elborch getuigen dat zij afgelopen herfst met Jasper van Mekelenborch als
bootgezellen hiervandaan naar Bergen zijn gezeild en dat Jasper hen elk als gage belooft heeft 6
gulden courant en een ½ oord, waarvan zij elk 1 gulden ontvangen hebben.
Nr. 874

FOLIO:

240v

DATUM:
185

17 december 1540
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-Tussen Joachim Berentsz en de familie van zijn vrouw.
Vrancke Claesz getuigt dat er beweerd wordt dat hij gezegd zou hebben dat Joachim Berentsz enige
gezellen over boord gegooid had en dat Joachim een dief was. Getuige meldt dat hij dit niet gezegd
noch gedacht heeft; hij weet van Joachim niet anders dan dat hij een goed mens is en niet anders
heeft gehandeld dan een goed mens betaamt.
Nr. 875

FOLIO:

241

DATUM:

20 december 1540

-Van de dood van Hans Kuyritser.
Claes van Grimsbargen getuigt dat hij in1539 op St. Jan met wijlen Hans Kuyritser uit Deventer kwam
gereden en toen ze bij Ittersum bij Zwolle waren, kwam hem een gezel tegemoet die hij niet kende,
met een burger uit Zwolle, die hem groette. Hoewel hij voor hem reed, hoorde getuige dat de gezel
woorden kreeg met Hans; getuige keerde zijn paard, zag dat de gezel bij wijlen Hans het mes uit zijn
lijf trok en dat Hans zijn zwaard half had getrokken. Hans stortte van zijn paard en bleef dood liggen.
De gezel ging er vandoor.
Gheert Vaeltgen getuigt dat in de afgelopen herfst iemand in de herberg kwam die zich Henrick van
Doernick noemde en getuige vroeg hem of hij degene was die Hans Kuyritser had neergestoken; hij
ontkende en zei dat het zijn zwager Goltsteen was die het gedaan had, maar hij was wel in de buurt
geweest. Getuige en deze Henrick hadden veel woorden over deze kwestie en Henrick dreigde
getuige neer te steken. Getuige meldt verder dat hij in Kopenhagen heeft gehoord dat Henrick daar
verteld had dat hij Hans had neergestoken. Getuige meldt dat hij tegen Henrick zei dat de dader
gehandeld heeft als een schelm, wat door Henrick als een leugen werd beschouwd.
Pouwell van Wye getuigt dat hij in Kopenhagen zat te drinken en dat Henrick van Doernick hem vroeg
of hij Hans Kuyritser gekend had. Toen getuige dat beaamde, zei Henrick dat hij met hem een ongeluk
had gehad en hem een rapier in het lijf had gestoten, zodat hij van het paard viel. Omdat getuige een
landgenoot van Henrick was, wilde hij dat zij en de andere landgenoten, hem niets aan zouden doen.
Als het nodig was, zou getuige op gemeenschappelijke kosten, een gerechtelijk bewijs hiervan
inbrengen om aan te tonen dat Henrick alles bij de provoost e.a. had bekend.
Nr. 876

FOLIO:

241v

DATUM:

22 december 1540

-Tussen de dienstmaagd van Arent van Oltsende en Janne Clotinck.
Dirick Posse getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden gevraagd was door Armgart, de
dienstmaagd van Arent van Oltsende, om haar te helpen wat mest en vuil weg te brengen. Toen zij
voor de deur van Janne Clotinck kwamen, begon Janne Armgart uit te schelden. Tenslotte heeft
Janne Clotinck Armgart met een heel kwaad gezicht naar binnen getrokken en haar geslagen.
Getuige heeft hen uit elkaar gehaald en heeft niet gezien dat er iemand bebloed was. Joffer Marije, de
vrouw van Arent van Holtsende, zat in het venster en zag dat haar dienstmaagd door Janne geslagen
werd, vroeg getuige hen te scheiden, wat ook gebeurde. Hij heeft gehoord dat Janne Clotinck ook
tekeer ging tegen de vrouw van Holtsende en haar o.a. een monnikshoer en een verlopen begijn
noemde die zo dik was van een buik vol honden.
Mr Gabriel Barbier getuigt dat hij het gekijf wel had gehoord en ook dat zij elkaar uitscholden,
waarvoor weet hij niet precies meer. Hij meldt dat Janne Clotinck tegen hem zei dat als zijn knecht
Dirick het niet deed, zij de dienstmaagd wel dood zou slaan.
Fye Alberts getuigt dat zij gezien heeft dat Janne Clotinck voor haar deur stond en dat zij Armgart, de
dienstmaagd van Arent van Oltsende, met gestrekte armen en een kwaad gezicht naar binnen trok; zij
heeft verder gezien en gehoord dat zij elkaar sloegen, aan de haren trokken en elkaar uitscholden,
zoals Dirick Posse, de knecht van mr Gabriel Baertschilder, getuigd heeft.
Nr. 877

FOLIO:

242

DATUM:
186

3 januari 1541
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Henrijck Marckmeijster getuigt onder ede dat hij ongeveer veertien dagen geleden op het wachthuis
gewaakt heeft en dat Peter Cock, de stadsdienaar, toen ook waakte. Deze had de ochtend ervoor in
de poort van wijlen Johan van den Vecht een knuppel gevonden en hij wilde van de wachters weten
wat er die ochtend gebeurd was en waarom die knuppel niet was opgeruimd. Getuige heeft gehoord
dat iemand, genoemd Pouwell van Maeseijck, antwoordde dat hij weg moest gaan en de weg moest
laten maken, zij zouden wel voor de knuppel zorgen.
Nr. 878

FOLIO:

242

DATUM:

5 januari 1541

Wolter Jansz getuigt dat hij in 1536 op het schip van schipper Henrijck Parsoer, genaamd de
Bontekoe, als bootgezel heeft gewerkt en dat er in Landskrona twee Pruissische schippers, in dienst
van de koning van Denemarken, aan boord gekomen zijn, die in twee Hollandse schepen, die ze in
beslag hadden genomen, drie vaten hennep hebben geladen die ze naar Kopenhagen lieten brengen;
ze zeiden dat de koning daarvan touw wilde laten slaan.
Nr. 879

FOLIO:

242

DATUM:

5 januari 1541

-Van Gheert Buter.
Nenne Roode en Gheert Crachtsz getuigen dat er onenigheid was tussen Gheert Buter en Hillegondt,
de weduwe Alferdinck, afkomstig van een erfscheiding. Zij melden dat zij vaak aanwezig zijn geweest
en gehoord hebben dat Hillegondt, de weduwe van Roeloff Alferdinck, tegen Gheert Buter zei dat zij
t.b.v. zijn kinderen hun erfscheiding wilde regelen, maar dat moest pas gebeuren na de feestdagen.
Nr.880

FOLIO:

242v

DATUM:

7 januari 1541

Dirck Geye en Henrijck ter Laer getuigen dat zij omstreeks de laatste kermis op verzoek van Geert
Buter naar Hillegondt, de weduwe van Roeloff Alferdinck, zijn gegaan om haar te vragen of zij t.b.v.
zijn kinderen de erfscheiding wilde doen, waarop Hillegondt de getuigen antwoordde dat zij genegen
was de erfscheiding te doen, maar zij wilde eerder meer goederen geven dan minder, maar wel pas
na de feestdagen als ze wat meer te zeggen had.
Nr. 881

FOLIO:

242v

DATUM:

7 januari 1541

-Van Pouwell van Maseyck.
Mr Claes Barbier getuigt dat terzelfdertijd als Peter Cock op het wachthuis woorden had omdat de
knuppels niet goed waren opgeruimd, ene Pouwell van Maeseyck daarop reageerde met de woorden
dat als men de straten liet maken, hij de knuppels wel wilde ophangen. [ ter controle ]
Nr. 882

FOLIO:

242v

DATUM:

8 januari 1541

-Tussen schipper Tymen Zwaentgen en Goessen Jansz in de Hagen.
Frans Jansz, Dirick Zwaene en Marten Cornelisz getuigen dat zij als bootgezellen op het schip van
schipper Tyman Zwaentgen zijn geweest om met hem naar Bergen in Noorwegen te varen. Toen ze in
Enkhuizen kwamen zijn Goessen Jansz, die ook op het schip was, en Dirick Zwaene ziek geworden
en mochten niet verder reizen. Goessen liet zich aan land zetten en Dirick is ook naar land gevaren,
omdat schipper Tyman Zwaentgen ander volk moest inhuren. Goessen kreeg bij het afscheid in
Enkhuizen van schipper Tymen een ½ koopmansgulden en was daar niet tevreden mee. Hij zei tegen
getuigen dat hij dat geld op rekening ontving.
Nr. 883

FOLIO:

243

DATUM:
187

10 januari 1541
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-Tussen Jan van Wieringen en Arent Reynersz.
Claes Dubbeltsz en Jacop Claesz getuigen dat Arent Reynersz van de vrouwe van St. Brigitte een
huis en erf gehuurd heeft in de Nieuwstraat, waar Jan van Wieringen nu in woont. Op de avond voor
Driekoningen zijn zij met Jan van Wieringen naar de vrouwe van het St. Brigitte convent geweest,
omdat Jan nog graag een jaar in het huis wilde blijven en klaagde dat het te laat was opgezegd. Zij
hoorden dat de vrouwe van St. Brigitte zei: “ als men ons de huur zo laat had opgezegd, dan hadden
wij daar geen genoegen mee genomen”.
Nr. 884

FOLIO:

243

DATUM:

10 januari 1541

-Van Jan Cloetinck.
Lubbert Henricksz en Jan Jansz getuigen dat zij ongeveer een maand geleden met hun gezellen naar
de H. Geest [ Gasthuis ?] zijn gegaan om daar hun zaken met elkaar te bespreken. Jan Cloetinck en
Wyntken Corvenmaecker hadden onenigheid met elkaar en Wyntken was bang dat Johan onder zijn
jas een mes in zijn hand zou hebben. Getuigen hebben gezien dat hij Johan met zijn vuist een duw
gaf om buiten zijn bereik te zijn, maar zij hebben niet gezien dat Johan iets in zijn hand had.
Nr. 885

FOLIO:

243v

DATUM:

12 januari 1541

-Tussen Jan Bruinsz en Peter Claes Cleysz uit de Kuinre.
Mr Johan Mathijsz en Tyman Zwaentgen getuigen dat zij in de vasten aanwezig zijn geweest bij wijlen
Hansken Kuyritser in de Barse onder de Clocke, waar zij de koop hebben helpen regelen van een
karveelschip met alle toebehoren dat Peter Claes Cleysz uit de Kuinre kocht van Jan Bruinsz, die het
weer gekocht had van de mombers over de kinderen van wijlen Jan Claesz. Omdat Jan Bruinsz bij de
koop er een pond groot Vlaams bij in zou schieten, zou hij daarvoor een beurt krijgen voor een reis
van Kampen naar Amsterdam en weer terug en zo zouden zij het karveelschip kosteloos onderhands
in de Kuinre afleveren. En hoewel Jan Bruinsz de mombers van de kinderen een document gegeven
had en zijn goederen als onderpand had gesteld, werd er bij de koop afgesproken dat Peter Claes
Cleysz Jan Bruinsz schadeloos zou stelen en het document van Jan Bruynsz weer zou aflossen en
terug zou geven; mocht dit niet gebeuren dan zou Peter Claes Cleysz de mombers over de kinderen
Claesz een ander onderpand geven om zodoende de goederen van Jan Bruynsz weer te vrij te
stellen.
Nr. 886

FOLIO:

244

DATUM:

19 januari 1541

-Van Herman Schroer.
Jochum Raemaecker getuigt dat Herman Schroer gewond is; hij zat ongeveer acht dagen geleden ’s
avonds te drinken bij Willem Smit en daar kwamen om een uur of zes twee broers binnen, die in de
Hagen wonen, met wie Herman Schroer woorden kreeg over het gelag, omdat Herman wilde dat zij
evenveel betaalden als diegenen die er eerst gezeten hadden. Hoe Herman aan zijn verwonding is
gekomen, weet getuige niet. Hij meldt wel dat hij gezien en gehoord heeft dat Herman weg is gegaan
en bij het terugkomen de twee broers uit de Hagen heeft aangevallen. Omdat de kaarsen uitgingen,
heeft hij niet kunnen zien wie Herman verwond heeft; aanwezig waren ook Lubbert en Peter
Corvemaecker.
Willem Smit, de waard, getuigt bij zijn eedaflegging dat hij er niet bij is geweest, toen Herman Schroer
de verwonding opliep, want hij was toen in zijn andere huis om zich te warmen bij de haard.
Nr. 887

FOLIO:

244

DATUM:

19 januari 1541

-Tussen Albert van Wieringen en de memoriemeesters van de St. Kunera memorie.
Gysbert Jacopsz getuigt dat hij als gevolmachtigde van wijlen Alyt Hanegreve gedurende vier jaar
jaarlijks 10 g.g. ontvangen heeft uit het land van Vollenhove van een meier die Arent Wegge heet en
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woont op een erf dat Egbert te Beers goed genoemd wordt, of de stenen poort. Telkens gaf hij 5 g.g.
aan wijlen Alyt Hanegreve en 5 g.g. aan Albert van Wieringen. Hij meldt dat hij nog 5 g.g. daarvan in
zijn bezit heeft, die hij ontvangen heeft op St. Nicolaasdag.
Nr. 888

FOLIO:

244v

DATUM:

19 januari 1541

-Tussen Vrancke Claesz en Goessen Metselaer.
Willem Jansz getuigt dat hij van Vrancke Claesz een huis en erf gekocht heeft in de Nieuwstraat,
waarvoor Goessen Metselaer en diens vrouw Katharina hem opdracht hadden gegeven met
toestemming van Vrancke Claesz. Hij heeft wel degelijk het huis betaald aan Goessen en zijn vrouw,
in Hollandse valuta, n.l. een jochumdaalder voor 28 stuiver Brabants en een rijder voor 22 stuiver
Brabants.
Nr. 889

FOLIO:

244v

DATUM:

19 januari 1541

-Van de schout Claes Witte.
Berent Willemsz, alias Swarte Bernt, getuigt dat Arent Reynersz op verzoek van Claes Witte hem
aanspreekt voor een getuigenis, maar hij kan niet anders getuigen dan hij reeds gedaan heeft.
Nr. 890

FOLIO:

244v

DATUM:

20 januari 1541

-Van Frans Claesz.
Willem Blome getuigt dat hij in 1539 omstreeks St. Jacob van Frans Claesz in Amsterdam 3 last gerst
gekocht heeft, de last voor 13 ryder, die hij in Kampen zou ontvangen. Hij bevestigt dat hij de gerst
ontvangen heeft m.u.v. 7 schepel die aan het geheel ontbraken.
Willem Luyttiensz getuigt dat hij omstreeks diezelfde tijd van Frans Claesz in Amsterdam van dezelfde
partij gerst 2½ last kocht min 3 schepel, die hij in Amsterdam ontvangen heeft in de Kolck van Jan
Pauw.
Nr. 891

FOLIO:

245

DATUM:

20 januari 1541

-Tussen Jan Gerrytsz en priester Geert Kuynreturff.
Arent Coster getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden aanwezig is geweest toen men wijlen Johan
Kuynreturff zou bedienen; voordat hij bediend werd, hoorde getuige dat Johan de kinderen van zijn
zuster Geertruydt al zijn na te laten goederen gaf zonder enige uitzondering.
Nr. 892

FOLIO:

245

DATUM:

22 januari 1541

-Tussen Arent Reynersz en Jan van Wieringen.
Johan Thonisz getuigt dat Arent Reynersz van de moeder-overste van St. Brigitte een huis en erf
gekocht heeft in de Nieuwstraat waar Jan van Wieringen in woont. Hij is aanwezig geweest in St.
Brigitte omstreeks Kerstmis en heeft geholpen de koop te regelen. Arent Reynersz vroeg op welke
voorwaarden Jan van Wieringen het huis gehuurd had en getuige hoorde dat de moeder-overste
antwoordde dat beide partijen de vrijheid hadden de huur op te zeggen. De procuratrice zei hetzelfde.
Peter Vriese, Johan Suere, Herman Heere en Albert Snoeck getuigen dat zij ook aanwezig waren in
St. Brigitte en gehoord hebben dat de moeder-overste aan Arent Reynersz de koop toestond. Zij
hoorden ook dat de moeder-overste zei dat Johan van Wieringen het huis verhuurd was en dat beide
partijen de huur mochten opzeggen.
Johan van Wieringen heeft bezwaar aangetekend tegen deze getuigenis.
Nr. 893

FOLIO:

245v

DATUM:
189
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-Van Henrick Dircksz.
Peter Poss getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden zat te drinken bij Cornelis van Geller met
Henrijck Dircksz, Jan Henrijcksz en anderen. Hij heeft toen gezien en gehoord dat Henrijck Dircksz en
Jan Henrijcksz samen onenigheid kregen, zodat Henrijck Dircksz een verwonding opliep aan zijn hand
en het bloed langs zijn vingers liep. Hij meldt dat hij niet gezien heeft dat er een mes werd getrokken,
maar het kan niet anders dan dat Jan Henrijcksz Henrijck Dircksz heeft verwond.
Nr. 894

FOLIO:

245v

DATUM:

23 januari 1541

-Van de verwondingen van Herman Schroer.
Lubbert en Peter Corvemaecker getuigen dat zij ook zaten te drinken bij Willem Smit waar Herman
Schroer gewond is geraakt. Zij melden dat zij gezien en gehoord hebben dat er twee broers uit
Brunnepe kwamen, genaamd Jan en Dirck, en met getuigen en de anderen een paar kannen bier
wilden drinken. Bij het afrekenen kreeg Herman Schroer woorden met de twee broers omdat hij wilde
dat zij evenveel betaalden als de anderen, hoewel de broers er laten bij waren gekomen. Tenslotte
hebben getuigen gezien dat Herman de twee broers aanviel en dat de ene, Jan, een kan naar
Henrijck gooide, waarbij de kaarsen uitgingen, zodat men niet kon zien hoe Herman aan zijn
verwonding is gekomen. Peter Corvemaecker zag bij het licht van de maan dat Jan een mes had
getrokken, maar zag hem niet steken. Getuige meldt verder dat zij ’s anderendaags naar Herman toe
zijn gegaan om te vragen wie hem verwond had. Volgens Herman had broer Jan hem aan de ene arm
verwond en de andere broer, Dirck, aan zijn andere arm.
Nr. 895

FOLIO:

246

DATUM:

26 januari 1541

-Van Henrijck Dircksz.
Jan Tymensz, drost en Wicher Geertsz getuigen dat zij ook zaten te drinken bij Cornelis van Geller,
waar Henrijck Dircksz gewond is geraakt. Zij melden dat zij gezien hebben dat Henrijck Dircksz en
Johan Henrijcksz onenigheid kregen, maar zij hebben niet gezien dat er een mes werd getrokken; zij
weten dus niet hoe Henrijck Dircksz gewond is geraakt.
Cornelis van Gelre getuigt hetzelfde.
Nr. 896

FOLIO:

246

DATUM:

26 januari 1541

Engbert van Bartoltsz en Jan Henricksz, gildemeesters van het voldersambacht, getuigen dat in hun
ambacht er een bepaalde regel en gewoonte is dat wat een vollerskom kost, dat moet de koper
betalen.
Johan Henricksz meldt verder dat hij aanwezig is geweest toen Jacop Coppen aan Peter Vranckensz
een vollerskom leverde, dat Jacop tegen Peter zei dat dit de kom was en als die kom hem niet zou
bevallen, hij hem wilde houden, maar Peter wilde hem wel hebben.
Nr. 897

FOLIO:

246v

DATUM:

26 januari 1541

-Tussen Anne Tripmaecker en Elsken Kuyritser.
Peter van Nuys getuigt dat Anne Tripmaecker in de vasten van 1538 van een zekere Johan Buest had
laten vaststellen dat hij een schuld aan haar had. Na de beslaglegging is getuige met Johan Buest
naar Anne gegaan en heeft geregeld dat zij samen afrekenden en dat Johan haar in zijn aanwezigheid
betaalde. Daarna zei Anne dat ze nog geld tegoed had vanwege haar broer Johan Claesz, die enige
wijnen met Johan Buest gekocht had van Wynolt in de Eenhoorn, waarvan ze aan Wynolt haar bewijs
gegeven zou hebben. Johan antwoordde dat het zo was, maar hij had Wynolt al tevreden gesteld voor
dat document en Wynolt had het geld ervan ingehouden op de vracht van de wijn die Jan hem met
zijn schip had aangeleverd. Zij liet direct weer beslag leggen bij Johan en deze erkende de aanspraak
niet; zij wilde een bewijs dat Johan Buest Wynolt had betaald. Getuige heeft een geschrift van Wynolt
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gezien waarin hij in zijn eigen handschrift bekende dat hij het geld had ontvangen, maar hij weet niet
waar dat schrift gebleven is.
Dirick Tripmaecker getuigt dat de brief van Wynolt aan hem, getuige, gestuurd is en hij heeft daarna
het schrift aan de schout van Kampen overhandigd.
Wybrant Woltersz getuigt dat hij even op de gerechtsdag van Elsken Kuyritser is geweest tegen Anne
Tripmaecker; hij heeft toen gehoord dat Anne accepteerde dat Wynolt een en ander had genoteerd,
maar zei dat het maar streken waren.
Nr. 898

FOLIO:

247

DATUM:

26 januari 15641

-Tussen de weduwe van Bartolt Vleishouwer en Bannier inde Santberch.
Thonys Lieffersz, mr Johan Messemaecker en Bastiaen Ketteler getuigen dat zij ongeveer driekwart
jaar geleden in Kampen zaten te drinken bij Dirick Backer, toen zij zagen en hoorden dat Bannier inde
Santberch van wijlen Bartolt Vleishouwer een huis kocht op de Santberch, waarvoor hij 16 g.g. zou
geven, de helft contant en de andere helft over een jaar. Toen de koop gesloten was, hebben
getuigen geholpen de wijnkoop te drinken.
Nr. 899

FOLIO:

247v

DATUM:

28 januari 1541

Alyt Reaels heeft onder ede gemeld dat zij op verzoek van Johan van Bommel, bij wie zij jaren lang in
huis heeft gewoond, zodat veel mensen dachten dat zij met elkaar getrouwd waren, verklaart dat zij
niet met hem getrouwd is en dat er op geen enkele manier sprake is van een relatie; zij heeft slechts
jarenlang in zijn huis gewoond als zijn dienstmaagd. Verder meldt Alyt dat zij een bepaald bedrag
schuldig is aan Johan van Bommel, dat hij haar bij diverse gelegenheden geleend heeft; zij is nog niet
in staat geweest terug te betalen en zal hem daarom na haar dood al haar goederen nalaten,
roerende en onroerende, geld, gemunt en ongemunt zilver, niets uitgezonderd, als betaling voor haar
schuld.
Nr. 900

FOLIO:

248

DATUM:

28 januari 1541

-Van Henrijck in het Gasthuis.
Mr Reyner Metselaer getuigt onder ede dat hij ongeveer drie weken geleden ’s avonds zat te drinken
met Dirick Cleefgenszoon bij Dove Egbert in de Venestraat en met Jan Volmersz, met wie hij een
balletje had geslagen en ook iets had gedronken. Terzelfdertijd kwam Henrijck, genoemd in het
Gasthuis, bij hen zitten en heeft Dirck Cleeffgenszoon, die naast hem zat, met een mes in de hals
gestoken, zonder ook maar iets te zeggen en ging toen weg.
Nr. 901
FOLIO:
248
DATUM:
5 februari 1541
-Tussen de erfgenamen van Anna Apteker.
Gheert Buter en Jan Claesz getuigen dat zij vóór Kerstmis aanwezig zijn geweest bij wijlen Anna
Apteker, toen de erfgenamen haar nagelaten goederen verdeelden. Zij getuigen dat er bij de
erfscheiding afgesproken werd dat Herman Wichersz de schuld aan Johan Thonis zou afdoen en dat
de schuld aan mr Herman Glauwe uit de algemene middelen betaald zou worden. Verder melden
getuigen met Johan Vos, dat Frans Wichersz het land in Blankenham toebedeeld werd en dat Jan
Hebel er borg voor zou staan dat Frans het land niet zou verkopen of verhuren, zoals in zijn moeders
testament was vermeld; hij stelde daarvoor al zijn goederen als onderpand.
Nr. 902

FOLIO:

248

DATUM:

-Van Henrijck in het Gasthuis.
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Jan Volmers getuigt dat hij ook zat te drinken met mr Reyner de stadsmetselaar bij Dove Egbert en
dat Henrijck int Gasthuys met Jan Stoeldreyer ongenood bij hen kwamen zitten. De stoeldraaier kreeg
woorden met mr Reyntgen en toen Dirick Cleeffgenszoon zich ermee wilde bemoeien, zag getuige dat
Henrijck int Gasthuys zijn mes trok en Cleeffgenszoon in de hals stak zonder ook maar iets te zeggen.
Nr. 903

FOLIO:

248v

DATUM:

10 februari 1541

-Tussen Anna, de weduwe van Jan de Lege en Herman Symonsz.
Goert van Lanckvelt, voorspreker, getuigt dat hij een tijd geleden Anna, de weduwe van Jan de Lege,
bij een rechtszaak van dienst is geweest tegen Herman Symonsz, toen deze haar gerechtelijk
aansprak voor 5 ph.g. vanwege een schuld van haar man. Namens Anna heeft hij toen geantwoord
dat zij niet méér schuldig was noch verplicht te betalen dan de helft van het bedrag, omdat haar
overleden man naderhand onbekwaam werd verklaard. Hij meldt dat Anna daarna tegen hem,
getuige, zei dat zij Herman de helft betaald had, waarvan zij een bewijs had, dat zij hem heeft laten
lezen.
Herman Heere getuigt dat hij terzelfdertijd voor het gerecht heeft gestaan en heeft gezien en gehoord
dat Herman Symonsz joffer de Lege aansprak voor 5 ph.g. en niet meer.
Nr. 904

FOLIO:

248v

DATUM:

11 februari 1541

-Tussen Geert Doornick, rentmeester in Brunnepe en Kerstgen Gyse.
Johan Kerckhoff en Loy Robertsz getuigen dat Kerstgen Gyse van het convent in Brunnepe een mijt
hooi had gekocht. Zij melden dat zij ongeveer een maand voor Midwinter aanwezig zijn geweest op
het Raadhuis, waar zij gehoord hebben dat Geert Doornick, rentmeester in Brunnepe, wilde dat
Kerstgen Gyse het hooi dat hij van het convent had gekocht, zou ophalen, anders zou het bederven.
Kerstgen antwoordde dat hij aansprakelijk was voor winst of verlies en dat hij het hooi zou ophalen,
als hij het kon betalen.
Nr. 905

FOLIO:

249

DATUM:

11 februari 1541

-Van Claes Witte.
Arent Reynersz getuigt dat hij in januari namens Claes Witte, schout in Kampen en Kamperveen, van
Swarte Bernt een getuigenis heeft geëist, zoals hierna beschreven.
Toen Swarte Bernt in 1540 op 15 mei door Gheert van Lewen gevraagd werd te getuigen, dat hij uit
zijn gerechtsboek een eigenhandig geschreven kopie gegeven had aan Gheert van Lewen van een
getuigenverklaring die twee boeren uit Kamperveen op 11 mei hadden afgelegd voor getuige als
luitenant van de schout van Kampen, Claes Witte, werd er later geconstateerd dat er het e.e.a.
gewijzigd was aan de tekst en dat de schout van Kampen dat eigenhandig had gedaan volgens
zeggen van Swarte Bernt. Het is niet bekend of iemand de schout daartoe aangezet heeft. Bernt werd
gevraagd zijn zegslui te noemen, hij heeft in januari 1541 hierover getuigd en dat is vermeld in het
boek der getuigenissen van Kampen.
Nr. 906

FOLIO:

249

DATUM:

11 februari 1541

-Tussen Reyner van Drienhuysen en Jan Hebelens.
Arent van Oltsende getuigt dat Jochum Ule in 1537 in Riga bij hem gekomen is en hem te kennen gaf
dat hij in Riga 4 last rogge gekocht had, waarvan hij 3 last betaald had; hij wilde dat getuige hem het
geld zou lenen om de 4e last te betalen. Getuige leende Jochum op bodemerie [ soort verzekering ] en
het ‘avontuur van de zee’ 33 of 34 mark om de 4e last te betalen. Toen getuige weer in Kampen kwam
heeft hij weer 1 last rogge ontvangen, waarvan hij de vracht aan Geert Kreyinck betaald heeft.
Nr. 907

FOLIO:

249v

DATUM:
192
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-Tussen Theeus Baers en Albert Kuyritser.
Kerstgen Stegerman, priester en Jan Vries getuigen dat zij afgelopen zomer aanwezig zijn geweest bij
Jan Schep, waar toen ook Theeus Baers en Albert Kuyritser waren. Theeus en Albert hadden samen
zakelijke onderhandelingen en getuigen hebben gehoord dat Albert Theeus Baers beloofde zijn
aandeel te betalen, hoeveel dat ook mocht zijn.
Nr. 908

FOLIO:

249v

DATUM:

15 februari 1541

-Tussen Styne Arents en Wynolt Corvemaecker.
Lenaert Jansz en Matte Goossensz getuigen dat zij goed weten dat in het huis waar Styne Arents nu
woont in de Eylensteeg, een keuken is die rondom altijd met wagenschot was bekleed. Hij meldt dat
Wynolt Corvemaecker het beschot, dat nagelvast was, zelf heeft afgebroken en weggehaald tegen de
wil van Styne.
Nr. 909

FOLIO:

249v

DATUM:

16 februari 1541

-Tussen Bernt Dirxsz Touwslaeger en de weduwe van Peter Oetsz.
Arent Haene en Dirck Touwslaeger getuigen dat zij omstreeks St. Michael aanwezig zijn geweest bij
de weduwe van Peter Oetsz, waar zij gehoord hebben dat Bernt Dircksz Touwslager de weduwe
maande voor 71 claasjes vanwege touw en 7 stuiver Brabants van 14 plakken vanwege teer. De
weduwe antwoordde dat ze wel degelijk wilde betalen zodra haar schip verkocht was.
Nr. 910

FOLIO:

250

DATUM:

16 februari 1541

-Tussen Jacop van Gronningen en Claes Dubbeltsz met de andere reders.
Engbert van Hardenberch, Jan Vriese en Henrijck van Heerden getuigen dat zij ongeveer veertien
dagen geleden aanwezig zijn geweest bij Henrick Drillin de Barse, waar toen ook waren schipper
Jacop van Gronningen, Claes Dubbeltsz en de andere reders van zijn schip. Omdat ze het niet met
elkaar eens waren over de waardebepaling van het schip, vroeg Jacop van Gronningen zijn reders
hoe ze het schip wilden taxeren in contant geld of in termijnen, waarbij men koos voor contant geld.
Getuigen hoorden dat het schip geschat werd op 380 koopmansgulden Hollands. Schipper Jacop van
Gronningen zou zich twee dagen mogen beraden of hij dit bedrag wilde accepteren of niet. Degenen
die bij het schip bleven, zouden de onkosten betalen die in de herberg gemaakt waren.
Henrick van Drill, de waard, getuigt dat alles gebeurd is zoals beschreven is.
Nr. 911

FOLIO:

250

DATUM:

17 februari 1541

-Tussen Jan van Bueren en Luytthien Lippert, karveelschipper.
Jan Claesz getuigt dat Jan van Bueren hem een tijd geleden heeft opgedragen om 4 ossen met zijn
schip naar het karveelschip van Luytthien Lippert te brengen, dat naar Amsterdam zou vertrekken.
Toen hij bij het karveelschip kwam, vroeg hij de schipper of hij de ossen wilde inladen, maar dat
weigerde hij; het anker werd gelicht en zij vertrokken naar Amsterdam.
Lambert Claesz getuigt dat Jan van Bueren een tijdje geleden bepaalde huiden naar zijn schip heeft
gebracht om die naar het karveelschip van Luytthien te brengen. Deze accepteerde wel de huiden,
maar liet Jan van Bueren zo lang wachten totdat er veel volk in het schip was en de schipper kon
zeggen dat er geen plaats meer was voor de ossen.
Wybrant uit de Cuinre getuigt dat hij met Lambert Claesz geholpen heeft de huiden naar het schip van
Luytthien te brengen. Toen hij ze daar afleverde, kwamen er ettelijke kooplui aan boord die veel haast
hadden. Hij moest snel de huiden bergen vanwege de kooplieden, die niet wilden wachten. Omdat hij
nog 4 ossen bij zich had die ook aan boord moesten, wat door de kooplieden niet gewenst was, was
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Jan Claesz genoodzaakt met de ossen terug te gaan, want de kooplieden lichtten het anker en zeilden
weg.
Nr. 912

FOLIO:

251

DATUM:

19 februari 1541

-Tussen Lubbert van Geelmuyden en Leffert Sticker.
Jan Pouwelsz getuigt dat Lubbert van Geelmuyden en Gysbert van Appelen ongeveer 4 of 5 jaar
geleden hem hadden ingehuurd voor 2 ph.g. om in het verdronken land de hele winter bij zekere
boeier (waarvan Herman inde Bock schipper was) te blijven. Genoemde schipper was gestorven en hij
bleef de hele winter daar. Lubbert en Gysbert hebben hem deugdelijk betaald, waarvoor hij hen
bedankt.
Frans Tymensz getuigt dat hij ongeveer 4 of 5 jaar geleden als bootgezel met schipper wijlen Herman
inde Bock uit Hamburg was gekomen en toen ze in het verdronken land kwamen, is vanwege storm
en onweer, het schip zijn roer en zijn anker kwijt geraakt. Joncker Boijnck als overste van het
verdronken land, wilde het schip en de goederen in beslag nemen. Getuige meldt dat hij door de
andere schippers en bootgezellen in Kampen gestuurd is om de reders van het schip op de hoogte te
brengen. Deze hebben Lubbert van Geelmuyden afgevaardigd om het schip in kwestie en de
goederen te vrijwaren.
Ghysbert van Appelen getuigt dat hij namens de kooplieden naar het verdronken land is gegaan om
het bier te vrijwaren en op te halen. Lubbert reisde met hem mee namens de reders om het schip en
de goederen veilig te stellen. Toen dat gebeurd was en ze de goederen en het bier niet direct konden
verkopen, meldt hij dat ze Jan Pouwelsz hebben ingehuurd voor 2 ph.g. om de hele winter bij het
schip en de goederen te blijven; zij hebben hem ook betaald.
Hij meldt verder dat hij goed weet dat Lubbert van Geelmuyden bij de reis nog 16 stuiver Brabants
heeft betaald.
Nr. 913

FOLIO:

251v

DATUM:

20 februari 1541

-Tussen Clara, de weduwe van Goessen van Santen en zijn zuster Janne van Aernhem.
Kerstgien Wijthoff, kapelaan, getuigt dat hij een tijd geleden gehaald werd om wijlen Goessen van
Santen zijn laatste sacramenten toe te dienen. Alvorens daartoe over te gaan, bekende Goessen
openlijk op zijn ziekbed dat zijn schoonmoeder, Jutte Kistemaecker, namens hem met zijn zuster
Janne van Aernhem afspraken had gemaakt over bepaalde rekeningen en handelingen, zodat hij zijn
zuster nog 30 of 32 g.g. schuldig bleef. Er werd afgesproken dat wijlen Goessen, die uit zijn zusters
huis jaarlijks een bepaalde rente ontving, haar de rente liet houden totdat het bedrag van 30 of 32 g.g.
bereikt was. Getuige meldt verder dat Goessen ook nog bekende dat, toen hij met Clara trouwde, zijn
zuster hem 100 g.g. had beloofd, waarvoor hij haar een handschrift van 50 g.g. gaf. Mocht zijn zuster
nog andere brieven met beloften van hem hebben, dan zijn zij niet meer geldig. Priester Kerstgen is
bereid e.e.a. onder ede te bevestigen.
Jan Woltersz en Claes van Grimbergen getuigen dat zij ook aanwezig waren bij het ziekbed van
Goessen van Santen en gehoord en gezien hebben dat wijlen Goessen dit alles gezegd heeft.
Nr. 914

FOLIO:

252

DATUM:

23 februari 1541

-Van de zoon van Jan ter Hellen, ook Jan genoemd.
Claes Claesz, Geertgen Kruser, Lutgert Reyners en Anne Claes getuigen dat zij ongeveer 9 jaar
geleden aanwezig zijn geweest bij Jan ter Hellen, die erfscheiding deed met zijn vier kinderen, Jutte,
Anne, Jan en Jacop van de nagelaten goederen van hun moeder. De zoon die ook Jan heette was
indertijd in het buitenland en niet aanwezig en vader Jan hield de goederen van die zoon bij zich in
huis, omdat hij voor hem geen momber had aangesteld. Getuigen melden verder dat zoon Jan door
vader Jan bij de erfscheiding nog 10 g.g. toegedeeld werden.
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Nr. 915

FOLIO:

252

DATUM:

23 februari 1541

Alyt Schroers getuigt dat de schuldeisers van Jacop, de zoon van Jan ter Helle, beslag hadden gelegd
op de goederen en huisraad en deze met recht hadden verwonnen. Zij getuigt dat zij ongeveer drie
jaar geleden op maandag op de markt met het gerecht alle goederen en huisraad van Jacop t.b.v. zijn
schuldeisers verkocht heeft, behalve een kastje dat Reyner ter Helle, de oom van Jacop, meenam en
uit huis haalde waar Jacop bij stond.
Nr. 916

FOLIO:

252v

DATUM:

28 februari 1541

Schipper Peter Vriese heeft laten dagvaarden de getuigen Jacob van Graesz en Johan Kerckhoff,
burgers. Zij weten goed en herinneren zich dat er een bijstere dijk is blijven liggen in Uterwijck bij de
Sallandse en Mastenbroeker schouw, genaamd de Clenckenberchs dijk, waarop indertijd de dijkgraaf
gereden heeft. De zonen hebben de dijk gegeven aan Gheert Borchartsz, Johan Wolffsz en schipper
Godschalck Rippersz. Deze personen hebben de dijk aangenomen met alles erop en eraan.
Mr Adolph Wynter, priester, heeft dit van zijn broer Gheert Borchartsz ook gehoord.
Nr. 917

FOLIO:

252v

DATUM:

28 februari 1541

Geertruyt Willems heeft laten dagen Johan Kerckhoff en jfr Alyt van Tweenhuysen. Deze hebben
getuigd dat zij goed weten dat, omstreeks Pinksteren twee jaar geleden, Wolterus van Oldeneel,
broeder conventuaal in het Bergh klooster in West-Friesland, uit vrije wil en na rijp beraad, in
aanwezigheid en met toestemming van de prior van het convent en de getuigen, aan Geertruyt
Willemsz en haar zoon Johan de achterstallige pacht gaf van 3 g.g. per jaar, die hij als lijfrente had
volgens een Schepen brief van de stad Hattem. Dit vond plaats bij jfr Alyt van Tweenhuysen, die hem
daarvoor weer verschillende stukken huisraad gaf, waar hij tevreden mee was.
In aanwezigheid van Elard Kromme en Tyman van den Vene.
Mr Aelt Wynter, priester, is bereid dit onder ede te bevestigen.
Nr. 918

FOLIO:

253

DATUM:

28 februari 1541

Berent Dircksz, jonge Claes Lacher en Andries Lubbertsz, burgers, zijn gedaagd ter instantie van
schipper Edzart en getuigen dat zij goed weten, aanwezig zijn geweest en gehoord en gezien hebben
dat Joncker Boeyinck, met Beloken Pasen een jaar geleden, in Jewerden in het Vrouwkensland uit het
schip heeft laten halen, dat schipper Edzart uit Kampen voerde, zeker goed en wagenschot dat niet in
Kampen thuis hoorde, want die waren niet vrij. Daarom moest schipper Edzart zijn betaling ontberen
van vijf partijen wagenschot die daaronder vielen.
Nr. 919

FOLIO:

253

DATUM:

2 maart 1541

-Henrick Schul heeft laten dagen de onderstaande getuigen.
Willem Geertsz, Thys van Heel, Henrick Hoppenbrouwer en Johan Woltersz, burgers van Kampen,
getuigen dat zij goed weten en dat zij aanwezig zijn geweest bij Jan Gerritsen in de Engel omstreeks
Kerstmis, waar Cornelis Touwslager van Henrick Schul een ton met hennep kocht op voorwaarde dat
Cornelis Henrick 20 koopmansgulden contant zou geven en de rest, ongeveer 40 gulden, zou betalen
als schipper Tyman zijn touw had gekocht.
Aanwezig was schipper Tyman en heeft Henrick Schul dit toegezegd.
Nr. 920

FOLIO:

253v

DATUM:

2 maart 1541

-De weduwe van Sweer van den Borch heeft de volgende getuigen laten dagen.
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Gysbert Jansz getuigt dat hij aanwezig is geweest bij pastoor Berent van de OLV-kerk in Kampen op
maandag voor Midwinter en heeft toen de pastoor gemaand namens de vrouw, Heyle Zweers, voor
het geld van 2 last mout. De pastoor antwoordde dat hij tegen de vrouw moest zeggen dat zij zich
geen zorgen moest maken, dat hij haar zou helpen.
Styne Jansz, weduwe, getuigt dat zij bij Sweer Brouwer kwam toen hij ziek was en daar hoorde dat hij
zei tegen zijn vrouw dat hij geen schulden had en dat zij met het geld dat pastoor Berent hem schuldig
was, 2 gulden kon aflossen op het huis.
Anna Thonisdochter getuigt hetzelfde; zij was ook in het huis tijdens zijn ziekte, maar niet op precies
hetzelfde tijdstip.
Nr. 921

FOLIO:

253v

DATUM:

2 maart 1541

-Johan ter Helle heeft laten dagen de volgende getuigen.
Jacob Geertsz getuigt dat ongeveer 9 jaar geleden Johan ter Helle hem gevraagd had om te helpen
goederen te vervoeren, maar Johans kinderen weigeren de goederen mee te geven, zodat Jacob
genoodzaakt was leeg terug te varen.
Katrijn Jacobs getuigt hetzelfde.
Anna Egberts getuigt dat Johan ter Helle haar zijn sleutel gaf om iets uit zijn kast te halen, maar de
kinderen wilden het niet toestaan, zij hielden hun goederen zelf. Jacob Geertsz moest toen leeg terug
varen.
Nr. 922

FOLIO:

254

DATUM:

3 maart 1541

-Tussen Jan Woltersz en Jan van Bommelen.
Mr Herman Glauwe en Johan van Olst getuigen dat Jan Woltersz omstreeks Midwinter Jan van
Bommelen gerechtelijk wilde aanspreken voor de Lage Bank vanwege een bepaalde hoeveelheid
rogge. Getuigen zijn tussenbeide gekomen en wilden dat beide partijen hun kwestie minnelijk zouden
oplossen en daarvoor elk twee goede mannen zouden aanstellen, wat zij wel wilden doen.
Nr. 923

FOLIO:

254

DATUM:

4 maart 1541

-Jan Woltersz heeft de volgende getuigen laten dagen.
Thonys Glauwe en Henrick Hodde getuigen dat zij omstreeks St. Maarten aanwezig zijn geweest in de
Schepenkamer, waar Johan Woltersz met Johan van Bommelen sprak over een bepaald bedrag dat
Johan Woltersz méér had uitgegeven van hun gezamenlijk bezit dan was toegestaan. Jan van
Bommelen reageerde door te stellen dat deze kwestie als was opgelost , maar Johan Woltersz
verwees naar zijn kasboek. Johan van Bommelen zei dat hij geen boek had, hij was het kwijt geraakt.
Nr. 924

FOLIO:

254v

DATUM:

4 maart 1541

-Heyle, de weduwe van Sweer van den Borch heeft de getuigen laten dagen.
Johan Backer uit Zutphen, burger van Kampen, getuigt dat hij aanwezig is geweest omstreeks
Midwinter, toen priester Berent, kapelaan van de OLV-kerk bij Heyle thuis werd geroepen. Heyle
maande de kapelaan voor 41½ g.g. van 2 last mout. Priester Berent antwoordde dat hij inderdaad een
handschrift had afgegeven, maar dat hij aan haar man 40 Jochumsdaalder op rente had gegeven en
wat hij met de ene hand ontving, gaf hij met de andere weer uit.
Gheert inde Raem getuigt hetzelfde.
Nr. 925

FOLIO:

254v

DATUM:

5 maart 1541

-Kapelaan Berent van de OLV-kerk heeft ter bescherming van zijn eer gerechtelijk laten dagvaarden
de volgende getuigen.
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Johan Hoefft, drager, getuigt dat een vrouw, genaamd Collen Griete, in de week voor St. Jacop van
Sweer Brouwer en diens vrouw Heyle gekocht had 2 last mout en dat Sweer Brouwer de vrouw de
mout niet wilde leveren zonder borgstelling voor de betaling. Hij meldt dat hij kapelaan Berent van de
OLV-kerk gehaald heeft naar het huis van Sweer Brouwer en dat hij daar gezien en gehoord heeft dat
kapelaan Berent voor de vrouw van Collen borg stond t.b.v. Sweer, die hiermee tevreden was. De
mout kon ingeladen worden. Hij meldt verder dat Griete van Collen hem, getuige, inhuurde voor 1
penning om de levering van de mout in de gaten te houden.
Geertruyt Jans getuigt dat alles gebeurd is zoals hierboven beschreven.
Nr. 926

FOLIO:

255

DATUM:

7 maart 1541

-Tussen Lambert Peter Gaerwers uit Oldemarkt en Bartolt Evertsz.
Jan Suere en Coert van Lankvelt getuigen dat zij in 1533 op 6 september aanwezig zijn geweest in
Kampen bij Jan Wachter, waar zij gezien en gehoord hebben dat Jan Evertsz de Oude en Lambert
Peter Gaerwers, zijn zwager, samen een minnelijke schikking regelden van een twist die tussen hen
was ontstaan en die tot gerechtelijke stappen had geleid. Het resultaat was dat zij elkaar wederzijds
vergaven wat er tot dan toe was misgegaan, in woorden zowel als in daden, en dat Jan Evertsz de
Oude zijn zwager Lambert heeft beloofd dat hij bij leven en welzijn zijn goederen niet zou
vervreemden, verhuren of verkopen, zodat ze, na zijn dood, in rechte lijn aan zijn bloedverwanten
zouden toekomen, volgens stadsrecht. Jan zou Heyle zijn dochter, de vrouw van Lambert, en haar
kinderen niet onterven; dit gold ook voor zijn broeders en zusters.
Getuigen melden dat hiervan een moetsoen is gemaakt en geschreven bij notaris Johan Bolte en daar
bewaard wordt.
Nr. 927

FOLIO:

255v

DATUM:

9 maart 1541

-Tussen Berent Gaetsitten en Lambert van Santen, burger uit Elburg.
Wybrant Woltersz, Rutger Willemsz en Gyse Haecke getuigen dat zij een tijd geleden aanwezig zijn
geweest in de Barse, waar terzelfdertijd Berent Gaetsitten en Lambert van Santen hun afrekeningen
maakten van de handel in ossen en laken die zij met hun maatschap hadden gevoerd. Zij waren
Jacob van Graes en Claes van Ens een bepaald bedrag schuldig en getuigen hoorden dat Berent en
Lambert met elkaar overeenkwamen, dat Lambert de schuld aan Jacob van Graes zou betalen.
Getuigen melden dat Jacob van Graes hier tevreden mee was.
Nr. 928

FOLIO:

255v

DATUM:

9 maart 1541

-Tussen Thonis van Neerden en Cornelis Touwslaeger over zijn vriend.
Henrick ten Bossche en Herman ter Haer getuigen dat zij een tijd geleden erbij aanwezig geweest zijn
en gehoord hebben dat Cornelis Touwslaeger Thonis van Neerden, de schout, op basis van diens
document, erkende en zei dat hij Thonis geen plak tekort wilde doen en hem eerlijk zou betalen.
Nr. 929

FOLIO:

256

DATUM:

11 maart 1541

Warner Ebbink getuigt dat hij in 1512 met zijn schip en goederen uit Riga kwam en dat in het Vlie een
oorlogsschip langszij kwam afkomstig uit Hamburg. Zij hebben hem zijn schip en goederen
afgenomen en noch hij noch zijn reders hebben ooit enige vergoeding of tegemoetkoming ontvangen.
Henrick ter Laere en veel burgers, hadden in Riga bij hem enige goederen ingeladen en getuige meldt
dat, toen het schip van hem werd afgenomen, zij nog op het schip waren en dat Henrick niets
teruggekregen heeft.
Peter van Elven gicht bij zijn eedsaflegging dat hij in Riga ook ettelijke goederen bij schipper Warner
had ingeladen, die door het Hamburger schip werden meegenomen en dat noch hij noch een ander
die goederen in het schip had, ooit enige vergoeding heeft ontvangen.
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Nr. 930

FOLIO:

256

DATUM:

15 maart 1541

-Tussen Henrick Hodde en Cornelys van Gelre.
Reyner Meyer getuigt dat hij omstreeks St. Jan Cornelys van Gelre 4 Joachimsdaalder geleend heeft
en 5 stuiver Brabants. Arent Hodde heeft hem in Amsterdam namens Henrick Hodde het geld weer
teruggegeven.
Nr. 931

FOLIO:

265v

DATUM:

16 maart 1541

-Van Dirck de hoefsmid.
Goossen Jansz, timmerman, getuigt bij zijn eedsaflegging aan de stad, dat hij op zondagavond voor
Vastenavond met Dirck de hoefsmid en veel anderen in de Wijnkelder zat te drinken. Hij kreeg
onenigheid met Dirck, die opstond van zijn tafel en weer terugkwam, zijn mes trok en zei dat hij een
schelm was en dat hij hem wel zou leren. Henrijck Saelmaecker, die erbij zat, hield hem vast zodat
Dirck niet kon steken.
Henrijck Saelmaecker getuigt dat hij ook in de Wijnkelder zat te drinken. Hij heeft gezien en gehoord
dat Dirck Hoefsmit en Goossen Timmerman ruzie kregen en dat Dirck tenslotte zijn mes trok, maar
Goossen niet gestoken heeft. Getuige hield hem vast en zei dat hij Goossen niet mocht verwonden.
Nr. 932

FOLIO:

265v

DATUM:

18 maart 1541

-Van Jorgien Hansz elzen op de Zwartendijk.
Herman Dircksz is bereid geweest om tijdens zijn verhoor te melden dat hij niet gehakt heeft in de
elzen van Jorgien Hansz op de Zwartendijk. Hij weet niet wie het gedaan heeft, noch wanneer het
gebeurd is.
Nr. 933

FOLIO:

257

DATUM:

21 maart 1541

-Tussen Jan Henrijcksz en Herman Schene.
Henrijck Dircksz en Ryck Wolbertsz getuigen dat zij in de herfst omstreeks St. Michael aanwezig zijn
geweest bij Geertgen Reyners , waardin boven de poort, waar zij gezien en gehoord hebben dat
Herman Schene van Jan Henrijckszoon een vaars kocht voor 2½ ph.g.; hij beloofde Jan Henrijcksz
met Vastenavond te betalen, uiterlijk met Midvasten.
Nr. 934

FOLIO:

257

DATUM:

21 maart 1541

-Van de onkosten aan de dijken van het Zwartewater in Mastenbroek.
Frederick Droochscheerder getuigt dat alle kosten, zoals daghuur, schuitloon, hout enz. van de wade
[ doorbraak ] door de keizerlijke majesteit aan de dijken van het Zwartewater in Mastenbroek in 1538,
behandeld zijn volgens de registers, rekeningen en certificaties die daarvan gemaakt en goedgekeurd
zijn. Het geld daarvoor heeft hij en de dienaar van de rentmeesters, Holterman en de rentmeester van
Salland, Engelbrecht van Ensse, correct laten betalen. Tevens heeft hij bij het bedijken van de
doorbraak de tijd van 120 dagen ingecalculeerd, waarvoor de rentmeester hem per dag 6 gevalueerde
stuivers heeft laten betalen.
Nr. 935

FOLIO:

257v

DATUM:

28 maart 1541

-Tussen Peter Tymensz uit Emmeloord en Gerryt Albertsz.
Jacob Claesz en Lubbert Gerrytsz getuigen dat zij ongeveer drie of vier dagen voor St. Petrus
aanwezig zijn geweest bij Wolff Schinkel, waar zij geholpen hebben de koop te sluiten tussen Peter
Tymensz uit Emmeloord en Gerryt Albertsz. Gerryt verkocht aan Peter Tymensz 12 stukken land
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gelegen op Ens, elk stuk voor 50 g.g. Peter Tymensz kreeg bedenktijd tot 8 à 14 dagen na St. Petrus
en als Peter hier niet op in ging, zou hij Gerryt Albertsz dit persoonlijk of via een vertrouwd persoon
laten weten; bovendien zou hij dan een ½ pond groot betalen voor de wijnkoop.
Nr. 936

FOLIO:

257v

DATUM:

28 maart 1541

-Van de schout Claes Witte.
Bernt van Reess en Claes Kerstgensz getuigen dat zij voor afgelopen Kerstmis aanwezig zijn geweest
in het Raadhuis, waar zij gezien en gehoord hebben dat Jan van Ittersum zich voor de Raad van
Kampen beklaagde over Claes Witte, omdat deze als schout van Kampen en Kamperveen zich als
een dief had gedragen en geweldenaar bij de berichtgeving aan de schoutambten van Kampen en
Kamperveen. Bovendien dat hij in de kwestie van van Lewen vals had bericht; op deze aanklacht eiste
hij ‘lijf en goed’ van de schout. Hoewel Steven Brant deze schelwoorden eerder openlijk gebruikt had
over de schout, hebben getuigen gezien en gehoord dat voor gerecht van Kampen de drost, Jan van
Ittersum, hem in bescherming nam.
Nr. 937

FOLIO:

258

DATUM:

29 maart 1541

Dirick ten Gronde, onze burger met recht gedaagd, getuigt dat hij ongeveer een jaar kennis heeft
gemaakt met mr Willem Dijck uit den Haag, Holland, en heeft van hem en zijn commissarissen niet
anders gehoord of vernomen dan dat hij een eerlijk en vroom mens is, wat hij hier in Kampen heeft
bewezen.
Johan Gerritsz, onze burger en waard in de Engel, getuigt dat mr Willem omstreeks 7 of 8 weken in
zijn herberg heeft gelogeerd en dat hij niet anders is dan vroom en eerlijk en bewezen heeft
deugdzaam te zijn.
Nr. 938

FOLIO:

258

DATUM:

31 maart 1541

-Tussen Gerryt Albertsz en Peter Tymensz uit Emmeloord.
Louwe Vrancke en Gerryt Vrancke getuigen dat Peter Tymensz omstreeks St. Petrus van Gerryt
Albertsz bepaald land op Ens had gekocht en dat zij aanwezig zijn geweest bij de brug, ongeveer 3 of
4 dagen na de koop, en hebben gezien en gehoord dat Jacop Willemsz namens Peter Tymensz afzag
van de koop en zei dat Jacop, de zoon van Peter Tymensz, hem gestuurd had om dit mede te delen.
Verder zei hij dat Peter Tymensz ziek was en zelf niet kon komen.
Nr. 939

FOLIO:

258v

DATUM:

1 maart 1541

-Tussen Vrerick Droochscherer en Jacob van Doerspijck.
Johan Huege getuigt dat Jacob van Doerspijck van Vrerick Droochscherer een vette koe gekocht had
en deze weer had doorverkocht aan Jacob Schroer; getuige heeft namens Vrerick van Jacob van
Doerspijck 3 ph.g. min 5 stuiver Brabants ontvangen.
Peter Jansz getuigt dat hij erbij stond toen Johan Huege dat geld ontving.
Arent Schroer getuigt dat hij met Vrerick en Jacob bij Albert Herick heeft zitten drinken, waar hij
hoorde dat Jacob van Doerspijck toestond dat hij van Vrerick een rund gekocht had, maar omdat hij
het weer had doorverkocht, wilde Jacob van Vrerick accepteren dat hij de koper zou manen.
[ akte is doorgehaald ]
Nr. 940

FOLIO:

259

DATUM:

4 april 1541

-Tussen de jofferen in het Bovenconvent en de erfgenamen van priester Jan Claesz.
Willem Brant getuigt dat hij ongeveer 8 of 9 jaar geleden naar de jofferen in het Bovenconvent is
gegaan om van hen een mate land te huren buiten de Cellebroederspoort. Hij meldt dat de jofferen
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hem antwoordden dat zij de mate levenslang verhuurd hadden aan Maes Waegeman. Getuige is
daarom naar Maes Waegeman gegaan om de mate van hem te huren, maar hij wilde dat niet. Maes
antwoordde hem dat hij levenslang de mate had gehuurd en dat hij hem pas na zijn dood kon krijgen.
Dirick Volmersz getuigt dat Maes Waegeman in 1535 de mate opnieuw had gehuurd van de jofferen
en dat dat voor een levenslange periode was.
Nr. 941

FOLIO:

259

DATUM:

5 april 1541

-Tussen de gebroeders Henrijck en Jan Kuynretorff en Griete van Collen.
Wolter Geertsz, Henrijck Kuper en Geertruyt Jansz getuigen dat zij goed weten dat Griete van Collen
omstreeks St. Jacob van Henrick Kuynretorff hier in Kampen 2 last rogge gekocht heeft min een kwart,
de last voor 19 g.g.
Geertruyt meldt verder dat zij de rogge van Griete op bevel van haar zuster in ontvangst heeft
genomen en namens haar zuster naar Deventer heeft gestuurd.
Wolter Geerts en Geertruyt melden ook dat zij goed weten dat Griete van Collen terzelfdertijd van Jan
Voss 4 vaatjes boter kocht voor een bedrag van 48 ph.g. en dat Jan Kuynretorff borg voor haar stond
bij Jan Voss. De man van Griete, Thonis Lambertsz van Reest, was toen ook in Kampen.
Nr. 942

FOLIO:

259v

DATUM:

14 april 1541

Hans Schinkel getuigt dat een tijd geleden toen Leffert Sticker uit Lijfland was gekomen, hij aanwezig
was bij het bruggenhuis, waar Otto Stegeman vroeg aan Leffert hoe het met Gheert Heeck gegaan
was in Lijfland. Hij antwoordde dat Joachim hem ‘de vogel op de boom heeft gewezen’ en het geld
heb ik ontvangen, de schuldenaars hebben dit onder ede verklaard.
Henrick Hoddec getuigt dat hij in 1536 in februari met Geert van Heeck, op diens verzoek, in Riga
gegaan is naar Leffert Stickers steenhuis, waar Gheert van Leffert een afrekening wilde hebben van
de 64 honderd zoveel Riga marken die Joachim Sticker bij Leffert had achtergelaten aan goederen en
schulden. Leffert antwoordde dat hij daar niets van kon zeggen, maar verwees naar zijn baas Joachim
Sticker; hij wilde rekenschap afleggen als Joachim mij geschreven heeft; hier had hij geen geld of
goederen, die waren naar Joachim gestuurd.
Vanwege Joachim ben ik zonder geld en kan mijn kost niet betalen.
Nr. 943

FOLIO:

260

DATUM:

21 april 1541

Berent Dircksz, jonge Claes Lacher en Andries Lubbertsz, burgers die een goede getuigenis willen
afleggen, zijn gedaagd ter instantie van schipper Edzart en hebben getuigd en onder ede bevestigd
dat zij aanwezig zijn geweest in 1539 op het schip van Edzart op de Weser, toen door storm en
onweer de mast omgehouwen werd om het schip en de goederen te redden en niet om te zeilen.
Nr. 944

FOLIO:

260

DATUM:

27 april 1541

Henrick Albertsz en Henrick van Voerst, burgers van Kampen, gedaagd op verzoek van Fye, de
dochter van wijlen Berent Cappen; zij getuigen dat zij aanwezig zijn geweest hier op de steiger met
Jan van Delden, omstreeks St. Michael, toen Gerryt Brouwer na handjeklap aan Berent Cappen twee
koeien verkocht voor 13 ryder.
Nr. 945

FOLIO:

260v

DATUM:

28 april 1541

-Tussen Geert Evertsz en Willem Peterzsz.
Joseph Kistemaecker getuigt dat wijlen Lauwrens Wyberts hem ongeveer twee jaar geleden bevolen
had rondom in zijn huis in de Oudestraat, naast Dirick to Boecop, banken te plaatsen en die te
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bekleden. En omdat wijlen Lauwrens daarna op het schip van wijlen Claes ten Hove is gestorven,
kwam Kerstgen Sagher, dienaar van Lauwrens Wyberts, bij hem en heeft hem betaald voor het werk
dat hij in het huis had gedaan; getuige heeft daar verder dus niet aan gewerkt.
Jan Woltersz getuigt dat hij afgelopen zomer in Riga was en dat Claes Poytnijs hem gevolmachtigd
heeft om, namens hem zijn huis in Kampen, in de Oudestraat, te verhuren. Niese, de zuster van
Claes, zei dat ze nog verteringen en andere dingen schuldig was aan wijlen Lauwrens en dat ze
daarvoor de banken, die wijlen Lauwrens had laten maken, wel wilde overnemen als afrekening. En
als iemand daar iets over wilde zeggen, moest hij maar bij haar komen!
Nr. 946

FOLIO:

260v

DATUM:

2 mei 1541

-Tussen Willem Vaeltgen en Kerstgen Gyse.
Jan Kerckhoff en Jacop Geertsz getuigen dat zij omstreeks St. Michael aanwezig zijn geweest hier bij
de brug, waar zij gezien en gehoord hebben dat Kerstgen Gyse voor de herfst van Willem Vaeltgen
een naweide voor 3 g.g. huurde, maar Willem Vaeltgen wilde geen klachten horen en ongezien door
Kerstgen Gyse zijn ossen, die hij op korte termijn naar Brabant zou brengen, daar ’s avonds laten
grazen.
Nr. 947

FOLIO:

261

DATUM:

4 mei 1541

Jfr Anna Hermans getuigt dat zij goed weet dat de beide broers, priester Lambert Rode en Henrick
Rode, nog een onverdeelde boedel hebben van de goederen van hun ouders en van hun tante, zuster
Gheele. Berent Rode, de derde broer, heeft zijn derde deel van de roerende goederen.
Claes Coepsz getuigt zoals jfr Anna.
Nr. 948

FOLIO:

261

DATUM:

5 mei 1541

-Tussen Pilgrim Jansz en Griete Hertgens.
Vrancke Hodemaecker getuigt dat hij gewoond heeft in het huis, dat nu van Griete Hertgens is, toen
het privaat eruit werd gehaald via het huis van Pilgrim Jansz, dat toen van Strijprock was. Het
gebeurde toen, omdat het privaat in de kelder gevallen was, onder de scheidsmuur, zodat men op het
erf van Griete, toen van Tymen van Wilsum, moest gaan staan om het privaat schoon te maken.
Tymen en zijn erfgenamen wisten pas dat daar een kelder was, toen het privaat er was ingevallen. Het
huis van Pilgrim was terzelfdertijd leeg en getuige heeft zijn huisbaas zelf gevraagd of het privaat via
het huis van Strijprock mocht worden gedragen.
Nr. 949

FOLIO:

261v

DATUM:

10 mei 1541

Cornelis Geertsz en Henrick Lubbertsz, gedaagd door Symon van Alckmar, de zoon van Garbrant van
Alckmar, getuigen dat zij beiden goed weten en erbij zijn geweest, ongeveer drie weken voor
Midwinter; in de buurt van Ens zagen en hoorden zij dat een koggeschip door de donder aan de grond
was gelopen, waarvan Geertjen van Westzanen de schipper was en dat er zeven vaten jonge rijnwijn
werden geborgen; het achtste vat dreef naar Vollenhove en werd daar geborgen. De vaten waren
eigendom van Symon van Alckmar.
Nr. 950

FOLIO:

261v

DATUM:

11 mei 1541

-Arent Jansz uit Oldebroek in Gelderland heeft laten dagen:
Engbert Dircksz, Loy Robertsz, Johan Schroer, Berent Henricksz en Jan Arnsz, onze burgers en
betrouwbare mannen, die getuigen dat zij goed weten dat Arent Jansz uit Oldebroek ongeveer 9 jaar
geleden in Kampen op de Kruishoop gewoond en gediend heeft en dagelijks met burgers van Kampen
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is omgegaan. Hij staat bekend als eerlijk en betrouwbaar, ging regelmatig naar de kerk, zoals een
goed christen betaamt. Er is geen kwaad van hem bekend.
Nr. 951

FOLIO:

262

DATUM:

11 mei 1541

-Tussen Zwarte Wynolt en de zuster van Hans Petersz in de Hagen.
Dirick van Lottum getuigt dat hij vorig jaar gewoond heeft in het huis van Zwarte Wynolt in de
Oudestraat; de zuster van Hans Petersz stond hem toe dat hij zijn hooi bovenin het huis legde,
waarvoor hij haar een paar pantoffels gaf en haar man een paar schoenen.
Nr. 952

FOLIO:

262

DATUM:

11 mei 1541

-Tussen Jacob Schroer en Gerrijdt mitter Lippe.
Rotger Willemsz, Jacob van Graes en Johan van Almeloe getuigen dat zij aanwezig zijn geweest, toen
Jacop Schroer het huis waar getuige Rotger altijd in woonde, verhuurde aan Gerrijdt mitter Lippe.
Jacob besliste toen dat hij het huis in kwestie niet opnieuw aan Gerwyn Backer zou verhuren, want hij
had het n.l. zelf gehuurd van de huisarmen en het convent van St. Bregitte op die voorwaarde.
Nr. 953

FOLIO:

262v

DATUM:

11 mei 1541

-Van een gevecht.
Kerstken Gysen getuigt dat hij op maandag voor Pasen voor zijn deur zat, na de vespers, en hoorde
dat Sweer Nap, die uit het huis van Egbert Arntsz in de Venestraat kwam, riep “vrede, wil je mijn
meester slaan?” en een oude degen in de hand had. Hij weet niet of Sweer daarmee gestoken of
geslagen heeft.
Johan Cornelisz weet hier niets van af, want hij was in de hof.
Thys Backer zag dat Sweer Nap eerst voor de dichte deur stond en omdat hij niet openging klom hij in
het venster; hij nam het kozijn in de hand en riep dat hij zijn meester wilde helpen.
Nr. 954

FOLIO:

262v

DATUM:

1 mei 1541

Joachim Berentsz, Johan van Oestende en zijn vrouw Anna en Cornelis van Wieringen zijn gedaagd
namens Lubbert van Northeim en getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in de week voor Palmzondag
buiten de Haarlemmerpoort in Amsterdam in een herberg, waar afspraken werden gemaakt tussen
onze burgers Gerritken Bul, Jan Petersz en Jan Nome over de onenigheid inzake een karveel dat
Gerritken gekocht had van Jan Petersz en Nome: n.l. dat het schip vrij was zoals Lubbert Northeim
beloofde en dat hij borg zou staan om het zeil van het karveel in kwestie te vrijwaren van het
meesterloon dat Lubbert betaald had; dan zou het conflict opgelost zijn, maar Lubbert heeft verder
niets beloofd.
Nr. 955

FOLIO:

263

DATUM:

16 mei 1541

-Tussen Willem Aertsz en Henrick ten Bussche.
Bartolt in Dronten en Dirick Diricksz getuigen dat zij twee jaar geleden een segen [ viswater ] gehuurd
hadden van Tymen van den Veens visgebied, genaamd de Snaperst, en dat Willem Aertsz de andere
segen huurde. Zij hebben hierop samen 9 kwarten wijn gedronken, waarvan getuigen de helft betaald
hebben.
Nr. 956

FOLIO:

263

DATUM:

-Gedaagd namens Jan Brouwer alias Schroer.
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Herman Heere en Jan Kerckhoff getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Hans Blijffernicht in de
[gelag]kamer omstreeks Maria Lichtmis, waar zij met Henrick Kuynretorff en anderen een afrekening
van laken, kleed en huishuur hebben helpen maken tussen Jan Schroer en Johan Sure. Er werd
beslist dat Johan Sure weer recht had op de huishuur over 9 jaar, waar de onenigheid over ging, en
dat Jan Brouwer alias Schroer, boven het laken en het maakloon, aan Johan Sure 1 penning zou
betalen, die Johan direct tevoorschijn haalde. Daarmee moest alles opgelost zijn, behalve dat Jan
Schroer nog een paltsrok voor Johan Sure zou maken en de huishuur zou betalen, die verviel met
Pasen.
Nr. 957

FOLIO:

263v

DATUM:

20 mei 1541

-Van Berent van Meppen.
Ghys Hake getuigt dat hij goed weet dat ongeveer acht dagen voor mei, 1 jaar geleden, hier in de
Eenhoorn de koop werd gesloten tussen getuige Ghyse en Peter Cuper van 5 ossen voor 37½ ph.g.,
waarbij Henrick Baers aanwezig was. Terzelfdertijd verkocht Peter de ossen door aan Henrick Baers,
die Ghys vroeg of hij hem met de 25 g.g. of zo die Berent van Meppen hem schuldig was van Kamper
laken, kon betalen. Ghys antwoordde dat als hij een toezegging van Berent zou krijgen, hij er
genoegen mee zou nemen. Daarna heeft Ghys van Berent, Peter Cuper en Wybrant Woltersz het geld
ontvangen, voor zover getuige zich herinnert.
Berent heeft 23 of 23½ ph.g. betaald en het resterende bedrag ontving hij van Peter Cuper. Ghys
bedankte iedereen voor de betaling.
Nr. 958

FOLIO:

263v

DATUM:

23 mei 1541

Roloff Steenbergh uit Meppel, gedaagd door Robregt Korffmaker, getuigt dat hij van Robregt
Korffmaker 17 ph.g. ontvangen heeft, 14 plakken voor de gulden, vanwege geleend geld dat hij 7 jaar
gebruikt heeft. Robregt heeft van Roloff eenmalig ontvangen een halve pot turf voor die periode, meer
niet. Nu is hij de rest nog schuldig van de 17 ph.g.
Nr. 959

FOLIO:

264

DATUM:

1 juni 1541

-Jan van Apeldoorn heeft laten dagvaarden de volgende getuigen.
Adrianus, koster van de OLV-kerk en Joriaen Jansz, die getuigen dat zij gezien hebben tijden de
afgelopen kruiseldagen, dat Berent Muller met zijn wolkar uit de Hagen kwam lopen en Joriaen kwam
hem terzelfdertijd tegemoet met zijn kar in de Nieuwstraat, bij het huis van Peter van Elven. Joriaen
kwam van zijn kar af en maakte voldoende ruimte zodat Berent kon passeren. Hoewel Joriaen hem
toeriep dat hij moest stoppen om er beter langs te kunnen komen, is Berent nochtans doorgereden en
brak zo de as van de wagen van Joriaen en trok diens kar tegen de pui van Peter van Elven.
Nr. 960

FOLIO:

264

DATUM:

1 juni 1541

Henrick Mathysz, onze burger, gedaagd door Henrick Hodde, als gevolmachtigde van Geert van
Heeck, getuigt dat hij aan Geert van Heeck in 1533 geleend heeft 271 courante gulden van 20 stuiver
Brabants de gulden, welk bedrag getuige nu ontvangen heeft van Geert van Heeck, niet van Joachim
Sticker of iemand anders.
Nr. 961

FOLIO:

264

DATUM:

2 juni 1541

-Van de voller Jan Dirxsz.
Egbert Arentsz, voller, getuigt dat Jan Dirxsz, de voller, hem bont en blauw geslagen heeft met zijn
vuisten in zijn eigen huis op Paasmaandag tijdens de vespers.
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Nr. 962

FOLIO:

264v

DATUM:

2 juni 1541

Vrerick Droochscheer getuigt dat hij op woensdag voor Palmzondag namens de kinderen en
erfgenamen van wijlen mr Ghert van Wou naar Zutphen naar de rechtbank is geweest voor een
kwestie tegen ene Thomas Weert. Getuige en Thomas wilden weten wanneer de eerste zittingsdag
zou zijn, waarop de burgemeester en gerechtsmedewerkers antwoordden dat de meimarkt spoedig
zou beginnen en dat er daarom vóór Pinksteren geen recht gesproken zou worden, als hij eerder
kwam, zou het tevergeefs zijn.
Nr. 963

FOLIO:

264v

DATUM:

10 juni 1541

Henrick Mathysz getuigt dat hij in 1534 bij Joachim Sticker achtergelaten heeft 28 deker elandshuiden,
die Joachim van hem gekocht had, elke deker voor 10½ g.g. en verder nog 24 droge huiden voor 18
courante gulden en 8 stuiver Brabants, samen 430 courante gulden. Via schipper Jocke is er in 1535
120 gulden courant betaald en nog in hetzelfde jaar via Claes Jongejan 78 courante gulden, verder
door zwarte Michiell 45 gulden en 7½ stuiver Brabants, verder heeft Joachim hem aan kosten betaald
35 courante gulden en 5 stuiver Brabants min 1 oord. Via Lambert Glauwe heeft getuige ontvangen 13
gulden en 17 stuiver Brabants min 1 oord en van Joachim ontvangen in een gesloten brief dd 4 maart
39 stuiver Brabants, tenslotte in 1536 via Joachim van Mullem 153 courante gulden en 13 stuiver
Brabants.
Nr. 964

FOLIO:

265

DATUM:

10 juni 1541

Johan van Ensz en Bernt van Batman getuigen dat zij ’s anderendaags nadat Johan Michielsz met
zijn vrouw geslapen had, naar zijn slaapkamer zijn gegaan en dat zij hem gevraagd hebben welke
morgengift hij aan zijn vrouw wilde schenken. Johan antwoordde dat hij haar uit zijn goederen een
morgengift schonk van 50 g.g.
Nr. 965

FOLIO:

265

DATUM:

13 juni 1541

Johan Blijffernicht en zijn vrouw Margarete, gedagvaard door Geertruydt, de weduwe van Claes
Bolens in de Kuinre, getuigen dat zij beiden in Amsterdam in het huis de Drie Koningen zijn geweest,
met Pasen twee jaar geleden, waar zij aan Joachim Sticker een jaarlijkse rente van een kwart boter
hebben verkocht, die hij geërfd had van Margriete, moeder van Katrijn Sticker, voor 35 g.g., aflosbaar
in de volgende valuta: de gulden van 28 stuiver Hollands, de kronen van 40 stuiver en de daalders
van 30 stuivers en anders niet, want daarmee heeft Joachim hen betaald.
Nr. 966

FOLIO:

265

DATUM:

17 juni 1541

-Van Gheert Wayer.
Johan Hansz, Adriaen Toenisz en Henrick Berentsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest aan de
overkant van de brug in de Schrubbe waar Gheert Wayer en Claes Petersz kifterig werden vanwege
een hoed die Claes van het hoofd was gevallen; er vielen lelijke woorden. Zij hadden elk een stok
waarmee ze elkaar sloegen; voor zover getuigen weten werd niemand tot bloedens toe gewond.
Nr. 967

FOLIO:

265v

DATUM:

20 juni 1541

Bartolt Rademaker getuigt dat hij ongeveer 7 jaar gewoond heeft in het huis van Arent Smyt boven de
poort bij de Heylensteeg en dat toen het water afgevoerd werd via de plaats, tussen de huizen. Toen
hij daar pas kwam wonen liep het water niet verder dan over de lengte van de paardenstal.
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Gheert Thoenisz heeft er ongeveer 18 jaar naast gewoond en hij weet ook goed dat het water via het
huis in kwestie liep zoals Bartolt heeft getuigt.
Nr. 968

FOLIO:

265v

DATUM:

20 juni 1541

-Van Jan Bartoltsz.
Peter die Cock en Hans Meyer getuigen dat zij ongeveer een maand geleden zaten te drinken in de
Wijnkelder en dat daar Johan Bartoltsz bij hem kwam, die al wel wat op had; hij nam twee eieren van
hun schotel en brak ze met de hand en sprak wat onzinnige woorden over de Wijnkelder en degenen
die er zaten te drinken. Getuigen verzochten hem weg te gaan, maar omdat hij niet wilde ophouden
met schelden, heeft de wijnknecht hem met een knots geslagen. Hij ging alleen aan een andere tafel
zitten, liet zich daar een kan wijn brengen, maar hield net op met schelden.
Nr. 969

FOLIO:

266

DATUM:

20 juni 1641

-Van Arent Smyt.
Hermen Claesz, Heymen Backer, Johannus Claesz en Henrick van Voerst getuigen dat zij goed weten
dat de watergang van het huis van Arent Smyt meer dan 30 jaar geleden altijd liep achter Bartolt
Ramackers huis tot in de gracht.
Nr. 970

FOLIO:

266

DATUM:

29 juni 1541

-Van Jan Tyman.
Henrick van Diepholt, Gotschalck van Indyck en Claes van Ensz getuigen dat zij een minnelijke
schikking hebben geregeld op Allerzielen 1540 tussen Belie, de weduwe van Tyman Olyslager en Jan
Tymansz, waarbij o.a. genoemd werd dat de jaarlijkse lening van 7 g.g., ph.g. moeten zijn, omdat het
fout genoteerd was. Terzelfdertijd heeft Belie afgesproken dat zij haar zoon Johan met Pasen zijn
vaders erfdeel zou overdragen, zoals vermeld was in het testament. Verder werd afgesproken dat
Johan zijn moeder trouw zou dienen zoals hij altijd had gedaan.
Nr. 971

FOLIO:

266v

DATUM:

30 juni 1541

Henrijck Kuynreturff getuigt en meldt in zijn gicht dat Fye Bolhoerne een tijd geleden met haar momber
Jan van Bolten voor hem als burgeres is verschenen in het gerecht en haar neef, Jan van Bolten, een
volmacht gaf om namens haar in der minne of gerechtelijk de erfenis op te eisen en in ontvangst te
nemen, die haar toegekomen is van haar overleden broer Jacop Bolhoerne en daarbij al het nodige te
doen.
Nr. 972

FOLIO:

266v

DATUM:

30 juni 1541

-Tussen Engele Andriesdochter uit Hasselt en Gheert Ruel.
Lambert(v) Jansdochter getuigt dat zij gezien heeft dat Engele Andriesdr van Gheert Ruels overleden
moeder 3 koopmansgulden geleend heeft. En zij heeft de moeder van Gheert Ruel bij leven vaak
horen zeggen dat zij van Engele nog meer geld in bewaring had, maar getuige weet niet hoeveel.
Getuige weet wel dat Gheerts moeder Engele aan verdiend loon nog 8 pond schuldig is, een dubbele
muts, twee hoofddoeken en drie el stof.
Armgart Eversdochter getuigt dat zij de 3 koopmansgulden hier in Kampen zelf aan Engele heeft
uitbetaald en dat Engele ermee naar Hasselt is vertrokken.
Nr. 973

FOLIO:

267

DATUM:

-Tussen Jan Beerninck en Coert Poortensluyter.
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Dirick van Lochum, Jurgen Schoemaecker en Bernt Egbertsz getuigen dat zij omstreeks St. Michael
aanwezig zijn geweest bij Wolff Schoemaecker, waar zij gezien en gehoord hebben dat Coert
Poortensluyter van Jan Beerninck twee voer hooi kocht, n.l. één voer Mastenbroeker hooi en één voer
Dronter hooi, het voer voor 20 stuiver Brabants. Zij waren het eens over de koop en getuigen hebben
geholpen de wijnkoop te drinken.
Geertgen, de vrouw van Wolff Schoemaecker en de waardin, getuigt dat de koop van het hooi bij haar
heeft plaats gevonden.
Nr. 974

FOLIO:

267

DATUM:

30 juni 1541

Luytken Smyt getuigt dat hij ongeveer vier jaar geleden met Willem Dirksz en Dirck Claesz e.a. zat te
drinken en heeft gezien dat Willem 25 ph.g. uit zijn huis liet halen en tegen Dirck Claesz zei: “zie je het
geld? Als je het neemt, zijn de ossen voor mij, als je het laat liggen, zijn ze voor jou.“ Dirck nam het
geld en deed het in zijn buidel. Willem stelde dat hij het geld terug mocht geven als hij spijt had van de
koop, maar Dirck hield het geld om zijn vrouw plezier te doen.
Gerrydt Hulman getuigt hetzelfde.
Lubbert en Claes Kerstkensz getuigen verder dat Willem en Dirck na het sluiten van de koop
onenigheid kregen en daarom hun recht wilden halen. Willem en Dirck legden hun probleem voor aan
de getuigen, bij Anne ten Hoeve waar de koop plaats vond en getuigen deden een uitspraak: elk zou
een ½ gulden geven voor het gelag. Na deze uitspraak werd Dirck Claesz kwaad en liep weg, maar de
wijnkoop werd gedronken.
Nr. 975

FOLIO:

267v

DATUM:

4 juli 1541

-Van Berent van Meppen, onze burger.
Johan Oxe, Johan Yserkremer, Johan Brouwer en Theeus Hesselsz zijn gedagvaard op verzoek van
Berent van Meppen en getuigen dat zij aanwezig zijn geweest op het schip van Hessel Claesz,
afgelopen zaterdagavond omstreeks 7 uur toen de slagboom gesloten was. Daar kwamen aan boord
vijf gezellen uit het schip van Jan Jacobsz uit Hasselt met zwijnsprieten, boothaken en opstekers, met
veel misbaar en wilden Berent van Meppen hebben, die ze dief, schelm en booswicht noemden en
zeiden dat ze hem wel eens een lesje zouden leren!
Arent van Holtzende, tollenaar, getuigt dat gisterenmorgen een koopman bij hem kwam in het tolhuis,
die zijn goederen aangaf en vertelde wat de Kampenaar Berent van Meppen was overkomen.
Jacob Jansz op zijn schip hoorde dat een Kampenaar, Berent van Meppen, een man uit Hasselt
uitschold; daarom zijn zij naar het Kamper schip gegaan om de Kampenaar, zoals beschreven, van
zijn schip te halen.
Nr. 976

FOLIO:

268

DATUM:

6 juli 1541

-Tussen Janne ten Toren en Jan van Delden.
Jacop Reyners getuigt dat Janne ten Toren en Jan van Delden ongeveer zes weken geleden samen
een deal gesloten hebben, n.l. dat Janne van Jan een schuit zou ontvangen en dat Jan van Janne een
koe zou krijgen. Hij meldt verder dat hij ongeveer veertien dagen geleden aan Jan van Delden
gevraagd heeft hoe het met de deal van de koe en de schuit stond en dat deze antwoordde dat hij
tevreden was als hij zijn schuit en zij haar koe wilde houden.
Jan Michielsz en Jacop Jansz getuigen dat zij dezelfde woorden van Jan van Delden gehoord hebben
als Jacop Reyners en melden verder dat Jan van Delden hen gezegd heeft dat als hij Jannes man
had gesproken, hij zijn schuit graag wilde houden.
Nr. 977

FOLIO:

268

DATUM:
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-Van Geerken Volckers.
Henrijck Koetsz in de Broederstraat getuigt dat hij afgelopen week gehoord heeft dat Geerken
Volckers en Engbert Backer samen tegen elkaar tekeer gingen en dat Geerken hem een dief noemde.
Daarna kwam de vrouw van Engbert Backer bij Geerken en vroeg waarom zij haar man een dief
noemde. Zij antwoordde dat hij het niet was maar dat zij hem zo noemde. De vrouw van Engbert zei
dat als zij dat nogmaals deed, zij het haar zou afleren.
Geertruyt Hermans en Geyle Huge getuigen hetzelfde.
Nr. 978

FOLIO:

268v

DATUM:

6 juli 1541

-Van Frans Turffdrager.
Arent van Roerloe, stadswachter, getuigt dat hij ongeveer vier of vijf dagen geleden ’s avonds zijn
ronde deed en toen hij voorbij Gese, de vrouw van Peter Volckers, kwam in de Geertstraat van der Aa
in het Bourgondische Kruis, hoorde hij dat daar mensen waren. Hij heeft aangeklopt en vond twee
burgers uit Deventer en de schout van Rijssen die hem vroegen iets met hen te drinken. Na een tijdje
daar gezeten te hebben, kwam daar Frans Turffdrager die een kan of twee bier wilde drinken. Toen hij
die gedronken had, begon hij tekeer te gaan tegen de burgers uit Deventer en getuige bracht hem
naar buiten. Getuige meldt dat hij niet gezien noch gehoord heeft dat hij iemand gewond, geslagen of
uitgescholden heeft.
Mr Hans Bussenschot getuigt dat hij terzelfdertijd als Arent van Roerloe zijn ronde deed en met hem
bij Gese Peters naar binnen ging en dat alles gebeurd is zoals Arent heeft gemeld.
Geese Peters, de waardin, getuigt hetzelfde.
Ernst van Coesvelt getuigt dat hij tussen drie en vier uur voor het huis van Geese Peters, de waardin
van het Bourgondisch Kruis, rumoer hoorde maar hij weet niet van wie het afkomstig was.
Nr. 979

FOLIO:

269

DATUM:

8 juli 1541

-Van Coppen de knecht van de waardin.
Berent Brouwer getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden uit de St. Nicolaaskerk kwam en bij het
huis van Dubbelt Schroer zag hij, bij Dubbelt en Willem van der Scheer, Coppen, de knecht van de
waardin, staan die een zwart Kamper laken in de hand had. Dubbelt zei dat het laken niet deugde en
wilde het weer terug hebben van Coppen, die antwoordde dat hij het zou brengen, maar hij zei niet
wanneer.
Nr. 980

FOLIO:

269

DATUM:

8 juli 1541

-Van zuster Gese van Millingen.
Lambert Koster getuigt dat wijlen Dirck van Millingen jaarlijks altijd 4 mud rogge kreeg uit één morgen
land in de Otterhoop, twee morgen land genaamd Musenholle en drie morgen land in Hornenbroek bij
Wapenveld op de Veluwe, volgens akte. Hij weet goed dat wijlen Dirck van Millingen deze renten niet
heeft ontvangen sinds 1525.
Nr. 981

FOLIO:

269

DATUM:

8 juli 1541

-Tussen Jacop Claesz en Jan van Ensz.
Symon Joncker en Willem van Packbergen getuigen dat Jacop Claesz van zijn zwager Jan Michiel het
vierde deel van een huis had gekocht en dat hij hem daarvan een document heeft gegeven; getuigen
waren daarbij tegenwoordig omstreeks Maria Lichtmis bij de Cellebroeders, waar wijlen Jan Michiel op
zijn ziekbed lag. Getuigen hebben gezien en gehoord dat Jacop Claesz wijlen Jan Michiel voorhield
dat hij 25 g.g. betaald had en hem vroeg waar het document was gebleven. Jan antwoordde dat de
familie van zijn vrouw het had opgeborgen. Getuigen hoorden verder dat Jan van Ensz wijlen Jan
maande voor 16 koopmansgulden wegens verteringen van hem en zijn vrouw. Wijlen Jan zei hierop
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dat hij niet voor zijn vrouw wilde betalen, maar wel voor hemzelf. Getuigen hoorden en zagen daarna
dat Jacop Claesz aan Jan van Ensz 8 koopmansgulden wilde geven voor de verteringen van wijlen
Jan Michiel. Jan van Ensz was daar niet tevreden mee. Willem van Packbergen getuigt dat hij toen
aan wijlen Jan vroeg of hij zijn vrouw een morgengave had gegeven, wat hij ontkende en wat hij ook
niet van plan was, want hij had van haar familie ook niets gekregen.
Dit gebeurde twee dagen voor zijn dood.
Nr. 982

FOLIO:

269v

DATUM:

8 juli 1541

-Van Coppen de knecht van de waardin.
Frans inde Parse getuigt dat Gherryt Baeck afgelopen winter 3 damasten Kamper laken geverfd heeft;
twee ervan heeft Frans aan het droograam gehangen en het derde heeft Dubbelt van de verver
gehaald en is niet aan het droograam gekomen omdat hij niet door de controle kwam. Verder heeft
Dubbelt gekocht 6 ‘witten’ van de weduwe van Laurens, waarvan er drie aan het droograam zijn
gehangen en de andere drie mag Dubbelt hebben als hij dat wil.
Nr. 983

FOLIO:

270

DATUM:

8 juli 1541

Reyner ter Helle, Gheert inde Raam en Johan Diricksz getuigen dat zij goed weten dat ongeveer 30 of
40 jaar geleden wijlen Johan Vijfftichdreger een vrouw ‘naar de kerk geleid’ heeft, Alyt geheten, en dat
Johan bij haar twee kinderen had, de ene heette Johan en de andere Griete, die nu in Utrecht woont.
Lysken, de dienstmaagd van wijlen mr Martensz, heeft Griete opgevoed want zij was haar nicht.
Nr. 984

FOLIO:

270

DATUM:

11 juli 1541

-Van Jan Stoeldreyer over het varken.
Joes Fuls, Lubbert Albertsz en Laurens Jansz getuigen dat de stadsdienaren ongeveer acht of tien
dagen geleden een varken, dat van Jan Stoeldreyer was, in de Leeuwentoren wilden drijven, omdat zij
het varken op straat hadden gevonden. Zij hebben toen gezien dat Jan Stoeldreyer en zijn vrouw dit
de stadsdienaren wilden beletten en hoorden dat Jan Stoeldreyer tegen de stadsdienaren zei dat hij
hen het bedrag wilde geven wat zij ervoor zouden krijgen. De dienaren lieten hem toen zijn varken
terug drijven.
Getuigen hebben niet gehoord dat Jan of zijn vrouw zich onheus geuit hebben tegen de
stadsdienaren.
Nr. 985

FOLIO:

270v

DATUM:

11 juli 1541

-Tussen Jan Hebels en Jan Thonisz.
Gheert Woestenenck getuigt dat hij in 1538 namens Jan Thonisz bij Jan Hebel 3 el en een half
vierendeel zwart getwijnd laken gehaald heeft, de el van 28 stuiver Brabants en nog 2 el voer [ stof ]
van 9 stuiver de el.
Nr. 986

FOLIO:

270v

DATUM:

11 juli 1541

-Tussen Frans Danielsz en Geertgen, de vrouw van Cornelis van Geller.
Herman Kerckhoff en Dirick Jacopsz getuigen dat Frans Danielsz 12 jochumdaalders geleend had aan
Cornelis van Geller en diens vrouw Geertgen. Zij melden dat zij afgelopen week aanwezig zijn
geweest bij Cornelis van Geller in de Bierschop, waar zij hoorden dat Geertgen, de vrouw van
Cornelis, bekende dat Frans Danielsz haar 12 jochumsdaalder geleend had en dat hij bij haar 12
koopmansgulden verteerd had, zodat zij hem niet meer schuldig was dan 6 koopmansgulden.
Trude, de dochter van Lubbert van Geelmuden, getuigt dat haar moeder haar vroeger gezegd heeft
dat Frans Danielsz aan haar zuster Geertgen, de vrouw van Cornelis van Geller, 12 jochumdaalder
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geleend had in een doosje, op voorwaarde dat als het geld er na 2 jaar nog was, dan zou Frans 2
jochumdaalders winst hebben, zo niet, dan zou men de verteringen van Frans ervan aftrekken.
Nr. 987

FOLIO:

271

DATUM:

13 juli 1541

-Van Berent van Meppen.
Gheert Abbensz getuigt dat hij, terzelfdertijd als schipper Johan Jacobsz, de vijf gezellen, over wie al
getuigd is, uit zijn schip liet gaan naar het schip van Hessel Claesz, waar Gheert de schipper van was.
Zij hadden spiezen en bootshaken bij zich en zochten Berent van Meppen. Schipper Gheert riep tegen
schipper Jan Jacobsz dat hij op moest passen, maar dat mocht niet baten. Zij gooiden met stenen
vanuit Jan Jacobsz schip en als Gheert Berent niet verborgen had gehouden op het achterdek, dan
hadden zij hem dood gegooid. Zij wilden Gheert omver gooien en riepen: “waar is de Kamper dief, wij
willen hem straffen.”
Dit alles gebeurde in Amsterdam vóór de palen, toen de slagboom al gesloten was.
Nr. 988

FOLIO:

271

DATUM:

15 juli 1541

-Van Geert Gysen.
Dirck Loos, onze burger, getuigt dat hij omstreeks twee maanden geleden zat te drinken in Zwolle bij
Lambert Ruse en hoorde daar dat de scherprechter mr Evert, met een snoer met veel knopen in zijn
hand, zei dat hij het snoer droeg t.b.v. Geert Gysen die hem wel 30 gulden schuldig was. Iedere keer
als hij door Zwolle reist, betaalt hij mij een dubbele gosseler en dan maak ik een knoop in het snoer,
dat is mijn rente.
Henrick van Vorst getuigt dat alles is gegaan zoals Dirck gezegd heeft.
Nr. 989

FOLIO:

271v

DATUM:

15 juli 1541

-Van Geert Gysen.
Herman Here getuigt dat hij zaterdag met Midvasten met Wendele Vorens naar Zwolle is geweest bij
Lekker Gerryt de stadsdienaar om daar te helpen de onenigheid op te lossen tussen Wendele Vorens
en mr Evert de scherprechter. Hij meldt dat mr Evert daar terzelfdertijd een lang snoer liet zien waar
veel knopen in zaten; hij zei dat dit zijn rozenkrans was en dat hij dit droeg vanwege een Kampenaar,
Geert Gysen, die hem wel 30 gulden schuldig was. Iedere keer als Geert in Zwolle komt of in
Oldeneel, betaalt hij hem een dubbele gosseler en dan maakt hij een knoop in het snoer. Dit hebben
zij afgesproken, totdat de schuld is betaald.
Nr. 990

FOLIO:

271v

DATUM:

18 juli 1541

-Van Jan Stoeldreyer.
Dirck van Hardenberch, kistenzitter, getuigt dat hij aanwezig is geweest ongeveer drie of vier dagen
geleden voor het huis van wijlen Jan Abben, waar toen Jan Stoeldreyer voorbij kwam en die
gedronken had. Hij hoorde dat Jan tegen Henrijck de zadelmaker zei dat hij zo lang de varkens had
gevangen en dat hij nu maar eens een hondenslager moest zijn en er voor moest zorgen dat het niet
met hem afliep zoals met Willem van Runen.
Nr. 991

FOLIO:

272

DATUM:

18 juli 1541

-Van Anna, de vrouw van Berent van Meppen.
Schipper Jacob Gerritsz, onze burger, is gedaagd en getuigt dat hij in Amsterdam o.a. geladen heeft
uit het huis in de Windmolen in de Warmoesstraat naast de Bedroefde Wereld een bepaalde lading
rogge die Anna, de vrouw van Berent van Meppen, van de waard in de Windmolen gekocht had en hij
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zou gelost hebben 2 last min een half kwart. Maar Jacob weet niet precies hoeveel het was. Toen hij
in Kampen kwam, heeft hij de rogge bij de stadsmeters en dragers laten meten en vervoeren, zoals de
meters en dragers getuigd hebben.
Johan Brouwer, beëdigde meter van Kampen, getuigt dat hij uit het schip van Jacob Gerritsz, zodra
het aan de Welle was afgemeerd, niet meer dan 1 last en 10 mud min 1 schepel gemeten heeft.
Henrick Willemsz Kunynevanger, drager, Dirck Sondergelt, Johan van den Elborch, Johan Hansz,
Dirck van Hasselt, Arent van Utertstortten en Peter Doene, onze burgers en dragers, getuigen dat zij
deze last, 10 mud min 1 schepel uit het schip hebben gedragen naar het huis van Berent van Meppen,
naar de zolder en niet meer.
Nr. 992

FOLIO:

272v

DATUM:

21 juli 1541

-Van Evert van Hardenberch.
Peter van Nuys getuigt dat hij met Pinksteren ongeveer drie jaar geleden verkocht heeft aan Peter
Sandersz, de knecht van de burgemeester van Helsinki, Sander Leyen, twee vaten rijnwijn, samen 9
aam en zoveel kwart, de aam voor 6 g.g.; Evert van Hardenberch stond borg en heeft Peter betaald,
waarvoor deze hem bedankte.
Schipper Johan Vries getuigt dat Sander Leyen uit Helsinki ongeveer vier jaar geleden toen de
schepen in de Sont vastgehouden werden, van schipper Johan in Helsinki 7 last zout ontvangen heeft,
de last voor 8 Joachimsdaalder of g.g., totaal 56 g.g. Genoemde Sander Leyen gaf schipper Johan
een document mee bestemd voor Evert van Hardenberch om het geld te ontvangen. Het bedrag van
56 g.g. is door Evert uitbetaald aan de schipper.
Henrick Kuynreturff getuigt dat hij met Pinksteren ongeveer twee jaar geleden, namens Evert van
Hardenberch, betaald heeft aan Geert Vaalken als gevolmachtigde van Sander Leyen, burgemeester
van Helsinki, het bedrag van 70 koopmansgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants.
Nr. 993

FOLIO:

273

DATUM:

22 juli 1541

-Van Peter Sybrantsz, priester en Anna inde Parse.
Henrijck Jansz en Hessel van Coesvelt getuigen dat eergisteren nacht tussen 1 en 2 uur, joffer Alyt
van Wilsum met haar dochter in het wachthuis kwam, waar getuigen de wacht hielden, en wilde dat
getuigen met hen meegingen naar het huis van Anna inde Parse bij de Bovenkerk om te horen of hun
neef priester Peter Sybrantsz daar was. Toen zij bij Anna voor de deur stonden, klopten de jofferen
een paar maal aan en tenslotte vroeg Anna wie er aan de deur was. De dames wilden naar binnen en
Anna deed de deur open en zei dat hun neef er niet was en als zij het niet geloofden, dan mochten ze
zelf komen kijken. De dames gingen zoeken en getuigen hoorden dat priester Peter Sybrantsz aan
zijn tante en nicht vroeg of zij hem wilden vergeven en dat hij het nooit meer zou doen.
Nr. 994

FOLIO:

273

DATUM:

26 juli 1541

-Van Jan Franckensz en de weduwe van Peter Odzen.
Gerryt Hulleman, onze burger, getuigt dat hij ongeveer 2½ jaar geleden aanwezig was in Kampen bij
Jacob bij de OLV-kerk omstreeks Maria Lichtmis, toen Peter Odzen een stuk land in Emmeloord wilde
verkopen. Jan Franckensz zei tegen Peter dat hij hem een nieuwe broek en een wambuis zou geven
als hij hem aan dat stuk land hielp.
Dirck Jacobsz getuigt dat Peter Odzen tegen hem zei, toen hij thuis in de Hagen zat te drinken
ongeveer twee jaar geleden, dat Jan Franckensz hem een nieuwe broek en een wambuis zou
schenken als hij hem zou helpen met de aankoop van dat land.
Nr. 995

FOLIO:

273v

DATUM:
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-Tussen Peter van Wieringen en Willem van Wouw.
Arent Reynersz en Evert van Lankvelt getuigen dat zij vanmorgen aanwezig waren in de
Schepenkamer, waar zij gezien en gehoord hebben dat Willem van Wouw aan Peter van Wieringen
een rentebrief van 9 mud rogge jaarlijks op land in Gelre, als onderpand gaf voor zijn schuld. Verder
hebben zij gezien en gehoord dat Henrick van Dam handtasting deed met Peter van Wieringen en
zich borg stelde voor de betaling binnen veertien dagen van de schuld van Willem van Wouw; hij zou
Peter de rentebrief dan weer teruggeven.
Nr. 996

FOLIO:

274

DATUM:

27 juli 1541

Jacob van Graes, Dirck Jacobsz en Elze, de dochter van Dick van Oetmerssen uit Deventer, getuigen
dat zij goed weten dat Johan van Apeldorn en Bele zijn vrouw samen met Jan van Dockum en zijn
vrouw Willempje, ontvangen hadden van wijlen Brigitte Jansz uit de Eenhoorn in Kampen, drie
stukken linnen stof om te bleken, het kleinste van 25 el, het tweede van 34 el en het derde stuk van 42
el of iets meer. Getuigen hebben begrepen dat deze stukken stof ’s nacht op dinsdag voor
Sacramentsdag, gestolen zijn van de bleek. De dief zou in Deventer zijn opgehangen.
Nr. 997

FOLIO:

274

DATUM:

27 juli 1541

-Tussen Jorgen Jansz en Brant Hermensz.
Bartolt, de zoon van Jan Twent, getuigt dat wijlen zijn vader, Johan Twent, op het erf dat nu van
Jorgen Jansz is, placht te wonen en dat zijn vader Brant Hermensz toestond dat hij een huisje timmerde op een hofstee die tot het erf behoorde. Brant zou daarvoor de helft van de omheining
maken. Hij meldt verder dat de vader of grootvader van Brant nooit op het erf gewoond heeft.
Willem Brant getuigt dat hij goed weet dat vóór hem eerst wijlen Arnt Lubbertsz op het erf gewoond
heeft en daarna Wycher Corssche.
Nr. 998

FOLIO:

274v

DATUM:

29 juli 1541

-Van de dijkgraaf.
Jonge Henrick Egbertsz getuigt dat hij onlangs aanwezig is geweest, toen men de schouw op
Kamperveen zou doen en de bepalingen werden vastgesteld. Grote Koep, Aert Dickevissch, Willem
Gerrytsz, Gheert Willemsz en Aelt de waard, de heemraad Henrick Egbertsz, de vader van getuige en
Geert Paulsz als heemraden waren heel lastig en hadden woorden met hen omdat de bepalingen niet
goed toegepast waren ten opzichte van het land. En Gerrit Willemsz eiste dat de heemraad Geert
Paulsz wegging van het kerkhof, hij had een dolk in de hand en Geert liep achter hem aan, maar
niemand werd geslagen. Jonge Henrick heeft niets gehoord van hout dat werd verdronken (?).
Willem Lubbertsz getuigt dat hij in de kerk van weerszijden rumoer hoorde, maar hij verstond niets
omdat hij achterin de kerk was; meer weet hij niet.
Nr. 999

FOLIO:

275

DATUM:

29 juli 1541

-Van Henrick Hodde.
Alyt, de vrouw van Henrick Vryen, gedaagd t.b.v. Henrick Hodde, getuigt dat zij bij wijlen Clare
Jonckers kwam die ziek lag en niet geheel helder leek te zijn, vier of vijf dagen voor haar dood. Alyt
vroeg wat er was en Clare antwoordde dat zij het niet wist, dat zij haar testament had geschreven en
geen gulden overhield, maar men zal de woorden van mijn testament horen.
Nr. 1000

FOLIO:

275

DATUM:
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Mr Johan, rector in de OLV-Buitenkerk, getuigt dat wijlen Clare Joncker hem had ontboden en toen hij
bij haar kwam, was zij verbaasd en zei tegen hem, haar neef, dat de pater in Brunnepe gezegd had
dat ze nog niet zou sterven, maar zij wist dat het niet zo was. Ze bood hem al haar bezittingen aan en
zij meende dat echt. Dit gebeurde twee of drie dagen voor haar dood.
Elisabeth, de vrouw van mr Johan, was er ook bij en getuigt zoals haar echtgenoot.
Alyt Roloffs getuigt dat zij bij wijlen Clare kwam op de dag dat ze ’s avonds bediend zou worden; ze
zei dat ze onrustig was, maar toch nog wel sterk, ze dacht dat ze nog wel naar de kerk kon gaan en
liep toen haastig naar haar bed. Zij praatte onsamenhangend alsof ze verbaasd was; ze zei dat Alyt
het brood zou bakken en met haar delen en dat ze wijzigingen in een brief wilde aanbrengen. Toen
haalde Alyt Henrick Hodde, haar broer, en vertelde hem dit alles.
Nr. 1001

FOLIO:

275v

DATUM:

29 juli 1541

-Van Herman Brouwer en Claes Dyrcksz.
Elsken Johans getuigt dat zij voor haar deur stond en zag, nu en afgelopen zondag, dat Claes Dircksz
met Herman Brouwer ruzie had en dat zij elkaar met hun vuisten sloegen. Zij kon niet zien of iemand
een wapen in de hand had, want er liepen veel vrouwen voorbij en het was veraf.
Anna Hermans getuigt hetzelfde en nadat zij uit elkaar waren gehaald, zag zij dat Herman Brouwer
spuwde en er bloed uit zijn mond kwam; meer weet zij niet.
Gerryt Jansz, de stads roedendrager, getuigt dat toen hij Claes Dyrcksz namens de stad had
gedaagd, dat Claes zei: “naar de duvel met je dagvaarding en houd het recht aan jezelf”.
Nr. 1002

FOLIO:

276

DATUM:

29 juli 1541

-Van Henrick Hodde en Clare Joncker.
Anna, de dochter van Geert de onderschout uit Hasselt, getuigt dat zij ongeveer twee jaar geleden,
acht dagen voordat Clare Joncker stierf op St. Jan, bij haar kwam en dat Clare toen zei dat ze zo’n
hoofdpijn had, dat ze wat had geschreven en het voor geen g.g. nogmaals wilde doen. Anna vroeg
wat ze geschreven had en Clare zei dat ze dat later nog wel zou zeggen. Ze zei pas toen ze bediend
was dat het haar testament was dat ze geschreven had; toen was ze al niet meer heel helder.
Nr. 1003

FOLIO:

276

DATUM:

29 juli 1541

-Van Peter van Elven en de executeurs testamentair van Clare Joncker.
Henrick Boese van Alen, gedaagd door de executeurs, getuigt dat Clare Joncker een keer bij hem
kwam klagen dat zij met haar zwager Henrick Hodde naar het gerecht was geweest, omdat zij Rotger,
haar neef, de zoon van haar zuster, op haar kosten wilde onderhouden, naar school sturen enz. wat
Henrick Hodde weigerde, zij mocht het niet doen.
Alyt, de vrouw van Henrick Boese, getuigt hetzelfde.
Mr Johan Petersz, rector van de OLV-kerk, en Lysbeth zijn vrouw, getuigen dat naderhand, toen
Brigitte, de dochter van Henrick Hodde, gestorven was en Rotger, haar broer, voordien door Henrick
van Trier gestuurd was naar Amsterdam namens Henrick, zijn vader, dat Clare toen tegen getuigen
zei dat ze het kind wilde opeisen en naar school wilde sturen, geheel op haar kosten. Als de vader het
kind niet wilde sturen, dan wilde ze het kind onterven.
Geertruydt Sybrants getuigt dat wijlen Clare Joncker tegen haar had gezegd dat zij Rotger, het kind
van haar zuster, gerechtelijk had opgeëist van zijn vader, maar dat deze hem niet wilde afstaan.
Volgens Clare mocht zij daarom doen wat zij wilde, n.l. het kind onterven van de goederen, want zijn
overleden moeder had haar op haar sterfbed bevolen, dat zij de kinderen zou grootbrengen zoals de
Raad had bepaald.
Griete Reyners herinnert zich vrijwel niets van deze zaak; zij heeft wel gehoord dat wijlen Clare
klaagde dat het kind niet geboren mocht worden.
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Nr. 1004

FOLIO:

276v

DATUM:

30 juli 1541

-Van Albert van Herick en Wybrant Woltersz.
Herman Heere en Peter Kuper getuigen dat zij ongeveer drie of vier dagen geleden aanwezig zijn
geweest en hoorden dat Albert van Herick Wybrant Woltersz nogal uitschold. Dit gebeurde voor de
deur van Albert van Herick; zij hebben niet gehoord dat Wybrant ook schold.
Bernt Backer getuigt hetzelfde.
Nr. 1005

FOLIO:

277

DATUM:

2 augustus 1541

-Van Claes Bulleken.
Geert Jansz, roedendrager, getuigt dat Claes Bulleken vanmorgen namens de stad gedagvaard was
en in staat van beschuldiging was gesteld en dat hij tegen hem, getuige, zei toen hij uit de raadskamer
kwam, dat hij op moest passen met mensen beschuldigen, omdat hij misschien wel eens iets op zijn
hoofd zou kunnen krijgen. Peter Cock, roedendrager, antwoordde dat dat jammer zou zijn. Claes
Bulleken zei weer tegen Peter dat hij een opruier was en dat niet kon menen.
Peter Cock getuigt dat Claes Bulleken dit inderdaad gezegd heeft; ook Hans Meijer heeft het gehoord,
want hij stond erbij.
Nr. 1006

FOLIO:

277

DATUM:

3 augustus 1541

-Van de dienstmaagd van priester Evert Witte.
Henrijckgen Brant getuigt dat zij van wijlen Janneken de naaister twee lappen stof gekocht heeft voor
14 ph.g. van 25 claaskens de gulden en zij heeft deze, na het overlijden van Janneken, betaald aan
priester Evert Witte. Toen zij priester Evert het geld bracht, kocht zij van hem nog twee lappen stof, die
zij ook met hem afrekende.
Anna Suuels getuigt dat zij priester Evert Witte na het overlijden van Janneken de naaister 13½ ph.g.
betaald heeft van 25 claaskens de gulden, van stof die zij van Janneken gekocht had.
Nr. 1007

FOLIO:

277v

DATUM:

3 augustus 1541

-Van Lubbert Gerrytsz uit Emmeloord.
Jacop Tymensz uit Emmeloord getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden aanwezig is geweest in
Kampen bij het geschil tussen Lubbert Gerrytsz enerzijds en Johan en Herman Franckensz ter andere
zijde en dat hij met hun toestemming een minnelijke schikking heeft getroffen.
Herman en Jan Franckensz mochten met Albert Evertsz gebruik maken van 5½ stukken land in
Emmeloord, waarvan 3½ stuk in de Schoot lag, 1 stuk in het smalle land van Jan Claesz en het
andere stuk in de Reygerskamp; en daarbij nog een kwart van de Smalle Akker en van de Negen
Swaenen het zesde deel.
Lubbert Gerrytsz zou krijgen twee stukken land in het smalle land, minus een derde deel van een
kwart. Niemand zou de ander iets toegeven, ieder zou zijn eigen deel betalen, zoals het gekocht was.
Hiermee zou het probleem opgelost moeten zijn, zonder dat iemand nog enige aanspraak op de ander
had.
Nr. 1008

FOLIO:

277v

DATUM:

3 augustus 1541

-Van Alyt Liggers.
Henrijck[je] Raemakers, dienstmaagd van Trude, de weduwe van Jan Nabbe, getuigt dat Alyt Liggers
vier of vijf dagen geleden ’s avonds voor hun deur stond en binnen wilde komen, omdat volgens haar
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haar neef Geert Jansz er was. Alyt was niet bepaald vriendelijk en zei tegen Trude, de bazin van
getuige, dat ze haar neef niet hoefde te verleiden. Zij meldt verder dat Geert daar niet in huis was.
Nr. 1009

FOLIO:

278

DATUM:

5 augustus 1541

-Van de moeder van het voorste deel van de H. Geest, genaamd Hille.
Griete Jans, Griete Heymens, Elsken Peters, Marryken Phens, Geertgen Houixs en Apollonie Jans,
proveniersen in de H. Geest, getuigen dat ongeveer drie weken geleden Anna, de vrouw van Jasper
van Wouw, kerkvrouw van de H. Geest, in de keuken kwam; terzelfdertijd hebben zij gehoord dat Hille,
de voor-moeder van de H. Geest, tegen Anna, haar kerkvrouw, zei dat ze haar nu lang genoeg had
gediend en dat ze niet op haar bevelen hoefde te wachten.
Johan Berntsz getuigt dat ongeveer veertien dagen geleden de zwager van moeder Hille bij hem
kwam in de keuken en in elke hand een stenen kan had; hij kwam uit de keuken van de H. Geest,
maar wat er in de kannen zat, weet hij niet.
Verder getuigen Griete Jansz, Griete Heymens, Apollonie Jans en Marryken Phens dat moeder Hille
regelmatig vis aan hun tafel bracht zonder boter en soep zonder vet. Zij melden ook dat zij gezien
hebben dat Jan, de neef van moeder Hille, vóór midwinter alle dagen kwam eten, drinken en slapen
alsof hij een provenier was. Zij hebben ook gezien dat moeder Hille ettelijke turfdragers te eten gaf; zij
vonden ook de kannen waarin moeder Hille de melk weggaf en waarna zij weer water bij de melk
deed.
Nr. 1010

FOLIO:

278v

DATUM:

6 augustus 1541

-Van Hille, de moeder in de H. Geest.
Coert van Lanckvelt, voorspreker en provenier in de H. Geest, getuigt dat hij ongeveer veertien dagen
geleden in zijn kamer was en door een provenierse geroepen werd, die hem zei dat hij moest komen
om te zien hoe het er bij hen aan toeging. Hij zag toen de zwager van moeder Hille komen in een
romaanse paltrok zonder mouwen en een blauwe voorschoot daaronder en hij droeg iets in zijn
voorschoot, maar hij weet niet wat dat was. Getuige is hem achterna gelopen om te zien waar hij naar
toe ging; hij zag dat hij over het houten bruggetje liep bij Henrijck Mathysz naar twee of drie huizen
aan gene zijde van priester Daniel. Toen hij weer buiten kwam, was zijn voorschoot leeg. Hij meldt dat
hij de zwager van Hille vaak daar in- en uit- heeft zien gaan.
Peter van Venloe, ook provenier in de H. Geest, getuigt dat hij een tijd geleden ziek was vanwege
buikklachten en dat moeder Hille hem beloofde dat zij dat ‘varkentje wel zou wassen’. Hij meldt dat
Hille de moeder de voornaamste oorzaak is van zijn ziekte en dat zij hem veel narigheid heeft
bezorgd.
Nr. 1011

FOLIO:

279

DATUM:

6 augustus 1541

-Tussen Tyman van Hardenberch en mr Heyman Brant.
Rotger Willemsz en Evert van Hardenberch getuigen dat er ruzie is tussen Tyman van Hardenberch
en mr Heyman Brant, vanwege een schuld die mr Brant zou hebben bij Tyman. Getuigen zijn
aanwezig geweest bij mr Jacop van Graes om het conflict op te lossen, maar dat lukte niet, totdat zij
hoorden dat mr Heyman Brant de schuld toegaf. Als Kunne Ravens, de vrouw van Tyman, haar
afspraak zou houden dat zij zou tappen van mr Heyman, dan zou hij betalen.
Jacop van Graes getuigt dat het zo gebeurd is bij hem thuis ongeveer twee maanden geleden.
Nr. 1012

FOLIO:

279

DATUM:

-Van Peter van Wieringen.

214

6 augustus 1541

RAK inv.nr. 12

Jacop Gerrytsz, karveelschipper, getuigt dat Peter van Wieringen hem in de afgelopen vasten
opgedragen heeft 15 last haver en 5 last mout naar Amsterdam te brengen en af te leveren bij Jacop
inde Rijge. Hij meldt dat Jacop inde Rijge de haver en het mout liet brengen naar de Kolk, waar men
tevreden was met de haver en het mout; getuige hoefde dat niet tegen Peter te zeggen.
Nr. 1013

FOLIO:

279

DATUM:

6 augustus 1541

-Van Wobbe Coelvoet en Fijken Cappensz.
Johan van Gelre en Geerloch van Olst, onze burgers, getuigen dat zij zich goed herinneren en ook
aanwezig zijn geweest in de zomer tussen St. Jan en St. Jacob, toen Fijken Cappen bij Wobbe
Coelvoet boven de poort kwam en van hem drie dwarsbalken kocht, de balk voor 19 stuiver van 14
plakken. Fijken gaf hem daarvoor een godspenning.
Zij melden ook dat Wobbe niet weigerde de drie balken aan Fijken te leveren.
Nr. 1014

FOLIO:

279v

DATUM:

6 augustus 1541

-Tussen Anna Goltsmit en de erfgenamen van Gerbrant ten Bosch.
Arent Soemerdijck getuigt dat hij afgelopen herfst toen het beleg voor Esen plaats vond, met wijlen
Gerbrant ten Bosch en andere soldaten zat te drinken in Esen in een huis waar Thomas van Aken en
zijn vrouw Anna Goltsmit een herberg hadden en waar Gerbrant ten Bosch logeerde. Terwijl ze samen
praatten over hun schulden, heeft hij gezien en gehoord dat Gerbrant in het openbaar zei dat hij zijn
waard Thomas van Aken ongeveer 85 of 86 gulden schuldig was en dat hij daar een eed op wilde
doen. Of hij ook afgerekend heeft met zijn waard, dat weet getuige niet.
Remmelt van Bommelen getuigt dat hij met wijlen Gerbrant ten Bosch in Esen heeft gelegen. Hij weet
heel goed dat Gerbrant logeerde in de herberg van Thomas van Aken, omdat hij daar bij Gerbrant op
bezoek was geweest. Hij meldt dat hij drie of vier dagen voor St. Nicolaas uit Esen weg ging en dat
Gerbrant in de herberg bleef. Hoe lang Gerbrant in de herberg is geweest en hoeveel en wat hij daar
verteerd heeft, weet hij niet.
Nr. 1015

FOLIO:

280

DATUM:

6 augustus 1541

-Van Tys Draeck.
Arent te Boecop getuigt dat hij aanwezig is geweest toen Tys Draeck uit de Schepenkamer kwam met
Claes[je] zijn stiefdochter, met wie hij voor twee Raadsvrienden was geweest. Hij hoorde dat Tys
Draeck tegen Claesje zei dat ze hem een mooie poets had gebakken en dat ze wijzer moest worden.
Hij riep haar en toen zij kwam sloeg hij haar met zijn vuist en zij, op haar beurt, bewerkte hem met
haar vuisten, zodat haar hoycke van het hoofd viel.
Henrijck van Mullem, Peter Jansz en Geert Jansz getuigen hetzelfde.
Nr. 1016

FOLIO:

280v

DATUM:

10 augustus 1541

-Tussen mr Gheert Morre en Jacob Wynen.
Mr Godtschalck ten Indick en Arent Reynersz getuigen dat zij op St. Anna door mr Gheert Morre
gevraagd zijn om bij de gerechtszitting te komen tussen hem en Jacob Wynen, waar zij gehoord en
gezien hebben dat mr Gheert een verdrags cedule voorlas, die de zoon van Jacob namens hem
getekend had. Deze cedule gaf hem recht op ettelijke artikelen, die hij wel of niet zou krijgen.
Mr Godtschalck, Arent Reynersz en Henrick Diricksz getuigen dat Aelt Hertgertsz gisteren hier kwam
en dat zij erbij waren en gezien hebben dat mr Gheert aan Aelt de verdragscedule liet zien en vroeg of
hij hem ook had ondertekend, wat hij bevestigde. Daarna las mr Gheert de cedule voor en vroeg Aelt
of alles gebeurd was zoals beschreven, wat deze wederom bevestigde.
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Nr. 1017

FOLIO:

281

DATUM:

11 augustus 1541

-Van Willem Brant de Jonge.
Claes Kerstgensz getuigt dat hij deze namiddag om twee uur aanwezig is geweest en gezien heeft dat
de schout van Kampen uit de Schepenkamer kwam, vóór bij de banken of de deurpost van het
Raadhuis, om bepaalde getuigen te horen op verzoek van dijkgraaf Luytthien van Wilsum. De jonge
Willem Brant kwam haastig uit de Wijnkelder en vroeg aan Luytthien van Wilsum wat hij daar kwam
doen, waarop de dijkgraaf antwoordde dat hij voor schout Claes Witte enkele getuigen wilde horen.
De jonge Willem Brant zei dat hij geen getuigenis zou laten doen voor de schout, omdat er gezegd
werd dat hij een oneerlijke man was en dat hij de pokken en de pest had. Getuige zag verder dat de
jonge Willem Brant zijn jas uitdeed, zijn mes trok en Claes Witte daarmee wilde steken, maar deze
week uit naar het Raadhuis.
Peter Cock, Sander van Galen en Geert Jansz getuigen dat zij voor de deur van Trugen Abbe stonden
en zagen dat Willem Brant, staande bij de waag, met zijn getrokken mes in de hand aan kwam lopen
richting Raadhuis en naar de deur stak, naar Claes Witte.
Nr. 1018

FOLIO:

281v

DATUM:

16 augustus 1541

-Tussen Claes Dubbeltsz en Henrijck Maler.
Lubbert van Noorthoorn en Jacop van Appelen getuigen dat zij aanwezig zijn geweest omstreeks H.
Kruisdag bij Peter Nuys, toen Henrijck Maler van Claes Dubbeltsz een karveelschip kocht met alle
toebehoren voor een bedrag van 410 koopmansgulden, Hollandse valuta. Zij melden verder dat beide
partijen tevreden waren met de koop en Henrijck Maler gaf voor de wijnkoop 3 koopmansgulden.
Johan van Ens getuigt hetzelfde.
Nr. 1019

FOLIO:

281v

DATUM:

16 augustus 1541

-Tussen Geert Henrijcksz en Claes Loerooge.
Henrijck van Cleeff getuigt dat Ditmer Lubbertsz een tijdje geleden tegen hem gezegd heeft dat hij
Geert Henrijcksz een potschip steen verkocht had die hij met zijn vervoer en arbeidsloon verrekende
net zo lang totdat alles betaald was. Als de steen van Ditmer was geweest, dan zou getuige de steen
geaccepteerd hebben voor hetgeen Ditmer hem schuldig is.
Roeloff Claesz getuigt dat hij een tijd geleden aanwezig is geweest in Zalk, waar hij gehoord heeft dat
Ditmer Lubbertsz tegen Henrick van Cleeff zei dat hij Geert Henrijcksz een potschip steen had
verkocht, die deze hem met zijn vervoer en arbeidsloon betaalde; Geert Henrijcksz was hem dus geen
geld schuldig.
Nr. 1020

FOLIO:

282

DATUM:

17 augustus 1541

-Van de gebeten kalveren.
Jacop Jansz getuigt dat hij twee kalveren heeft lopen op de mate van Lubbert Tymensz in het Broek
en dat een van de kalveren de afgelopen week door honden gebeten is, zodat hij op sterven na dood
is. Hij meldt dat de knechten van het klooster op den Oort tegen hem gezegd hebben, dat als zij de
honden niet hadden weggejaagd, dat ze dan de andere kalveren ook dood gebeten zouden hebben.
Bernt Jansz getuigt dat van hem ook een kalf bijna dood gebeten is.
Nr. 1021

FOLIO:

282

DATUM:

17 augustus 1541

-Van Tyman van Hardenberch.
Johan Kerckhoff getuigt dat hij ongeveer een maand of 5 weken geleden aanwezig is geweest op de
brug achter het bruggenhuisje, waar hij gezien en gehoord heeft dat Tyman van Hardenberch, tussen
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de kraan en de brug, tegen een schippersknecht tekeer ging en hem een vuistslag gaf tegen zijn
hoofd; getuige ging daarna naar huis.
Dirick Posse, de tollenaarsknecht, getuigt dat hij toen op de steiger kwam, zag dat Tyman van
Hardenberch heel kwaad was op een schippersknecht, die hij niet kent, en hem met een talhout op de
rug sloeg. Meer heeft hij niet gezien.
Johan van Dulman getuigt dat hij gezien heeft dat Tyman van Hardenberch en twee
schippersknechten samen onenigheid hadden; Tyman en een van de knechten hadden ieder een
brandhout in de hand en de andere schippersknecht had stenen in zijn hand. Getuige heeft hen uiteen
gehaald en heeft niet gezien dat zij elkaar raakten; hij kent de schippersknechten niet.
Nr. 1022

FOLIO:

282v

DATUM:

18 augustus 1541

-Tussen Jan Coninck uit Zwolle en de Hoornige Pater uit Genemuiden.
Dirick ten Gronde getuigt dat hij ongeveer 6 of 7 jaar geleden hier in Kampen een mijt hout gekocht
heeft van Jan Coninck, namens zijn zoon Jan Claesz, voor 4 ph.g. die de Hoornige Pater beloofde
aan Jan Coninck te betalen.
Albert Seylmaecker getuigt dat het zo gebeurd is.
Nr. 1023

FOLIO:

282v

DATUM:

18 augustus 1541

-Tussen Femmeken, de dienstmaagd van Henrijck ter Laer en de oude Geertruydt van Bommelen met
Jacop van den Vene.
Coert van Lankvelt en Peter Jansz getuigen dat de oude Geertruydt van Bommelen schuldig is aan
Femmeken, de dienstmaagd van Henrijck ter Laer, 13 koopmansgulden min 3 stuiver Brabants,
Hollands geld, van vlas. Zij zijn aanwezig geweest, ongeveer drie of vier dagen geleden, bij Jacop van
den Veen, waar zij gezien en gehoord hebben, dat Jacop beloofde, als oude Geertruydt Femmeken
niet betaalde voor Pasen, dat hij Femmeken zelf zou betalen en het geld in mindering zou brengen op
het huis dat hij van oude Geertruydt gekocht had. Femmeken en Geertruydt waren hier wel tevreden
mee.
Nr. 1024

FOLIO:

283

DATUM:

18 augustus 1541

-Tussen Geertgen, de vrouw van Cornelis van Geller en Alffert van den Vene.
Mr Jacop Sankmeister en Johan Brouwer getuigen dat zij omstreeks een maand of 6 weken geleden
aanwezig zijn geweest bij de vrouw van Cornelis Geller, waar zij geholpen hebben de koop te regelen
van de jaarlijkse rente van 4 h.p. die Alffert van den Veen van Frans Danielsz kocht. Na de koop bij
Alffert, werd bij Geertgen, de vrouw van Cornelis van Geller, de wijnkoop gedronken voor 3½ g.g. en
getuigen, wijnkopers, hebben daar afgesproken dat Alffert van den Veen de 3½ g.g. zou betalen en
dat hij Frans Danielsz daarom 1½ g.g. zou korten op de koopsom.
Nr. 1025

FOLIO:

283

DATUM:

18 augustus 1541

-Tussen Albert van Herick en Jorgien Pelser.
Frans Tielmansz en Symon Jellesz getuigen dat Jorgien Pelser van Albert van Herick ettelijke Deense
huiden had gekocht voor een bepaald bedrag vermeld in een document; zij zijn aanwezig geweest
omstreeks een maand of 5 weken geleden bij Wolff Schoemaecker toen Jorgien en Albert daar
woorden over hadden en zij hoorden daar dat Albert van Herick wilde dat Jorgien Pelser zijn rentebrief
van een rente in Zwolle als onderpand gaf totdat alles betaald was. Zij melden dat Jorgien dat niet
wilde doen, maar wilde dat Albert hem een borg zou stellen, opdat hij zijn rentebrief weer terug zou
krijgen. Albert antwoordde hierop dat hij dat niet hoefde te doen en als Jorgien hem de rentebrief niet
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durfde toe te vertrouwen, dan kon hij de brief aan Jacop van Graes of Rutger Willemsz geven of een
andere goede burger die te vertrouwen was. Getuigen melden dat Jorgien dat ook niet wilde.
Wolff Schoemaecker getuigt dat het zo heeft plaats gehad bij hem thuis.
Nr. 1026

FOLIO:

283v

DATUM:

23 augustus 1541

-Tussen Dirick Jacopsz en Alffert van den Veene.
Mr Jacop Sanckmeister (Buitenkerk) en Johan Brouwer getuigen dat zij terzelfdertijd als getuigen
hielpen bij het regelen van de koop van de jaarlijkse rente van 4 h.p. tussen Alffert van den Veene en
Frans Danielsz; zij weten dus goed dat Frans Danielsz Dirick Jacopsz meebracht bij Alffert van den
Veene. Zij melden verder dat de uitspraak over de wijnkoop was dat Dirick Jacopsz van de 12 kwarten
wijn die bij Alffert gedronken zijn, vrijgesteld zou zijn. Of Dirick Jacopsz naderhand wijn heeft laten
halen bij Alffert of aldoor gedronken heeft, weten getuigen niet.
Nr. 1027

FOLIO:

284

DATUM:

23 augustus 1541

-Tussen Kunne Ravens en Peter Wenck.
Femme Pos getuigt dat Peter Wenck in Meppel een bepaald bedrag schuldig was aan Kunne Ravens
voor levensmiddelen, brood, bier, rogge enz. Zij weet heel goed dat Peter Wenck aan Kunne als
onderpand gesteld heeft twee schoteltjes die 3½ pond wegen en een taeke kan van 5 pond. Kort
daarna is Peter naar Meppel gegaan en liet hier een dochtertje achter. Getuige heeft gezien dat het
dochtertje Kunne nog een schotel als onderpand gebracht heeft. Zij weet ook goed dat Kunne Ravens
het dochtertje van Peter Wenck daar niet om had gevraagd, want de dochter zei dat haar vader er wel
tevreden mee zou zijn. Kunne heeft de voorwerpen rechtens verwonnen en verkocht volgens
stadsrecht.
Willem[pje] Bernts getuigt dat zij Kunne Ravens tijdens haar kraam verzorgde, toen Peter Wenck en
zijn dochter de onderpanden brachten; zij heeft de twee schoteltjes en de taeke kan helpen wegen en
het gewicht was gelijk aan hetgeen Femme getuigde.
Jan Slotemaecker getuigt dat Peter Wenck hem 9 stuiver Brabants schuldig was en dat hij beslag
heeft gelegd op de winst van de onderpanden van Kunne; hij heeft aan betaling niet meer ontvangen
dan 4 claaskens. Hij meldt dat hij de rest heeft ontvangen van de winst op de onderpanden die Peter
aan Henrijck Ballemaker als pand had gesteld.
Nr. 1028

FOLIO:

284v

DATUM:

26 augustus 1541

-Tussen Willem Brant de Jonge en Claes Witte.
Mouwer Dircksz getuigt dat hij onlangs, toen de drost van IJsselmuiden twee landlieden uit
Kamperveen had laten vangen, aanwezig is geweest, boven in het Raadhuis, waar hij gehoord heeft
dat schout Claes Witte o.a. zei dat de drost van IJsselmuiden en jonge Willem Brant het verdienden
op een rad gezet te worden, omdat zij zich als straatschenners hadden gedragen.
Nr. 1029

FOLIO:

284v

DATUM:

26 augustus 1541

-Tussen mr Heymen Brant en Kunne Ravens.
Johan van den Berge getuigt dat hij aanwezig is geweest in de Groene Deur toen Tymen van
Hardenberch en Kunne Ravens van mr Heymen Brant het huis huurden waar Tymen in woont. Daarna
hadden zij spijt van de huur en Kunne heeft toen afgesproken met mr Heymen, dat hij het huis aan
zich zou houden en zij beloofde daarvoor altijd van hem te tappen. Zij wilde direct afspraken met hem
maken, want zij had bier nodig. Toen het bier gebrouwen was, is getuige naar haar toegegaan om dit
te melden en te zeggen dat zij het kon laten halen. Ze zei dat ze het bier liever in de goot liet lopen
dan het te tappen. Getuige heeft ook gezien dat mr Heymen Kunne de cedule met haar voorwaarden
wilde overhandigen, maar Kunne haalde de cedule uit zijn hand en liep ermee het huis uit.
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Jan (v) Hermensz, de dienstmaagd van mr Heymen, getuigt dat zij aanwezig was toen mr Heymen het
huis weer terug nam, op de voorwaarde die hier boven vermeld is. Zij heeft ook gehoord dat Kunne mr
Heymen vroeg om te onderhandelen, want zij had bier nodig. Dat Kunne het bier niet wilde ontvangen,
heeft zij ook gezien en dat zij bij mr Heymen de huurcedule uit de hand rukte en daarmee het huis uit
liep.
Anne, de dochter van Kunne Ravens, getuigt dat zij geld gebracht heeft naar mr Heymen en dat deze
zei dat er 4 stuivers ontbraken. Haar moeder werd kwaad en zei toen dat ze geen bier meer van hem
wilde hebben; verder is zij niet op de hoogte.
Nr. 1030

FOLIO:

285

DATUM:

26 augustus 1541

Henricken Luyters getuigt dat zij ongeveer 30 jaar geleden, kort nadat haar man was overleden, aan
Peter Jacobsz gevraagd had of hij haar wilde helpen: zij had 100 gulden die zij wilde beleggen. Peter
nam daarna contact met haar op, zij moest de 100 gulden geven, omdat hij een belegging had
gevonden. Zij heeft hem het geld via haar moeder gezonden en Peter heeft haar een rentebrief
gegeven van 5 g.g. per jaar.
Nr. 1031

FOLIO:

285v

DATUM:

26 augustus 1541

Hans Blijffernicht, onze burger, gedagvaard door priester Luyer Belmer, getuigt dat hij in mei 1539 in
Amsterdam van schipper Goert Nyeman gekocht heeft 26 vaten Bremer bier ongevuld voor 32 g.g.,
die door de weduwe van Hans Lommeman bij schipper Ghoert waren ingeladen. Getuige Hans heeft
dit bedrag in mindering gebracht op de 50 koopmansgulden, waartoe hij als borg voor schipper
Wychman en diens familie in Amsterdam veroordeeld was, afkomstig van de goederen van enige
burgers uit Deventer en van een Schot op het Lyet genomen, en door schipper Wychman weer
gekocht; van deze goederen hebben de burgers in Deventer hun merktekens in Amsterdam
gevonden, zoals bekend is bij de Raad van Bremen. Getuige heeft met Hans Lommeman of diens
weduwe geen problemen gehad, niet over kleine dingen noch over grote. En Hans Lommeman heeft
getuige gevraagd of hij voor hem en zijn familieleden borg wilde staan, zij wilden hem beschermen
tegen hetgeen de burgers van Deventer rechtens van hem zouden kunnen eisen. Getuige nam het
verzoek aan.
Nr. 1032

FOLIO:

286

DATUM:

26 augustus 1541

-Van het gevecht tussen Anne Dodens en haar moeder en broer.
Frerick Reynersz en zijn vrouw Hille Snoeck, koopvrouw, burgers van Zwolle, getuigen dat zij deze
middag te gast zijn geweest bij Lisabeth Doedens en toen zij aan de tafel zaten kwam Anne Doedens
aan de deur kloppen, de vrouw van Jan Blauwen. Reyner, haar broer, stond op en liet haar binnen;
zodra de deur open was, gooide Anne een tinnen schotel die ze bij zich had, over de deel. Reyner liet
het gebeuren en ging weer in de kamer aan tafel zitten bij getuigen. Daarna kwam haar moeder die
Anne weer naar huis wilde sturen want zij wilde geen gedoe in haar huis. Anne ging tegen haar
moeder tekeer en wenste haar de pest toe; haar moeder greep haar bij het hoofd en sloeg haar
enkele malen. Anne duwde haar moeder weg zodat deze bijna struikelde. Toen Reyner dit zag stond
hij op en wilde zijn zuster slaan, maar getuige Frerick hield hem tegen. Anne werd weg gestuurd
anders zou er nog meer gebeurd zijn.
Joffer Mese van Wilsum getuigt hetzelfde.
Nr. 1033

FOLIO:

286v

DATUM:

-Tussen Hans Blijffernicht en Gheert Cluppell.
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Albert van Wyringen en Jan Kerckhoff getuigen dat zij omstreeks Vastenavond door Hans Blijffernicht
gevraagd zijn om met hem naar Gheert Cluppell te gaan om samen met hem uit te rekenen wat hij
Gheert nog schuldig was. Toen ze bij Gheert kwamen, pakte deze zijn grote boek met rekeningen en
met Hans rekenden zij uit dat deze hem nog 60 liter wijn min 1 pint schuldig was. Hans was het hier
niet mee eens, volgens hem had hij de wijn al betaald, daarop wilde zijn vrouw en zijn gezinsleden wel
een eed doen. Toen Gheert dit hoorde, heeft hij direct zijn kistenzitter Johan laten komen met zijn
boek en met het boek van Jacop de vorige kistenzitter. Toen zag Gheert uit de boeken van Johan en
Jacop dat Hans hem nog geld schuldig was en dat de getoonde boeken correct waren.
Nr. 1034

FOLIO:

286v

DATUM:

27 augustus 1541

-Tussen priester Frans van den Vene en Geert Brouwer.
Toenys Touslager getuigt dat hij ongeveer acht weken geleden op het Schepenhuis kwam, waar hij
hoorde dat priester Frans van den Vene en Geert Brouwer met elkaar overhoop lagen over een
gouden leeuw. Verder heeft Toenys niets gehoord over het hoe en waarom, maar het gekif had hij
onthouden.
Johan Hermansz getuigt zoals Thoenys en zegt verder nog dat hij priester Frans hoorde zeggen dat
Geert de gouden leeuw in zijn buidel had, waarop Geert antwoordde dat hij hem niet meer had, maar
hij wilde zijn buidel niet open doen.
Nr. 1035

FOLIO:

287

DATUM:

30 augustus 1541

-Tussen Geert Brouwer en priester Frans van den Vene.
Claes Symonsz en Egbert Arentsz getuigen dat zij omstreeks St. Jacob aanwezig zijn geweest hier op
het Raadhuis, toen Geert Brouwer en priester Frans van den Vene hun recht kwamen halen. Zij
hoorden dat priester Frans en Geert het oneens waren over een gouden leeuw en ook dat priester
Frans tenslotte zei tegen Geert dat hij een dief was en dat hij hem de gouden leeuw betaald had. Hij
zei dat wel drie of vier keer, waarna Geert antwoordde dat Frans ook een dief was.
Nr. 1036

FOLIO:

287

DATUM:

31 augustus 1541

-Van Alyt Jellis en Evert Baarsz.
Peter Heykelmaker getuigt dat hij goed weet dat er in de vasten bij Evert Baarsz onenigheid was
tussen Thomas Jellisz en Evert Baarsz over de kosten van de verteringen van Thomas. Getuige, die
momber was geweest van Thomas, zei toen tegen hen beiden dat Thomas 8 ph.g. aan Evert moest
betalen en hij deed er nog 1 gulden bij. Hiermee was Evert tevreden en Thomas bedankte hem en
vroeg of hij daarna weer mocht komen.
Johan van Lochum getuigt dat hij met Peter Heykelmaker in de vasten bij hem thuis is geweest, toen
er kwestie was tussen Symon Jelisz en diens broer Thomas over de kosten van de verteringen die
Thomas bij Symon had gebruikt. Terzelfdertijd kwam hun beider oom, die de onenigheid ging
oplossen, zodat beiden er vrede mee hadden en elkaar de hand schudden.
Nr. 1037

FOLIO:

287v

DATUM:

31 augustus 1541

-Tussen Belie Olyslager en Femme Ulrixs.
Willem Claesz, Jutte, de vrouw van Jan van Gogh en Trijne, de vrouw van Jacop van de Kercke
getuigen dat zij bij Belie Olyslager vóór de vasten een kwart olie gekocht hebben voor een bedrag van
6½ gosseler en in de vasten tot aan Pasen voor 7 gosseler.
Nr. 1038

FOLIO:

287v

DATUM:

-Tussen Jochum Schoemaecker en Tele Bloxs.
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Niese van Campen getuigt dat zij ongeveer een jaar geleden van Tele van Geelmuden een kwart
rogge gekocht heeft, die zij zou krijgen uit het schip van Cornelis van Geller die uit het Oosten zou
komen. Zij meldt dat zij niet meer ontvangen heeft dan 3 mud en Tele zei dat de rogge uit het schip
van Cornelis kwam.
Geertgen, de vrouw van Cornelis van Geller, getuigt dat zij goed weet dat haar man in Amsterdam zijn
bodemerie [ soort verzekering ] betaald heeft met rogge.
Nr. 1039

FOLIO:

288

DATUM:

31 augustus 1541

Henrickgen Luytersz, die al eerder getuigd heeft over de jaarlijkse rentebrief van 5 g.g., getuigt verder
nog dat Peter Jacobsz aan de brief van de jaarlijkse rente niets had te winnen noch te verliezen en dat
hem de 100 gulden die zij via haar moeder had gestuurd, niet toekwamen. Hij was alleen maar de
boodschapper geweest.
Rijcke Luyters getuigt dat hij ongeveer 30 jaar geleden aanwezig was bij zijn moeder, Mense Luyters,
waar Henrickgen toen ook woonde. Hij herinnert zich dat zijn oom, Peter Jacobsz, daar toen ook
kwam en tegen zijn nicht Henrickgen zei dat als ze wilde beleggen, de stad Zwolle een brief uitgaf van
10 h.p. per jaar gevestigd op het land van Jacop Aertsz; hij wilde haar daarmee wel helpen. Getuige
heeft gezien dat Henrickgen haar moeder Mense 100 gulden gaf om aan Peter Jacobsz te geven en
de rente brief te kopen.
Nr. 1040

FOLIO:

288

DATUM:

1 september 1541

-Van Henrijck Schroer.
Herman Kerckhoff en Dirick Dorre getuigen dat zij maandagnacht gewaakt hebben en dat toen
omstreeks 3 uur Henrijck Schroer op het wachthuis kwam; zij hebben gezien en gehoord dat hij harde
woorden gebruikte tegen Otto van Bommelen, hij zei dat als Otto niet betaalde, hij hem de oren zou
afsnijden. Zij zagen daarna dat Henrijck zijn mes trok en naar Otto stak, maar hem niet raakte.
Otto van Bommelen getuigt dat het zo gebeurd is en Arent van Roerloe meldt hetzelfde en ook dat
Otto op dat ogenblik waakte.
Nr. 1041

FOLIO:

288v

DATUM:

1 september 1541

Mr Folcker van Urck getuigt dat hij gisteren avond omstreeks 6 uur in de Wijnkelder zat met zijn
gezelschap, waarvan Jorien de Voogd van Bergen er één was en mr Reyner Metselaer kwam er bij en
begon de voogd uit te schelden en maakte veel stennis. Hoewel de voogd hem zei weg te gaan, wilde
hij van geen wijken weten. Tenslotte nam de voogd een kan en deed alsof hij hem wilde slaan.
Getuige weet niet of hij hem geraakt heeft, want de voogd hield de kan voor zich en gooide er niet
mee.
Nr. 1042

FOLIO:

288v

DATUM:

2 september 1541

-Tussen Alffert van den Vene en Geertgen, de vrouw van Cornelis van Geller.
Frans van den Vene, priester, Claes Diricksz en Frans Danielsz getuigen dat aanwezig zijn geweest
bij Cornelis van Geller, toen de koop geregeld werd tussen Alffert van den Vene en Frans Danielsz
van de jaarlijkse 4 pond. Zij melden dat ze goed weten dat er bij de wijnkoop 26 kwarten jopenbier
gedronken werden en dat er gezegd werd: “wie meer drinkt, die meer klinkt.” Priester Frans van den
Vene en Frans Danielsz melden verder dat er ’s anderendaags bij Alffert van den Vene 12 kwarten
wijn gedronken werden en er werd afgesproken dat ieder zijn eigen gelag zou betalen.
Nr. 1043

FOLIO:

289

DATUM:
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-Van Rutger Thonisz.
Cornelis Diricksz en Egbert Henrijcksz getuigen dat zij van Rutger Thonisz niet anders weten dan dat
hij een eerlijk en vroom man is, maar zij hebben wel gezien en gehoord dat Rutger en zijn vrouw vaak
woorden met elkaar hebben en lelijke dingen tegen elkaar zeggen.
Nr. 1044

FOLIO:

289

DATUM:

5 september 1541

-Tussen Pieter en Jan Vriese en Henrick Albertsz.
Herman Kerckhoff, Michiel Kerckhoff en Ernst van Coesvelt getuigen dat zij afgelopen donderdag
t.b.v. Pieter en Jan Vriese met Henrick Albertsz naar Geertgen Kupers, de moeder van Henrick,
gegaan zijn waar zij gezien en gehoord hebben dat Pieter en Jan Vriese aan Henrick vroegen of de
huisraad, die hij aan hen wilde verkopen, wel van hem was, waarop Henrick antwoordde dat zijn
moeder hem de huisraad als zijn vaders erfdeel had gegeven. Getuigen melden dat Pieter en Jan
daarna van Henrick de huisraad kochten, zoals vermeld in het handschrift. Zij hebben gezien dat
Pieter en Jan hem betaalden en dat beiden tevreden waren. Getuigen hebben geholpen de wijnkoop
te drinken en meldden dat Henrick zei dat als iemand zou beweren dat de huisraad niet van hem was,
hij die persoon als dief, schelm en booswicht zou aanwijzen.
Nr. 1045

FOLIO:

289v

DATUM:

7 september 1541

Jan Tonysz , Hermen Here en Brant Droochscheer getuigen dat zij goed weten dat Goessen van der
Schere, de vader is geweest van priester Cornelys en Willem van der Schere vóór de dood van Bernt
Hoyer, maar zij weten niet hoe lang.
Nr. 1046

FOLIO:

289v

DATUM:

9 september 1541

-Tussen Dubbelt Schroer en Machtelt Backer.
Michiel Kerckhoff en Henrijck Schroer getuigen dat zij een tijd lang met Dubbelt Schroer samen
gewerkt hebben en dat zij goed weten dat Machtelt Backer ongeveer twee jaar geleden bij Dubbelt
kwam en van hem 3½ el zwart laken kocht voor een hoyke, de el voor 26 stuiver Brabants van 15
plakken voor de stuiver. Machtelt zou gaan trouwen en Dubbelt wilde weten wanneer hij zijn geld zou
krijgen en Machtelt beloofde hem eerlijk te betalen, als de bruiloft achter de rug was. Hierop kreeg zij
het laken mee.
Nr. 1047

FOLIO:

290

DATUM:

9 september 1541

-Tussen Frederick Droochscheerder en Bartolt Evertsz.
Gerryt Smit en Pieter Cock getuigen dat Frederick Droochscheerder bij Bartolt Evertsz gerechtelijk
beslag had laten leggen. Zij zijn ongeveer vijf weken geleden aanwezig geweest bij Jan Vriese, waar
Bartolt en Frederick ook waren. Frederick verliet het huis om een boodschap te doen en getuigen
hoorden dat Bartolt hem vroeg om hem geen schade te berokkenen, want hij was bereid hem te
betalen. Frederick liet daarop de zaak rusten.
Jan Vriese getuigt dat alles zo gebeurd is.
Nr. 1048

FOLIO:

290

DATUM:

9 september 1541

-Van Jan van Oesten.
Peter Stuvesant getuigt dat hij goed weet en aanwezig is geweest bij Johan Schep in de Nieuwstraat
ongeveer veertien dagen geleden, toen Johan van Oesten aan Francke van Borstelen, alias Franck
Claesz, een karveelschip verkocht voor 240 koopmansgulden, waarvan 100 gulden direct betaald
moesten worden en de rest binnen een jaar. Terzelfdertijd kwam de vrouw van Johan van Oesten
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binnen, die zei dat ze de koop niet accepteerde. Ze zei dat als hij het schip wilde verkopen, hij maar
een korf aan de arm van zijn kinderen moest hangen. Hierop reageerde niemand.
Jacop Reynersz getuigt dat hij naderhand aanwezig was toen de koop had plaats gevonden en
hoorde dat Johan van Oesten en Franck Claesz elkaar de hand schudden en dat de één beloofde het
schip te leveren en de ander het te betalen. Zegsman was van Gelre met Peter Stuvesant. Daarna
kwam de vrouw van Johan en wilde de koop annuleren.
Albert Jansz Gelre getuigt zoals de vorige personen.
Nr. 1049

FOLIO:

290v

DATUM:

15 september 1541

Alyt, de dochter van wijlen Roloff Alfferdynck, getuigt dat zij goed weet dat wijlen Lysbet, de vrouw van
Geert Buters, boven hetgeen haar bij de huwelijkse voorwaarden beloofd was, ontvangen heeft uit het
erfhuis de hierna te noemen artikelen.
Haar moeders beste gordel, de mooiste kralen rozenkrans met vergulde tekenstenen en een vergulde
Agnus Dei, een kralen rozenkrans met vergulde rijnstenen en 1 zilveren Agnus Dei met parelmoer.
Nog 1 kralen rozenkrans met zilveren tekenstenen en een ronde zilveren Agnus Dei en nog 1 kralen
rozenkrans met zilveren tekenstenen. Verder 2 zilveren schalen waarvan een kroes gemaakt is, dit
heeft getuige van horen zeggen.
Nog 1 ring met een diamant en 1 grote ring met twee handjes en een hartje daar tussen, 1 ring van de
oude wereld; 3 tabberts, de ene zwart, de tweede grijs en de derde bruin, 3 rokken met zilveren
maliën, waarvan twee met zilveren maliën en één met drakenkoppen was versierd. Verder zijn uit het
huis gehaald, in doosjes en korfjes, allerlei zilveren en andere kleinodiën die naar de Nieuwstraat zijn
gebracht toen Volkert gestorven was. Verder 1 eenvoudige zilveren kroes met gouden rand, die Alyt
voor het laatste gebruikt heeft voor haar zuster, nog een half dozijn kussens, die Alyt zelf naar het huis
van haar zuster bracht, 1 rode deken gevoerd met 1 wit laken, die zij ook zelf gebracht heeft; 3
bedden, waarvan zij er één bracht naar de keuken, nog 2 paar kleerhangers van zilver, één met
parelmoer en nog een hoeveelheid parels waarvan zij knopen heeft laten maken. Verder heeft de
zuster van Alyt met Johan Bigge geweven doeken uit het erfhuis gehaald, Alyt weet niet hoeveel,
maar zij denkt dat jfr Johan Bigge dat wel weet. Nog een kleine hoeveelheid vlas en garen, verder
heeft haar overleden zuster een deel linnengoed meegenomen, maar getuige weet niet hoeveel; nog
2 dubbele hoycken, één van laken en één van saai; 1 korte mantel. Verder heeft Alyt een grote
hoeveelheid tinnen voorwerpen gebracht naar het huis van Buter, hoeveel is niet bekend noch het
gewicht. Alyt weet ook dat naar het huis van Buter gebracht is een ketel van 4 of 5 emmers groot, met
een gele rand boven en verder laken voor hoofddoeken, 1 vergulde jorien en 1 koffer, 2 paar mouwen
met zilveren haken en nog diverse dingen als hoofddoeken, lappen, halsdoeken e.d. die Alyt niet
onthouden heeft.
Nr. 1050

FOLIO:

291v

DATUM:

17 september 1541

-Tussen Elsken, de vrouw van Henrick Dils en mr Reyner Metseler.
Jan Volmersz, Willem Petersz en Arnt Grelle getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig zijn
geweest toen Elsken en mr Reyner samen het bier afrekenden dat mr Reyner schuldig was; daarbij
werd tegelijk het loon afgerekend voor het metselwerk dat mr Reyner voor hen had verricht. Toen het
ene tegen het andere werd weggestreept, bleef mr Reyner Elsken nog schuldig ongeveer 1½ gulden.
Zij kregen onenigheid over 8 kwarten jopenbier, maar die werden ook op de rekening gezet. Daarna
zei mr Reyner dat hij twee metselaars en een opperknecht 8 dagen lang moest betalen, maar Elsken
wilde daar niets van weten, tenzij hij dat kon bewijzen, dan was ze genegen hem tevreden te stellen.
[doorgehaald: mr Reyner zei ook dat hij bij de Kartuizers had gewerkt en gependeld had tussen dat
werk en Elsken timmeringen, waar hij 3 g.g. voor wilde hebben.]
Verder werd er niets gezegd en tenslotte waren beide partijen tevreden met de afrekening, m.u.v. de 8
kwarten bier.
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Nr. 1051

FOLIO:

292

DATUM:

19 september 1541

-Tussen Jan Draeck en Jan Lambert.
Henrick van Marcle en schipper Winolt Berentsz getuigen dat zij op 10 september onder Ens in het
schip van Winolt aanwezig zijn geweest en geholpen hebben de koop te regelen van 27 stuks
gezouten huiden, die Johan Draeck aan Jan Lambertsz verkocht. Johan Lambertsz zou per stuk 19
stuiver Brabants betalen en getuige Henrick was de zegsman. Johan Draeck en Jan Lambertsz waren
beiden tevreden met de koop.
Nr. 1052

FOLIO:

292

DATUM:

22 september 1541

-Van Franck Claesz, de stalknecht gedagvaard door Lubbert van Northorn.
Johan van Ensz, Ghisbert Hoyer, Geert Egbertsz en Jan Franckensz getuigen dat zij aanwezig zijn
geweest op 22 september voor de middag over de brug, waar zij gezien en gehoord hebben dat
Franck Claesz met Lubbert van Northorn handje-klap deed en beloofde dat Lubbert namens hem 50
ph.g. zal ontvangen van Cruse Willem, afkomstig van het bedrag van 145 gulden dat Cruse Willem
Franck Claesz schuldig is en in het stadsboek heeft laten noteren.
Nr. 1053

FOLIO:

292v

DATUM:

22 september 1541

Rotger Willemsz getuigt dat Tyman van Hardenberch gisteren bij Rotger op de brug liep, voor de
middag en o.a. tegen hem zei dat als mr Heyman Brant weg zou varen zonder hem te betalen, dat hij
hem dan wel zou krijgen, waarop Rotger mr Heyman heeft gewaarschuwd.
Mr Jan Mathysz heeft vanmorgen gehoord voor de Witte Arent, dat Rotger Willemsz Tyman vermaand
had en dat deze zei dat als mr Heyman hem niet betaalde, doe ik wat ik heb gezegd.
Nr. 1054

FOLIO:

293

DATUM:

22 september 1541

Adriaen Toenysz getuigt bij zijn eedsaflegging dat hij goed weet en dat hij gezien heeft dat Henrick
Tymerman voor Wobbe Backer om het kerkhof van St. Katerijne ging ongeveer drie weken of veertien
dagen geleden; toen kwam Geert N. uit huis gelopen met een stok en sloeg Henrick twee of drie maal.
Tenslotte nam Henrick een steen en gooide die naar Gheert en heeft hem zo verwond. Hier was bij
aanwezig Herman, een weversknecht, die buiten woont.
Nr. 1055

FOLIO:

293

DATUM:

22 september 1541

Frans Lentinck getuigt dat hij gezien en gehoord heeft dat Willem Vaalkens broeder N., een vreemde
man, voor de Barse zei tegen mr Jan van Steenwijck, dat hij zijn neef Gheert Vaalken het rapier zou
sturen. Mr Johan antwoordde dat het goed was en dat hij het zou komen halen; hij zou naar Steenwijk
gaan.
Tys Schulte heeft gehoord in Zwolle ongeveer drie weken geleden bij Dirick Nykerck, dat Gheert
Vaalken zei dat mr Jan van Steenwijck hem had uitgescholden voor dief, schelm en booswicht, maar
dat hij het zelf was en dat al degenen die met hem omgingen, niet beter waren.
Nr. 1056

FOLIO:

293v

DATUM:

22 september 1541

Rotger Schuyrman en Geert Leuwe getuigen dat zij in Groningen gehoord hebben van Willem
Vaalken, de vader van Geert Vaalken, de avond voor Maria Tenhemelopneming, dat als zijn zoon
Geert niet zijn recht kon krijgen, hij in monnikskleren of begijnenkleren mr Jan van Steenwijck zou
doorsteken en daarna door Kampen zou rijden. Hij had nu een zwart paard maar wilde dan een wit
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paard hebben; mr Jan had n.l. zijn zoon een dief genoemd, maar volgens hem was hij zelf geen haar
beter. Hij is ’s nachts uit Steenwijk weggegaan, anders had de beul hem de kop afgehakt.
Dit soort dingen hebben getuigen ook horen zeggen op een wagen in Holland die van de
Valkenburger markt kwam. Zij konden daar vrij over praten en er waren ook anderen die het hoorden.
Nr. 1057

FOLIO:

293v

DATUM:

22 september 1541

Bernt Brouwer getuigt dat hij ook op de wagen gezeten heeft, een beetje naar achteren en dat hij sliep
en sluimerde, zodat hij niet precies kan zeggen wat Willem Vaeltgen zei.
Mauritius Nijvers getuigt dat hij ook op de wagen zat en dat hij wel gehoord heeft dat Willem Vaeltgen
melding maakte van mr Jan Mathysz, maar hij kan niet precies vertellen wat hij zei.
Nr. 1058

FOLIO:

294

DATUM:

24 september 1541

-Tussen Jacob Claesz en mr Geert van Wouw.
Johan van Hoerne getuigt dat hij omstreeks Pasen aanwezig is geweest bij mr Geert van Wouw, toen
deze van Jacob Claesz een balk kocht van 40 voet lengte en in het midden 2 voet en 1 hand breed,
met een kleine bocht en een knoest daarboven; volgens Jacob mankeerde er verder niets aan. Als mr
van Wouw dat wilde, kon hij de balk de volgende morgen bekijken en als hij hem niet wilde, dan bleef
hij gewoon liggen. Als mr Geert van Wouw de balk kocht, moest hij 19 enkele ph.g. betalen.
Nr. 1059

FOLIO:

294

DATUM:

25 september 1541

-Van Gheert Vaeltgen.
Willem Cluppell getuigt dat hij acht dagen geleden in Mastenbroek was, op de weg bij het
Bregittenland tussen de Kartuizers en de Driebruggen en dat Gheert Vaeltken naast hem kwam rijden.
Toen hij kennis met hem wilde maken, gaf hij hem een hand en heette hem welkom. Gheert zei dat hij
dacht met Rotger de oude stadsdienaar van doen te hebben, want als hij die zag, dan zou hij hem wat
aandoen. Gheert had aan zijn arm een getrokken steekwapen, aan het zadel hing een vuisthamer en
hij had een lang mes aan de zijkant.
Nr. 1060

FOLIO:

294v

DATUM:

26 september 1541

-Tussen Johan van Oessenbrugge en Geert van Brevoort.
Schipper Idsart en Claes van Drienhusen getuigen dat er bepaalde onenigheid ontstaan was tussen
wijlen Dirckgen Olde, de vrouw van Johan van Oessenbrugge, en Geert van Brevoort, vanwege zeker
joppenbier, dat Geert van Brevoort t.b.v. Jan van Oessenbrugge en Dirckgen Olde ingescheept had
en niet geleverd. Beide partijen hebben de kwestie overgedragen aan getuigen, die hierover een
uitspraak zouden doen, ongeveer 1½ jaar geleden.
Er werd besloten dat Geert van Brevoort aan Johan van Oessenbrugge 21 koopmansgulden zou
geven, op vastgestelde data, zoals vermeld in de cedule geschreven door priester Albert ten Toorn.
Hiermee moest alles geregeld zijn en beide partijen waren tevreden met de uitspraak.
Albert ten Toorn, priester, getuigt dat hij de cedule van bovengenoemde uitspraak geschreven en
ondertekend heeft op verzoek van beide partijen, die op hun beurt ook getekend hebben.
Nr. 1061

FOLIO:

295

DATUM:

26 september 1541

-Van Hans Worst.
Hangrymer Petersz uit IJsland getuigt dat hij goed weet dat schipper Hans Worst, burger van Kampen,
toen hij zijn eerste hulckschip voer, uitsluitend als reder had de bisschop van IJsland; evenzo bij zijn
volgende hulckschip, dat Hans nu verkocht heeft, had hij slechts één reder. De bisschop gaf hem bij
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zijn laatste reis een achtste aandeel in het schip als betaling. Dit heeft getuige gehoord en gezien,
want hij was terzelfdertijd in dienst van de bisschop als schrijver op het schip.
Jasper Geertsz en Claes van Drienhusen getuigen dat zij met Hans Worst gezeild hebben in de
periode dat hij met zijn schip voor de bisschop van IJsland voer; zij waren altijd bij hem, ook tijdens
zijn ziekte in Zeeland en daarna; zij weten zeker dat niemand part noch deel had aan het schip dan de
genoemde bisschop.
Nr. 1062

FOLIO:

295v

DATUM:

27 september 1541

-Tussen Jan Roeme en Gerryt Pannebacker.
Johan van Ens getuigt dat hij omstreeks Pinksteren aanwezig is geweest bij Geertgen van Geller,
waar Gerryt Pannebacker van Jan Roeme een schip aarde kocht voor 13 koopmansgulden Hollands,
d.w.z. 1 Jochumsdaalder voor 28 stuiver Brabants en 1 ryder voor 22 stuiver Brabants, te betalen een
maand voor St. Michael.
Geertgen de waardin getuigt dat de koop zo heeft plaats gehad.
Nr. 1063

FOLIO:

295v

DATUM:

27 september 1541

Jan Gerritsz, Rotger Willemsz en Geert inde Raam getuigen dat zij deze dinsdag aanwezig zijn
geweest en gezien hebben bij Rotger Willemsz, dat Roloff Steenberch bereid was t.b.v. Geert
Santynck een jaarlijkse rente van 1 g.g. met alle renten, zoals vermeld in een document dat Roloff
Geert daarvan had gegeven, af te lossen, met bovendien nog 8 gulden pacht, zodat het totale bedrag
25 g.g. in Hollandse valuta bedroeg; maar Geert Santynck wilde het geld niet ontvangen.
Nr. 1064

FOLIO:

296

DATUM:

3 oktober 1541

-Van Jan Reynersz in Hoorn gevangen genomen.
Herman Jansz, oud ongeveer 19 jaar, getuigt dat hij in de tijd tussen Vastenavond en OLV-geboorte
gewerkt en gewoond heeft met Jan Reynersz, linnenverkoper, in Hoorn. Hij heeft nooit anders gezien
of gemerkt dan dat Jan Reynersz een goed en oprecht mens was die zijn brood op fatsoenlijke wijze
verdiende voor zijn vrouw en kinderen. Hij heeft evenmin gezien dat Jan om ging met slechte mensen
of dat er iemand in zijn huis kwam die niet deugde. Jan had n.l. een slecht been en kon niet zo lang de
kost voor zijn kinderen verdienen; hij zond hen weg om te bedelen. Hij kan over Jan verder niets
zeggen.
Nr. 1065

FOLIO:

296

DATUM:

3 oktober 1541

Johan van Scriveren getuigt dat hij ongeveer acht [dagen] geleden in Deventer heeft gezien dat een
schipper, die volgens hemzelf in de Kuinre woonde, een hoeveelheid wijn inscheepte die bestemd
was voor Groningen. Hij weet niet hoe de schipper heette. Getuige had bij hem ook wijn willen inladen,
maar het schip was zo vol dat het niet meer mogelijk was. De wijn die de schipper uit Kuinre had
ingescheept, was eigendom van Johan van Goer en Johan van Enschede, burgers uit Groningen.
Nr. 1066

FOLIO:

296v

DATUM:

5 oktober 1541

Arent van Oltsende en Jan Bruinsz getuigen dat Bernt Dircksz in 1538 omstreeks Pinksteren in de
schutterij Cornelis Goldsmit verwond had, waarvoor hij beboet werd. Zij zijn namens Bernt met de
documenten naar de Schepenkamer gegaan om e.e.a. te ondertekenen, maar melden dat Lubbert
van Ens, indertijd schutmeester, hen weer naar huis stuurde, omdat Bernt vrijgesproken was. Cornelis
Goltsmit had n.l. de verwonding op Bernt willen verhalen.
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Lubbert van Ens getuigt dat hij goed weet dat Bernt Dricksz vrijgesproken is van het verwonden van
Cornelis Goltsmit omdat deze de verwonding op hem wilde verhalen.
Nr. 1067

FOLIO:

296v

DATUM:

5 oktober 1541

-Tussen de man uit Elburg en Dirick Hoeffsmit.
Albert van Herick en Arent Messemaecker getuigen dat zij afgelopen maandag aanwezig zijn geweest
toen Dirick Hoeffsmit zijn ossen kocht van een man uit Elburg. Zij hebben gehoord dat de man het
goed vond met het geld te wachten tot St. Maarten, als hij Lambert Glauwe de pacht moest betalen.
Nr. 1068

FOLIO:

297

DATUM:

6 oktober 1541

-Tussen Mette Lubbers en Truyde Kreye.
Griete Pottebacker getuigt dat Truyde Kreye bij haar is gekomen op de avond voor St. Michael en
haar heeft gezegd dat Mette Lubbers een dag of twee, drie daarvoor, bij Albert Drager met Thys
Coelgreve had zitten drinken en dat ze samen onder de wilgen waren gegaan, waar hij met haar zijn
gang had kunnen gaan.
Femme Laurens, Alyt Alberts en Thonys Hagedoerne getuigen dat Mette hun buurvrouw is en dat zij
van haar nooit gehoord of gezien hebben dat zij zich oneerbaar gedroeg.
Nr. 1069

FOLIO:

297

DATUM:

8 oktober 1541

-Van Jan van Delden.
Arent Leffersz getuigt dat de houten palen die Johan van Delden samen met Dirck van Enderen
gekocht had van Arent ter Merssche, in Zutphen in zijn schip heeft geladen, afgelopen mei, ongeveer
285 stuks, en in Enkhuizen heeft uitgeladen bij de vissers als staalstaken. Voordat hij ze aan de
vissers toonde, had Arent die palen eerst aan de Raad van Enkhuizen laten zien als heipalen, maar
de Raad wilde ze als zodanig niet hebben.
Mr Reyner Metselaer getuigt dat hij naderhand, toen Johan van Delden de palen kocht en bij Arent
Leffersz in zijn schip geladen had, aanwezig was en de palen zag en tegen de schipper zei dat die
palen niet geschikt waren als heipalen, want zij waren nergens 7 palmen groot, eerder 5 of 6 palmen
en sommigen waren goed als brandhout of als staken. Getuige weet dat de stad Enkhuizen de palen
niet wilde hebben.
Nr. 1070

FOLIO:

297v

DATUM:

10 oktober 1541

-Van Jan Zure.
Dyrck Jansz en Henrick Boeze getuigen dat zij goed weten en dat zij bij Dyrck van Ysselmuden in
1538 gehoord hebben, dat wijlen Jan Evertsz aan Roloff Zure en aan Wolter, de zoon van Jan
Droochscherer, elk een nieuw kledingstuk gaf van goed laken. Zij hebben niet gezien dat Jan Evertsz
het ook opschreef.
Nr. 1071

FOLIO:

297v

DATUM:

11 oktober 1541

Rotger Smyt getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden 3 of 4 duizend schotspijkers gemaakt heeft en
overhandigd heeft aan wijlen Jan Evertsz namens Jan Zure. Joachim Dalen heeft Jan Zure betaald,
waarbij Jan Droochscherer uit de Broederstraat en Henrick van Dieffolt aanwezig waren.
Nr. 1072

FOLIO:

298

DATUM:
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Katrina Jolige, weduwe van Werner Nolensz, verklaart in een eigenhandig geschreven brief, dat zij in
1530 met Henrijck van den Hueff uit het schuldenboek van haar overleden echtgenoot afgerekend
heeft en dat Henrijck haar toen schuldig is gebleven 29½ gulden, wat hij bevestigd heeft met zijn
handtekening.
Weduwe Katrina heeft nadien geen afrekening meer gehouden met Henrijck van den Hueff en begrijpt
zijn houding nu niet. Toen zij hem twee of drie jaar later liet manen omdat zij haar geld wilde hebben,
is hij bij haar thuis gekomen, waar zij alleen was en beweerde dat hij nog 21 g.g. wilde hebben van de
tabbert die wijlen haar man jaren geleden van hem gekocht had. Zij herinnerde zich de aankoop van
de tabbert, maar kon zich niet voorstellen dat haar man hem niet betaald had, bovendien had hij nooit
eerder dit geld geclaimd. Henrijck beweerde dat hij het met zijn kasboeken kon bewijzen; volgens hem
kwamen haar na aftrek van de 21 g.g. nog 7½ courante gulden toe. De bladzijde kon niet uit zijn boek
gescheurd worden, omdat er nog andere schulden op stonden, ook aan de andere zijde. Zij is het hier
niet mee eens en schrijft dat zij zonder bewijs dit niet accepteert.
Naderhand heeft zij hem vaak bezocht, omdat hij niet met bewijs bij haar kwam en zij heeft zijn
moeder en zusters te kennen gegeven, dat zij het met hem wilde oplossen; zij kreeg hem niet te
spreken, hij was altijd buiten de stad. Zo heeft hij haar een jaar lang aan het lijntje gehouden.
Zij heeft de stadsdienaars verzocht hem voor het gerecht te dagen, maar dat is niet gelukt omdat hij
zich niet liet zien.
Als eenvoudige weduwe wil zij doen wat haar betaamt, wat Henrijck aan schuld kan bewijzen, zal zij
betalen; maar de schuldbekentenis van 29½ gulden heeft zij aan haar zoon overgedragen, daar heeft
zij nu niets meer over te zeggen.
Nr. 1073

FOLIO:

300

DATUM:

14 oktober 1541

-Tussen Jan van Vreen en het opgescharen in Kamperveen.
Claes Soeteman en Gerryt Brouwer getuigen dat zij omstreeks Vastenavond aanwezig zijn geweest
bij Claes Soeteman, toen Jan van Vreen Henrijck Hermansz opdroeg een paard te weiden zo lang als
mogelijk is op zijn mate achter St. Bregitte.
Nr. 1074

FOLIO:

300

DATUM:

14 oktober 1541

-Tussen Jochum Geertsz en Lubbert van Geelmuden.
Cornelis van Geller getuigt dat Tele Blox ongeveer anderhalf jaar geleden, toen hij met zijn schip uit
heet oosten kwam, heeft ontvangen een halve last rogge min een ½ mud en niet meer.
Nr. 1075

FOLIO:

300

DATUM:

18 oktober 1541

-Tussen Jochum Schoemaecker en Lubbert van Geelmuden.
Wybrant Woltersz, Peter van Wieringen en Herman Heere getuigen dat er onenigheid ontstaan was
tussen Jochum Schoemaecker en Lubbert van Geelmuden vanwege een scheepsaandeel in een
schip waar zij beiden reder van waren. Getuigen hebben een minnelijke schikking geregeld tussen
beide partijen in de Groene Deur tijdens de afgelopen vasten. Er werd afgesproken dat Lubbert van
Geelmuden aan Jochum Schoemaecker 36 koopmansgulden zou betalen, de helft direct en de andere
helft met St. Michael.
Beide partijen waren tevreden met de uitspraak.
Nr. 1076

FOLIO:

300v

DATUM:

20 oktober 1541

-Tussen Jochum Schoemaecker en Tele Blox.
Cornelis van Geller getuigt dat hij namens Tele Blox ongeveer anderhalf jaar geleden in Amsterdam
een halve last rogge verkocht heeft en dat hij haar het geld ervan heeft gegeven. Het betrof de rogge
die hij uit het Oosten had gehaald.
228

RAK inv.nr. 12

Nr. 1077

FOLIO:

300v

DATUM:

20 oktober 1541

Willem Brant de jonge en Willem Smyt getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Willem Smyt
afgelopen dinsdag, waar Joachym, de zoon van Jan Gerrytsz, bij het afrekenen zei tegen Willem
Brant: “schoutje van me, wat sta je te wachten?” waarop Willem zei dat hij toch minstens ‘schout’
genoemd wilde worden. Toen nam Joachim een kan in de hand en het leek erop dat hij ermee wilde
gooien, maar zij hebben hem niet zien gooien. Arent Grelle liep desondanks een kleine verwonding op
aan zijn kin, maar niemand weet hoe dat kwam.
Arent Grelle was er bij en heeft een schram gekregen, maar hij weet niet hoe.
Nr. 1078

FOLIO:

300v

DATUM:

21 oktober 1541

-Van Geert van Dittem.
Dyrck Jansz getuigt dat hij gezien en gehoord heeft dat Geert van Dittem en Styne Willems woorden
hadden met elkaar, maar hij kon het niet verstaan, maar zag dat Geert haar met de hand tegen de
borst duwde.
Nr. 1079

FOLIO:

301

DATUM:

21 oktober 1541

-Tussen Herman Wichersz en Henrijck Dubbeltsz.
Johan Claesz en Bouwen Hansz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Herman Wichertsz, toen
Henrijck Dubbeltsz en zijn vrouw Lucia Martens afspraken met elkaar te trouwen. Zij hebben gehoord
dat Lucia aan Henrijck te kennen gaf dat zij haar zuster Aeghtgen, de vrouw van Herman Wichersz,
beloofd had haar tien jaar lang 1 pond groot per jaar te betalen; zij wilde dat Henrijck Dubbeltsz deze
belofte zou overnemen als zij met elkaar trouwden. Henrijck antwoordde dat hij hieraan mee zou
werken.
Nr. 1080

FOLIO:

301

DATUM:

24 oktober 1541

-Van Jacob Henrixsz.
Henrick van Vorst, Berent Jansz en Engbert Dirixsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in de Barse
toen Jacob Henrixsz aan Rotger Schuyrman een veulen verkocht per pond, het pond voor 1 blanke,
[ zilveren munt ]. Naderhand kregen zij woorden over het gewicht en andere dingen en Jacob zei dat
het veulen wel meer dan 500 pond zou wegen, maar Rotger beweerde dat het zo’n vaart niet liep. Als
het veulen minder woog, zou Rotger het voor niets krijgen en woog het meer dan zou Rotger voor elke
pond 2 blanken geven. Jacob zou dan het veulen binnen 12 uur leveren.
Nr. 1081

FOLIO:

301v

DATUM:

25 oktober 1541

Schipper Jan Vries, burger van Kampen, gedagvaard t.b.v. Henrick Hodde, getuigt dat hij goed weet
dat Henrick bij hem ingescheept had in 1536 een lading met hoeden en linnen stoffen, wel 6 of 7
kisten. Toen hij in de Sont kwam bij Landskrona, is door bevelhebbers van de koning hem die lading
ontnomen en moest hij alles lossen waar zij dat wilden.
Nr. 1082

FOLIO:

301v

DATUM:

29 oktober 1541

-Van Jacob van Graes en Geert Abbensz.
Alyt Geers, de vrouw van Jan van Oesten, getuigt dat haar moeder, wijlen Trude Backer toen zij op
sterven lag, haar naar Jacob van Graes stuurde, om hem te vragen hoeveel zij hem schuldig was en
of hij haar respijt wilde geven tot Maria Lichtmis. Alyt ging naar Jacob die in zijn boek keek en zei dat
het een bedrag van ongeveer 54 g.g. en 13 stuivers was, als zij het goed onthouden heeft. Zij vertelde
dit aan haar moeder en deze was er niet zeker van. Jacob wilde wel bij haar langs komen met zijn
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boek, maar de moeder wilde met rust gelaten worden. Een dag of twee daarna is zij gestorven. Zij had
nog gezegd dat Arent uw oom zou voldoen, dan zou zij het met 25 gulden niet betalen en daar was hij
van op de hoogte.
Zuster Lubbe, Cellezuster, getuigt dat zij bij wijlen Trude Backer was toen zij stierf en dat Trude Jacob
van Graes wilde vragen of hij haar man niet wilde overvallen. Zij kende Jacob goed en wist dat hij
geen onrecht zou doen. Zuster Lubbe ging naar Jacob en deze antwoordde dat hij nog geduld zou
hebben. Over het bedrag van de schuld, heeft zij geen herinnering meer, maar Trude had haar
gezegd dat hetgeen in zijn kasboek stond, moest blijven staan.
Nr. 1083

FOLIO:

302

DATUM:

31 oktober 1541

-Tussen Peter Warnersz en Henrijck van Hoeve.
Jasper van Wouw getuigt dat er onenigheid is tussen Peter Warnersz en Henrijck van den Hoeve
vanwege de koop van een tabbert. Henrijck van den Hoeve heeft aangevoerd dat getuige daarbij
geweest zou zijn, toen hij in 1532 in het schuldenboek van Katherine Werner onder het document
schreef, dat de 21 g.g. van de aankoop van de tabbert waren afgerekend en dat getuige zelf pen en
inkt en het schuldenboek had aangedragen, zodat het genoteerd kon worden; de moeder van het
convent was er tevreden mee, omdat Henrijck voldoende bewijs had getoond. Getuige meldt dat hij bij
de afrekening helemaal niet aanwezig is geweest en dat ook niet wilde, omdat hij niet onpartijdig was;
hij kan over de afrekening noch over het bewijs iets zeggen. Hij heeft wel gehoord dat partijen samen
over de koop van de tabbert spraken en hij heeft ook gezien dat Henrijck van den Hoeve daarna in het
rekeningen boek van Katherine Werners, de moeder van het convent schreef, maar hij weet niet wat
de moeder hem liet schrijven. Of hij, getuige, pen en inkt heeft gebracht, dat zou kunnen, maar hij
weet het niet precies meer.
Nr. 1084

FOLIO:

302v

DATUM:

3 november 1541

Wybrant Woltersz, Evert Schumer, Evert van Hardenberch en Jan Gerrytsz getuigen dat zij goed
weten dat Ave Thymens hier in Kampen echt een kind van haar vader Zwarte Tymen, alias Tymen
Evertsz, en Geerte, haar moeder en dat zij een broer heeft gehad, genaamd Evert Oosterwolt.
Nr. 1085

FOLIO:

302v

DATUM:

3 november 1541

-Tussen Frederick Droochscheerder en Egbert Backer.
Femme Rijnvisch en Lysbeth Doedens getuigen dat zij goed weten dat de hof van Femme Rijnvisch in
de Groenestraat heeft gelegen, waar de erfgenamen van wijlen Maes Roepersz jaarlijks 5 h.p. en de
wolwevers 2 h.p. van ontvangen, net zo lang als de hof van Robert Corvemaecker daarbij ligt.
Robert Corvemaecker getuigt hetzelfde.
Nr. 1086

FOLIO:

303

DATUM:

4 november 1541

-Tussen Mouwer Diricksz en Dirick Wesselsz.
Tyman van Hardenberch getuigt dat hij afgelopen zomer heeft zitten drinken bij Dirck Wessel en dat
Mouwer Schroer aan zijn broer een ongeluk had veroorzaakt, waarvoor hij een boete had gekregen.
Getuige heeft gehoord dat Wessel tegen Mouwer, zijn broer, zei: “nu je door mij schade hebt geleden
zal mijn vader je namens mij 7 of 8 g.g. geven, dat is genoeg voor de schade.“ Vader Dirck zou dit
doen.
Gerryt Brouwer getuigt dat hij aanwezig was en hoorde dat Wessel aan zijn vader Dirck vroeg of hij
namens hem aan zijn broer Mouwer 5 of 6 gulden wilde voorschieten, hij zou het hem teruggeven,
maar de vader wilde dat niet doen.
Nr. 1087

FOLIO:

303

DATUM:
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-Van Lutte in de Gulden Arent en Joachym Bul.
Wybrant Woltersz en Herman Backer getuigen dat zij aanwezig zijn geweest omstreeks veertien
dagen na St. Michael in de Gulden Arent, waar zij geholpen hebben een verpachting te regelen tussen
Arent Lubbertsz en Joachym Bul. Er werd afgesproken dat Joachym 4 jaar lang van Arent een stuk
land zou huren dat toebehoorde aan Kuzijn van den Hille, de morgen per jaar voor 8 h.p., zoals de
landheer altijd ontvangt. Arent gaf hem bedenktijd tot St. Maarten en mocht hij er van afzien, dan zou
Joachym het gelag betalen van 6 vanen Hamburger bier.
Nr. 1088

FOLIO:

303v

DATUM:

9 november 1541

-Tussen Daem Kuper en Geert Kuper.
De vrouw van Sander Cornelis, Marryken Wolters, Elsken Georgiens, Jutte Roelofs en Lubbe Henrijcx
getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden met andere vrouwen uit de kerk kwamen, waar zij een
kind hadden laten dopen en dat Geert Kuper hen ter hoogte van Louwen tegemoet kwam; hij was
redelijk dronken. Toen zij hem samen thuis wilden brengen, wat hij accepteerde, zei hij dat ze allemaal
melk-tovenaressen waren. Getuigen meldden dat Styne, de vrouw van Daem Kuper, daar ook bij was
en het zich wel aantrok.
Nr. 1089

FOLIO:

303v

DATUM:

9 november 1541

-Tussen Dirick Tripmaker en Jan Suere.
Johan Thonisz getuigt dat hij een tijd geleden aanwezig is geweest in de Wijnkelder, waar Jan Suere
terzelfdertijd Dirick Tripmaker aansprak voor een bepaalde schuld van wijn, die Dirick aan Wynolt inde
Eenhoorn nog schuldig was uit Deventer, zoals vermeld in een document van Dirick. Deze voerde aan
dat Jan Suere hem nog geld schuldig was van wijn, maar zij zijn samen overeen gekomen dat de
wijnschuld verrekend zou worden met de schuldbekentenis. Omdat Jan Suere meer kwijtschold dan
Dirick schuldig was, wilde getuige en de andere aanwezigen graag dat Dirick wat consideratie zou
hebben met de betalingstermijn van Jan, maar dat mocht niet zo zijn. Getuige vermoedt dat e.e.a. op
de schuldbekentenis is vermeld en ondertekend.
Nr. 1090

FOLIO:

304

DATUM:

28 november 1541

Henrick Hodde en Wybrant Woltersz getuigen dat zij tegelijk met Johan Thonisz aanwezig waren bij
de kwestie tussen Johan Suere en Dirick Tripmaker over de schuldbekentenis die Dirick gegeven had
aan Wynolt inde Eenhoorn in Deventer, groot ongeveer 130 g.g. vanwege wijn. De 100 g.g. zouden
gecompenseerd worden door de schuld van Jan, maar wat Jan aan Dyrck schuldig was, weten
getuigen niet.
Nr. 1091

FOLIO:

304

DATUM:

10 november 1541

-Styne, de vrouw van Jan van Hasselt.
Albert van Wyringen, Swarte Wynken en Gosen Roloffsz getuigen dat zij aanwezig geweest zijn
omstreeks Pinksteren in Kampen op de Vismarkt, waar zij gezien en gehoord hebben dat Geert van
Nyst, burgemeester van Deventer, met schipper Johan van Hasselt onenigheid had over een lading
hout die genoemde schipper vervoerd had, zodat de schipper in Deventer hiervoor aangehouden zou
mogen worden. Tenslotte zijn zij met elkaar overeen gekomen dat de burgemeester ervan af zou zien
en er niet meer over zou spreken en Ditmar Tychelar beloofde hem, met handtasting, over twee of drie
weken naar Deventer te komen om terecht te staan of een minnelijke schikking te treffen in deze
kwestie. Als Ditmar niet zou komen in Deventer, dan zou er bij hem beslag gelegd worden.
Nr. 1092

FOLIO:

304v

DATUM:
231
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-Tussen schipper Wybrant en Jan Seysinck.
Thomas Schoemaecker en Arent Smyt getuigen dat zij goed weten dat de koeienstal van schipper
Wybrant in de Hofstraat en toebehorend aan Jan Seysinck, ingestort is, zodat Wybrant grote schade
lijdt aan zijn hooi, scheepsgereedschap e.d. die in de stal lagen. Zij melden verder dat het een geluk is
dat er geen mensen onder het puin lagen.
Nr. 1093

FOLIO:

304v

DATUM:

15 november 1541

-Van Jan van Bolten en Herman van Assendorp.
Engbert Croeser getuigt dat hij afgelopen zondag in de Wijnkelder zat te drinken bij de [ geld]kist en dat
Herman van Assendorp speelde met Jan van Bolten om 1 penning. Toen kregen zij onenigheid, zodat
Herman zijn mes trok en Bolten daarmee sloeg, maar getuige heeft geen bloed gezien.
Thoenys van Dornick getuigt hetzelfde als Engbert.
Jacob Breynck getuigt dat hij ook bij het gezelschap zat en gezien heeft dat Herman zijn mes trok en
naar Jan van Bolten uithaalde. Hij heeft niet gezien dat hij Jan verwond heeft.
Nr. 1094

FOLIO:

305

DATUM:

17 november 1541

-Van Jan Jacopsz in Blankenham.
Johan Petersz en zijn vrouw Geese Dubbelts getuigen dat er een schikking is getroffen onder het
zegel van de schout van Blankenham tussen Jan Reynersz enerzijds en Jan Jacopsz en zijn
adherenten anderzijds, erfgenamen van wijlen Peter Wynes en diens vrouw Aeghte. Zij weten goed
dat Jan Reynersz volgens de schikking hier in Kampen in het erfhuis van Peter Wynes en Aeghte
afgelopen St. Maarten niet gekomen is noch geweest is. Zij melden dat Jan Jacopsz met zijn
adherenten en mede-erfgenamen wel in het erfhuis is geweest op St. Maarten. Zij weten dit goed
omdat zij in genoemd erfhuis wonen.
Nr. 1095

FOLIO:

305

DATUM:

18 november 1541

-Tussen Geert van Vreden, rentmeester van St. Geertruyt en Dove Egbert.
Gysbert Hermansz en Geert Jansz getuigen dat zij omstreeks Pinksteren aanwezig zijn geweest bij
Dove Egbert, waar zij gehoord hebben dat Dove Egbert namens Zweer Nap, zijn knecht, aan Geert
van Vreden, als rentmeester van St. Geertruyt, beloofde de huishuur van het huis waar Zweer Nap in
woont te betalen alsof het zijn eigen schuld was, n.l. de helft op St. Jansmis en de andere helft met St.
Michael, uiterlijk met St. Martinsmis.
Nr. 1096

FOLIO:

305v

DATUM:

18 november 1541

-Van Volcker, de zoon van Gyse van Bloxiel.
Peter Glasmaecker getuigt dat hij met Allerheiligen op de Welle stond, waar hij gezien heeft dat
Volcker Gyse en de knecht van Lubbert van Noorthoorn met elkaar worstelden. Hij zag wel dat de
knecht van Lubbert van Noorthoorn bloedde, maar hij heeft niet gezien dat hij geslagen werd. Toen
Peter Vriese hen uit elkaar wilde halen, ging Volcker Gyse tekeer tegen Peter Vriese, hij zei o.a. dat
de paap op zijn wijf gelegen had.
Peter Vriese getuigt dat hij gezien heeft dat Volcker, de zoon van Gyse van Bloxiel, de knecht van
Lubbert van Noorthoorn met zijn vuisten hard op zijn hoofd sloeg.
Jacop, de knecht van Lubbert van Noorthoorn, getuigt dat hij gevochten heeft met de zoon van Gyse
van Bloxiel en dat zij elkaar aan de haren getrokken hebben, maar hij heeft hem niet tot bloedens toe
geslagen.
Nr. 1097

FOLIO:

306

DATUM:
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-Tussen Herman van Assendorp en Marten Tam.
Henrijck van Dam getuigt dat hij ongeveer een maand voor St. Michael in de Wijnkelder zat met
Herman van Assendorp en Marten Tam, waar zij woorden kregen over een paard dat Marten Tam van
Herman van Assendorp wilde kopen. Zij konden het niet eens worden over de aankoop en hebben
ieder een persoon gekozen om er een uitspraak over te doen. Marten Tam heeft getuige gekozen en
Herman van Assendorp koos zijn zwager mr Geert van Wouw. Getuige meldt dat hij samen met Geert
van Wouw een uitspraak heeft gedaan, n.l. dat Marten Tam aan Herman van Assendorp 19
Jochumdaalders min 1 oord zou betalen en voor de wijnkoop zouden beiden een halve
Jochumsdaalder geven. Verder zou Herman Marten toom en halter leveren en Herman zou het paard
in de wei houden tot St. Michael, of uiterlijk acht dagen daarna. Herman zou het paard mogen berijden
tot ongeveer 3 of 4 mijl zonder dat Marten daarover zou klagen. Verder zou Herman het paard in
goede conditie afleveren.
Johan Voss getuigt dat hij terzelfdertijd in de Wijnkelder was en gehoord heeft dat Herman aan Marten
dat paard verkocht. Hij weet wel dat Herman een halve Jochumsdaalder voor de wijnkoop heeft
gegeven.
Nr. 1098

FOLIO:

306v

DATUM:

22 november 1541

-Van Rutger Macop.
Henrijck Sadelmaecker en Goossen Stadthalder getuigen dat zij de dag voordat de jonge Geertruyt
van Bommelen naar de Hagenpoort gebracht werd, bij haar voor de deur geweest zijn en hoorden
Rutger Macop in huis met haar praten. Zij hebben toen aangeklopt en werden binnen gelaten; zij
melden dat zij niet zagen dat Rutger er at of dronk of een onfatsoenlijke conversatie met haar had. Hij
ging samen met getuigen het huis weer uit.
Nr. 1099

FOLIO:

306v

DATUM:

29 november 1541

-Van het klimmen over de muur.
Ariaen Claesz, Henrick Thonysz en Henrick Goertsz getuigen dat zij afgelopen nacht wacht hebben
gelopen en dat zij omstreeks 3 uur in de Wijnkelder geweest zijn, waar zij hoorden van een
weddenschap tussen priester Jeroen Ringelborch en Lambert Raven om over de stadsmuur te
klimmen. Zij zagen onder de tafel een touw liggen dat Lambert wilde gebruiken. Toen priester Jeroen
met Lambert, Egbert to Boecop en Egbert Kroeser uit de Wijnkelder kwamen om hun weddenschap te
houden, zijn getuigen hen gevolgd en hebben hen gewaarschuwd om het niet te doen. Ze zijn toen
met hun vieren weg gegaan.
Nr. 1100

FOLIO:

307

DATUM:

29 november 1541

-Nog over dezelfde kwestie.
Egbert to Boecop getuigt dat hij op 29 november met zijn neef Egbert Kroeser, priester Jeroen
Ringelborch en Lambert Raven ’s avonds heeft zitten drinken in de Wijnkelder, waar hij o.a. heeft
gehoord dat Lambert zei dat zijn vrouw in de Hagen was en dat hij zich diezelfde avond bij haar wilde
voegen via de stadsmuur met een trofee. Priester Jeroen wilde wedden voor 10 g.g. dat hij dat niet
kon zo ver; als het niet lukte, dan zou Lambert de priester 20 g.g. geven en de priester zou hem t.o.v.
de stad vrijwaren. Elk heeft daar van een document gemaakt en toen zij samen weggingen naar de
Houtzagerspoort waar Lambert van plan was te starten, heeft hij zich beraden en tegen getuige
gezegd dat priester Jeroen hem schadeloos zou stellen t.o.v. de stad en Egbert gevraagd of hij daar
borg voor wilde staan, zodat hij geen problemen kreeg. Getuige wilde dat niet doen en Lambert was
met het document en de belofte van priester Jeroen niet tevreden. Hij heeft het document verscheurd
en is weggegaan. De weddenschap heeft plaats gevonden zonder dat er iets ergs is gebeurd.
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Egbert Kroeser getuigt hetzelfde.
Nr. 1101

FOLIO:

307v

DATUM:

29 november 1541

-Van Henrick Hoppenbrouwer.
Frans Droochscheer getuigt dat hij afgelopen zaterdag zat te drinken in de Wijnkelder en toen hij uit
de koelkamer kwam, zag hij dat Henrick Hoppenbrouwer op de deel bij de kist stond met een
getrokken degen in de hand, waarmee hij Johan van Bolten en diens knecht Dirick te lijf wilde gaan.
Getuige gooide hem omver over de andere bank en hij wilde hem pas laten gaan toen hij beloofd had
direct naar huis te gaan. Terwijl hij Henrick onder handen nam, kwamen er twee personen, elk met
een knots, die Henrick wilden slaan, wat Frans ook in de gaten kreeg. Toen hij met Henrick uit de
kelder kwam, werden er kannen e.d. naar hem gegooid die hem raakten. Henrick trok zijn mes en
getuige merkte dat Henrick’s oog bloedde, maar hij weet niet hoe dat gekomen is. Bij het verlaten van
de kelder, zei Henrick tegen Johan van Bolten en zijn knecht Dirick dat het allemaal in orde zou
komen. Wat daarna gebeurd is, weet getuige niet.
Johan Butken getuigt hetzelfde als Frans en meldt verder nog dat Dirick, de knecht van Johan,
Henrick voor zich liet opstaan van de kist, dat Henrick zijn mes trok en naar Dirick uithaalde. Deze
duwde hem van zich af zodat Henricks neus bloedde. Getuige is met Johan van Bolten en Dirick naar
huis gegaan via de steeg van Tymen van den Veen en kort daarna hoorde hij de knecht van Johan
roepen en ging hij terug. De knecht zei dat Henrick Hoppenbrouwer Johan en de jongen verwond had;
de jongen was degene die kannen naar Henrick had gegooid, toen deze met Frans uit de kelder
kwam.
Johan Voss getuigt dat hij gezien heeft dat Dirick opstond van de tafel bij de kist en Henrick
Hoppenbrouwer bij zijn mouw pakte; omdat Henrick zijn mes had getrokken, vroeg Dirick of hij hem en
zijn meester Jan van Bolten soms wilde aanvallen. Dirick sloeg hem met zijn vuist tegen het hoofd.
Henrick stond op en had zijn degen getrokken om Jan van Bolten en Dirick te lijf te gaan, maar Jan
Butgen heeft hem dat belet en hen met een knots uiteen gedreven. Toen Jan van Bolten en zijn
knecht naar huis gingen, tussen twaalf en een, is getuige mee gegaan, want Jan had alleen maar zijn
pantserdegen en Dirick de knecht had een knots. Voordat getuige het in de gaten had, zijn zowel Jan
als Dirick gewond geraakt. Toen ze thuis waren, wilden zij mr Claes halen om hen te verbinden; maar
Henrick Hoppenbrouwer stond bij hen voor de deur met een getrokken mes in de hand. Getuige vroeg
hem of hij hem zocht, maar dat was niet de bedoeling. Getuige ging toen mr Claes halen en toen deze
Henrick en zijn knecht had verbonden, stond Henrick Hoppenbrouwer nog buiten op straat met zijn
mes. Hij wilde mr Claes hebben maar die hield hem met de punt van zijn hellebaard van zich af.
Hierna ging ieder zijn weegs en getuige weet verder niets meer.
Nr. 1102

FOLIO:

308v

DATUM:

5 december 1541

Jasper Geertsz, Claes Lachersz en Frans Goykensz, onze burgers, getuigen dat zij aanwezig zijn
geweest op het schip van schipper Edzart van Campen, toen deze, komend uit Bergen in Noorwegen,
naar Vlieland voer, met St. Michael ongeveer drie jaar geleden, waar zij door noodweer de mast kwijt
raakten; zij weten zeker dat alle vis uit Bergen die in het schip was en toebehoorde aan Egbert van
Mekyl, van onderen nat was geworden en niet van boven.
Nr. 1103

FOLIO:

309

DATUM:

7 december 1541

-Tussen de weduwe van Warner van Vorden en Henrick Mathysz en echtgenote en Vrerick van
Vorden.
Rotger Willemsz, Jasper van Wou, Lambert Glauwe en mr Volcker van Urck getuigen dat zij ongeveer
twee of drie weken geleden aanwezig zijn geweest en gehoord hebben dat mr Geert Morre zei dat de
Raad hem had opgedragen om Henrick Mathysz en Vrerick van Vorden te vragen of zij er bij bleven
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erfgenamen te zijn van wijlen Warner van Vorden, omdat dit niet vermeld stond in de ingeleverde
stukken, die zij achterhaald hadden. Henrick antwoordde dat hij geen andere informatie had en zich
daarom baseerde op dat wat hij wel had. Mocht men hem niet anders geven dan oude kleding en
bedorven rogge, dan moest de weduwe van Warner e.e.a. maar zelf houden. Vrerick van Vorden sloot
zich aan bij hetgeen zijn zwager gezegd had.
Nr. 1104

FOLIO:

309v

DATUM:

9 december 1541

-Tussen Jan Brouwer en Alfert van den Vene.
Dirick Jacopsz en Claes Bulleken getuigen dat zij ongeveer 6 weken voor St. Michael bij Cornelis van
Gelre geweest zijn, waar zij gehoord hebben dat Alfert van den Vene terzelfdertijd Johan Brouwer
namens Frans Danielsz met St. Michael 6 g.g. betaald heeft in mindering van de goederen die Alfert
van Frans gekocht had.
Geertje, de vrouw van Cornelis van Geller, getuigt dat het zo gegaan is.
Nr. 1105

FOLIO:

309v

DATUM:

9 december 1541

-Tussen Evert van Hardenberch en Arent Lubbertsz.
Gerardus Hermanni, secretaris en Arent Reynersz, voorspreker, getuigen onder ede dat zij afgelopen
maandag in Elburg zijn geweest bij Gheert van Eemst, waar zij gehoord hebben dat Evert van
Hardenberch tegen Arent Lubbertsz zei dat hij gekomen was met een volmacht van zijn consorten om
de eigendomsoverdracht te doen t.b.v. Geert Roeloffsz van een stuk land dat Arent Lubbertsz met
Lambert van Almeloe verkocht hadden. Arent Lubbertsz antwoordde dat hij dat zelf wel met Geert
Roeloffsz zou regelen. Evert zei toen dat het hem niet uitmaakte als hij zijn geld maar kreeg; zijn
opdracht werd niet geaccepteerd.
Nr. 1106

FOLIO:

310

DATUM:

9 december 1541

-Van Henrick Hoppenbrouwer.
Jacop Vranckensz getuigt dat hij terzelfdertijd gezien heeft dat Henrick Hoppenbrouwer bij de kist
stond en woorden had met de wijnheer of de knecht, maar hij weet niet wat ze zeiden of waar de
onenigheid vandaan kwam. Getuige zag dat Dirick, de wijnknecht, opstond van de kist alsof hij wilde
gaan tappen en gooide Henrick Hoppenbrouwer met zijn vuist tegen de grond zodat hij bloedde.
Henrick trok direct zijn mes en wilde de wijnknecht aanvallen. Frans Droochscheer die uit de
koelkamer kwam, slaagde erin hem te bewegen naar huis te gaan. Toen Frans en Henrick samen uit
de kelder kwamen, gooiden zij kannen naar de jongen. Bij het weggaan, zei Henrick tegen Dirick, de
wijnknecht: “denk deze avond aan mij, ik denk aan jou.”
Mr Claes Barbier getuigt dat hij diezelfde avond omstreeks 12 uur van het waakhuis is gehaald, om
Johan van Bolten met zijn knecht te verbinden. Toen ze bij Johan kwamen, vond hij daar Henrick
Hoppenbrouwer met een getrokken mes die getuige wilde aanvallen. Mr Claes had een hellebaard in
de hand en weerde Henrick af zodat hij bij Johan naar binnen kon gaan. Toen mr Claes weer weg
wilde gaan, stond Henrick nog voor de deur om bij Johan binnen te vallen, maar mr Claes duwde hem
weg zodat hij weer naar het wachthuis kon gaan.
Nr. 1107

FOLIO:

310v

DATUM:

10 december 1541

-Van het huis van Gert van Amstel boven de poort.
Zwarte Wynolt getuigt dat hij werkte voor Jonge Arbeyde met wijlen Willem Coertsz, toen de
Venepoort bijgewerkt werd. Omdat wijlen Gheert Blauwe terzelfdertijd ook zijn huizen boven de poort
liet herstellen, heeft hij gehoord dat Gheert Blauwe wijlen Gheert van Ingen en Henrick Krueser,
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muurmeesters, vroeg of zij hem wilde wijzen hoe breed zijn huis mocht worden. Gheert en Henrick
wezen hem de ruimte aan waarin nu zijn huis staat met het straatje ernaast, zoals het nu nog is.
Heymen Backer getuigt dat hij vanaf 1510 altijd geholpen heeft de tuin te onderhouden. Deze is nog
steeds op dezelfde plaats als vroeger en er is altijd een sloot naar toe gegaan.
Matte Thonys getuigt dat zij gezien heeft dat toen wijlen Gheert Blauwe zijn huis zou timmeren, er acht
of tien mensen van de Raad op de Kalkberg stonden en hem toestonden wat van de grond van de
Kalkberg te gebruiken voor zijn huis; hoeveel, weet getuige niet.
Femme Goessens getuigt dat zij dat ook heeft horen zeggen, maar zij heeft het niet gezien.
Peter van Venloe getuigt dat hij omstreeks 1537 gezien heeft dat de gehele Raad boven de poort is
geweest, toen wijlen Gheert Blauwe zijn huizen liet timmeren. Hij meldt dat terzelfdertijd Gheert
precies gewezen werd door Willem Coertsz, de stads metselaar, tot hoever hij mocht bouwen, n.l. tot
naast het straatje en zo ver als de huizen nu nog staan.
Nr. 1108

FOLIO:

311

DATUM:

10 december 1541

Geert Jansz, roedendrager, getuigt dat hij gisteren gehoord heeft in de rechtbank bij de Lage Bank,
dat Claes Kerstgensz, als voorspreker van Evert van Hardenberch, van Goert van Lanckvelt, als
voorspreker van Arent Lubbertsz, van de burgemeesters wilde dat hij zijn recht kon komen halen
boven voor de algemene Raad. De burgemeesters antwoordden hem dat zij dat niet mochten
toestaan, maar omdat beide partijen dat wilden, heeft getuige gehoord dat Goert van Lanckvelt als
gevolmachtigde van Arent Lubbertsz, hetzelfde wel wilde en zei ‘hoe eerder, hoe beter.’
Geert Harnasmaker getuigt hetzelfde, evenals Peter Jansz, roedendrager.
Nr. 1109

FOLIO:

311

DATUM:

10 december 1541

-Van Geert van Aemstels huis boven de poort.
Berent Raedemaecker getuigt dat hij van de vader van zijn overleden vrouw, Geert Raedemaecker,
dikwijls heeft gehoord dat de sloot en de watergang achter het huis van wijlen Geert Blauwe boven de
poort de laatste 40 jaar altijd op die plaats gelopen heeft, maar of de sloot nu verder weg of dichter bij
de huizen loopt, weet getuige niet.
Evert Johansz getuigt dat hij ongeveer 34 jaar geleden gewoond heeft achter in het voorhuis van
wijlen Geert Blauwe bij de stadsmuur boven de poort en dat hij goed weet dat er een sloot achter de
huizen liep, waar een plank overheen lag waarover zij naar het huis gingen. Of de sloot nu 1 voet 3 of
1 voet 4 dichter bij de huizen ligt, weet hij niet.
Bartolt Raemaecker getuigt dat hij ongeveer 38 jaar gewoond heeft boven de poort, zodat hij goed
weet dat er achter het huis van wijlen Geert Blauwe een kolk was waar nu de sloot en de watergang in
uitkomen. Hij meldt dat hij vaak zijn naafhout daaruit gehaald heeft.
Nr. 1110

FOLIO:

311v

DATUM:

13 december 1541

Roloff Henricksz en Henrick Lambertsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest voor het huis van
Neeltsz Pottebacker tegenover het Raadhuis dinsdag acht dagen geleden, waar Cornelis Henricksz
met zijn vrouw Griete en Alyt Tymens, haar moeder, Dick Claesz aanboden zijn huis te huren in
Brunnepe voor 5 h.p. Dirck wilde het hen een jaar laten voor 5½ h.p. maar Cornelis wilde die 5½ h.p.
niet betalen. Hij trok zich terug en voor zover getuige zich herinnert zei Alyt Tymens bij het weggaan
dat ze hadden willen huren voor 5 pond en 2 kwarten Hamburger bier om samen op te drinken.
Nr. 1111

FOLIO:

312

DATUM:

14 december 1541

-Tussen Andries van Colck, pastoor in IJsselmuiden en Willem Bloem.
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Henrick van Diepholt en Jacob Bartholomeus getuigen dat zij gevraagd zijn de onenigheid tussen de
genoemde partijen over de landgang aan de wedeme goed te keuren. Jacob had het land gehuurd
van de pastoor op dezelfde voorwaarden als Herman Aerntsz eerder en zo wilde Willem Bloem het
ook huren, net als Jacob, na Herman, op dezelfde voorwaarden. Hij beloofde de pastoor te betalen op
dezelfde manier als Jacob, zonder enig probleem. Daarop werd er wijn en bier gedronken in
IJsselmuiden bij de pastoor en beide partijen waren tevreden.
Nr. 1112

FOLIO:

312v

DATUM:

16 december 1541

Tyman Henrijcx en Jan Volmersz, gildemeester van de linnenwevers, getuigen dat zij Herman Berntsz
uit Tiel, alias Herman van Thiel, linnenwever van beroep, goed gekend hebben. Zij weten heel goed
dat Herman Berntsz uit Tiel overleden is met St. Nicolaas een jaar geleden. Tyman Henrijcx meldt dat
Herman hier in Kampen in zijn huis is gestorven en begraven op het kerkhof. Beiden melden nog dat
Herman tijdens zijn leven hier een tijdje in Friesland gewerkt heeft.
Nr. 1113

FOLIO:

312v

DATUM:

17 december 1541

-Van Bernt Lubbertsz in Zalk.
Johan Kerckhoff getuigt dat er zekere onenigheid is ontstaan voor de schout van Zalk, Zweer
Hillebrinck, tussen Jan Henrijcksz, eiser, enerzijds en Bernt Lubbertsz, gedaagde, anderzijds,
vanwege bepaalde scheldwoorden. Getuige is de dag na St. Nicolaas naar het schoutengerecht in
Zalk geweest als voorspreker van Bernt Lubbertsz en heeft in deze kwestie een uitspraak geëist. Hij
meldt dat hij het recht wilde hebben in beroep te gaan bij de Heren van de ridderschap en de steden.
Hierop antwoordde de schout dat hij zich hierover met zijn keurnoten en gerechtslieden wilde
beraden. Toen dit gebeurd was, heeft getuige wederom geëist in beroep te gaan en daarop
antwoordde de schout dat beide partijen geen beroep zou worden gegund. Getuige vroeg de reden
hiervan en de schout verwees hem naar zijn leidinggevende, jonker Willem van Bockhorst, die de
zaak zou overnemen. Daarna werd recht gewezen en deed de rechter zijn uitspraak. Getuige is in
beroep gegaan bij de heren van de ridderschap en de steden en nam de aanwezigen als getuigen. Hij
meldt dat jonker Willem van Borckhorst Bernt Lubbertsz direct liet aanhouden en in de boeien slaan, in
het huis van de schout.
Rutger Thonisz, stadsbode in Kampen, en Herman Dyesmers getuigen dat zij in Zalk bij het
schoutengerecht zijn geweest en dat alles gebeurd is zoals Johan Kerckhoff heeft verklaard. Herman
Dyesmers meldt dat hij gezien heeft dat Bernt Lubbertsz aangehouden werd, maar heeft niet gezien
dat hij in de boeien werd geslagen.
Nr. 1114

FOLIO:

313v

DATUM:

29 december 1541

-Van Jacob Reynersz.
Johan Vranckensz en Johan van Noeszel getuigen dat zij goed weten en dat zij aanwezig zijn
geweest afgelopen St. Katharijne bij de kraan, toen Evert Baars aannam het karveelschip namens
Jacob Reynersz naar Amsterdam te varen als hij aan de beurt was, waarvoor hij 2 koopmansgulden
uit en thuis zou krijgen. Maar Jacob wilde dat niet aannemen, hij ging liever op avontuur.
Willem Gerritsz getuigt dat Jacob Reynersz op St. Katharijne aannam van getuige bepaald laken met
olie naar Amsterdam te brengen in het schip van Evert Baars, tot hun beider profijt. Toen Evert
vernam om 9 uur dat er weinig mensen kwamen voor die vaarbeurt, zei hij tegen Jacob dat hij ook wel
de volgende dag kon gaan, voor de helft van de winst.
Nr. 1115

FOLIO:

313v

DATUM:

-Tussen Joachim Beerntsz en Peter Vrieze.
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Berent Jansz, Henrick Hermansz en Geert Jansz uit Vollenhove getuigen dat zij op Vastenavond
aanwezig waren bij Joachim Beerntsz, waar Joachim en Peter Vrieze samen aan Willem Gerritsz 4½
scheepsaandeel in het schip van Cornelis van Gelre verkochten, elk aandeel voor 11
koopmansgulden, Hollandse valuta. Cornelis kwam er later bij; betaling zou plaats vinden op
Vastenavond 1542. Willem beloofde dit in het stadsboek te laten noteren; getuigen verkochten de
stukken zoals zij die van Cornelis van Gelre hadden ontvangen. Daarna heeft Cornelis van Gelre aan
Willem Gerritsz gevraagd of hij de stukken weer aan hem wilde verkopen en dat deed hij zoals hij ze
gekocht had van Joachim en Peter, want hij had ook zelf een aandeel in het schip. Cornelis beloofde
Willem Gerritsz hetzelfde bedrag te betalen op de vastgestelde termijn. Willem zei tegen Cornelis dat
hij het schip weer terugkreeg, maar zou het beschadigd zijn, dan wilde hij wel het volle bedrag
ontvangen. Hij zou Joachim en Peter betalen en Cornelis wist best dat er zowel kosten als baten zijn.
Nr. 1116

FOLIO:

314v

DATUM:

2 januari 1542

-Van het gevecht tussen Geert van Hasselt en Loy, de zoon van Robert Corvemaker.
Rutger Willemsz en Gyse Haecke getuigen dat zij afgelopen donderdag avond met anderen zaten te
drinken in de Wijnkelder, waar zij gezien en gehoord hebben dat Geert van Hasselt en Loy, de zoon
van Robert Corvemaker, woorden met elkaar hadden over de opdracht tot het leveren of het
ontvangen, van 20 last haver op een reis naar Rome. Getuigen hoorden dat zij het tenslotte met
elkaar eens werden, dat Geert van Hasselt zou mogen kiezen of hij nu zou leveren of ontvangen, of
dat hij Loy Robertsz de taxatie daarvan zou laten doen. Loy zou daarvoor 10 kronen ontvangen en
was daar tevreden mee.
Toen Geert wilde dat Loy voor hem de taxatie van de haver deed, greep Loy hem vast en schold hem
uit. Geert zei dat men hier niet wilde vechten noch de maatschap schaden, maar liever iets wilde
drinken. Toen stond Geert op en ging ergens anders zitten, maar Loy duwde hem met zijn vuist tegen
het hoofd. Loy trok zijn mes en zou Geert hebben aangevallen als hij niet tegengehouden zou zijn.
Geert pakte een kandelaar van de tafel en gooide die naar Loy in het gezicht zodat hij erg bloedde.
Bernt Gaetsitten getuigt zoals boven en meldt dat Loy Robertsz niet naar Geert van Hasselt stak en
hem niet heeft geraakt, want getuige hield Loy vast.
Nr. 1117

FOLIO:

315

DATUM:

2 januari 1542

-Van Geeske Tripmaker en Geertgen, de vrouw van Cornelis van Geller.
Herman Brouwer getuigt dat hij in de week voor Kerstmis voor zijn deur stond en gezien en gehoord
heeft dat Geese Tripmaker Geertgen maande, de vrouw van Cornelis van Geller, die voor haar deur
stond, vanwege 4 vaten bier en dat Geertgen Geese Tripmaker op dat ogenblik niet wilde betalen. Hij
meldt verder dat de twee daarover twistten en elkaar uitscholden en tenslotte met elkaar slaags zijn
geraakt. Geese Tripmaker had een stenen kruik in haar hand en getuige zag dat de kruik over het
hoofd van Geertgen vloog richting Burgel; zij werd niet geraakt.
Nr. 1118

FOLIO:

315

DATUM:

3 januari 1542

-Van Bernt Schoemaecker.
Willem Blomme en Henrijck Claesz getuigen dat zij omstreeks Pinksteren aanwezig zijn geweest bij
Jan Gerrijtsz in de Engel onder de Clocke, waar zij gezien en gehoord hebben dat Geert Gulicker uit
Deventer van Bernt Schoemaecker anderhalve last gezouten zalm kocht, per halve last voor 36 ph.g.,
de gulden van 1 rijder plus 1 stuiver. De laatste termijn van dit bedrag moest betaald worden met
Midwinter. Daarbij was afgesproken dat Bernt Schoemaecker Geert Gulicker de zalm zou leveren in
de zomer, afhankelijk van de vangst. Als door slechte vangst Bernt niet kon leveren, dan zou hem dat
niet aangerekend worden.
Jan Gerritsz, de waard, getuigt dat de koop zo in zijn huis heeft plaats gevonden.
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Nr. 1119

FOLIO:

315v

DATUM:

5 januari 1542

-Tussen Geert Wayer en Jan Visscher.
Henrick van Voorst, Ricolt Herpertsz, Claes Kerstgensz en Jan Kerckhoff getuigen dat er onenigheid
was tussen Geert Wayer en Jan Visscher over verteringen die Geert had gebruikt bij Jan Visscher met
geleend geld, over de vechtpartij aan de overkant van de IJssel en de onkosten daarvan en van een
voer hooi; hiervoor sprak Jan Visscher Geert aan.
Getuigen zijn gevraagd om als bemiddelaars tussen partijen op te treden en zij hebben hun uitspraak
gedaan ongeveer drie weken voor Kerstmis bij Cornelis in de Moriaen. Er werd besloten dat Jan
Visscher aan Geert zou betalen 2½ rijder en Geert bekende schuldig te zijn aan Jan Visscher 2 mud
haver; hiermee was de zaak opgelost en beide partijen gaven toe dat er onderling geen andere
problemen meer waren.
Nr. 1120

FOLIO:

316

DATUM:

9 januari 1542

Mr Reyner Lambertsz uit Delft, onze burger, getuigt dat hij wel op de hoogte is van [ bouw ]meesters
met wie hij gewerkt heeft, n.l. mr Clemens van der Goude, mr Rombert van Mechelen, mr Jan Poyt,
mr Antonis Kellerman. De eerste heeft in Gouda het Sacramentshuis gemaakt en in Ysselt de poort;
de tweede de toren in Antwerpen van de OLV-kerk, de Vreeburg in Utrecht en het raadhuis in Gent;
de derde de toren in Waterland en in Loenen en tenslotte Anthonis Kellerman die veel werkstukken
heeft gemaakt. Er is nog een mr Peter Hoochstraete die het huis in Hoochstraat heeft gemaakt en de
minder belangrijke onderdelen van het ambt, zoals torenmuren of patronen en tekeningen voor het
metselwerk of het steenwerk, zaken die de steenhouwer betreffen of de kleinsteker. De eerder
genoemde mr Reyner heeft ook in Enkhuizen, in Kampen en in Gelderland gewerkt.
Nr. 1121

FOLIO:

316

DATUM:

9 januari 1542

-Tussen priester Andries, pastoor in IJsselmuiden en Peter Evertsz.
Henrijck Jansz getuigt dat hij ongeveer 3 jaar geleden aanwezig was bij Peter Evertsz, waar hij heeft
gehoord dat pastoor Andries uit IJsselmuiden aan Peter een kampje land wilde verhuren, dat het
“gulden kampje” heette, gelegen in Oosterholt, voor 4 jaar voor 10 h.p. per jaar. Peter Evertsz bood 8
h.p., maar dat wilde de pastoor niet accepteren. Toen werd de zaak aan getuigen voorgelegd, die tot
de conclusie kwamen dat Peter de pastoor per jaar 9 h.p. zou betalen en een vette gans. Getuige
Henrijck meldt dat hij namens Peter voor de pastoor de vette gans betaald heeft.
Nr. 1122

FOLIO:

316v

DATUM:

16 januari 1542

-Tussen Loy, de zoon van Robert Corvemaker en Gheert van Hasselt.
Berent Brouwer en Bernt Gaetsitten getuigen dat zij ook in de Wijnkelder waren toen het gevecht
ontstond tussen Loy Robertsz en Gheert van Hasselt. Alles is gebeurd zoals Rutger Willemsz en Gyse
Haecke hebben gemeld. Zij getuigen dat zij niet gezien hebben dat Loy Robertsz zijn mes trok voordat
hij een kandelaar naar Gheert gooide.
Nr. 1123

FOLIO:

316v

DATUM:

17 januari 1542

-Tussen Hans Blijffernicht en mr Geert Clockengieter.
Michiel Bleeswijck getuigt dat hij vóór afgelopen Kerstmis een kan of twee bier zat te drinken bij Hans
Blijffernicht met Henrijck van Mullem en Hans Blijffernicht bij het vuur en dat mr Geert de klokkengieter
met Bernt Buten, de kapelaan, Jan van den Hoeve, Bernt van Rees en nog anderen aan een andere
tafel voorin Hamburger bier zaten te drinken. Geert de klokkengieter zat te vertellen dat Frans van
Halle zou zijn overleden en toen is Hans Blijffernicht, de waard, dit horende, opgestaan en ging naar
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mr Geert toe en vroeg waar hij om wilde wedden dat Frans van Halle nog in leven was. Tenslotte zei
mr Geert dat hij wedde om het gelag van die avond, dat Frans was overleden. Toen de rest van het
gezelschap was vertrokken, kwamen mr Geert en Bernt van Rees bij het vuur zitten bij mr Henrijck
van Mullem en Hans Blijffernicht en wat er gedronken werd liet mr Geert bijschrijven bij het gelag van
de weddenschap, zodat er gerekend werd 30 kwarten Hamburger bier. Getuige meldt dat kort daarna
een dienaar van Frans van Halle bij het huis van Hans kwam en brieven van Frans aan kapelaan
Bernt Buten bracht. Toen getuige de kapelaan hierover aansprak, zei deze dat hij benieuwd was wat
Geert met het gelag zou doen.
Frerijck Gysbertsz, de dienaar van Hans Blijffernicht, getuigt dat hij bij het eerste gezelschap voor mr
Geert 24 kwarten Hamburger bier getapt heeft, daarna bij de haard nog 9 mengelen, verder nog 3
mengelen die Hans gedronken had, samen dus 30 kwarten die op het bord genoteerd werden.
Nr. 1124

FOLIO:

317v

DATUM:

18 januari 1542

-Tussen Henrijck Maeler en Beatrix, de vrouw van mr Bartolt.
Herman Ulenbroeck en Dirick de Kistensitter getuigen dat een vreemdeling genaamd Macharis van
Lubeeck een tijd lang in de herberg de Eenhoorn gewoond heeft bij Henrijck Maeler en die
vreemdeling heeft zich medisch laten verzorgen door mr Bartolt, die hij daarvoor een stuk weerschijn
[zijdeachtige stof ] gaf. Omdat Henrijck Maeler van hem de kost en inwoning nog tegoed had, had hij
beslag laten leggen op de weerschijn en getuigen melden dat zij ongeveer acht dagen geleden
aanwezig waren bij mr Bartolt, waar zij hoorden dat Henrijck Maeler wilde dat de vrouw van mr Bartolt
hem de weerschijn gaf als betaling van de kosten van de vreemdeling; hij zou haar dan vergoeden
wat de vreemdeling haar had beloofd: n.l. damasten stof en een paar zijden kamelot mouwen. Henrick
Maeler vroeg haar of zij daar tevreden mee zou zijn en dat was het geval.
Nr. 1125

FOLIO:

317v

DATUM:

19 januari 1542

-Over dezelfde zaak op verzoek van Beatrix, de vrouw van mr Bartolt.
Albert Willemsz getuigt dat hij vier of vijf dagen geleden gehaald is door mr Bartolt om een bepaald
stuk stof dat door een vreemdeling uit Lubeeck, Macharis genaamd, daar achter gelaten was, te
bekijken. Getuige vroeg aan de vreemdeling wat hij dacht dat de waarde ervan was en deze vroeg
hem daarvoor 14 stuiver. Getuige antwoordde dat het niet meer dan 11 stuiver waard was. Henrick
Maeler vroeg toen aan Beatrix, de vrouw van mr Bartolt, of ze nog recht op iets anders had dan de
stof en de mouwen, waarop zij antwoordde dat haar nog vuur en kaarsen ontbraken. De vreemdeling
antwoordde dat het haar werk was.
Luythien Hillebrant getuigt hetzelfde.
Herman Ulenbroeck getuigt dat naderhand, toen hij bij mr Bartolt geweest was en gehoord had tijdens
de getuigenis die hij had afgelegd t.b.v. Henrijck Maeler, dat Beatrix tevreden was met de stof en de
mouwen, is hij gegaan naar Claes Witte en hoorde daar dat Beatrix Macharis vroeg om de damasten
stof en de zijden mouwen en dat door tussenkomst van Claes Witte afgesproken werd dat Macharis
haar voor de stof en de mouwen 8 stuiver zou geven en bovendien mocht Beatrix de weerschijn die
nog in haar bezit was, houden voor het vuur, de kaarsen en de diensten die zij geleverd had.
Claes Witte, schout, getuigt dat alles zo bij hem heeft plaats gehad en meldt dat naderhand Macharis
en Beatrix weer bij hem zijn gekomen en samen overeen zijn gekomen dat Macharis haar de stof en
de mouwen niet zou geven, maar dat Beatrix de weerschijn zou houden voor de diensten die zij had
geleverd. Beatrix zei dat ze hem daarvoor een halve Jochumsdaalder drinkgeld zou geven.
Nr. 1126

FOLIO:

318v

DATUM:

-Tussen Gyse Albertsz en mr Reyner Metselaer.
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Willem Petersz en Joost Cantzeler getuigen dat zij ongeveer twee maanden geleden aanwezig zijn
geweest bij Luten, waar mr Reyner Metselaer opdroeg aan Gyse Albertsz een schip met cement naar
Antwerpen te varen en in Zutphen, in Friesland of in de Kuinre in te laden. Mr Reyner Metselaer zou
Gyse Albertsz voor de vracht 13 koopmansgulden geven. Hij zou dan kunnen kiezen of hij bij Gyse nu
18 of 20 duizend tichelstenen, of zoveel cement zou inschepen. En mocht mr Reyner vragen of Gyse
Albertsz vaker naar Antwerpen wilde varen, dan zouden zij na afloop daar andere voorwaarden voor
moeten afspreken, naar gelang Gyse veel of weinig zou varen. Zij melden dat Gyse accepteerde
tussen de vier en de vijf honderd vaten cement te laden.
Nr. 1127

FOLIO:

319

DATUM:

27 januari 1542

-Van Albert van Herick.
Joest Fuls getuigt dat hij onlangs heeft zitten drinken bij Luyte en dat daar Albert van Herick kwam, die
zei tegen Luyte : “wat is hier allemaal gezegd?” en sloeg haar met zijn vuist op het hoofd zodat zij viel.
Albert ging weg.
Remmolt Bisscop getuigt dat hij ook bij Luyte zat te drinken en zag dat Albert daar binnen kwam en
woorden had met Luyte over kolen die Albert haar schuldig zou zijn. Hij sloeg haar met zijn vuist en
ging weg.
Nr. 1128

FOLIO:

319

DATUM:

27 januari 1542

-Van Jan ten Holten.
Lambert Glauwe, kerkmeester van de H. Geest, getuigt dat hij in het kerkregister niet anders heeft
gevonden van het geld dat Jan ten Holten als provenier heeft ingebracht in 1537 dan 200 h.p.
ingeleverd bij kerkmeester Henrick van Steenre; 100 h.p. gerekend voor 50 g.g., de h.p. van 14 stuiver
en de stuiver van 14 plakken per stuk, dat is alles wat Lambert ontvangen heeft in 1538 tot nu toe.
Jaspar van Wou, kerkmeester van de H. Geest, getuigt hetzelfde, dat is wat in het kerkenboek is te
vinden.
Nr. 1129

FOLIO:

319v

DATUM:

27 januari 1542

-Van mr Jan ter Stege en mr Geert, klokgieters.
Henrick Kuper getuigt dat mr Jan de klokgieter hem vroeg, toen hij uit Delft kwam, of hij wat klokspijs
bij hem thuis kon bergen en nadat Henrick hem dat had toegestaan, heeft mr Jan beneden bij Henrick
thuis, want hij woonde boven, een vat vol klokspijs gebracht en een groot stuk van een klok. Hoe lang
dat heeft geduurd, een maand of twee, weet getuige niet.
Berent Jansz getuigt dat hij de klokspijs in delen op verzoek van mr Jan daar vandaan heeft gehaald
en in porties gegoten heeft bij mr Geert; de klok was afkomstig uit Leeuwarden. Verder heeft Berent
nog meer klokspijs uit het huis van mr Geert gehaald en naar het achterhuis gebracht, ook behorend
bij de Leeuwarder klok.
Bulle Vriese getuigt dat hij aanwezig was bij mr Geert de klokkengieter, waar zijn neef Gerbrant mr
Geert opdroeg een klok te maken bestemd voor Friesland, tussen Leeuwarden en Sneek; dit
gebeurde toen mr Jan nog in Delft was. mr Geert beloofde Gerbrant de klok te leveren omstreeks St.
Jan, Midzomer, maar de levering liep uit tot St. Michael 1540.
Arent Messemaker getuigt dat hij weet dat genoemde klok eigenlijk in Gieten gemaakt zou worden,
ongeveer 2 of 3 maanden eerder.
Nr. 1130

FOLIO:

320

DATUM:

27 januari 1542

-Vanwege de stad.
-Van Albrecht van Herick in de Zilveren Helm en Lute in de Gulden Arent.
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Berent Ottynck getuigt dat hij afgelopen avond voor Kerstmis voor zijn deur zat en hoorde dat zijn
buren begonnen te kijven, de vrouwen en de zieken, vanwege de drek op straat en hij zag dat Albert
van Herick bij Lute naar binnen ging en later weer naar buiten kwam; wat er binnen gebeurd was,
weet getuige niet, hij hoorde wel vrouwen stemmen.
Berent van Meppen getuigt hetzelfde; hij zat ook voor zijn deur en hoorde het gekijf van vrouwen. Hij
zag ook dat Luyt uit het huis kwam toen Albert al weg was gegaan; hij zei dat Albert iemand had
geslagen en op de grond gegooid in haar eigen huis en zij was van plan te gaan klagen bij de
burgemeester.
Nr. 1131

FOLIO:

320

DATUM:

27 januari 1542

-Van joffer Alyt van den Veen .
Priester Frans van den Veen getuigt dat hij aanwezig was in Mastenbroek in 1538 omstreeks Mariaten-hemel-opneming, toen Jan Zure van wijlen Claes van den Vene 14 voeder hooi kocht, uitsluitend
te vervoeren per schip, het voer voor 25 stuiver.
Henrick ten Bussche getuigt dat hij dat hooi heeft ingescheept en ontvangen in twee potschepen,
waarvan de schippers waren Claes van Steenberch en Drake, die het hooi in Deventer afgeleverd
hebben aan Wynolt Matensz in de Eenhoorn; of het 14 voer waren of niet, weet hij niet.
Nr. 1132

FOLIO:

320v

DATUM:

27 januari 1542

-Van Willem Gerritsz.
Jacob Dapper en Cornelis van Gelre getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in de Wijnkelder te
Kampen omstreeks Vastenavond een jaar geleden, toen Willem Gerritsz van Joachym Bul en Peter
Vries elk een achtste scheepsaandeel kocht van een crayer, elk voor 11 koopmansgulden, te betalen
met een jaar. Willem Geritsz vroeg toen aan Joachym en Peter of het schip vrij was van lasten,
waarop zij antwoordden dat schipper Cornelis dat wel wist. Het was ook zo en daarop werd een take
wijn voor de wijnkoop gedronken in de Wijnkelder en de rest zouden zij drinken bij Joachum Bulle;
meer weten getuigen niet van deze zaak.
De bladzijden 321 t/m 323 zijn blanco.
Nr. 1133

FOLIO:

323v

DATUM:

9 augustus 1542

Cornelys inde Moriaen en Jan Kerckhoff staan borg, opdat Geerloff Backer betaling zal doen van de
17 stuiver Brabants waartoe de rechtbank hem heeft veroordeeld, vanwege de erfenis van Elsken, de
dienstmaagd van Henrick van der Hoeve, met welke betaling Geerloff van zijn verplichting is
gevrijwaard.
Nr. 1134

FOLIO:

323v

DATUM:

22 september 1542

Thys Hoelboem heeft toegestaan borg te worden voor Thomas Arentsz, die hier terecht stond tegen
Gheert Baeck, vanwege de nagelaten goederen van zijn grootmoeder Eefse ten Hove, met het recht
om te spreken voor de Raad en verder te voldoen aan de uitspraak van Schepenen en Raad en aan
het erfhuis. Thomas Arentsz heeft, mede als gevolmachtigde van zijn broer Victor, voor God en zijn
heiligen gezworen dat hij Thys Hoelboem te alle tijden zal vrijwaren en schadeloos zal stellen. Tevens
heeft hij gerechtelijk beloofd niemand te molesteren of te laten molesteren; akte dd 11-07-1542.
Nr. 1135

FOLIO:

324

DATUM:
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Henrick Sadelmaecker getuigt en doet zijn gicht dat hij een dag of twee voor het overlijden van Bernt
Henrijcksz namens Jacop van Graes beslag heeft gelegd bij Bernt Henrijcksz en dat hij op zaterdag,
na de vrijdag waarop Bernt gestorven was, het tweede beslag heeft gelegd op diens nagelaten
goederen. Hij gicht dat Gese, de weduwe van Bernt, hem de derde aanzegging heeft toegestaan.
Voordat deze termijn afliep, is de weduwe met getuige, als haar momber, naar het Raadhuis gegaan
en heeft daar ten overstaan van twee Schepenen opdracht gegeven tot betaling van haar en haar
mans schulden m.b.t. een huis en erf in Brunnepe, zoals dat in het stadsboek is vermeld, zodat
hiermee het beslag van Jacob Graes verviel. Hij meldt verder dat hij Gese bij de derde aanzegging
vroeg of iemand vóór hem beslag had laten leggen op de nagelaten goederen, maar dat was alleen
Jacob van Graes.
Nr. 1136

FOLIO:

324

DATUM:

16 juli 1542

Evert[tje] Jansz, de vrouw van de scherprechter, is bereid onder ede te verklaren dat zij in de kwestie
tegen Geert Gyse nergens anders haar recht zal zoeken dan hier.
Nr. 1137

FOLIO:

324v

DATUM:

15 oktober 1542

Johan Woltersz heeft zich borg gesteld in de zaak van mr Arent Steenmetseler uit Zwolle, die met
recht de dochter van Heymen Hermansz, de weduwe van Egbert Arentsz, aansprak voor de erfenis
van 50 g.g. en hij heeft daarbij beloofd dat hij zal voldoen aan de uitspraak van de Raad van Kampen
en dat hij nergens anders zijn recht zal halen.
Nr. 1138

FOLIO:

324v

DATUM:

4 november 1542

Mr Godtschalck ten Indick en mr Jan Mathysz zijn borg geworden voor het erfhuis van wijlen mr Minne
Foppinga en diens vrouw Joest en beloven garant te staan voor alle schulden die iemand op het
erfhuis mag hebben. Peter Salinck heeft beloofd de borgen schadeloos te stellen.
IJsbrant Berentsz, als gevolmachtigde van Romke Jeppema, belooft eveneens mr Jan en mr
Godtschalck in deze kwestie voor hun borgtocht schadeloos te stellen.
Nr. 1139

FOLIO:

324v

DATUM:

18 november 1542

Johan Zuyre heeft de weduwe van Engbert Robertsz aangesproken voor 18 g.g. afkomstig van
spiering maar er werd haar gezegd dat haar man Jan Zuyre niets schuldig was. Heden is de weduwe
voor het gerecht veschenen om het vonnis te horen en haar eed af te leggen; maar Jan Zuyre is niet
verschenen.
Nr. 1140

FOLIO:

324v

DATUM:

2 november 1542

Geerlich Jansz en Roloff Cuper, namens Jan Egbertsz, de broer van wijlen Bernt Bessebijnder, zijn
borg geworden, voor het erfhuis omdat Jan Egbertsz enige erfgenaam is van Bernt Bessebijnder; zij
beloven garant te staan voor alle aanmaningen en schulden.
Nr. 1141

FOLIO:

325

DATUM:

2 september 1542

Andries Timmerman en Johan Andriesz, zijn zoon, samen met onze burger Henrick Baers hebben
beloofd dat niemand namens Goessen Berentsz, gestorven in ’s-Gravenhage, een vordering zal
indienen om het geld of de brieven die Lambert Glauwe voor Goessen beheert; dat geld en die
brieven zijn n.l. overgedragen aan Arent Berentsz, Steven Berentsz en Alyt Berentsz, broers en
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zusters van Goessen, die de enige erfgenamen zijn. Als Lambert daarom enige schade lijdt, zullen
getuigen hem schadeloos stellen.
Nr. 1142

FOLIO:

325

DATUM:

16 september 1542

Schipper Peter Vriese is borg geworden voor Recke Hebelsz, Ykele Broesz en Foyke Takensz, zodat
zij met geen ander recht de nagelaten goederen van wijlen schipper Godtschalck kunnen vorderen,
dan alleen voor de Raad van Kampen en dat zij ook zullen voldoen aan de uitspraak van de stad.
Nr. 1143

FOLIO:

325

DATUM:

20 september 1542

Hansken Bussenschut getuigt en doet zijn gicht dat hij namens de vrouw van Holt Hermansz beslag
heeft gelegd bij Bernt Haecke op de nagelaten goederen, op dezelfde dag dat Jonge Jansz daar ook
beslag had laten leggen.
Nr. 1144

FOLIO:

325

DATUM:

23 september 1542

Hansken Bussenschut getuigt en doet zijn gicht dat hij namens Jan Poeraell en Brant Droochscheer
beslag heeft laten leggen op de nagelaten goederen van Bernt Haecke op de aangegeven dag en dat
hij de aanzegging drie maal gedaan heeft zoals het hoort; Jan Poeraell en Brant Droochscheer waren
de 3e en de 4e.
Nr. 1145

FOLIO:

325v

DATUM:

24 maart 1542

Cornelis Gerritsz, waard in de Moriaen, is borg geworden voor Willem Mottelbeke uit Deventer die met
zijn koggeschip op het Diep aan de grond was gelopen, voor alle schade die hij heeft opgelopen en
die de stad op hem verhaalt.
Nr. 1146

FOLIO:

325v

DATUM:

3 juni 1542

Cornelis Gerritsz, waard in de Moriaen, staat borg en heeft beloofd dat Johan van Halteren, Henrick
van Halteren, mede namens de broers Coert en Styne van Halteren, met recht gesproken hebben
over de erfenis die hen is toegekomen van hun zuster wijlen Elsken, de dienstmaagd van Henrick ten
Hoeve; zij zijn de echte erfgenamen en getuige staat garant dat Geerloff Backer, als executeur
testamentair van Elsken, gevrijwaard zal worden van betaling en dat er verder geen andere
erfgenamen zijn.
Nr. 1147

FOLIO:

325v

DATUM:

25 augustus 1542

Goessen Stadtholder gicht dat hij op de avond voor St. Bartholomeus omstreeks de middag aan
Agathe van den Grave in Groningen, bij Johan van den Grave thuis en in zijn aanwezigheid, de
kennisgeving heeft overgebracht, die de stad Kampen op verzoek van Gheert Borchertsz naar haar
heeft gestuurd.
Nr. 1148

FOLIO:

325v

DATUM:

31 augustus 1542

Henrick Hudde is borg geworden, opdat Cornelys van Gelre namens Arnt Hudde op grond van de
handschriften nu voor de rechtbank getoond, nergens anders berecht zal worden dan hier voor
Burgemeester, Schepenen en Raad van Kampen.
Nr. 1149

FOLIO:

326

DATUM:
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Cornelis Gerritsz is borg geworden en heeft daarbij beloofd dat Geert Petersz uit Elburg met de
andere erfgenamen van wijlen Geert Rijcksz een vidimus met zegel van de stad Kampen ontvangen
hebben van een rentebrief met zegel van de stad Zwolle, samen met een bekentenis van priester
Geert Kuynretorff, groot 22½ g.g. per jaar, gevestigd op de stadskas van Zwolle; hiervan komen de
erfgenamen van Geert Rijcksz 13 g.g. per jaar toe en Geert Kuynretorff behoudt daar van niet meer
dan 10 g.g. Hij zal de stad Kampen en Geert Petersz beschermen tegen alle aanmaningen. Geert
Petersz heeft beloofd zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 1150

FOLIO:

326

DATUM:

8 januari 1540

Hille, de weduwe van Roelof Touslager uit Doesburg, heeft als borgen gesteld Dirck ten Gronde en
Thys van Heel, om inzake het erfhuis van wijlen priester Jan Claesz te voldoen aan hetgeen
Schepenen en Raad hebben beslist, zoals Dirck en Thys beloofd hebben te doen.
Nr. 1151

FOLIO:

326

DATUM:

21 januari 1540

Peter Jansz, de kok, getuigt en doet zijn gicht, dat hij op 1 december j.l. namens Willem Brant de
eerste aanzegging gedaan heeft van beslaglegging bij Thonis de Backer, bij wie de nagelaten
goederen zich bevonden en hij is hiermee doorgegaan zoals dit naar stadsrecht behoort.
Tevens heeft hij op dezelfde dag de eerste aanzegging gedaan namens Claes Kroeser en zijn
erfgenamen vanwege huishuur; hij is hiermee verder gegaan volgens stadsrecht.
Verder, ook op dezelfde dag, heeft hij de eerste aanzegging gedaan voor 2 g.g. en 6 stuiver vanwege
mr Heymen Brant en is daarmee doorgegaan zoals het behoort.
Nr. 1152

FOLIO:

326v

DATUM:

12 december 1539

Berent Cappe doet zijn gicht en meldt dat hij namens Bernt van Reest en Willem van Wou op zondag,
nadat pastoor Arnt hier vandaan was gegaan, beslag heeft gelegd op de goederen die in de wedeme
waren en aan de pastoor toebehoorden. Toen hij dit mededeelde aan de schout, zei deze dat hij er
geen gedoe mee wilde hebben, want het betrof geestelijke goederen.
Nr. 1153

FOLIO:

326v

DATUM:

13 december 1539

Zwarte Berent doet zijn gicht en meldt dat hij namens Arent Coster op dezelfde dag dat de pastoor
wegging, beslag heeft gelegd op alle goederen in de wedeme.
Nr. 1154

FOLIO:

326v

DATUM:

13 december 1539

Johan Bitter, stalknecht, getuigt en gicht dat hij op St. Lucas, toen de vicecureit vertrok, namens Peter
van Nuys beslag heeft gelegd in de wedeme op alle goederen van de vicecureit. Hij is daarmee
doorgegaan volgens stadsrecht; bij de 2e aanzegging, stonden ze hem ook de 3e aanzegging toe,
zodat hij niet terug hoefde te komen.
Nr. 1155

FOLIO:

326v

DATUM:

16 december 1539

Peter Jansz, de stadskok, doet zijn gicht en meldt dat hij op 18 november namens Gheert Cluppell en
op 19 november namens Bernt Ottingesz beslag heeft gelegd op de goederen van priester Arnt in de
wedeme.
Nr. 1156

FOLIO:

327

DATUM:
245

20 november 1539

RAK inv.nr. 12

Bernt Kappe getuigt en doet zijn gicht dat hij op dezelfde dag dat de pastoor de stad uit moest, de
eerste aanzegging heeft gedaan namens Jan Droes van het beslag op de goederen van de pastoor
die in de wedeme waren; binnen 40 dagen heeft hij de 2e en 3e aanzegging gedaan.
Mr Hans Bussenschut getuigt en doet zijn gicht dat hij de 3e aanzegging gedaan heeft, alles volgens
stadsrecht.
Nr. 1157

FOLIO:

327

DATUM:

25 november 1539

Jacop Koppen, waard op de Burgel, is borg geworden. Thomas van Mullemem heeft aan Brigitte inde
Eenhoorn een handschrift in bewaring gegeven van Albert Jansz uit Harderwijk en Brigitte heeft dat
handschrift weer overgedragen aan Geert Baeck, waarvoor Jacop beloofd haar te vrijwaren. Mocht
Brigitte daardoor toch schade oplopen, dan belooft hij haar schadeloos te stellen.
Geert Baeck heeft beloofd Jacop Koppen te alle tijden te vrijwaren.
Nr. 1158

FOLIO:

327

DATUM:

2 december 1539

Henrijck van Wilsum is borg geworden.
Johan van Haerst uit Zwolle, gevolmachtigde van Bele, de weduwe van Geert Claesz, heeft hier mr
Heyman Brant gerechtelijk aangesproken om zekerheidsstelling van 8 h.p. per jaar bij het gerecht van
Zwolle en gemeld dat mr Heyman in de plaats van Goert Claesz zal staan en hem zal vrijwaren, alles
volgens de verklaring die mr Heyman afgelegd heeft onder het zegel van Kampen. Getuige belooft dat
Johan van Haerst uitsluitend zal spreken voor het gerecht van Kampen en dat hij zal voldoen aan de
uitspraak van de Raad.
Nr. 1159

FOLIO:

327v

DATUM:

6 november 1539

Jan Nabbe staat borg en heeft daarbij beloofd dat Thimen Dircksz, Lambert Bochorst en Engbert
Hermensz met recht aanspraak maken op de erfenis van Mette Bessels; zij zullen de uitspraak van de
Raad van Kampen accepteren. Hij is tevens borg voor het erfhuis zoals het stadsrecht bepaalt.
Nr. 1160

FOLIO:

327v

DATUM:

14 november 1539

Henrijck Messemaker is borg geworden en heeft daarbij beloofd ‘voor een mans lijf’, dat Cornelis
Jansz, alias Cleyn van Lewaerden, morgen vroeg om 8 uur voor recht zal staan. Eventueel zal
Henrijck Messemaker in zijn plaats gaan, om alles te horen wat de Raad over Cornelis te zeggen mag
hebben.
Nr. 1161

FOLIO:

327v

DATUM:

15 november 1539

Johan van Delden heeft gerechtelijk beloofd bij de huidige rechtbank te blijven en hij heeft tevens
beloofd binnen acht dagen naar de rechter in Haaksbergen te reizen, om met hem het handschrift
waarin hij schuldig wordt verklaard, te vergelijken. Mocht dit niet lukken, dan is hij bereid het vonnis te
accepteren en geld of onderpand te geven binnen veertien [dagen] volgens stadsrecht. Hij meldt ook
dat het document waarin hij veroordeeld wordt een bedrag noemt van 116 ph.g.
Nr. 1162

FOLIO:

328

DATUM:

2 september 1539

Wolter Messemaecker heeft als gevolmachtigde van Lubbert Stockman, Bredae gerechtelijk
aangesproken voor 7½ g.g. per jaar, omdat hij zich bedrogen voelde. Wolter heeft naar waarheid
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gezegd dat hij in deze kwestie met Bredae nergens anders zijn recht zal halen dan hier in Kampen en
zal accepteren wat hier door Schepenen en Raad zal worden bepaald.
Nr. 1163

FOLIO:

328

DATUM:

3 november 1539

Peter Volckertsz en Jan van Bourgonjen hebben gerechtelijk beloofd en staan borg voor alle
nagelaten goederen van wijlen Geertgen Lichthart, die Peter Backer nu in bewaring heeft, n.l. dat de
goederen niet vervreemd of verminderd zullen worden ten nadele van Geertgens erfgenamen. Peter
Backer belooft de borg schadeloos te stellen.
Nr. 1164

FOLIO:

328v

DATUM:

8 mei 1539

Johan Bitter getuigt en doet zijn gicht, dat hij op zondag na het overlijden van de pastoor, namens
Henrick ten Bussche zijn eerste aanzegging van beslag heeft gedaan op de goederen in de wedeme
en ook op het geld bij de kerkmeesters van St. Geertruyden Gasthuis. De rest is gegaan volgens
stadsrecht.
Zwarte Bernt heeft namens Henrick Kuynretorff op zaterdag na St. Victor de eerste beslaglegging
gedaan op de goederen van de pastoor voor 4 ph.g.
Nr. 1165

FOLIO:

328v

DATUM:

29 mei 1539

Gheert Traffkensz als borg voor Gheert Petersz, Arentken Brans, Geertken van Holten en Alyt, de
weduwe van Lubbert ten Hoeve, Henrick Albertsz uit Nijkerk namens zijn moeder, verder Ryck
Tymmerman als borg voor Peter Claesz uit Eemerens, Bye, zijn zuster, Johan Giesbertsz uit
Cortouhe(?), Zeger Giesbertsz, zijn broer, allen erfgenamen van wijlen Gheert Rijcksz; deze hebben
beloofd dat zij een borgstelling willen doen voor het erfhuis, voor de schulden en baten en de
eventuele aanspraken die gedaan kunnen worden.
Nr. 1166

FOLIO:

328v

DATUM:

7 augustus 1539

Gheert Santynck staat borg voor Buell Jacobsz, opdat Janneken Pilgrim noch binnen noch buiten
Kampen lastig gevallen zal worden over de goederen die wijlen Wendele Henrick Rijcx haar in
bewaring heeft gegeven en die zij nu overgedragen heeft aan Buell. Mocht Janneken of iemand
namens haar, daar schade van ondervinden, dan zal getuige haar schadeloos stellen.
Nr. 1167

FOLIO:

329

DATUM:

22 maart 1539

Goert van Lanckvelt, voorspreker, staat borg en heeft beloofd dat hij altijd voor Hille Sybrants zal
instaan, die volgens het schouten recht, voldaan heeft 4 g.g. afkomstig van een vrouwen tabbert en
twee tinnen schotels die haar voor 7 g.g. als onderpand waren gegeven door Merike, de vrouw van
Roelof Muller, die zij niet kan vinden om haar de waarde te laten weten. Getuige staat hiervoor te alle
tijden borg.
[ beschadigd en slecht leesbaar ]
Nr. 1168

FOLIO:

329

DATUM:

6 mei 1539

Henrick Saedelmaecker getuigt en meldt in zijn gicht dat hij namens Steven Brant op 11 of 12
december j.l. beslag heeft gelegd op het geld dat Sweer van Voerst, de landdrost, bij Thonis van
Doernick had staan en dat Thonis ook de 3e aanzegging toestond. Deze zei dat hij het graag even van
te voren had geweten; hij heeft nu zijn knecht direct naar de landdrost gestuurd en hij zou hem anders
eerder verwittigd hebben dat hij zijn schade had kunnen voorkomen.
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Toen getuige weg was gegaan bij Anthonis, zond deze zijn knecht achter hem aan om te vragen wat
het bedrag ook al weer was, maar dat was getuige vergeten; de schout had het bedrag genoteerd.
Nr. 1169

FOLIO:

329

DATUM:

8 mei 1539

Rutger de dienaar getuigt en meldt in zijn gicht dat hij drie beslagleggingen heeft gedaan, die hij
volgens het recht heeft voortgezet, op het geld dat het klooster in Brunnepe schuldig was aan wijlen
de vicecureit Johan van Hemsbergh t.b.v. een kind. De eerste aanzegging heeft plaats gehad op 15
maart j.l., dat was de zaterdag na Gregorius.
Nr. 1170

FOLIO:

329v

DATUM:

niet vermeld

Bernt Kuper(?) heeft getuigd ……
…. Jansz van de goederen van de vicecureit op de maandag na St. Victor …..
Verder heeft Bernt verklaard dat hij vanwege Gherit Brouwer bij de eerste aanzegging beslag heeft
gelegd op zondag en alles afgehandeld volgens stadsrecht.
[ beschadigd en deels onleesbaar ]
Nr. 1171

FOLIO:

329v

DATUM:

8 januari 1539

Swarte Bernt heeft getuigd en gegicht dat hij op woensdag voor Maria Magdalena namens Willem
Bloeme de eerste aanzegging heeft gedaan van beslaglegging op de goederen van Hermen Symonsz
en eveneens op zijn aandeel in het visgebied op Nateers; daarna heeft hij de procedure volgens recht
voortgezet.
Nr. 1172

FOLIO:

329v

DATUM:

20 januari 1539

Jan ter Helle heeft gerechtelijk beloofd en staat borg voor Jacob Wygers uit Deventer, dat hij alle
zaken die hij heeft met Jan van Delden hier voor de Raad van Kampen zal entameren en vervolgen
en zich zal houden aan de uitspraak die de Raad zal doen en er niet meer op terug zal komen.
Nr. 1173

FOLIO:

329v

DATUM:

4 maart 1539

Jan Petersz inde Buck staat borg voor Jan Remmeltsz aan de Kuinredijk vanwege de aanspraak die
hij doet op Anne Apteker, zodat hij nergens anders zijn recht zal halen dan hier voor de Raad.
Nr. 1174

FOLIO:

329v

DATUM:

10 maart 1539

Johan Bitter, stalknecht, getuigt en meldt bij zijn gicht dat hij namens Willem Vaeltgensz 3 pandingen
heeft gedaan, op de nagelaten goederen en maatschappen van wijlen Henrick, de zoon van Peter
Cremer, vanwege hetgeen Willem, namens Henrick, beloofd had aan Jan van Bommelen en vanwege
alle schulden die wijlen Henrick bij Willem had; de eerste aanzegging heeft plaats gehad op dinsdag
vóór Paulus Conversio en hij meldt dat hij de andere aanzeggingen gedaan heeft volgens stadsrecht.
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