GETUIGENISSEN EN GICHTEN 1542 - 1546

Nr. 1

FOLIO:

1

DATUM:

1542

Anno 01-03-1545 heeft de Raad eendrachtig afgesproken dat wanneer iemand gevraagd wordt een
getuigenis af te leggen over een bepaalde kwestie voor de rechtbank en de tegenpartij waartegen
getuigen hun getuigenis niet onder ede hebben bevestigd, als dan de tegenpartij wil dat getuigen de
eed wel af leggen, dan kost hen dit naar oud gebruik, voor elke getuige 2 stadsponden en het geld dat
dit opbrengt zullen de twee burgemeesters ontvangen voor hun eigen genoegen en profijt zonder daar
verder rekenschap over af te leggen.
Nr. 2

FOLIO:

2

DATUM:

28 januari 1542

-Tussen joffer Voorn, de weduwe van Jan Voorn en Herman Schene.
Bernt Metselaer en Henrijck Metselaer getuigen dat Herman Schene, voerman, afgelopen zomer de
deurposten van het huis van joffer Voorn in de Nieuwstraat kapot gereden heeft; op verzoek van joffer
Voorn hebben zij de deurpost aan één zijde gerepareerd, de andere deurpost konden zij niet
herstellen omdat deze te erg beschadigd was. Zij melden dat Hermen Schene hen heeft beloofd hun
arbeidsloon te betalen.
Nr. 3

FOLIO:

2

DATUM:

28 januari 1542

-Tussen Henrick van Wilssem en Willem Steenmetselaer.
Wernart Bolten getuigt dat wijlen zijn vader, Willem Bolten, gedurende 40 jaar en hij, getuige,
ongeveer 30 jaar, gewoond heeft bij de St. Nicolaas kerk naast Mette van Wardden. Het huis van zijn
vader was oud en bouwvallig en men vreesde dat het huis van Mette ernaast daardoor schade zou
oplopen. Hij meldt dat hij zich goed herinnert dat ongeveer 60 jaar terug, wijlen Lambert van den
Hoeve en de oude Henrijck Pael, burgemeesters, door de Raad zijn gestuurd om de huizen en erven
te bekijken; zij bevalen indertijd dat zijn vader Willem Bolten en Mette van Wardden in de doorgang
tussen hun huizen een boog zouden laten maken, zoals die nu nog bestaat, opdat beide huizen geen
schade zouden lijden van elkaar.
Nr. 4

FOLIO:

2v

DATUM:

28 januari 1542

-Tussen Cleyne Martten en Cleyne Wolterken.
Jonge Reyner en Evert Baers getuigen dat Cleyne Martten van Cleyne Wolterken een karveelschip
had gekocht, een dag of tien geleden, waar zij bij zijn geweest onder de Clocke en waar zij gehoord
hebben dat Cleyne Wolter beloofde aan Cleyne Martten dat hij het karveelschip zou laten repareren
zoals de scheepstimmerman voorschreef, op zijn kosten. Hij zei dat als 2 pond groot niet genoeg was,
hij meer geld mee moest nemen. Zij deden ‘handtasting’ en het zou in het stadsboek genoteerd
worden. Getuigen hoorden ook dat Cleyne Wolter beloofde aan Cleyne Martten dat hij bij ziekte,
oorlog of ander onheil, het schip niet van hem af zou nemen, wat hij ook in het stadsboek zou laten
noteren.
Nr. 5

FOLIO:

3

DATUM:

1 februari 1542

-Tussen Geerloff Backer en Lysken Blauwe.
Wernart Bernsz en Willem Reynersz getuigen dat ongeveer veertien dagen geleden omstreeks 10 uur
in de avond Lysken Blauwe bij hen kwam en vroeg of zij uit het huis van Jan Blauwe in de Nieuwstraat
een kastje wilden halen en naar haar huis brengen; zij zou hen daarvoor schadeloos stellen. Getuigen
wilden dat niet doen omdat het laat was en wilden dat zij eerst beloofde hen te vrijwaren t.o.v. de stad.
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Zij beloofde dat te doen en getuigen hebben het kastje gehaald en naar haar huis gebracht, waarvoor
zij hen tevreden heeft gesteld.
Nr. 6

FOLIO:

3

DATUM:

1 februari 1542

-Tussen Geert van Amstel en Geerloff Backer.
Claes Symonsz getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Jan Blauwe ongeveer drie weken geleden, toen
Lysken Blauwe kwam, ontboden door Anne via haar dienstmaagd; getuige was er aan het werk en
heeft gehoord dat Anne Dodens haar een kastje te koop aanbood. Zij werden het samen eens voor 8
ph.g. die Lysken direct betaalde. Anne wilde dat Lysken het kastje ’s avonds liet halen.
Claes van Drienhuysen getuigt hetzelfde.
Nr. 7

FOLIO:

3v

DATUM:

3 februari 1542

-Tussen Wolter Luytkensz en Cleyne Martten.
Dirck Albertsz getuigt dat hij ook zegsman was bij Wolter Luytken en Cleyne Martten in Deventer bij
de marktmeester, ongeveer vier of vijf weken geleden, waar beide partijen geruild hebben met
schepen, te weten: een karveel van Wolter en een schuytschip van Martten, zodat Wolter
de schuit en Martten het karveel zou krijgen. Martten zou daarbij 225 ph.g. toegeven in
koopmansgulden, te betalen in vier termijnen, m.i.v. Vastenavond 1543, één maal per jaar. Wolter zou
het karveel aan wal brengen, zodat het dicht gemaakt kon worden volgens de eisen van de
scheepstimmerman, op zijn kosten, dit geldt ook voor eventueel andere mankementen. Mocht er
oorlog komen of een ander onheil, zoals ziekte, dan zou Wolter hem redelijkerwijs niet lastig vallen
met de betalingen.
Schipper Edze getuigt hetzelfde, behalve het deel over ziekte en oorlog.
Nr. 8

FOLIO:

4

DATUM:

4 februari 1542

Anne Bartels getuigt dat Jochum Jan Gerrijtsz, de broer van haar man, was aangeklaagd bij de Raad
omdat hij haar geslagen had; zij meldt dat het gebeurd is omstreeks Midwinter toen zij met Jochum
Jan Gerritsz van Kampen naar huis ging. Zij kregen woorden onderweg en toen zij bij haar thuis waren
gekomen, heeft hij haar met zijn vuist geduwd zodat ze viel.
Willem Hermansz getuigt dat alles zo gebeurd is.
Nr. 9

FOLIO:

4

DATUM:

4 februari 1542

-Van Geert Doyrnek en schipper Draack.
Michiel Jansz getuigt dat Geert Doyrnek in Deventer aan de Welle kwam en aan Geert vroeg waar het
schip naar toe ging. Michiel antwoordde naar Kampen of naar Amsterdam. Geert vroeg weer waar de
schipper was en Michiel zei dat hij in de stad was. Even later kwam Geert weer terug met 2 zakken
schol, 2 stenen kannen met brandewijn en 2 strooien hoeden, die hij zelf aan boord bracht, hoewel
Michiel dat niet wilde, omdat het schip gehuurd was door de “Bergenaars” en de schipper had daar
niets over gezegd. Of er een zak met laken bij was of niet, dat weet Michiel niet.
Nr. 10

FOLIO:

4v

DATUM:

6 februari 1542

-Van Evert van Ens.
Kerstgen Gyse getuigt dat hij eergisteren omstreeks 11 uur voormiddag naar huis ging via de St.
Nicolaaskerk, toen Arent Lubbertsz trouwde met zijn bruid in aanwezigheid van de pastoor. Hij heeft
gezien dat Evert van Ens de bruidegom omver gooide, waarvoor de pastoor hem strafte en met de
wijwaterkwast op de arm sloeg. Evert zei: “sla me niet of ik sla je ook!” Getuige heeft niet gezien dat hij
opnieuw sloeg, maar zag dat Evert zijn arm, met de muts in de hand, naar de pastoor uitstak maar
weet niet of hij hem raakte.

2

Herman Thymensz getuigt dat hij ook in de kerk was en op de leuning van de bank zat voor het H.
Sacrament. Toen Evert de bruidegom omver gooide, zei de pastoor dat hij hier geen gevecht wilde
hebben en getuige zag dat de pastoor Evert met de wijwaterkwast op het lijf sloeg. Evert deed een
stap terug en viel de pastoor aan met de muts in zijn hand. Of hij de pastoor raakte, weet getuige niet.
De pastoor noemde Evert een landloper die gehangen moest worden, waarop Evert hem van repliek
diende.
Evert Staetemaker getuigt dat hij gezien heeft dat de pastoor Evert met de wijwaterkwast wilde slaan
omdat hij de bruidegom omver gooide. Hij hoorde de pastoor zeggen dat hij een boef was die
gehangen moest worden, waarop Evert van Ens antwoordde dat hij hem dat betaald zou zetten. Toen
de pastoor Evert met de kwast sloeg, weerde deze de slag af met zijn muts en raakte de pastoor op
de borst.
Nr. 11

FOLIO:

5

DATUM:

6 februari 1542

-Over dezelfde zaak.
Albert Willemsz getuigt dat toen Evert van Ens de bruidegom omgooide, de pastoor zei: “landloper,
wat doe je nu?” en hem met het hout van de wijwaterkwast op het lijf sloeg. Evert weerde de slag af
met zijn arm, de muts in zijn hand, maar of hij de pastoor geraakt heeft, weet hij niet.
Cornelis Dubbeltsz zag dat Evert van Ens de bruidegom omver gooide en hoorde de pastoor zeggen:
“jij, landloper, waarom doe je dat?” Hij meldt verder zoals getuigd is. Hij heeft niet gehoord wat Evert
terug zei tegen de pastoor.
Jaspar Geertsz getuigt hetzelfde als de voorgaande getuigen.
Nr. 12

FOLIO:

5

DATUM:

7 februari 1542

Hans Worst, Jan Vrancke, Roloff Backer en Jacop Bisscop getuigen dat zij ongeveer veertien dagen
geleden, na St. Michael, op Just [ Duits waddeneiland ] geweest zijn, waar zij hebben gezien dat
schipper Giesbert Fransz uit Amsterdam vanwege onweer daar aan land wilde gaan omdat hij zijn
grote mast kwijt was en op de fok aan land wilde komen in storm, hagel en sneeuw. Toen getuigen ’s
morgens het schip zagen, was het bijna aan land, maar was gestrand.
Nr. 13

FOLIO:

5v

DATUM:

8 februari 1542

Gheert Baeck getuigt dat hij ongeveer vier of vijf jaar geleden aan de kerkmeesters van de H. Geest
t.b.v. Bartolt Evertsz 50 g.g. zou betalen voor de provenier Johan ten Holte; hij heeft dit ook inderdaad
gedaan in de toen gangbare valuta, waarmee de kerkmeesters tevreden waren.
Nr. 14

FOLIO:

5v

DATUM:

8 februari 1542

-Tussen Johan van Ens en Jacop Claesz.
Lutger Jansdochter getuigt dat zij ’s anderendaags, ’s morgens toen Jan Michielsz en zijn vrouw
Armgart, de stiefdochter van Jan van Ens, hun eerste nacht hadden gehad, met Jan van Ens, Bernt
van Batman en Willem Michielsz bij zijn bed zijn geweest, waar zij hebben gehoord dat Jan Michiel
aan zijn vrouw Armgart als morgengift een bedrag van 50 g.g. gaf uit zijn goederen, waarvoor zij de
bruidegom bedankten. Getuige was heel blij evenals de andere bruiloftsgasten.
Nr. 15

FOLIO:

6

DATUM:

10 februari 1542

-Tussen Leffert Sticker en Lubbert van Geelmuden.
Ghysbert Thymensz en Jacop Vrancke getuigen dat zij ongeveer vijf jaar geleden als bootgezellen op
het schip van wijlen Herman inde Bock zijn geweest met bestemming Dantzig. Zij melden dat volgens
hen Lubbert van Geelmuden 6 of 6½ aam wijn in het schip had, waarvan Jacop Vrancke meldt dat hij
die wijn verkocht heeft.
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Nr. 16

FOLIO:

6

DATUM:

10 februari 1542

Hans Schynkell en Johan van Lochum getuigen dat zij goed weten dat tussen het huis van Thonis van
Trier ‘inde Steenre’ en dat van Johan van den Hoeve in de Oudestraat een goot loopt omdat er altijd
een drup is, nu ook nog, waardoor het water weg loopt en uitkomt op de plaats van Johan. Zij melden
dat er een loden pijp was waar het water doorheen liep, die Johan heeft laten weghalen in de periode
dat het huis van Thonis van Trier toebehoorde aan Hans Schynkell. Johan heeft Hans Schynkell
beloofd de pijp weer te laten herstellen.
Nr. 17

FOLIO:

6

DATUM:

11 februari 1542

-Tussen Jacop van Packbergen en Tyman van Groningen.
Thonis Hesselsz, Jan Hermansz en Jan van Ens getuigen dat Jacop van Packbergen het niet eens is
met Tyman van Groningen over een bepaalde vracht die ze samen zouden delen. Jacop wilde Tyman
hiervoor gerechtelijk aanspreken en getuigen zijn aanwezig geweest vóórdat dit gebeurde en hebben
gehoord dat Tyman van Groningen bereid was bemiddeling in het conflict te accepteren.
Nr. 18

FOLIO:

6v

DATUM:

13 februari 1542

-Tussen Jan van Hasselt en Hans Schinkell.
Albert Arentsz, Thys Coelgreeff, Laurens Dreger, Lubbert van Ens en Jan Mathysz getuigen dat zij
omstreeks St. Michael aanwezig zijn geweest buiten de OLV-poort, waar Hans Schinkell een grote
hoeveelheid rijshout had staan. Hoewel Johan van Hasselt een partij wijn in zijn potschip zou laden,
zagen getuigen dat Jan 7 bossen rijshout van de partij nam, en niet meer, waar hij de wijn bovenop
zette. Zij melden dat Jan van Hasselt beloofde dat hij Hans Schinkell de 7 bossen wel betaald zou
hebben, als Hans toen thuis was geweest.
Nr. 19

FOLIO:

6v

DATUM:

15 februari 1542

-Tussen Willem Tymensz en de kinderen van Egbert Platvoet.
Hans van Osenbrugge en Peter Poss getuigen dat Willem Tymensz momber is geweest over de
kinderen van Egbert Platvoet. Zij melden dat zij veel jaren geleden aanwezig zijn geweest bij getuige
Hans, waar zij gezien hebben dat Willem de kinderen op correcte wijzen hun aandeel in de nagelaten
goederen heeft gegeven, waarvan hij de administratie beheerde, waarvoor de kinderen hem bedankt
hebben.
Nr. 20

FOLIO:

7

DATUM:

27 februari 1542

-Tussen Henrick van Dieffholt en de weduwe van Jacop Hoff.
Goesen Jansz en Wynolt Corvemaecker getuigen dat zij twee jaar geleden gewerkt hebben aan de
sluis op de Zwartendijk en dat de dijkgraaf, wijlen Jacop Hoff, hen toestemming gaf om de koeien daar
apart te zetten. Zij melden dat Jacop Hoff hen voor het schutten van de koeien 1 ph.g. voor het gelag
gaf, waar zij ook van genoten hebben. Henrick van Dieffholt heeft borg gestaan voor de ph.g. van het
gelag.
Nr. 21

FOLIO:

7

DATUM:

1 maart 1542

-Tussen Alyt, de weduwe van Laurens Catgens en Claes van Parijs.
Johan Suere en Alffert van den Vene getuigen dat Claes van Parijs afgelopen jaar de brandenwijn
accijns in pacht heeft gehad en dat zij aanwezig zijn geweest bij hem thuis toen Alyt, de weduwe van
Laurens Catgens, met Claes overeen kwam dat zij een jaar vrij mocht tappen volgens het charter
daarover, geschreven door Jan Suere.
Nr. 22

FOLIO:

7

DATUM:

4

1 maart 1542

-Tussen Lambert van Santen en Bernt Gaetsitten.
Henrijck Hodde getuigt dat hij ongeveer drie jaar geleden aanwezig is geweest in de Barse waar
Lambert van Santen en Bernt Gaetsitten hun handeltjes afrekenden van ossen, laken en andere
goederen, die zij samen hadden geregeld. Hij meldt dat hij zich herinnert dat er bij het afrekenen
afgesproken werd, dat Lambert van Santen aan Jacop van Graes een bepaald bedrag zou betalen,
maar of dit aan beide zijden geaccepteerd werd, weet getuige niet zeker.
Bernt Ottinck getuigt dat hij ook bij de afrekening tussen Lambert en Bernt aanwezig was en dat er
woorden vielen over de betaling aan Jacop van Graes, maar hij heeft niet gehoord wat er hierover
afgesproken werd.
Claes van Grimbergen getuigt hetzelfde en meldt dat hij bij het afsluiten van de afrekening hoorde dat
Lambert aan Bernt extra zou geven 7½ gulden, hij weet niet in welke valuta, en Lambert zou daarvoor
het geld ontvangen afkomstig van de ossen, die Bernt in de Wijnkelder had verkocht en onderweg
waren naar Hamburg.
Gyse Haeck getuigt dat hij met Bernt Gaetsitten en Bernt Brouwer gehandeld heeft in ossen en dat hij
ongeveer drie jaar geleden met Bernt Brouwer in Zwolle een bepaald aantal ossen verkocht heeft en
dat zij, toen ze terug waren in Kampen, het geld samen gedeeld hebben. Lambert van Santen had
met Bernt Gaetsitten een aandeel in diezelfde ossen en getuige meldt dat hij de afrekening van de
ossen aan Bernt schriftelijk deed en dat Bernt het papier in zijn buidel borg. Toen Lambert een tijd
later Bernt vroeg naar de afrekening, hoorde getuige dat Bernt antwoordde dat hij de afrekening kwijt
was en hem niet meer kon vinden. Hij zei ook nog tegen Lambert dat hij op zijn aandeel van de ossen
een verlies van 10 ph.g. had geleden.
Nr. 23

FOLIO:

8

DATUM:

1 maart 1542

-Tussen Jan Suere en de weduwe van Claes van den Veen.
Henrick Hodde, Henrijck van Cleeff, Alffert van den Veen en Jochum van Mullem getuigen dat zij op
10 februari j.l. aanwezig zijn geweest in de Barse waar de onenigheid tussen Alffert van den Veen en
de weduwe van Claes van den Veen werd besproken. Jan Suere meende enige aanspraak te hebben
op de weduwe en getuigen melden dat de aanwezige familieleden van beide partijen wilden dat de
kwestie zou worden voorgelegd aan anderen om een minnelijke schikking te realiseren. Jan Suere
antwoordde hierop dat hij niet hoefde te beloven wat hij kon bewijzen en wat hij niet kon bewijzen,
wilde hij wel beloven. Hierop kozen beide partijen hun vertegenwoordigers, n.l. Johan Thonis voor de
weduwe en Henrijck van Cleeff voor Jan Suere.
Nr. 24

FOLIO:

8v

DATUM:

2 februari 1542

-Van Lutgart Jacobsdochter.
Anna Jans, de vrouw van Jan Hansz, getuigt dat zij aanwezig is geweest ongeveer twee jaar geleden
in haar eigen huis, toen wijlen Peter Wychersz t.b.v. Lutgart Jacobsdr 5 g.g. gaf voor 2 jaar
achterstallige rente of pacht gevestigd op het erf van Hans Mullenar in Blankenham en dit bedrag zou
Anna op verzoek van Peter aan Lutgart betalen. Anna heeft dit betaald aan Peters erfgenamen, n.l.
aan zijn schoonzoon.
Rembolt Petersz, onze burger, getuigt dat Peter Wychersz, rentmeester van St. Katrijnen, hem 10
Gelderse rijders gaf, waarvan getuige aan Lutgart Jacobs jaarlijks 1 mud rogge zou geven; hij heeft dit
één jaar gedaan, maar de 10 rijder heeft hij moeten betalen aan de erfgenamen van wijlen Peter
Wychersz. Toch zei Peter in aanwezigheid van Rembolt tegen Lutgart, toen hij die 10 rijder ontving,
dat ze bestemd waren voor haar als hij zou sterven eer Rembolt uit het oosten terugkwam.
Nr. 25

FOLIO:

8v

DATUM:

4 maart 1542

-Van Lambert van Santen en Bernt Gaetsitten.
Sander van Gaelen getuigt dat hij afgelopen zomer bij mr Jacop van Graes is geweest, waar ook
Bernt Gaetsitten was en zij spraken over de commerciële activiteiten die zij samen hadden. Getuige
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hoorde o.a. dat mr van Graes Bernt Gaetsitten naar de afrekening vroeg en dat Bernt daarop
antwoordde, dat hij de afrekening verbrand had of verloren; hij wist niet waar hij gebleven was.
Nr. 26

FOLIO:

9

DATUM:

5 februari 1542

-Tussen Kunne Ravens en Lubbert van Ens.
Geertgen Volkers getuigt dat zij ongeveer twee jaar geleden drie weken gewoond en gediend heeft als
dienstmaagd bij Lubbert van Ens, schipper, en dat zij toen op zijn bevel en tot zijn behoefte bij Kunne
Ravens in mengelen en kwartkannen Joppen bier en koite gehaald heeft, traan en kaarsen zonder
geld; hoeveel zij gehaald heeft en wat het kostte, weet zij niet.
Nr. 27

FOLIO:

9

DATUM:

6 februari 1542

-Tussen mr Jan ter Stege en mr Geert Clockgieter.
Goossen Stadthalder getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden een brief naar Leeuwarden
gebracht heeft van mr Jan ter Stege, bestemd voor Anthonis van Heest, wonend in de Vier
Heemskinderen in Leeuwarden. Toen getuige aan Anthonis vroeg of hij geen antwoord wilde
schrijven, antwoordde deze dat zo lang hij het charter niet kreeg, hij hem niet zou betalen.
Getuige heeft de boodschap aan mr Jan ter Stege overgebracht.
Nr. 28

FOLIO:

9v

DATUM:

6 maart 1542

-Tussen Heyman Elegast en Gheert Buter.
Henrijck ter Laer getuigt dat hij in 1532 in Amsterdam heeft ontvangen uit het schip van Johan Petersz
drie last teer, toebehorend aan Heyman Elegast; omdat de hoeveel niet geheel juist was, heeft
Heyman getuige nog drie vaten teer gezonden via schipper Hessell, die getuige in Amsterdam heeft
verkocht aan Peter Kijs en Sasse, de last voor 21 koopmansgulden. Verder heeft getuige ontvangen
t.b.v. Heyman Elegast van Jacop Schaepscheerder 15 koopmansgulden en van Doye 13
koopmansgulden. Hij meldt dat hij van het geld van deze drie last teer op bevel van Heyman Elegast
betaald heeft aan Gheert Buter als momber t.b.v. Goykens zoon, 69 koopmansgulden, Hollandse
valuta, alles volgens zijn rekeningenboek op bladzijde 156.
Nr. 29

FOLIO:

9v

DATUM:

6 maart 1542

-Over dezelfde zaak.
Gheert Stackhouwer getuigt dat hij ongeveer negen of tien jaar geleden aanwezig is geweest bij Geert
Buter, waar hij gezien heeft dat Heyman Elegast Geert Buter, als momber, een bepaald bedrag
betaalde t.b.v. Goykens zoon, n.l. 1 g.g. voor 28 stuiver Brabants, 1 dubbele dukaat voor 4
koopmansgulden, keizers kronen voor 1½ koopmansgulden, keizers gulden voor 20 stuiver Brabants
en Hoorns gulden voor 12 stuiver Brabants; voor bepaald wit [zilver ] geld Hollandse valuta, hoeveel
dat was, weet hij niet meer.
Nr. 30

FOLIO:

10

DATUM:

8 maart 1542

-Tussen Jan Berentsz en Egbert Aertsz.
Hille Everts getuigt dat ongeveer een maand of zes weken geleden bij hen zat te drinken Jan Berntsz
met Egbert Aertsz; getuige heeft toen gehoord dat Egbert Aertsz van Jan Berntsz 4 el Kamper ‘puyck’
kocht, de el voor 20 stuiver Brabants van 15 plakken voor de stuiver. Omdat zij het niet eens konden
worden, hebben beiden de zaak aan getuige overgedragen d.m.v. handtasting. Zij heeft beslist voor
de aankoop van de 4 el puik Kamper laken, dat de el 20 stuiver Brabants van 15 plakken voor de
stuiver zou kosten en daarna heeft Egbert Aertsz 1 vaan Hamburger bier betaald voor de wijnkoop. Er
werd niet afgesproken dat Jan Berntsz daaraan moest bijdragen.
Rotger Jansz getuigt hetzelfde.
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Nr. 31

FOLIO:

10

DATUM:

8 maart 1542

-Tussen Rutger Schuerman en Jan Schepeler uit Zwolle.
Gheert van Hasselt getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden aanwezig is geweest bij Henrijck
Maeler in de Eenhoorn, waar hij heeft gezien en gehoord dat Rutger Schuerman een ruin en Jan
Schepelaer uit Zwolle een hengst had, die zij onderling wilden ruilen, zodat Rutger de hengst en Jan
de ruin zou krijgen. Rutger zou Jan er 2 rijder gulden bij betalen. Rutger Schuerman zou naar Zwolle
komen om te bekijken of hij de hengst wilde hebben; als hij hem niet wilde hebben, ging de ruiling niet
door.
Nr. 32

FOLIO:

10v

DATUM:

9 maart 1542

Reyner Berentsz getuigt dat hij afgelopen maandag ’s morgens voor negenen met zijn zwager, drager,
uit het huis van Bernt Schoemaecker in de Broederstraat 1 ingepakte mand met zalm heeft gedragen
naar het karveelschip dat naar Amsterdam zou vertrekken.
Nr. 33

FOLIO:

10v

DATUM:

9 maart 1542

-Tussen Evert van Hardenberch en Arent Lubbertsz.
Mr Henrijck Albertsz en Luythien Schroer getuigen dat er enige onenigheid was tussen getuigen en
hun adherenten enerzijds en Arent Lubbertsz en ettelijke buitenlui uit Oostenwolde anderzijds en dat
er bemiddeld werd omstreeks Kerstmis bij Evert van Hardenberch thuis. Er werd daar voor 1 g.g.
gegeten en gedronken en men sprak af dat Arent Lubbertsz met de boeren uit Oosterwolde een ½
g.g. en getuigen met hun adherenten de andere ½ g.g. zouden betalen; getuigen hebben dit ook
gedaan.
Nr. 34

FOLIO:

11

DATUM:

10 maart 1542

-Van Femme Busch.
Mr Goetsen de stadstimmerman getuigt dat hij van Femme Busch een brief ontvangen heeft van 5
ph.g. per jaar, waarvoor hij haar 100 ph.g. heeft gegeven, de stuiver van 15 plakken.
Nr. 35

FOLIO:

11

DATUM:

13 maart 1542

-Tussen Griete, de weduwe van Claes van Ens en Jan van Oosten.
Peter Stouvesant en Jan Francke getuigen dat zij ongeveer veertien dagen of drie weken geleden bij
Jan Veen zijn geweest, waar de weduwe van Claes van Ens en Jan van Oosten onenigheid hadden
over 26½ ph.g., afkomstig van een scheepsdag op rekening van de weduwe van Claes van Ens en
nog van 8 ph.g. die zij van ouds her kreeg. Getuigen melden dat zij namens Jan van Oosten wilden
dat Griete, de weduwe, Jan nog een jaar uitstel zou geven voor het terugbetalen van het geld. Zij
wilden daarvoor borg staan en bewerkstelligen dat Jan van Oosten haar daarvoor een kwart boter of
een vet varken zou geven. Griete wilde het niet doen want volgens haar was Jan haar nog meer geld
schuldig. Als getuigen borg wilden staan voor het gehele bedrag, dan wilde ze hem wel een jaar uitstel
geven, maar getuigen wilden dat niet.
Nr. 36

FOLIO:

11v

DATUM:

13 maart 1542

-Tussen Dirick Brouwer en Claes Dubbeltsz.
Jan Droes getuigt dat ongeveer een jaar geleden op de brug bij hem kwamen Claes Dubbeltsz en
Dirick Brouwer en hem te kennen gaven dat zij opnieuw met elkaar overeen waren gekomen dat Dirick
Brouwer het huis van Claes Dubbeltsz met de brouwerij in de Oudestraat zou huren voor 18 g.g. per
jaar en beide partijen hadden het recht de huur twee jaar van te voren op te zeggen.
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Jan Brouwer getuigt dat hij gehoord heeft dat Dirick Brouwer aan Claes Dubbeltsz 18 g.g. per jaar
huur zou betalen, maar hoe zij tot overeenstemming zijn gekomen en wat de verdere voorwaarden
zijn, weet hij niet.
Nr. 37

FOLIO:

11v

DATUM:

14 maart 1542

-Tussen Anna de Meystersche en Kathrijne Craemwaerster.
Alyt, de vrouw van Coert Glasemaecker, getuigt dat Kathrijne Craemwaerster ongeveer driekwart jaar
ziek thuis heeft gelegen en dat zij drie of vier heelmeesters heeft gehad die haar niet hebben kunnen
helpen. Tenslotte is zij bij Anna de Meystersche van Osenbrugge gekomen die haar een tijd heeft
behandeld, zodat zij nu, met behulp van een stok, achter het huis kan lopen. Kathrijne is van mening
dat Anna de Meystersche haar beter heeft geholpen dan de andere heelmeesters. Getuige meldt dat
zij gehoord heeft dat Kathrijne en Anna met elkaar overeen gekomen zijn, dat als Anna haar kan
genezen, dan zal Kathrijne haar het bedrag betalen dat door twee wijze mannen zal worden
vastgesteld.
Eefse, de dienstmaagd van Peter opt Trapken, getuigt dat zij Kathrijne soms heeft helpen verbedden
voordat Anna de Meystersche haar behandelde. Zij meldt dat ze goed weet dat Kathrijen nu beter is
dan tevoren.
Alyt Baers getuigt hetzelfde.
Nr. 38

FOLIO:

12

DATUM:

15 maart 1542

-Tussen Thonis Touwslager en Gerrijt Francke.
Lubbert van Noorthoorn en Bernt Touwslager getuigen dat er onenigheid was tussen Thonis
Touwslager en Gerrijt Francke afkomstig van een tros die Thonis Touwslager gemaakt had. Getuigen
zijn afgelopen zomer aanwezig geweest in de Engell bij Jan Gerrijtsz, waar zij bemiddeld hebben in de
onenigheid. Zij hebben uitgesproken dat Gerrijt Francke de tros zou krijgen en betalen en verder zou
Thonis Touwslager hem als tegoed geven 18 pond touw. Gerrijt Francke gaf daarop 5 stuiver
Brabants voor de wijnkoop en beide partijen waren tevreden.
Nr. 39

FOLIO:

12v

DATUM:

15 maart 1542

-Tussen Jan Droes en mr Geert Pannebacker.
Thys van Heell getuigt dat hij ongeveer veertien dagen voor Vastenavond bij de Eenhoorn onder de
Clocke kwam bij mr Geert Pannebacker, die hem vroeg of zijn huis achter de Nieuwe Muur, naast zijn
woonhuis, leeg stond; hij wilde dat huis n.l. huren om er spiering te zouten. Mr Geert Pannebacker
antwoordde dat Jan Droes het nog in huur had tot Pasen en dat hij er zijn paarden, koeien en kalveren
in had staan, waardoor hij het huis beschadigde. Zodra Jan niet meer huurde, wilde mr Geert hem het
huis wel verhuren.
Nr. 40

FOLIO:

13

DATUM:

21 maart 1542

-Tussen Arent Lubbertsz en de erfgenamen van wijlen Gerbrich van Loenen.
Andries Timmerman en Johan van Sonsbeke uit Zwolle getuigen dat zij ongeveer 25 jaar geleden
aanwezig zijn geweest met wijlen priester Peter van Collem, mr Ricolt scheepstimmerman en anderen
in de Marienborch, waar zij samen de koop hebben helpen maken tussen Arent Lubbertsz en wijlen
Gerbrich van Loenen, waarbij Arent van Gerbrich een huis en erf kocht op de Vloeddijk, waar Arent nu
nog in woont.
Nr. 41

FOLIO:

13

DATUM:

-Van Lambert Snoeck en Janneken Schepelaer.
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22 maart 1542

Ernst Maelre en Anna Blauwe getuigen dat, nadat Janneken Schepelaer en Lambert Snoeck elkaar
trouw hadden beloofd en zouden gaan trouwen, Janneken bij hen kwam, triest en met behuilde ogen,
en te kennen gaf dat Albert Snoeck en zijn broer Lambert haar hadden ontboden bij de pastoor in de
wedeme, om daar van de trouwbelofte ontheven te worden. Zij klaagde dat ze bedrogen was, dat haar
van alles beloofd was en haar veel was wijs gemaakt; ze begreep nu dat er niets van waar was wat
Lambert haar had gezegd. Getuigen hebben Janneken erop attent gemaakt dat zij vaak woorden met
Lambert had en dat beiden oud en wijs genoeg waren om nu samen naar de wedeme te gaan om
daar hun mond open te doen en dat het verstandiger was om niet met elkaar te trouwen. Anna Blauw
heeft ook nog gezegd dat zij hem wilde gaan halen om te bezien met de familie van weerszijden of er
een tussenoplossing was, waarbij partijen elkaar konden verdragen en tevreden konden zijn.
Toen Anna de familieleden en wijze mannen bijeen had gehaald, Albert Snoeck met zijn vrouw en
anderen, ging Albert eerst tekeer tegen Janneken. Toen hem gevraagd werd naar de waarde van zijn
broeders goederen, zei hij dat hij dan ook wel wilde weten wat de waarde van haar goederen was.
Janneken was van mening dat ze die vraag niet hoefde te beantwoorden, wat ze had, dat was van
haar en deed niet onder voor zijn goederen, maar zij wist het ook niet.
Wat betreft de goederen van Lambert Snoeck, heeft Albert tenslotte na veel gepraat, te kennen
gegeven dat de goederen van zijn broer wel 70 enkele ph.g. waard waren, waarvan 40 contant als hij
haar de kerkgang verschuldigd was. De andere 30 ph.g. zouden pas beschikbaar komen als de ossen
vet waren en verkocht werden, daar kon hij borg voor staan. Zij wilde de 30 ph.g. nu hebben, maar dat
ging niet zo maar, uiteindelijk was ze bereid om even geduld te hebben, Albert was er zeker van dat
de koeien het geld zouden opbrengen. Getuigen melden nog dat Janneken van hem nog een gouden
ring zou krijgen en een nieuwe tabbert vóór dat zij kerkelijk met hem zou trouwen.
Geertruyt, de weduwe van Robert Engbertsz, getuigt dat zij aanwezig is geweest met wijlen haar man
bij Ernst Maeler, toen het huwelijk tussen Lambert Snoeck en Janneken Schepaelaer weer werd
besproken. Zij heeft ook gehoord dat na veel harde woorden en wederwoorden, Albert Snoeck
openlijk toegaf dat zijn broer Lambert wel 70 ph.g. bezat die hij haar zou brengen, 40 ph.g. direct en
de andere 30 als de ossen verkocht waren. Albert zou hier borg voor staan. Over de goederen van
Janneken Schepelaer meldt zij, dat zij gehoord heeft dat Janneken niet bereid was hier informatie
over te geven en dat zij dat eigenlijk ook niet kon, maar dacht dat ze evenveel waard waren als de
goederen van Lambert. Zij meldt verder dat Janneken naderhand zei tegen Lambert dat hij haar ook
een gouden ring had beloofd en een nieuwe tabbert. Lambert beaamde dit en zei dat zij die ook zou
krijgen.
Jacop Maeler getuigt hetzelfde, dat hij aanwezig was toen het huwelijk tussen Lambert en Janneken
opnieuw werd besproken. Hij heeft gehoord dat Albert Snoeck veel onbehoorlijke woorden gebruikte
tegen Janneken en toen er door de familie gevraagd werd naar de waarde van de goederen van zijn
broer Lambert, (daarvoor waren ze immers gekomen), heeft Albert Snoeck tenslotte gezegd dat hij
ook de waarde van Jannekens goederen wilde weten, wat zij weigerde. Zij dacht dat het wel ongeveer
zo veel zou zijn als van Lambert. Uiteindelijk deelde Albert mee dat de goederen van zijn broer wel 70
ph.g. waard waren, 70 gulden contant en de rest na verkoop van de ossen. Hier stond hij voor in.
Partijen waren hier tevreden mee en het huwelijk werd opnieuw afgesproken. Getuige heeft nog
gezegd dat het huwelijk niet slecht kon aflopen, omdat elk het een en ander achterhield over zijn
bezittingen.
Hij getuigt ook nog dat Janneken een gouden ring en een nieuwe tabbert beloofd was vóór de
kerkelijke inzegening.
Nr. 42

FOLIO:

15v

DATUM:

22 maart 1542

-Van Willem Rippertsz.
Reyner Trulman getuigt dat hij een tijd lang als hoofd-bootsman gevaren heeft naar het oosten op het
schip van wijlen Herman Petersz en toen ze in Greifswald in de haven kwamen, werd het schip van
wijlen Herman Petersz aangehouden in naam van Jan Ransomven, namens diens broer Pauwell
Ransomven en Wolff Gryse, burgemeester van Itzehoe; zij beweerden dat ze nog 800 g.g. tegoed
hadden van de burgemeester van Kampen, Cornelis Joestsz, en daarom moest Herman Petersz naar
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Deventer reizen om dit zijn reders te melden en zich te verantwoorden. Cornelis Joestsz had part noch
deel aan het schip noch aan de goederen en toen de schipper naar Deventer was vertrokken, hebben
Jan Ransomven en Wolff Gryse, de burgemeester, een hoeveelheid vis uit Bergen en andere
goederen, uit het schip gehaald, hoeveel precies weet getuige niet.
Johan Diricksz getuigt hetzelfde.
Nr. 43

FOLIO:

16

DATUM:

23 maart 1542

-Tussen Albert Seylemaecker en de weduwe van Albert van Acken met haar adherenten.
Francke Claesz en Lubbert Jansz getuigen dat Albert Seylemaecker vijf balken van Albert van Aecken
geleend had om daarmee zijn schip aan land te krijgen en daarbij twee balken had gebroken.
Ongeveer 9 jaar geleden zijn getuigen aanwezig geweest in Amsterdam, toen Albert Seylemaecker en
Albert van Aecken deze balken goed en in der minne hebben afgerekend.
Nr. 44

FOLIO:

16

DATUM:

27 maart 1542

-Tussen joffer Katharina van Wilssem en Willem Jelysz.
Evert Valckenaer getuigt dat hij een tijd geleden aanwezig is geweest in Clarenwater toen Willem
Jelysz van jfr Katharina van Wilssem in Clarenwater een huis en erf zou kopen in Kampen, in de
Nieuwstraat. Hij heeft daarbij o.a. gehoord dat jfr Katharina aan Willem Jelysz te kennen gaf, dat bij
het huis een dijk hoorde. Willem antwoordde dat hij dat wel wist, want hij was er geweest. Daarop zijn
zij het eens geworden.
Jacop Gysbertsz getuigt dat Willem Jelysz een bepaald huis en erf wilde kopen in de Nieuwstraat,
waar een dijk bij hoorde; hij is met Willem op de dijk boven de poort geweest om hem te bezichtigen.
Nr. 45

FOLIO:

16v

DATUM:

27 maart 1542

-Tussen Jan Geertsz en Claes Ruyter.
Hermen Schene getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden aanwezig is geweest bij Gert Smyt toen
Claes Ruyter aan Jan Geertsz een mate land verhuurde bij St. Cathrine voor twee jaar, voor 10 h.p.
per jaar. En bovendien zou Johan hem gratis drie voeder hooi brengen, twee dagen helpen met sloten
graven en een maand lang twee koeien weiden.
Nr. 46

FOLIO:

16v

DATUM:

27 maart 1542

-Van Jan Brant gevangen.
Ricolt Albertsz getuigt dat hij op afgelopen Sacramentsdag ’s morgens een bepaalde paarden pley(?)
haalde buiten de Kalverhekken poort en toen hij daarmee in de stad kwam, liep bij de
Kalverhekkenbrug Jan Brandt hem tegemoet en vroeg hem wat hij daarmee van plan was. Getuige
antwoordde dat hij het voor het H. Sacrament wilde strooien, waarop Jan Brandt vroeg of hij soms de
vlooien eruit wilde jagen.
Nr. 47

FOLIO:

17

DATUM:

27 maart 1542

-Van Egbert Backer.
Johan Dirx getuigt dat hij ongeveer veertien dagen of drie weken geleden heeft gezien dat Egbert
Backer voor de deur van Alyt Keyser in de Geertsstraat van der Aa, stond te praten met Elsken, die
zijn dienstmaagd is geweest en bij wie Egbert een kind heeft gekregen. Elsken stond binnen voor het
raam en waar zij het over hadden, weet getuige niet. Hij heeft heel vaak gezien en op verschillende
tijdstippen, dat Egbert Elsken etenswaren liet brengen door de meid die hij nu heeft.
Henrijck van Recklinghusen getuigt dat hij Egbert Backer ook heeft zien praten met Elsken voor de
deur van Alyt Keyser, maar hij weet niet waarover zij spraken; verder heeft hij niets gezien.
Pauwell Backer getuigt dat hij een keer gezien heeft dat Elsken bij Egbert Backer brood haalde,
verder niets.
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Elsken Selle getuigt dat zij ook Egbert Backer met Elsken, zijn dienstmaagd, voor de deur heeft zien
praten en ook dat Egbert haar dikwijls eten liet brengen.
Griete Schotteler getuigt hetzelfde en meldt bovendien dat zij gezien heeft dat Egbert bij haar naar
binnen is gegaan.
Lysken Bernts getuigt dat zij vanmiddag gezien heeft dat de dienstmaagd van Egbert Backer Elsken
eten heeft gebracht en zij heeft Elsken ook zien zitten bij Egbert thuis voor de haard, nadat het Egbert
verboden was haar te verlaten.
Lysbeth, de vrouw van Venloe, getuigt dat zij ook gezien heeft dat Egbert Backer met Elsken stond te
praten en dat hij haar eten heeft laten brengen.
Jutte, de vrouw van Jan Backer, getuigt hetzelfde en heeft gezien, toen Gheese, de vrouw van Egbert
Backer, bevallen was afgelopen zondag, dat Elsken bij Egbert naar binnen wilde gaan; zij meldt dat
haar man, Jan Backer, het haar verhinderd heeft, zodat ze niet naar binnen kon.
Nr. 48

FOLIO:

17v

DATUM:

28 maart 1542

-Tussen Jochum Kannegieter uit Zwolle en Ludolff van Deventer.
Lubbert van Geelmuden en Mouwer Dircxsz getuigen dat zij gisterenmiddag zaten te drinken in de
Zilveren Helm bij Albert Kuyritser onder de Clocke, met Jochum Kannegieter uit Zwolle en Ludolff van
Deventer en nog andere mensen. Jochum en Ludolff zaten aan de speeltafel en kregen tijdens het
spelen onenigheid en scholden elkaar uit. Tenslotte verliet Jochum Kannegieter het huis en daagde
Ludolff uit naar buiten te komen. Ludolff ging niet naar buiten zoals de aanwezigen wilden en daarom
kwam Jochum weer binnen en ging Ludolff weer tegen hem tekeer. Hij zei o.a. dat hij het een en
ander van hem wist, maar wilde niet zeggen wat.
Albert Kuyritser, de waard van de Zilveren Helm, getuigt dat alles gebeurd is zoals beschreven is.
Nr. 49

FOLIO:

18

DATUM:

30 maart 1542

-Tussen Jacop van den Kercken en Henrijck Roede uit Elburg.
Ambrosius Kistemaecker getuigt dat jaren geleden in Wilsum aan de H. Geest twee halve erven in
Kamperveen gegeven zijn, zoals in de documenten is vastgelegd. Hij weet heel goed dat de twee
halve erven afkomstig zijn van de nakoop van de ouders en familieleden van van den Kercken en dat
zij de twee halve erven de laatste 50 jaar als rentmeesters van de H.Geest in Wilsum verpacht hebben
en de rente ervan weer gebruikt hebben t.b.v. de H. Geest in Wilsum. Getuige meldt verder dat de
ouders van Jacop van de Kercken naaste familieleden zijn geweest van wijlen Goyken Gyethoorn, van
wie Jacop van den Kercken nu de naaste bloedverwant is.
Zuster Anna Hermans in het Buitenconvent meldt dat zij goed weet dat de laatste 40 jaar de leden van
de familie van den Kercken de goederen van de H. Geest in Wilsum bewaard en beheerd hebben en
dat ettelijke familieleden van het kerkvolk hebben de nog in leven zijnde mede-zusters van wijlen
zuster Giele Roede in het Buitenconvent gevraagd om de goederen te beheren. Na het overlijden van
zuster Giele Roede hebben haar familieleden het beheer overgenomen en getuige meldt dat zij altijd
gehoord heeft dat het kerkenvolk de laatste zijn geweest die de goederen van de H. Geest in Wilsum
beheerd hebben.
Nr. 50

FOLIO:

18v

DATUM:

3 april 1542

-Tussen Albert van Herick en Volcker van Blockzijll.
Jan Geye, Jan Blauwe en Lubbert van Heerden getuigen dat zij omstreeks Midwinter zaten te drinken
bij Albert van Herick in de Zilveren Helm met Volcker van Blockzijll en anderen. Omdat ze ergens
anders wilden gaan drinken maar het bier bij Albert wilden halen, wilde Albert weten wie aansprakelijk
was voor de consumpties. Volcker van Blockzijll bood zich aan en op zijn naam werd het bier gehaald.
Nr. 51

FOLIO:

18v

DATUM:

11

6 april 1542

Coen Ross, Tys van Aken, Roloff Henricksz en Geert inde Raam getuigen dat zij goed weten dat
Johan Jansz en zijn broer Albert echte kinderen zijn van wijlen Johan Florisz alias van Gogh of Johan
Loit, en wijlen Wyncken, zijn echtgenote.
Nr. 52

FOLIO:

19

DATUM:

19 april 1542

-Tussen mr Godtschalck ten Indijck en de erfgenamen van Jaspar ten Holte.
Mr Johan Mathysz en Johan Thonis getuigen dat er onenigheid was tussen mr Godtschalck enerzijds
en Herman Splijtsloff uit Zwolle namens de erfgenamen van wijlen Jaspar ten Holte anderzijds, over
het sterfhuis van Jaspar ten Holte; er was een moetsoen gemaakt en uitgesproken tussen partijen,
waarbij mr Godtschalck een bepaalde geldbedrag in de boedel zou inbrengen, dat nog niet betaald
was. Mr Godtschalck voerde aan dat hij nog diverse artikelen, kleinodiën en andere geldbedragen
tegoed had uit het sterfhuis die hij Jaspar betaald had.
In de winter van 1540 zijn betrokkenen aanwezig geweest in de Witte Arend waar men de onenigheid
met Herman Mulart, schout van Zwolle en mr Henrijck Doll, namens Herman Splijtloff die aan hen de
zaak had overgedragen, in der minne probeerde op te lossen. Er werd besloten dat mr Godtschalck
ten Indijck de erfgenamen van wijlen Jaspar ten Holte zou betalen 14 g.g. plus 1 g.g. voor het gelag,
wat hij terstond deed. Hiermee moest de kwestie voor eens en altijd opgelost zijn. Albert Boot schreef
de uitspraak op.
Herbert Splijtloff getuigt hetzelfde.
Nr. 53

FOLIO:

19v

DATUM:

24 april 1542

Wicher Aertsz en Henrijck Henrijcksz getuigen gerechtelijk dat Geertgen Arentsdochter, de vrouw van
onze burger Henrijck Willemsz, overleden is op dinsdag in de Paasweek en haar man en drie kinderen
nalaat. Geertgen was mede-erfgename van haar overleden zuster Mette Arentsdochter, die in Utrecht
is overleden in de afgelopen vasten.
Nr. 54

FOLIO:

19v

DATUM:

25 april 1542

-Tussen Alyt Hissinge en de erfgenamen van Laurens Smijt.
Geertgen Raebbe, onze burgeres, getuigt gerechtelijk dat haar zoon Laurens Smijt ongeveer 25 jaar
geleden tussen Hamburg en Kampen verdronken is en dat ze nooit enige erfenis of goederen van
hem heeft ontvangen.
Nr. 55

FOLIO:

20

DATUM:

26 april 1542

-Tussen Gerrijt van Elten en Trijne Gorttemaker.
Cornelis inde Moriaen en Lubbe zijn vrouw getuigen dat ongeveer anderhalf jaar geleden Trijne
Gorttemaker bij hen gekomen is en tegen Gerrijt van Elten, twijgverkoper die daar ook was, zei dat hij
haar broer, die in Hasselt woont, zoveel twijg moest verkopen als hij nodig had. Zij stond borg voor de
betaling. Zij heeft een maand of zes weken later een hoeveelheid twijg in haar huis gehaald van Gerrijt
van Elten en heeft dit naar Hasselt gebracht; waarde 9 rijder.
Nr. 56

FOLIO:

20

DATUM:

26 april 1542

-Van Jan van Oest.
Lubbe Arentsz getuigt dat zij met St. Michael ongeveer een jaar geleden voor een kraam bij Jan Worst
is geweest, tegenover Jan van Oest in de Nieuwstraat, waar diens vrouw in de kraam lag en waar zij,
nog in bed liggend, haar 2 koopmansgulden gaf die zij overhandigde aan de weduwe van Claes van
Ensz; voor zover zij zich herinnert, was dat een betaling voor Joachym Daler. Daarna ging de weduwe
van Claes weer terug naar de vrouw van Jan van Oest en gaf haar een stuiver die teveel was
ontvangen, want Lubbe had niet goed geteld.
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Nr. 57

FOLIO:

20

DATUM:

27 april 1542

-Van de vrouw van Blockzyll en Elsken Kryssers.
Katrijne Craamwardster getuigt dat Elsken Krysser haar ongeveer twee jaar geleden naar de vrouw
van Jacob Blockzyll stuurde om een bepaalde hoeveelheid laken te halen, hoeveel weet zij niet meer,
maar Jacob wilde Elsken niets sturen, zodat zij met lege handen terug kwam. De vrouw was Elsken
niets schuldig.
Nr. 58

FOLIO:

20v

DATUM:

28 april 1542

-Tussen Geert van Brevoort en Thiele, de vrouw van Lubbert van Geelmuden.
Jacop van Wieringen getuigt dat Geert van Brevoort in de week voor Palmzondag met hem naar
Amsterdam is gevaren.
Louwe Vrancke getuigt dat Geert van Brevoort met hem van Amsterdam weer naar Kampen is gegaan
en dat hij bij hem had ingescheept drie stuks laken, die Thiele, de vrouw van Lubbert van Geelmuden,
had besteld en waarvan zij hem de vracht had betaald.
Nr. 59

FOLIO:

20v

DATUM:

28 april 1542

-Tussen Lutgart Jacobsz uit de Kuinre en de erfgenamen van Peter Wychertsz.
Johan Gerritsz in de Engel getuigt dat hij met Maria Lichtmis ongeveer een jaar geleden er bij
aanwezig is geweest en geholpen heeft een uitspraak te doen in de kwestie tussen bovengenoemde
partijen. Er werd afgesproken dat de erfgenamen van Peter Wychertsz de nagelaten natuurlijke
kinderen van Peter zouden onderhouden en verzorgen, samen met Lutghert, de moeder van de
kinderen en daarom zouden zij aan geld ontvangen 10 Gelderse rijder en 5 g.g. van Johan Jansz die
Peter gegeven had. De erfgenamen hebben het geld ontvangen, maar Lutghert moest de kinderen
onderhouden en zij heeft niet meer gekregen dan 1 g.g. en eenmalig 1 mud rogge van Rembolt.
Rembolt Petersz getuigt hetzelfde.
Griete Henrix, de moeder van het St. Katherijne, getuigt dat zij gehoord heeft dat wijlen Peter
Wychertsz op zijn ziekbed zei dat als het kind waar Lutgart zwanger van was, van hem was, dan zou
het kind 15 gulden krijgen; getuige weet niet welke guldens hij bedoelde.
Nr. 60

FOLIO:

21

DATUM:

6 mei 1542

-Tussen Wybrant Woltersz en Bernt Touwslager.
Lute Jansz, waardin in de Gulden Arent, getuigt dat afgelopen winter Bernt Touwslager, Joos Fuls en
anderen bij hen hebben zitten drinken en zij heeft gehoord dat Bernt en Joos samen woorden kregen
over een nieuw touw dat Bernt aan Joos zou leveren voor zijn kraan. Zij kwamen uiteindelijk overeen
dat Bernt Touwslager het oude touw zou meenemen en Joos Fuls nieuw touw leveren, waarvoor Joos
per pond touw zou betalen 6 plakken. Wybrant Woltersz was er niet bij, die zat ergens anders.
Naderhand kwamen zij weer bijeen en spraken af, omdat Joos een tijd lang het touw gebruikt had, dat
hij het nieuwe touw voor de helft zou waarderen met 6 plakken per pond en voor de andere helft met 5
plakken per pond. Getuige meldt dat Wybrant daar evenmin bij was.
Dirck Sondergelt getuigt dat hij aanwezig is geweest en dat alles gebeurd is zoals gemeld.
Jacop Henrixsz getuigt zoals de laatste getuige.
Nr. 61

FOLIO:

21v

DATUM:

8 mei 1542

-Tussen Jan Bruinsz en Elsken Kuyritser.
Johan Thonisz getuigt dat Jan Bruinsz een scheepsaandeel had in het schip van Lubbert van
Geelmuden en dat hij een tijd geleden bij Hansken Kuyritser, toen deze nog leefde, graag voor zijn
aandeel 1 brouwte bier inscheepte, zoals Jan Bruins mededeelde.

13

Herman Heere getuigt dat Elsken Kuyritser hem had gemachtigd haar schulden te innen en meldt dat
hij namens haar ook Jan Bruins gemaand heeft. Deze zei dat wijlen Hansken Kuyritser hem 9 ph.g.
schuldig was van 1 brouwte bier die hij op zijn scheepsaandeel had ingescheept op het schip van
Lubbert. Hij meldt dat hij Jan Bruinsz en Elsken samen bracht om dit door te geven, maar Elsken wilde
dit niet zo accepteren, maar stond uiteindelijk een ½ brouwte toe. De zaak werd uitgesteld totdat
Lubbert van Geelmuden kwam, die zou zeggen hoe het werkelijk was.
Leffert Sticker getuigt dat hij naderhand erbij kwam toen Jan Bruinsz en Elsken verschil van mening
hadden over de brouwte bier. Hij meldt dat Elsken het eerst niet wilde toestaan en alles wilde
controleren in de boeken van Hansken Kuyritser en als zij het daar niet kon vinden, zou ze wachten
tot Lubbert van Geelmuden kwam. Verder meldt hij dat hij op verzoek van Jan Thonisz bij Jan Bruins
was geweest en hem had medegedeeld dat Jan Thonisz op zijn scheepsaandeel graag 1 brouwte bier
wilde inschepen. Jan Bruinsz antwoordde hierop dat hij Hansken nog wat schuldig was en dit wilde
verrekenen met zijn schuld.
Nr. 62

FOLIO:

22

DATUM:

8 mei 1542

-Van Lubbe Puyraalsz.
Catharina, de vrouw van Peter Woltersz, gedaagd namens Berent Schroer, getuigt dat zij goed weet
dat Coert Jacobsz ongeveer 14 of 15 jaar geleden bij haar woonde aan de Welle en dat hij met Lubbe
Puraalsz kerkelijk getrouwd is in de OLV-kerk in Kampen, zoals de gewoonte is. Zij weet dat heel
goed, want Coert trok zijn beste kleren aan en zei, toen hij terugkwam, dat hij met haar de kerkgang
had gedaan. Daarna is hij naar het huis van de tante van Lubbe gegaan op de Raas en toen iedereen
klaar was, zijn ze samen naar Brunnepe gegaan naar de Maetsteeg, waar zij jarenlang als echtpaar
gewoond hebben, zoals iedereen in Brunnepe wel weet.
Geertken, de vrouw van Jan Jansz, getuigt dat Coert Jacobsz haar broer is en dat hij officieel met
Lubbe getrouwd was zoals Catharina heeft beschreven.
Nr. 63

FOLIO:

22v

DATUM:

8 mei 1542

-Van Gerryt Jansz molenaar te Wilsum.
Assele, de weduwe van Johan Egbertsz, gedaagd door Gerryt Jansz, molenaar te Wilsum, getuigt dat
Mensse, de weduwe van Jan Dirxsz in Oldebroek, drie of vier weken geleden bij haar is gekomen in
de Nieuwstraat in Kampen en haar zei dat ze het geld van de tins, n.l. 4 g.g., aan niemand anders zou
betalen, voordat zij weer bij haar kwam; ze wilde niet dat een stadsdienaar er werk van zou maken.
Assele heeft daarom op haar verzoek Zwarte Berent het geld gegeven en hij heeft namens Mensse
beslag gelegd op het geld.
Nr. 64

FOLIO:

22v

DATUM:

12 mei 1542

-Van mr Jan Glasemaker.
Henrick van Wilssem getuigt dat wijlen de abt en het convent van Hulsbergen hem 100 g.g. schuldig
waren waar hij goede onderpanden voor had. Wijlen mr Jan Glasemaker wilde daarop beslag laten
leggen voor een bepaald bedrag, dat hij nog tegoed had van de abt en het convent vanwege
glaswerkzaamheden. Getuige werd korte tijd later door het convent betaald en leverde de panden
weer in, omdat mr Jan Glasemaker nog niet betaald was. Hij meldt dat hij aan wijlen de abt in
Clarewater een brief bracht van mr Jan Glasemaker, waarin deze om zijn geld vroeg. De abt
reageerde hierop door te zeggen dat hij mr Jan tevreden wilde stellen. Getuige meldt verder dat hij
gezien en gehoord heeft dat mr Jan wjjlen de abt hier in Kampen twee of driemaal gemaand heeft en
dat de abt telkens antwoordde dat hij hem zou betalen.
Nr. 65

FOLIO:

23

DATUM:

14

19 mei 1542

Arent Reynersz en Peter Jansz Kock getuigen dat zij goed weten dat ongeveer twee jaar geleden
Peter, als gevolmachtigde van de executeuren van wijlen mr Jansz Tymansz en Arent beslag hebben
laten leggen op het Musschenland in Oldebroek, groot 6 morgen en strekkend van de Broekdijk tot
aan het Zand, zoals vermeld in een richtersbrief, voor 1 oude schild per jaar die 10 jaar lang niet was
uitbetaald en één jaar pacht. Kunne, de weduwe van Jan Coversz, heeft Arent en Peter een ander
onderpand gesteld bij het gerecht van Oldebroek, dat liet weten dat zij eigenares was van het
Musschenland en dat zij zou betalen. Coenraet Henrixsz, toen nog in leven, en Kunne beklaagden
zich dat zij maar 2½ morgen van het land in bezit hadden en de helft van de weg, waarop gezegd
werd dat het de beslissing van het gerecht was.
Nr. 66

FOLIO:

23v

DATUM:

22 mei 1542

- Van Anna van Gramsbergen.
Cornelis(v) Jansz getuigt dat zij daags na H. Kruisdag door de St. Jacopssteeg liep naar de steiger om
haar man eten te brengen en toen ze langs het huis van Anne Jansz kwam, die in de kraam lag,
hoorde zij daar in huis veel lawaai. Getuige ging naar binnen en zag dat Jan Geye en Anna van
Gramsbergen onenigheid met elkaar hadden en dat Jan Anna omver wierp en haar schopte. Getuige
trok Jan van Anna weg en duwde hem het huis uit. Zij weet niet waarom zij ruzie hadden.
Stijne Ravens getuigt dat zij een tijdje later voor haar deur stond en hoorde dat Anna riep: “wapen
over geweld” en zag dat Jan Geye en Anna van Gramsbergen bij de deuropening met elkaar vochten
en toen Jan weer op de been was, heeft Stijne hem bij haar in huis gevraagd.
Griete, de vrouw van Geert Schoemaecker, getuigt dat zij gehoord heeft dat Anna van Gramsbergen
riep: “wapen over geweld” en toen getuige naar buiten ging, stond Anna weer op haar benen en had
een hoycke in de hand. Jan Geye werd naar het huis van Stijne Raven gebracht.
Nr. 67

FOLIO:

24

DATUM:

22 mei 1542

-Van Jan Geye.
Kunne Ravens getuigt dat afgelopen winter Anna van Gramsbergen bij haar kwam en zich beklaagde
over Jan Geye; volgens haar was Jan openlijk een kelkendief en bovendien zei ze, dat hij een stuk
goud in zijn mouw had zo groot als het stuk krijt dat zij liet zien, hij was duidelijk een overwonnen
papenhoeren kind. Zij meldt dat op dezelfde dag dat Jan Geye Anna van Gramsbergen geslagen had,
Anna weer bij haar kwam en in tegenwoordigheid van Cleys, de zuster van Jan Geye, vertelde dat Jan
een kerkendief was en dat hij een stuk goud in mouw verborg. Toen Cleys aan Anna vroeg of zij dat
kon bewijzen, vroeg Anna of zij waar kon maken dat zij, Anna, een hoer was. Daarna ging zij weg.
Trijne Stoeldreyer getuigt hetzelfde en zegt bovendien dat zij gezien heeft dat Anna van Gramsbergen
Jan Geye uit het huis van de kraamvrouw geslagen heeft en gooide met eieren, spinrokken, potten
e.d.
Henrijck Henrijcksz getuigt hetzelfde en meldt verder dat hij ook gehoord heeft dat Anna Jan een
kelkendief noemde, zo lang hij haar een hoer noemde en dat niet kon bewijzen.
Geert van Brevoort getuigt dat hij door de St. Jacopssteeg liep en hoorde dat Anna van Gramsbergen
Jan Geye lelijke dingen nariep. Getuige liep door.
Cornelis(v) Jansz getuigt dat zij gezien heeft dat Anna van Gramsbergen, nadat Jan Geye haar onder
de voet had gelopen, gegooid heeft met spinrokken en andere voorwerpen en hem op de rug raakte.
Stijne Ravens getuigt dat zij niet gezien heeft dat Anna van Gramsbergen Jan Geye geraakt heeft met
een of ander voorwerp, zij zag wel dat zij eieren naar zijn hoofd gooide, die getuige in haar gezicht
kreeg.
Nr. 68

FOLIO:

24v

DATUM:

-Tussen Geert Brouwer en Jan Suyre.

15

23 mei 1542

Claes Symonsz getuigt dat hij ongeveer twee of drie dagen voor Vastenavond bij Geert Brouwer zat;
Jan Suyre was Geert Brouwer 3½ g.g. schuldig en kwam bij Geert en zei dat hij hem met gerst wilde
betalen, zodra hij dit van Loy Schoemaecker ontvangen had.
Willem Frerixsz getuigt hetzelfde.
Nr. 69

FOLIO:

25

DATUM:

24 mei 1542

-Tussen Jan van Vreden en Henrijck Hermansz.
Geert Brouwer en Gheert Jansz getuigen dat zij afgelopen herfst aanwezig zijn geweest bij Dove
Egbert in de Venestraat, waar Jan van Vreden een stuk land huurde van Henrijck Hermansz buiten de
Cellebroederspoort, achter St. Bregitten, waar hij zijn paard wilde weiden; in het midden van het land
liep een sloot en getuigen melden dat er afgesproken werd dat Henrijck Hermansz op zijn kosten de
slot zou onderhouden, zodat Jan van Vreden geen schade zou hebben.
Nr. 70

FOLIO:

25

DATUM:

24 mei 1542

-Van Rutger Smyt.
Jan Kerckhoff, Claes Kerstgensz en Arendt Grelle getuigen dat zij afgelopen Sacramentsdag
aanwezig zijn geweest hier voor de Eenhoorn, waar zij gezien en gehoord hebben dat Rutger Smyt,
onze burger, vroeg aan Gres Luyken uit Schapingen in het sticht van Munster, hoe hij aan het land,
dat zijn, Rutgers, ouders toebehoorde, gekomen was, waarop deze antwoordde dat hij het gekocht
had van zijn ouders, getuige de rechters brieven die ervan zijn. Als Rutger kwam, wilde hij hem met
genoegen de documenten laten zien. Mocht hij dat niet goedschiks doen, dan zou Rutger hem
gerechtelijk kunnen dwingen. Daarna deed Gres Luyken “handtasting” met Jan van Lintele, de rechter
in Schapingen, in het bijzijn van getuigen.
Nr. 71

FOLIO:

25v

DATUM:

24 mei 1542

-Van Brant Petersz en Geert Wayer.
Andries Straetgen en Dirck van Coesvelt getuigen dat zij omstreeks drie weken geleden aan de
overkant van de brug waren, waar zij zagen dat Brant Petersz op de dijk liep en dat de broers Geert
en Jan Wayer achter Brant aan liepen, elk met een mestvork aan de schouder; zij hebben niet gezien
dat zij elkaar sloegen.
Nr. 72

FOLIO:

25v

DATUM:

24 mei 1542

-Van Anna van Gramsbergen.
Styne van Drienhusen getuigt dat zij de eerste zondag van de vasten door de St. Jacobssteeg kwam
en hoorde dat Jan Geyeii en Anna van Gramsbergen woorden met elkaar hadden; zij hoorde o.a. dat
Jan zei dat ze een hoertje was, die kronen en dukaten verdiend had in het leger na het overlijden van
haar man. Anna zei tegen hem dat hij een schelm was en loog. Jan ontkende dit en zei dat haar man
een schelm was, die de mensen verraadde voor geld.
Henrijck Adriaensz en Jutte Jochums getuigen dat zij ook de woorden gehoord hebben tussen Jan en
Anna, maar zij hebben niet gehoord dat Jan Geye zei dat de man van Anna van Gramsbergen geld
ontvangen had.
Nr. 73

FOLIO:

26

DATUM:

1 juni 1542

Elze Dyrcks, de dienstmaagd van Dyrck Wesselsz, heeft gezien dat wijlen Berent de Drager Geert van
Zwolle in de zij stak toen hij op de grond lag, met een mes met een geel heft; Berent bloedde al
vóórdat hij Geert stak. Getuige heeft niet gezien wie Berent gestoken had.
Jorian Kerstkensz en Tys Claesz getuigen dat zij zagen dat Berent bloedend uit het huis kwam, zijn
mes omhoog hield, zeggende “ik heb genoeg, de ander krijgt ook wat.”
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Nr. 74

FOLIO:

26

DATUM:

1 juni 1542

-Tussen Gheert Wayer en Brant Gerritsz.
Cornelys Claesz getuigt dat hij op Pinksteren heeft zitten drinken in IJsselmuiden bij de schout, met
Dirick Loesse en vier anderen en hij heeft gehoord dat Dirick Loesse vroeg aan Brant Gerritsz of hij
ook uit vrije wil uit zijn huis was gegaan, en dat was zo.
Nr. 75

FOLIO:

26v

DATUM:

3 juni 1542

Francke Claesz en zijn zoon Jacob, onze burgers, gedaagd door Stynken, de vrouw van Jan van
Hasselt, getuigen dat zij beiden ongeveer veertien dagen geleden aanwezig waren in Deventer op de
Welle tussen de twee poorten, waar zij zagen en hoorden dat Johan Schoentagel en Johan van
Hasselt met elkaar handgemeen werden, nadat Johan Schoen geëist had dat de ander uit zijn schip
kwam. Hij noemde hem een booswicht en een dief en daagde hem uit aan land te komen met zijn
mes. Johan van Hasselt ging aan land en Jan Schoen stak direct naar hem met zijn mes en hoewel hij
ontweek in de richting van de kraan, werd hij gewond aan zijn kin en zijn keel. Johan van Hasselt
moest zich verweren en stak Johan Schoentagel met zijn getrokken mes in zijn keel, waardoor deze
stierf.
Nr. 76

FOLIO:

26v

DATUM:

9 juni 1542

-Van Thomas Arentsz en Paul Henrixsz.
Arent Lubbertsz, Gysbert Hoyer en Jan van den Berghe getuigen dat zij aanwezig zijn geweest
ongeveer acht dagen geleden onder de Clocke van de Gulden Arent, waar zij hoorden dat Peter
Vriese vroeg aan Paul Henrixsz of getuigen als wijze mannen mochten optreden in de onenigheid
tussen hem en Thomas Arntsz om alles in der minne op te lossen. Paul antwoordde dat hij aan
Thomas wilde betalen wat er in het stadsboek stond, n.l. de nagelaten goederen van Thomas
grootmoeder, dit om verdere kosten te vermijden.
Nr. 77

FOLIO:

27

DATUM:

17 juni 1542

Lambert Slewert, zittend in bed en bij zijn volle verstand, heeft onder ede verklaard dat hij goed weet
dat Herman ter Haar bij hem was in de week na de Bovenkermis en dat hij een bezegelde brief had
die hij oplas, groot 10 h.p. per jaar, die wijlen Henrick Hoff ontving uit een huis en erf in de Oudestraat,
tussen Joachim van Ingen en de erfgenamen van priester Henrick Petersz. Geze Trumpers had de
brief van Henrick gekocht en Herman ter Haar, als erfgenaam van Geze Trumpers, had hiermee het
eigendom van het huis en erf. Herman zei dat hij de koopbrief, die Lambert Slewert hem had
overgedragen, weer aan de erfgenamen van Geze Trumpers wilde geven, omdat er iets met die brief
niet in orde was.
Griete, de dochter van Lambert Slewert, was ook aanwezig en getuigt hetzelfde, eveneens onder ede.
Nr. 78

FOLIO:

27

DATUM:

18 juni 1542

-Tussen Thomas Arentsz en Pouwell Henricksz.
Johan Voss en Jan Claesz getuigen dat op de afgelopen kermisdag Pouwell Henricksz bij hem kwam
en zei dat hij gehoord had dat zijn neef Thomas Arentsz verschillende kopieën uit het stadsboek had
gekregen, waar hij profijt van zou hebben. Getuigen zijn met Pouwell meegegaan en hebben de
kopieën horen voorlezen. Daarna zijn ze uit elkaar gegaan en is er niets gebeurd.
Wybrant Woltersz zei tegen Thomas dat hij wel zag dat hij hier niets voor elkaar kreeg en dat hij hem
aanraadde de schepen in Reval te houden.
Nr. 79

FOLIO:

27v

DATUM:

17

20 juni 1542

Bele Grymers getuigt dat zij ongeveer 38 jaar gewoond heeft bij wijlen Beerte, de weduwe van Steven
van Roederloe en zij weet heel goed dat het klooster van St. Bregitten in die tijd alle jaren 1 h.p.
ontving uit een huis en erf op de Vloeddijk, tussen het St. Agnieten klooster en de weduwe van
Warner Robertsz.
Femme van Ruyrmonde getuigt dat zij in het huis of onderpand op de Vloeddijk geweest is en dat er
jaarlijks 1 h.p. betaald werd aan het St. Bregitten klooster gedurende 29 jaar.
Mette Berents getuigt dat het klooster van St. Bregitten haar had gemeld dat zij namens haar 10 g.g.
zouden ontvangen alle jaren dat de genoemde h.p. op Pasen op het onderpand op de Vloeddijk was
gevestigd. Zij heeft het ontvangen gedurende ongeveer 17 jaar, zonder dat iemand haar dit betwistte.
Nr. 80

FOLIO:

27v

DATUM:

20 juni 1542

-Tussen Thomas Arentsz en Pouwell Henricksz.
Dirick Tripmaecker en Hermen Here getuigen dat op de afgelopen kermisdag Thomas Arentsz bij hen
kwam en vroeg of zij meegingen naar de Groene Deur, om het verschil van mening te horen tussen
Thomas en zijn neef Pouwell Henricksz, dat hopelijk in de minne kon worden opgelost, om zo de
lange reis naar Reval te vermijden. Toen ze bijeen waren en alle brieven en bescheiden hadden
gelezen, wilde Pouwell zich terugtrekken, zodat er tenslotte niets gebeurd is en alles gebleven is zoals
het was. Getuigen zijn opgestaan en naar huis gegaan.
Nr. 81

FOLIO:

28

DATUM:

21 juni 1542

Johan Berentsz en Beernt van Reess getuigen dat zij eergisteren bij Griete Cremer zaten bij een
afrekening tussen Griete en Griete van Wilssem. Laatstgenoemde bekende dat zij volgens een
handschrift Peter Cremer gegeven had 50 ph.g. en 15 rijder op halve ‘winst en verlies’ en verder zei
Griete van Wilssem dat zij de andere Griete geen stuiver zou beloven zonder handtekening. Tenslotte
zei Griete van Wilssem dat zij van genoemd bedrag 22 rijder had ontvangen.
Arent Reynersz getuigt hetzelfde.
Nr. 82

FOLIO:

28

DATUM:

23 juni 1542

-Tussen Wibbe, de vrouw van Holt Hermansz en Arent Muller.
Dirick Hoeffsmyt getuigt dat hij afgelopen winter aanwezig is geweest in de Hagen toen Arent Muller
trouwde met Griete Gysbert en haar daarop 1 penning gaf.
Nr. 83

FOLIO:

28

DATUM:

23 juni 1542

-Van Elsken, de natuurlijke dochter van Thonis Drenth.
Henrijck Kuynretorff getuigt dat hij een tijd geleden aan het ziekbed van wijlen Thonis Drenth is
geweest en wilde dat Thonis zijn natuurlijke dochter Elsken 50 g.g. zou geven. Omdat Thonis dat niet
wilde, noemde getuige het bedrag van 50 ph.g., maar Thonis wilde haar niet meer geven dan 40
Carolus gulden. Getuige wilde e.e.a. gerechtelijk laten vastleggen, maar dat hoefde niet volgens
Thonis, omdat ze dat bedrag toch wel zou krijgen. Getuige vroeg toen aan Aeffe, de vrouw van
Thonis, of zij dat geld wilde betalen, waarop zij antwoordde dat zij dat als haar persoonlijke schuld
beschouwde. Zij zou het bedrag laten groeien, maar niet verminderen.
Jan Thonisz en Herman Heere getuigen dat zij ook aan het ziekbed van Thonis hebben gestaan en
hebben alles ook zo gehoord.
Nr. 84

FOLIO:

28v

DATUM:

-Tussen Paul Henricksz en Thomas Arentsz.
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27 juni 1542

Peter de Vries en Stuvesant getuigen dat zij gehoord hebben ongeveer een maand geleden onder de
Clocke bij de Groene Deur, dat Jacob Pottenbacker tegen Paul Henricksz zei dat Paul goederen had
ontvangen van de grootmoeder van Thomas Arentsz en ze niet aan hem overdroeg. Paul antwoordde
dat als men kon bewijzen dat hij goederen had ontvangen, hij zou betalen.
Wybrant Woltersz reageerde door te zeggen dat hij dat d.m.v. het stadsboek zou bewijzen.
Nr. 85

FOLIO:

29

DATUM:

30 juni 1542

-Tussen Bernt Gaetsitten en Anne, de vrouw van Bartolt Jansz.
Jan Gerritsz getuigt dat Anne, de vrouw van Bartolt Jansz, van Anne, de vrouw van Bernt van
Meppen, een kwartier rogge had gekocht, die hij ongeveer drie weken geleden had ontvangen. De
vrouw van Bartolt wilde dat getuige tegen de vrouw van Bernt van Meppen zou zeggen dat zij zich aan
de afspraak van de rogge hield en alles geleverd wilde hebben.
Nr. 86

FOLIO:

29

DATUM:

30 juni 1542

-Tussen Henrijck Dubbeltsz en de accijnsmeesters.
Henrijck Dreger getuigt dat hij een tijd geleden met Swager de drager uit Henrijck Dubbeltsz opslag
een vat joppenbier op een Elburger kar hebben geladen en verder heeft hij met Laurens de drager uit
Henrijcks opslagruimte een vat joppenbier met een draagbaar naar de Cellebroederspoort gebracht, in
een schuit uit Elburg.
Dirick Potter getuigt dat hij met Janneken de drager uit het huis van Henrijck Dubbeltsz een vat
joppenbier heeft geladen op een kar uit Elburg.
Swager de drager getuigt dat hij met Bartolt Stevens, zijn gezel, ook een vat joppenbier uit Henrijcks
opslag heeft geladen op een kar uit Elburg en verder heeft hij met grote Henrijck de drager, zijn gezel,
uit Henrijcks opslag een vat joppenbier buiten de Venepoort gedragen op een kar van Elburg. Toen zij
dit meedeelden aan de accijnsmeesters, werd er met krijt een aantekening van gemaakt op de tafel.
Henrijck Connynevanger getuigt dat hij met zijn gezel Bartolt drager uit Henrijck Dubbeltsz
opslagruimte vóór afgelopen St. Jan een vat goed bier heeft gedragen naar de buurschap van Peter
van Wieringen als kroon bier. Toen zij dit mededeelden aan Jochum van Mullem, zei hij dat ze het met
Henrijck Dubbeltsz zouden regelen.
Nr. 87

FOLIO:

29v

DATUM:

1 juli 1542

-Van Albert van Herick en Jan Brouwer.
Geert Woestenenck getuigt dat Jan Brouwer gewond was aan zijn hoofd; getuige vroeg hem hoe het
met hem ging en hoe alles gekomen was en of hij misschien een koud biertje lustte. Hij antwoordde
dat hij ziek was en drie of vier dagen niet mocht drinken. Hij wist evenmin wie hem de verwonding had
toegebracht.
Willem Blome getuigt dat hij Jan Brouwer vroeg of hij met Albert Kuyritser gerechtsdag de verwonding
had opgelopen, waarop Jan antwoordde dat hij dronken was geweest en niet wist hoe hij aan de
verwonding was gekomen.
Nr. 88

FOLIO:

29v

DATUM:

3 juli 1542

-Tussen Herman Willemsz op de Lege Nes en Henrijck Luter op de Riethoop.
Bernt Jansz en Bernt Jan Aertsz getuigen dat Bernt Jansz zeven jaar en Bernt Jan Aertsz tien jaar bij
wijlen hun vader hebben gewoond op de Riethoop. Tussen de Hoge Nes en de Lege Nes is een
vredesloot waarin een dam gemaakt is, die uitsluitend door bewoners van de Hoge en Lege Nes
gebruikt mocht worden, zo vaak als zij wilden en zij lieten het water in en uitlopen op het land en in de
sloot.
Bernt Diricksz getuigt dat hij zeven jaar lang met Henrijck Kerkhoff gewoond heeft op de Lege Nes en
dat zij hun koeien altijd lieten drinken uit de sloot, waarvan het water via de dam zijn loop kon hebben.
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Nr. 89

FOLIO:

30

DATUM:

3 juli 1542

-Over dezelfde kwestie vanwege Rijck Luter.
Henrijck Velthuys getuigt dat hij 16 jaar lang met zijn ouders gewoond heeft op de Hogen Es en dat
noch hij noch iemand anders die bij hen woonde, de dam in de vredesloot heeft onderhouden om het
water er in en er uit te laten lopen, wat wel had gemogen.
Bernt Dircksz getuigt dat hij zeven jaar op de Legen Es heeft gewoond en dat hij de dam evenmin
heeft onderhouden.
Nr. 90

FOLIO:

30

DATUM:

6 juli 1542

Cornelis Petersz getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden op de kermis in Zalk vier stieren op zijn
wagen heeft ingeladen, die daar op het land lagen en die naar Amersfoort gebracht moesten worden.
Hij meldt dat een onbekende man, Louwe genaamd, hem de opdracht gaf en ook de vracht betaald
heeft. Getuige weet niet waar ze gevangen zijn en evenmin van wie hij familie is. Daarna heeft hij
getuigt dat Cornelis Ruerick, de wachters zoon, hem verwonnen heeft.
Nr. 91

FOLIO:

30

DATUM:

6 juli 1542

-Van Jan Geertsz.
Rykolt Kerckhoff, Johan Kerkckhoff en Claes Kerstkensz getuigen dat zij goed weten dat wijlen Geert
Beerntsz ongeveer een jaar geleden een paard verkocht had aan Jan Geertsz; toen Jan Geertsz het
paard op een zaterdag in ontvangst nam, bleek het de maandag erna gestorven te zijn. Een tijdje
later, toen deze getuigen buiten de Vispoort zaten op de visbank, kwamen Geert Beerntsz en Jan
Geertsz langs en kregen woorden over het paard. Geert Berentsz wilde het geld van het paard
ontvangen, maar Jan Geertsz wilde het paard niet geheel betalen, omdat het niet in orde was en op
de derde dag dood ging. De verkoper zei toen dat hij de schade wilde delen en de zaak wilde
voorleggen aan wijze mannen; hiermee hadden beiden vrede.
Nr. 92

FOLIO:

30v

DATUM:

7 juli 1542

Jaspar Roeloffsz, schoenmaker, getuigt dat hij ongeveer 25 of 26 jaar geleden van wijlen Alyt Coerts,
de moeder van Peter Coertsz, 2 kuipen huurde en 1 kalck, gelegen op het erf van Crueser, waar hij
zijn leer altijd in liet kalken en waarover Henrijck Cruerser een overkapping heeft laten maken.
Herman Heere en Jan van Oldenseell getuigen dat zij goed weten dat de kalck, waarover nu de
overkapping is, toebehoort aan Alyt Coerts.
Nr. 93

FOLIO:

31

DATUM:

9 juli 1542

-Tussen Jan Brunsz en Elsken Kuyritser.
Lubbert van Geelmuden getuigt dat Hansken Kuyritser ongeveer drie jaar geleden ook een gedeelte
van een brouwte bier op zijn schip had geladen en dat deel kocht Jan Brunsz van wijlen Hansken
Kuyritser, zodat Hansken namens Jan Brunsz ook bier op zijn schip had geladen. Getuige weet niet
meer of het een halve of een hele brouwte betrof, maar hij meldt dat zijn schip vol was. Of Hansken
nog met een ander een brouwte bier had, weet getuige niet en hij meldt verder dat Jan Brunsz van
hem geen bier gekregen heeft.
Nr. 94

FOLIO:

31

DATUM:

17 juli 1542

-Tussen wijlen Claes Krueser en Peter Coertsz over de put.
Bernt Lambertsz, metselaar, getuigt dat hij een tijd geleden op bevel van wijlen Henrick Croeser een
vredemuur gemaakt heeft in zijn hof in de Klokgieterssteeg. Hij meldt dat op de rand van een
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bepaalde put, waar de schoenmakers hun leer in kalkten, de balk geplaatst werd waar de vredemuur
gezet werd, zoals die nu nog is.
Heyman Backer getuigt dat hij heel vaak in de hof van Henrijck Kroeser gewerkt heeft vóór en na dat
de vredemuur geplaatst werd en hij heeft er nooit iemand over horen klagen.
Nr. 95

FOLIO:

31v

DATUM:

17 juli 1542

-Tussen Peter Baeck en Foppe Vechter en Egbert Petersz.
Mr Volcker van Urck, kerkmeester van St. Katherije, getuigt dat er vorig jaar uit de boomgaard van St.
Katherijne een deel van de appels gestolen zijn en dat Peter Baeck daarover woorden met hem gehad
heeft. Getuige heeft hem evenmin verteld wie de appels gestolen had.
Nr. 96

FOLIO:

31v

DATUM:

18 juli 1542

Jacob van Graes is rechtens gedagvaard en meldt dat hij met wijlen Johan van den Vecht en Herman
Kistemaker aanwezig is geweest en geholpen heeft de huwelijksvoorwaarden op te stellen tussen zijn
dochter Anna en de zoon van Herman, mr Geert, secretaris. Terzelfder tijd werd afgesproken dat
Herman en zijn vrouw hun zoon, Mr Geert, alles zouden kwijtschelden wat hij hen gekost had van zijn
studie tot aan zijn huwelijk; na hun dood zou hij daarvoor niets inbrengen, behalve wat hij bij zijn
huwelijk zou ontvangen en wat de andere kinderen ook ontvangen hadden of nog zouden krijgen. Na
hun overlijden zouden de kinderen dit alles inbrengen en samen er op toezien dat ieder zijn deel
kreeg. Omdat men vergeten was dit in de huwelijksbrief te vermelden, ging Jacob naar wijlen Johan
van den Vecht, die mee had geholpen de voorwaarden op te stellen. Deze beaamde het verzuim,
maar verzekerde Jacob dat Herman Kistemaker hem had verzekerd dat zijn zoon, mr Geert, hier niet
de dupe van zou worden, waarop Herman beloofde mr Geert zijn zegel te geven, die zijn zoon tijdens
zijn vaders leven nooit kreeg, zoals getuige ook weet.
Nr. 97

FOLIO:

32

DATUM:

18 juli 1542

Wybrant Woltersz getuigt dat hij ongeveer 3 of 4 jaar geleden gehoord heeft dat er enige onenigheid
was ontstaan tussen mr Geert Hermansz, secretaris van de stad en zijn vrouw Anna; omdat getuige
met beiden zeer bevriend was, is hij naar Anna gegaan om te vragen wat er aan de hand was. Zij zei
dat zij en haar man waren bedrogen en dat haar schoonouders, wijlen Herman Kistemaker en Jutte,
hun zoon, mr Geert, bij de huwelijkse voorwaarden hadden beloofd alle door hun gemaakte kosten tot
aan zijn huwelijk kwijt te schelden. Wat haar schoonzuster en zwager van hun ouders hadden
ontvangen, of nog zouden ontvangen, moesten zij na de dood van hun ouders weer inbrengen, maar
haar man kon niets inbrengen omdat hij niets had ontvangen. De ouders hadden daarom beloofd dat
haar man de documenten en het zegel zou krijgen, dat tot dan toe voor hen onbereikbaar was.
Getuige heeft meermaals aan Henrick en Jutte gezegd dat dit de oorzaak van de twist was tussen
Anna en haar man, waarop Henrick antwoordde dat zij dit hun zoon, mr Geert, beloofd hadden en hij
wilde niet gedwongen worden dit alles in het stadsboek te laten vermelden. Jutte, Hermans weduwe,
heeft ongeveer veertien dagen geleden alles ook bekend tegen getuige.
Nr. 98

FOLIO:

32v

DATUM:

18 juli 1542

Willem Korffmaker en Peter Korffmaker getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Kunne Raven, toen
Kunne van Henrick Ballemaker haar huis huurde voor zes jaar, per jaar voor 11 h.p.
Henrick Ballenmaker beloofde haar een kamer te laten maken en die zou Kunne later betalen als zij
de afgesproken huur betaald had. Beiden waren hiermee tevreden.
Nr. 99

FOLIO:

32v

DATUM:

-Van Herman Kerckhoff.
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19 juli 1542

Gerryt Bruinsz getuigt dat hij Evert Evertsz uit Zwolle wegens achterstallige pacht van een stuk land in
Mastenbroek 6 g.g. schuldig was van één jaar, van een ander jaar 5 g.g. en van nog een ander jaar
3½ g.g., 28 stuiver Brabants voor de gulden en 14 plakken voor de stuiver. Van dit bedrag had hij aan
Rutger Schuerman, namens Evert Evertsz, 2½ g.g. betaald, verder heeft hij betaald 5 goud-oord van
de 20 en de rest van de schuld heeft hij betaald aan Herman Kerckhoff als gevolmachtigde van Evert
Evertsz en hoewel Lysbeth, de weduwe van Johannes Coster, in Mastenbroek schuldig was aan Evert
Evertsz 5 g.g., waarvoor Herman Kerckhoff hem had gemaand, meldt hij dat hij Herman de 5 g.g. niet
heeft betaald, omdat hij die schuld niet had erkend.
Nr. 100

FOLIO:

33

DATUM:

19 juli 1542

-Tussen Lubbert van Geelmuden en Lubbert van Heerde en Jan Blauwe.
Johan van Delden getuigt dat hij met Lubbert van Geelmuden als stuurman de reis naar Noorwegen
heeft gemaakt; er was daar een nieuwe regeling van kracht, men moest de overste eerst toestemming
vragen voordat men handel mocht drijven met de inwoners. Op bevel van schipper Lubbert van
Geelmuden, is getuige daar regelmatig naar toe gegaan, mede omdat hij de taal sprak, om die
toestemming te verkrijgen.
Door slecht weer, waren zij genoodzaakt weer naar Noorwegen te gaan om de paarden, die nog in het
schip waren, aan land te zetten. Getuige meldt dat Lubbert van Heerden en Jan Blauwe hem niet
wilden helpen en zij moesten boeren inhuren om de paarden te helpen uitladen. Getuige weet niet of
Lubbert van Geelmuden met Lubbert van Heerden en Jan Blauwe een nadere regeling had
afgesproken.
Jan van Meppell en Jorgien Roeck, kok, getuigen dat zij ook op het schip van Lubbert van Geelmuden
waren en dat alles gebeurd is zoals Johan heeft getuigd.
Nr. 101

FOLIO:

33v

DATUM:

20 juli 1542

-Tussen jfr Femme van Loeven en Arent Lubbertsz.
Bele Olyslager getuigt dat zij goed weet dat wijlen Cornelis de Verwer een huis en erf heeft laten
timmeren op de Vloeddijk, waar Arent Lubbertsz nu in woont en dat Gerbrich van Loeven in dat zelfde
huis trouwde met Louwe, de zoon van Cornelis de Verwer; zij weet dus goed dat het huis in kwestie
niet afkomstig is uit de goederen van Geert Glasmaker.
Johan Seysinck getuigt dat hij een tijd geleden heeft geholpen het huwelijk te regelen tussen wijlen
Louwe Cornelis, de verwer en Gerbrich van Loeven, de dochter van Geert Glasmaker, zijn stiefvader.
Hij meldt dat Geert Glasmaker aan zijn dochter Gerbrich van Loeven bij haar huwelijk o.a. gaf 15 h.p.
per jaar in contant geld en hoeveel Cornelis de Verwer aan zijn zoon Louwe gaf, is getuige vergeten.
Hij weet wel goed dat Gerbrich van Loeven en haar man Louwe door hun huwelijk het huis op de
Vloeddijk verkregen van wijlen Cornelis de Verwer, waar nu Arent Lubbertsz in woont. Het huis is dus
niet afkomstig van Geert Glasmaker, de vader van Gerbrich.
Nr. 102

FOLIO:

34

DATUM:

20 juli 1542

-Over dezelfde kwestie.
Lambert Slewert getuigt dat hij goed weet dat Cornelis de Verwer zijn zoon Louwe bij zijn huwelijk met
Gerbrich van Loeven zijn huis en erf gaf, gelegen op de Vloeddijk, waar Arent Lubbertsz nu in woont.
Het huis is dus niet afkomstig van de familie van Geert Glasmaker, noch van diens vader Geert
Slewert. Geert Glasmaker gaf zijn dochter Gerbrich contant geld.
Nr. 103

FOLIO:

34

DATUM:

21 juli 1542

-Tussen mr Godtschalck ten Indyck als gevolmachtigde van de stad Wilsum en Jacop van de Kercken.
Ambrosius Kistemaker meldt dat hij een tijd geleden op verzoek van Jacop van den Kercken getuigt
heeft dat hij goed weet dat Goyken van Gyethoirn het gasthuis van Wilsum twee halve erven gegeven
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heeft, gelegen in Kamperveen, volgens documenten die ervan zijn. Het zegel en de documenten
waren in bewaring gegeven aan wijlen zijn vrouw Armgart door hun tante Wendele van den Kercken,
zodat hij de documenten heeft kunnen lezen. Hij meldt dat na het overlijden van zijn vrouw, de
documenten in bewaring werden gegeven aan zuster Gysele Buten in het convent, maar waar de
documenten nu zijn, weet hij niet. Hij meldt ook nog dat hij Goyken van Gyethoirn niet heeft gekend en
niet weet hoe lang hij dood is, het zou wel 100 jaar kunnen zijn. Hij is ook niet op de hoogte van de
eventuele bloedverwantschap met Jacop van den Kercken.
Nr. 104

FOLIO:

34v

DATUM:

24 juli 1542

-Tussen Geert van Brevoort en Lubbert van Geelmuden.
Lubbert van Heerden en Johan Blauwe getuigen dat Lubbert van Geelmuden hen in dienst had
genomen om met hem naar Noorwegen te varen voor hout. Zij hebben, voor het uitvaren, met Lubbert
hun schipper en met Geert van Brevoort zitten drinken bij Albert Kuyritser in de Zilveren Helm en
Lubbert van Geelmuden zei hen dat Geert hun stuurman zou worden en betaalde daarna het gelag.
Nr. 105

FOLIO:

34v

DATUM:

28 juli 1542

-Van het huis waar Arent Lubbertsz in woont.
Johan ter Helle getuigt dat hij goed weet dat wijlen Cornelis Verwer eigenaar was en woonde in het
huis waar Arent Lubbertsz nu in woont op de Vloeddijk. Na het overlijden van Cornelis, heeft zijn zoon
Louwe het bewoont en deze Louwe trouwde met Gerbrich van Loeven.
Nr. 106

FOLIO:

35

DATUM:

31 juli 1542

-Tussen Jan Wichertsz en Gysbert Gysbertsz uit Utrecht.
Willem Smyt en Herman ten Apell getuigen dat er enige onenigheid was ontstaan tussen Gysbert
Gysbertsz uit Utrecht en Jan Wichertsz over bepaalde koeien die Gysbert voor Jan Wichertsz gevoerd
en geweid had. Zij wilden hun recht halen en zijn bij wijze mannen gekomen om raad te vragen.
Gysbert koos getuige Willem en Jan Wichertsz Herman ten Apell als moetsoenslieden en deze
vroegen Willem Thymensz als overman.
Willem Thymensz getuigt dat hij als overman de onenigheid tussen partijen heeft aangehoord en hij
vond de kwestie niet duidelijk. Gysbert Gysbertsz wilde 7 rijder van Jan Wychertsz hebben, wat
getuige teveel toescheen. Tenslotte is besloten dat Gysbert 1 rijder aan Jan zou geven en dat daarna
alles afgelopen moest zijn, maar partijen zijn opgestaan en weggegaan, zij waren er niet tevreden
mee.
Nr. 107

FOLIO:

35v

DATUM:

31 juli 1542

-Van Franck van Borstel.
Mr Johan Matysz getuigt dat hij onlangs ’s morgens omstreeks 9 uur bij Alyt Speldenmaker kwam en
ontbood Alyt gelijk met Franck van Borstel, haar nieuwe schoonzoon met haar dochter Styne en vroeg
of zij ook haar zaken met Frank al op een rechtsgeldige manier had geregeld, waarop zij antwoordde
dat zij hem graag 100 gulden contant wilde geven en na haar dood zou haar dochter Styne 100
gulden vooruit krijgen, zodat elk kind gelijk behandeld werd. Toen mr Johan zei dat ze hiervan
huwelijksbrieven moest laten schrijven of een aantekening laten maken in het stadsboek, zei ze dat ze
het zo wilde doen; een dag of vijf, zes later zei ze tegen mr Johan dat ze het niet wilde doen, omdat
Franck er kwaad over werd.
Goossen Vrancke getuigt dat hij aanwezig was toen het huwelijk geregeld werd tussen Vrancke
Claesz, zijn vader en Niese, de dochter van Alyt Speldemaker bij Alyt thuis. Hij hoorde dat Alyt met
haar dochter Niese zijn vader beloofde 100 g.g. contant te geven en nog 100 g.g. na haar dood, met
een gordel en een rode tabbert, waarna zij met de andere kinderen gelijk zouden opdelen.
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Geert van Harderwijck getuigt dat hij ook aanwezig was en hij heeft gehoord dat Egbert Speldemaker,
broer van de bruid, beloofde aan Vrancke Claesz wat zijn moeder had toegezegd en daar was hij
tevreden mee.
Nr. 108

FOLIO:

36

DATUM:

1 augustus 1542

Wynolt Matheus uit Deventer getuigt dat de schuldbekentenis van wijn die Dirck ten Gronde nu heeft,
eerst door Johan Sure gekocht was van Wynolt. Omdat Johan Sure niet betaalde, heeft Wynolt de
schuldbekentenis weer terug genomen via zijn gevolmachtigde en wat Johan Sure aan de buitenkant
van de schuldbekentenis geschreven heeft, is gebeurd buiten weten en zonder toestemming van
Wynolt en zijn gevolmachtigde. Er is geen betaling ontvangen.
Nr. 109

FOLIO:

36

DATUM:

2 augustus 1542

-Van Zwarte Jacop boven de poort.
Mr Jan Scherprichter geeft te kennen dat Zwarte Jacop, voerman, gisteren na de middag omstreeks 5
uur, op Petrus ad Vincula, met zijn wagen zijn paarden rondde langs de straten bij de Venepoort. Hij
heeft genoemde Jacop dit willen beletten, zeggend dat hij zich niet aan de regels hield, want
Schepenen en Raad hadden hem bevolen hier op te letten.
Toen nam Zwarte Jacop een mestvork en stak naar hem, getuige trok zijn mes om zich te verweren
en de slag te ontwijken.
Nr. 110

FOLIO:

36v

DATUM:

2 augustus 1542

-Van de dijk boven de poort.
Johan Seysinck heeft getuigd en onder ede verklaard dat hij geen goederen meer weet die afkomstig
zijn uit de boedel van wijlen Geert Slewert, Geert Glasemaker of Lambert Slewert, dan die welke bij de
laatste schenking in 1520 uitgegeven zijn in de Kamper vrijheid en daar buiten. Hij meldt verder dat er
nooit enige bloedverwantschap heeft bestaan tussen hem en zijn stiefvader Geert Glasmaker en diens
erfgenamen. Hij getuigt ook dat er vanwege de tins afstand is gedaan van een huisje in de Hofstraat
waar schipper Jan Hermansz nu in woont en waar zijn moeder Alyt ten Velde, de vrouw van Geert
Glasmaker, jaarlijks 1 h.p. uit ontving.
Nr. 111

FOLIO:

36v

DATUM:

2 augustus 1542

-Van Jan Willemsz en Thonis Bischop.
Gheert Buter getuigt dat hij afgelopen zondag uit de kerk kwam en toen hij bij de Vispoort was, zag hij
dat Remmolt Bischop onenigheid had met een onbekende man. Jan Willemsz voegde zich bij hen om
ze uiteen te halen en toen Thonis Bischop, de broer van Remmolt, er ook naar toe wilde gaan, heeft
getuige hem tegen gehouden. Getuige heeft niet gezien dat Jan Willemsz iemand heeft geslagen
o.i.d., hij heeft ze alleen uiteen gehaald.
Nr. 112

FOLIO:

37

DATUM:

3 augustus 1542

-Van de vis.
Johan van Deventer getuigt dat hij gezien heeft dat Jorien Neleman gisteren avond tussen 9 en 10
uur met zijn aak of zijn schip naar Holt Hermansz voer en een bepaalde hoeveelheid vis innam van de
tremekers en daarmee naar Deventer voer; of hij toestemming van de burgemeester had, weet
getuige niet.
Nr. 113

FOLIO:

37

DATUM:

-Van Rembolt Bisschop.
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3 augustus 1542

Johan Petersz en Johan Willemsz getuigen dat zij zondagsmorgens bij de brug van de Vispoort
kwamen en dat zij hoorden dat Rembolt Bisschop sprak met een onbekende man, Engbert, die hij
uitmaakte voor een boef die in zijn zwagers teervat moest drijven. De onbekende man had een haar
speld waarmee hij Rembolt wilde steken. Deze verweerde zich met zijn vuisten en toen nam Johan
Petersz Rembolt mee en ging met hem weg; meer weten getuigen niet.
Nr. 114

FOLIO:

37v

DATUM:

3 augustus 1542

-Van Heyle, de vrouw van Cornelis Ruerixsz en Claes Ruerix dochter.
Griete, de vrouw van Jan Seysinck, getuigt dat zij op St. Jacobsdag in de Broederkerk was bij de
hoogmis en dat zij heeft gezien dat Heyle, de vrouw van Cornelis Ruerix de kerk in kwam en in de
bank ging zitten bij Claes[je] haar schoonzuster. Getuige zag dat Heyle haar schoonzuster met de
vuisten op het hoofd sloeg en de hoyke van het hoofd trok. De moeder van Claes[je] was ook in de
kerk en riep tegen haar dat ze niet moest slaan, zodat haar dochter zich ook niet meer hoefde te
verweren. Getuige meldt dat ze hen uit de kerk heeft helpen sturen, zodat ze van elkaar afbleven.
Geertruyt van Steenre getuigt dat zij ook in de kerk was en gezien heeft dat Heyle Claesje sloeg met
haar hand en aan de hoyke trok. Zij heeft niet gezien dat Claesje een verwonding in haar gezicht had,
zij huilde erg en getuige weet niet wat Heyle allemaal tegen haar gezegd heeft.
Nr. 115

FOLIO:

37v

DATUM:

4 augustus 1542

Luytken Schroeder getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Johan waar Gerryt Woestenenck met Johan
Hebelen waren en Gerryt bleef schuldig aan Johan Hebelen 4½ koopmansgulden, 4 stuiver en 1 oord.
Nr. 116

FOLIO:

38

DATUM:

4 augustus 1542

-Van Vrancke Claesz.
Engbert Petersz getuigt dat hij aanwezig is geweest bij het regelen van het huwelijk tussen Vrancke
Claesz, zijn zwager en zijn zuster Styne, bij zijn moeder Alyt thuis. Er werd Vrancke eerst door moeder
Alyt 33 koopmansgulden geboden, daarna 40 gulden en tenslotte 50 koopmansgulden, waar Vrancke
niet tevreden mee was. De onderhandelingen werden opgeschort, maar de moeder zegde hem
tenslotte het bedrag van 100 gulden toe, dat Vrancke gevraagd had, waar getuige niet bij was. Toen
hij weer in de kamer kwam, hoorde hij Goessen zeggen dat Alyt aan Vrancke van tevoren 100 gulden
zou geven en aan haar dochter Styne hetzelfde bedrag na haar dood. Toen Engbert het vroeg aan
zijn moeder, kreeg hij geen antwoord. Getuige heeft niet méér kunnen achterhalen van zijn moeder,
maar het leek dat zij onwillig was dat bedrag te betalen.
Nr. 117

FOLIO:

38

DATUM:

4 augustus 1542

-Van de dijken van Lambert Slewert boven de poort.
Priester Clemens, zuster Gese Bartols en zuster Gese Nyekerkcke in het St. Agnieten convent,
getuigen dat zij altijd bereid zijn onder ede te verklaren dat zij niet weten dat het St. Agnieten convent
enige goederen zou hebben of gebruiken, die afkomstig zijn van de inboedel van Geert Glasmaker,
Geert Slewert of Lambert Slewert of hun ouders.
Nr. 118

FOLIO:

38v

DATUM:

7 augustus 1542

-Tussen Bele, de weduwe van Gyse Haecken en Geert van Hasselt.
Cornelis[je] Jansdochter uit Haarlem getuigt dat Bele, de weduwe van Gyse Haecken uit Haarlem, 24
stuks doek had laten bleken en dat ongeveer een jaar geleden, wijlen Gyse Haecken haar had
ontboden in de Eenhoorn te Haarlem en haar 2 rozennobel gaf om het bleken van de doeken te
betalen, wat zij ook gedaan heeft. Gyse Haecken ontving de 2 rozennobel van een man die ook in de
herberg was gekomen, genaamd Geert van Hasselt.

25

Nr. 119

FOLIO:

38v

DATUM:

7 augustus 1542

Mr Godtschalck ten Indyck en mr Claes Barbyr, wachtmeester, getuigen dat 10 of 12 dagen geleden ’s
nachts omstreeks 10 uur, toen zij wacht liepen, er een wapengerucht ontstond bij Cornelis van Geller;
zij werden gehaald en er kwam iemand naar buiten met de degen in de schede. Mr Gert
Harnasmaker vroeg hem, een landman, waar zijn herberg was, maar hij antwoordde nauwelijks en
trok zijn mes. Gert Harnasmaker greep hem bij de arm zodat hij met zijn mes niets kon doen. Hij
gooide zijn degen op de grond en mr Claes de wachtmeester zei dat ze hem maar moesten laten
gaan; hij kende hem wel, het was de baardscheerder uit Elburg.
De vrouw klaagde dat hij haar in het gezicht had geslagen en dat ze daarom geschreeuwd had.
Nr. 120

FOLIO:

39

DATUM:

9 augustus 1542

-Van Lubbert van Geelmuden en Geert van Brevoort.
Albert Seyllemaker getuigt dat hij een tijd geleden aanwezig is geweest bij Lubbert van Geelmuden,
waar hij heeft gehoord dat Thiele, de vrouw van Lubbert, Geert van Brevoort als stuurman had
aangenomen om met Lubbert naar Noorwegen te varen. Zij had als voorwaarde gesteld dat haar man
in Noorwegen niet naar twee havens zou gaan voor dennenhout, anders zou hij geen gage
ontvangen. Geert accepteerde deze voorwaarde en was tevreden.
Nr. 121

FOLIO:

39

DATUM:

12 augustus 1542

-Tussen Egbert Diricksz en Bernt Brouwer.
Willem Timensz, Bernt Jansz en Jan Aertsz getuigen dat zij op maandag in de passieweek aanwezig
waren bij Hans Blijffernicht, waar Goyken eerst van Egbert Diricksz drie veulens kocht voor 37 rijder,
waarvan Egbert contant 18 rijder ontving; de rest zou Goyken betalen met de Hasselter markt, waar
Bernt Brouwer borg voor stond.
Nr. 122

FOLIO:

39v

DATUM:

17 augustus 1542

-Van de erfgenamen van Henrick Martensz.
Robert Corvemaker getuigt dat hij samen met Henrijck Claesz een handelsafspraak had gemaakt om
ossen en joppenbier te verkopen en dat zij lang geleden aan wijlen Henrijck Martensz in Utrecht
ettelijke ossen verkocht hebben, waarvan Henrijck hem bij leven, en ook daarna, nog schuldig was 80
ph.g. min 5 oord. Verder van joppenbier dat wijlen Henrijck in Kampen had gekocht, 10 gulden van 2
hoornsgulden voor de gulden, die zijn weduwe geheel en al heeft betaald. Hij meldt verder dat hij nooit
aan Henrijck Martensz enige weide heeft verhuurd, noch daar enig geld voor heeft ontvangen.
Op 04-01-1543 heeft Henrijck Claesz het bovenstaande bevestigd.
Nr. 123

FOLIO:

40

DATUM:

16 augustus 1542

Henrijck Coertsz en Geertruydt zijn dochter getuigen dat zij beiden goed weten dat Fije van
Grimbergen, voordat zij de kinderen van Reyner Martensz toestond het erfhuis in bezit te nemen of te
verlaten, ’s nachts een koffer naar het huis van getuigen bracht. Getuigen zagen naderhand dat er
brieven in zaten, toen Jan Cornelisz, de bevelhebber, de koffer op slot deed. Verder heeft Fije ’s
nachts heimelijk drie stoelkussens bij getuigen thuis gebracht, 2 stuks gordijnen, 3 of 4 stoelen en
verder allerlei potten, schotels en huisraad. Van het laken dat haar man, Henrijck Martensz, had
meegebracht, liet zij een nieuwe rok maken die zij verkocht aan Hille, de vrouw van Arent Coster. Voor
die tijd heeft zij ook, met de rok en 3½ el laken als onderpand, geld geleend dat zij zelf hield. De
potten en het huisraad heeft Fije ook zelf gehouden.
Johan Cornelisz getuigt dat hij voor Fije van Grimbergen, na de dood van haar man, bij de
erfscheiding 30 of 40 stuks laken geschoren heeft. Hij heeft ook de brieven in de koffer gezien en hij
hoorde dat er o.a. een brief in zat die de Venemade betrof en die zij uit zijn hand rukte omdat Fije niet

26

wilde dat iemand die las. Dit alles gebeurde bij Geertruydt thuis. Getuige heeft haar geholpen een
bepaald laken uit het erfhuis te brengen, met haar dienstmaagd, naar Alyt Engberts in de St.
Jacobssteeg, zoals hij al vaker getuigd heeft. Van het geleende geld, is hij niet op de hoogte. Hij meldt
verder dat Fije hem zei dat ze een document van Egbert Melysz had over ossen die door Henrijck
Martensz betaald waren, 135 gulden, maar ze wilde dat als een onbetaalde rekening aan de
erfgenamen geven. Getuige schreef in haar register dat haar broer, priester Beernt, haar 12 gulden
had geleend en bij het schrijven wilde zij dat hij dat noteerde als 15 gulden. In aanwezigheid van
getuige, waardeerde zij haar goederen op 350 gulden of zo iets. Toen getuige daar iets van zei,
antwoordde zei: “moet ik dan de ene slip van mijn kleding na de ander op straat hangen”?
Verder heeft zij tegen getuige verklaard dat zij iedere erfgenaam tevreden wilde stellen. Toen zij
mombers had gekregen, Engbert Melysz en Herman Kistemaker, wilde zij slechts handelen naar
stadsrecht.
Nr. 124

FOLIO:

41

DATUM:

17 augustus 1542

-Van mr Gerryt Morre.
Mr Jaspar Stevensz uit Arnhem, doctor in de medicijnen in Kampen, getuigt dat mr Gheert Morre een
tijd lang ziek geweest is en daarbij een quartaan of derdedagskoorts gehad heeft en nog veel andere
nare zaken, waarvan hij met Gods hulp en medicijnen gelukkig genezen is. Hij is nog wel zwak en
getuige heeft hem geadviseerd dat hij beter moet letten op zijn herstel dan hij gewend was, om niet
weer ziek te worden, dat zou hem het leven kunnen kosten. Getuige heeft mr Morre dan ook
gewaarschuwd dat hij uit moet kijken met winderig, stormachtig en onstuimig weer als zijn leven hem
lief is.
Nr. 125

FOLIO:

41

DATUM:

18 augustus 1542

-Tussen Willem Volckersz en Albert van Herick.
Jaspar van Wou getuigt dat hij afgelopen woensdag heeft gezien dat Albert van Herick en Willem
Volckersz voor Alberts deur woorden met elkaar kregen en dat beiden hun mes trokken. Hij heeft niet
gezien dat een van beiden daarmee gestoken heeft.
Wolff Schoemaecker getuigt hetzelfde.
Nr. 126

FOLIO:

41v

DATUM:

18 augustus 1542

-Tussen die van Ensz en Johan Suyre.
Hermen Here, Claes Kerstkensz, Kersken Gyse en Thys Geertsz getuigen dat Johan Suyre op St.
Jacobsdag met twee landlieden uit Ens een deal had gesloten over zijn tegoed van ettelijke
schattingen die hij had geïnd en zij hebben gehoord dat de twee landlieden erkenden dat zij het
tegoed van Johan met elkaar hadden verdronken en verklaarden onder ede dat zij hem niets schuldig
waren. Zij gaven ook toe dat Johan Zuyre hen geen toestemming had gegeven om zijn verdiensten te
verdrinken.
Nr. 127

FOLIO:

41v

DATUM:

18 augustus 1542

-Van Willem Volckersz.
Elsken, de vrouw van Henrick Dils, getuigt dat zij gehoord heeft op OLV-dag, voor haar huis zittend,
dat Albert van Herick bij Willem Volckersz is gekomen en tegen hem tekeer ging. Toen Albert begon te
vloeken, vroeg Willem of hij het op bevel deed. Willem heeft hem niet uitgescholden of zo, maar moest
opstaan om hem te ontwijken.
Bernt Gerritsz, mr Jan Barbier en Henrick van Swoll getuigen dat zij gehoord hebben dat Albert op die
dag na de vespers bij Willem Volckersz voor het huis stond en eiste dat Willem naar buiten kwam om
hem te slaan.
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Nr. 128

FOLIO:

42

DATUM:

23 augustus 1542

Henrick Merckmeister getuigt dat hij afgelopen zaterdag gezien heeft dat Theus Vleischouwer in het
Vleeshuis stond met een stuk varkensschouder of schenkel in de hand, waarvan hij at. Sommige
mensen die daar in de buurt stonden berispten hem en toen legde hij het vlees weer terug. Meer heeft
hij niet gehoord. Herman Vleishouwer, Dytmar Smyt, Jan Wachter, Floer Backer en Jan Vysscher
hebben dit ook gezien.
Herman Spaarleer en Dytmar Smyt getuigen hetzelfde en bovendien dat Theus 1 plak rogge[ brood] liet
halen en zei dat deze dag méér had dan andere dagen.
Bernt Willemsz en Jan Wachter getuigen zoals de marktmeester en Herman Spaarleer, alleen menen
zij dat het zijspek was. Jan Wachter kwam naderhand en zag het stuk liggen en zei dat het van een
zwijn was. Johan hoorde hem niet zeggen dat de ene dag de andere niet was, maar hij hoorde wel dat
de omstanders Theus berispten en dat hij antwoordde: ja, ja natuurlijk en nog snel twee of driemaal in
het stuk beet.
Johan Willemsz getuigt zoals Berent Willemsz, Jan Wachter en Herman Spaarleer, maar hij meldt dat
het een rauw stuk schenkel was.
Nr. 129

FOLIO:

42v

DATUM:

23 augustus 1542

-Van Boldewijn Kistemaker.
Frans inde Parse, Johan Vissch en Hans Botyenden getuigen dat zij aanwezig zijn geweest omstreeks
Michaelis bij Boldewijn thuis, waar zij een os geslacht hebben; toen deze opengesneden was, vonden
zij bij zijn lever een grote zweer waar ongeveer een halve emmer etter vanaf kwam. Boldewijn bood
zijn pelser, van wie hij het beest gekocht had, 1 gulden als hij het beest weer terug nam, maar dat
wilde hij niet doen.
Nr. 130

FOLIO:

42v

DATUM:

25 augustus 1542

-Tussen Jan Henrijcksz en Reyner Trulman.
Jan Geertsz en Jan Visscher getuigen dat zij op de avond voor St. Bartholomeus aanwezig zijn
geweest op de dijk boven de poort, waar zij hebben gezien dat er een schuit met volk uit Deventer
kwam aangevaren en aanlegde bij de dijk van Jan Henrijcksz, waar diens werkplaats was. Jan zei
tegen de schipper dat hij ook een stukje verder kon aanleggen dan aan zijn dijk, maar Reyner Trulman
antwoordde “waarom zou ik dat doen?” en gaf Jan Henrijcksz een grote mond. Zij kregen samen
ruzie, maar getuigen hebben niet gezien dat iemand zijn mes trok of dat ze elkaar sloegen.
Nr. 131

FOLIO:

43

DATUM:

26 augustus 1542

-Van de erfgenamen van wijlen Jan Poeraell.
Henrijck Wachter en Jan Jansz, beiden uit Brunnepe, getuigen dat zij op St. Bartholomeus naar
Utrecht waren gegaan om te informeren naar Coert Jacopsz. Toen zij de buren van Coert spraken,
bleek dat hij juist uit gegaan was de stad in om werk te zoeken. Zij melden dat ze Coert niet gezien
noch gesproken hebben, omdat ze hem niet konden vinden.
Zij zeggen verder dat ze goed weten dat Lubbe, de weduwe van Jan Poeraell, als echtgenoot Coert
Jacopsz had.
Nr. 132

FOLIO:

43

DATUM:

26 augustus 1542

-Tussen Herman Glasemaecker en Jaspar van Wouw.
Anne Kerckhoff getuigt dat wijlen Anne, de vrouw van Herman Glasemaecker, aan Jaspar van Wouw
6 ph.g. schuldig was, waarvoor zij Jaspar als onderpand een gouden gordel, een koralen rozenkrans
met zilveren stenen en een ruiker had gegeven. Getuige heeft namens Anne de onderpanden weer
teruggehaald en Jaspar het geld betaald.
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Nr. 133

FOLIO:

43v

DATUM:

28 augustus 1542

-Van jonge Engbert van Hardenberch.
Jochum Willemsz uit Neerden getuigt dat hij als busschutter in de afgelopen vasten gezeild heeft met
jonge Engbert van Hardenberch naar het oosten en toen ze in Schaelen kwamen, heeft jonge Engbert
met hem en de andere bootgezellen besproken dat ze naar de Sont zouden gaan, naar Sander Leyell
in Helsingør, om met hem te overleggen of ze onbelemmerd door de Sont konden varen met hun
schip en goederen en zonder schade konden passeren om hun koopmanschap te kunnen doen. Toen
ze onder Seeland waren gekomen, is getuige met jonge Engbert aan land gegaan naar Sander Leyell.
Zij bespraken met hem dat hun schip, vol geladen met zout, onder Seeland lag. Volgens Sander
konden ze het best bij hem in Helsingør komen, daar stond hij voor in en hij wilde het schip binnen
veertien dagen lossen en laden. Dit is ook gebeurd en jonge Engbert kon goed zaken doen met
Sander, zoals blijkt uit twee charters die daarvan zijn gemaakt. ..
Nr. 134

FOLIO:

44

DATUM:

30 augustus 1542

-Van mr Dubbelt.
Geert Kreynck en mr Jacob Glauwe getuigen dat zij bij Henrick van Steenre zijn gekomen ’s morgens
toen wijlen Warner van Vorden met zijn bruid geslapen had. Zij vroegen aan de bruidegom welke
morgengift de bruid had gekregen, waarop Warner antwoordde dat zij een morgengift had gekregen in
oude schilden waarmee ze tevreden was; maar hoeveel oude schilden is getuigen niet bekend.
Nr. 135

FOLIO:

44

DATUM:

30 augustus 1542

-Van Herman Joriensz uit Hamburg.
Thyman Zwaentgen en Jan Berntsz getuigen dat zij ongeveer drie weken of een maand geleden uit
het oosten kwamen gevaren met schipper Herman Joriensz uit Hamburg. Toen ze op Ameland waren
vanwege een lek in het schip, is er afgesproken met schipper Herman Joriensz dat ze de kortste route
zouden kiezen en zou de koopman de schipper voor elke last in het schip een ½ koopmansgulden
extra geven dan afgesproken was. Dus de schipper koos de kortste route naar Harderwijck waar
gelost werd.
Nr. 136

FOLIO:

44v

DATUM:

30 augustus 1542

Arent Reynertsz getuigt dat hem namens wijlen mr Jan Wolffsz gevraagd is in 1541 met een volmacht
naar Harderwijk te gaan en namens de erfgenamen van mr Jan heeft hij gerechtelijk bevestiging
geëist van de lijfrente van 40 h.p. gevestigd op 5 morgen land, genaamd de Postcamp en een erf de
Voskuele, volgens een uitspraak van 22 mei 1541; hij heeft hen gewaarschuwd dat ze een boete
zouden kunnen krijgen, dit alles in aanwezigheid van twee Schepenen, Coep van Vannenvelt en Jan
van Heerde. De erfgenamen gingen zich beraden met hun familieleden en kwamen met een ander
voorstel. Ze zouden de Voskuele als onderpand geven met 8 mud roggeland en als dat niet voldoende
was, zou de weduwe haar betaling aan de Postcamp mogen verhalen; en verder nog 2 mud rogge en
een ½ gulden per jaar in de vrijheid van Kampen; volgens hen vertegenwoordigde het onderpand een
waarde van 30 gulden per jaar. Er was nog een restrictie, n.l. dat de weduwe alle brieven en
bescheiden uit het sterfhuis die de erfgenamen toekwamen zou overdragen. Getuige volhardde in zijn
eis om bevestiging te krijgen van de twee percelen, zoals in de uitspraak vermeld.
Jan Roet, Brant van Deelen en Jan van Wijnbergen hebben dit schriftelijk gemeld vanuit de
Raadskamer, waar zij protesteerden voor de twee Schepenen, Coep van Vannenvelt en Jan van
Heerde, waarmee zij aan de uitspraak hadden voldaan. Zij hebben dit aan de Schepenen gegeven om
in het stadsboek ingeschreven te worden, waarvoor zij betaalden met een mengele wijn. De weduwe
kreeg hiervan een gerechtelijk bewijs.
Getuige meldt verder dat zij in de vestenis altijd de Voskuele en niet de Postcamp presenteerden als
voorstel, waarop getuige vroeg waarom zij de Postcamp niet in het voorstel vermeldden.
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Naderhand, toen beide partijen hun eisen hadden gesteld voor de genoemde Schepenen en in het
stadsboek van Harderwijk hadden vermeld, zegt hij dat hij van hen nooit deze dingen had geëist of
aangeboden had gekregen.
Nr. 137

FOLIO:

45

DATUM:

31 augustus 1542

-Van het gevecht tussen Wybrant Woltersz en Herman Symonsz.
Jan Messemaecker en Jan van den Berghe getuigen dat zij een tijdje geleden aanwezig waren bij Jan
Messemaecker, waar Herman Symonsz kwam om zijn degen schoon te laten maken. Zij melden dat
zij gezien hebben dat Wybrant Woltersz kort daarna voor Jan Messemaeckers deur stond en tegen
Herman Symonsz zei dat hij hem al een dag gezocht had. Wybrant Woltersz trok van leer en hakte op
Herman in. Herman trok ook zijn mes en verdedigde zich. Wybrant liep een verwonding op en dit alles
gebeurde op een middag omstreeks 2 uur.
Nr. 138

FOLIO:

45v

DATUM:

31 augustus 1542

-Van Jochem van Yngen.
Herman Geerloffsz getuigt dat hij ongeveer 18 jaar gewoond heeft aan de overkant van de IJssel op
het erf van wijlen Pilgrim van Ingen. Hij weet dus heel goed dat de rentmeesters van zijn bisschoppen,
zijn landheer, wijlen Pilgrim van Yngen nooit aardgeld [soort belasting] geweigerd hebben zoals van ’s
Heerendijck, want het aardgeld is altijd tot genoegen van zijn landheer betaald.
Nr. 139

FOLIO:

45v

DATUM:

31 augustus 1542

-Van Geert van Reest.
Henrijck Maeler getuigt dat hij in 1540 omstreeks Pinksteren Geert van Reest met zijn schip van
Amsterdam naar Dantzig gebracht heeft.
Geert Egbertsz, schipper, getuigt dat hij in 1541 Geert van Reest na St. Jacob van Dantzig weer
teruggebracht heeft.
Nr. 140

FOLIO:

45v

DATUM:

2 september 1542

-Van Albert Snoeck.
Henrick Jacobsz, Roloff Henrixsz en Johan Henrixsz getuigen dat zij acht dagen geleden bij elkaar
waren, donderdag middag op de Vismarkt, waar Rotger Schuyrman, de oude stadsdienaar, kwam en
hen vroeg of ze ossen in de verkoop hadden. Zij antwoordden bevestigend en Rotger heeft de ossen
op vrijdag bekeken en hoewel hij niet tot aankoop overging, kwam bij het afscheid Albert Snoeck hen
tegemoet bij de Vispoort, voor de deur van mr Geert Scere en vroeg ook of ze ossen te koop hadden.
Na hun bevestiging, antwoordde Albert dat hij ze op maandag wilde kopen als het om penning waarde
[ een klein bedrag ] ging.
Getuigen hebben niet gehoord dat Snoeck het over steekpenningen had om hem de ossen voor
iemand anders te verkopen.
Wycher Reynertsz getuigt dat Albert Snoeck aan hem vroeg of hij de ossen verkocht had, maar ze
waren nog te koop; van steekpenningen weet hij niets af.
Nr. 141

FOLIO:

46

DATUM:

4 september 1542

-Van Laurens Friese.
Dirick Claesz uit Ens getuigt dat hij een maand of drie weken geleden aanwezig is geweest in
Amsterdam bij Herman inde Boot, waar Jan van Deventer aan Laurens Friese en Jan Franckensz,
schippers uit Kampen, 29 last aanbesteedde, n.l. 15 last teer en 14 last as, de last voor 27 stuiver
Brabants. Zij zouden laden op de Eems en als de 29 last daar niet waren, zouden ze naar de Weser
varen. De voorwaarden waren van dien aard, dat Jan van Deventer zou verdienen wat de schippers
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kregen boven de 27 stuiver Brabants per last die ze zouden inladen. Jan van Deventer liet dus beide
schepen vol laden en gaf daarna 2 vanen Hamburger bier voor het gelag en aan de schippers een
dubbele stuiver.
Nr. 142

FOLIO:

46v

DATUM:

4 september 1542

-Van Louwe Jansz, turfdrager.
Frans Turfdrager getuigt dat hij aanwezig is geweest bij de Louwenpoort bij de turfdragers, waar zij
turf moesten dragen naar het huis van Herman Backer; Louwe Jansz was ook aangenomen om turf te
dragen en Janneken de [kool]zaaddrager wilde daar met hem wel om dobbelen. Hij heeft gehoord dat
Louwe Jacobsz zei dat hij dat maar eens moest uitleggen aan de landlui in IJsselmuiden, hij had 3
jaar in Kampen gewoond en meldt dat hij verder niets gezien of gehoord heeft.
Jan Pouwelsz en Dirck Jansz, turfdragers, getuigen dat zij niet gezien hebben dat Frans Turfdrager
enige turf naar het huis van Herman Backer gedragen heeft.
Nr. 143

FOLIO:

47

DATUM:

4 september 1542

-Van het gevecht tussen Rutger Schuerman en Albert Snoeck en zijn zwager.
Wybrant Woltersz en Claes Jongeman getuigen dat zij op de Onthoofding van Johannes [ 29 -08 ] ’s
morgens om 8 uur naar Onder de Clocke gingen, waar zij gehoord hebben dat er geroepen werd:
‘wacht u, wacht u.’ Toen zij zich omkeerden, zagen zij dat Albert Snoeck en zijn zwager hun messen
in de hand hadden en Rutger Schuerman te lijf wilden gaan, die probeerde zich te verweren. De
zwager van Albert raakte daarbij gewond aan zijn hoofd.
Kerstgen Gyse getuigt dat hij gezien heeft dat Albert Snoeck en zijn broer, met zijn zwager uit Hasselt,
Rutger Schuerman met zijn drieën aanvielen, hun messen in de hand. Getuige riep dat zij zich
moesten schamen, met zijn drieën tegen één en hij meldt dat hij de zwager tegen de borst duwde,
maar die was al gewond door Rutger.
Goossen Stadtholder getuigt dat hij terzelfdertijd voor de Schepen kamer stond en dat hij gezien heeft
dat Rutger uit de Schapensteeg kwam, onder de Clocke en niets bijzonders deed. Hij heeft gezien en
gehoord dat Lambert Snoeck, staande voor de deur van mr Claes Baartscheerder, zei tegen Rutger
Schuerman dat hij er wel van zou lusten en dat Lambert zijn mes trok en getuige zag dat de zwager
van Albert Snoeck ook zijn mes trok. Rutger verweerde zich en verwondde de zwager van Albert aan
zijn hoofd. Toen kwam Albert aan gelopen uit het huis van mr Claes met zijn mes en zei dat hij een
schelm was en zijn zwager had verwond. Daarna werden de vechtenden uiteen gehaald.
Nr. 144

FOLIO:

47v

DATUM:

4 september 1542

-Tussen Bernt Jansz uit Brunnepe en Elsken, de weduwe van Hansken Kuyritser.
Arent van den Heyden, Henrijck Woltersz en Henrijck Jacopsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest
bij Elsken Kuyritser, een tijd nadat haar man was doodgestoken. Zij hebben daar gehoord dat Bernt
Jansz uit Brunnepe en Elsken onenigheid hadden over een Kamper laken, waarvan Bernt wilde dat
Elsken het betaalde. Elsken zei dat het niet in haar mans rekenboek stond. Tenslotte, nadat de boedel
gescheiden was, wilde zij Bernt wel tevreden stellen.
Nr. 145

FOLIO:

48

DATUM:

6 september 1542

-Tussen Thonis Baertscheerder, de zoon van mr Henrijck en mr Reyner de secretaris over de hof in
de Groenestraat.
Johan Vrendt, bakker, getuigt dat hij voor 1510 en daarna enige jaren gewoond heeft bij de Vispoort,
waar de oude secretaris van wijlen mr Henrijck Claesz woonde. Hij meldt dat hij goed weet dat wijlen
mr Henrijck Claesz met zijn toestemming een hof gebruikte in de Groenestraat, maar getuige weet niet
of hij de hof gekocht of gehuurd had, of als onderpand had ontvangen. Hij meldt verder dat na het
overlijden van mr Henrijck, diens kinderen de hof hebben overgenomen en gebruikt hebben tot nu toe.
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Alyt Liggers getuigt dat zij vóór de Gelderse oorlog bij de oude secretaris van mr Henrijck Claesz
woonde in de poort bij de brug en dat hij toen de hof in de Groenestraat gebruikte. Na zijn dood,
hebben zijn weduwe en kinderen de hof overgenomen. Zij weet niet of mr Henrijck de hof gekocht of
gehuurd had, want hij gebruikte hem al voordat zij er kwam wonen.
Alyt Geertsz, de weduwe van schipper Godtschalck, getuigt dat zij in 1510 en ongeveer acht jaar
daarna het fruit en de kruiden uit de hof in de Groenestraat verkocht heeft aan de Cellezusters; wijlen
mr Henrijck Claesz gebruikte ze en zij werd ervoor betaald. Hoewel in die periode de huizen en
hooibergen die tot die hof behoorden, afbrandden, heeft wijlen mr Henrijck alles weer laten opbouwen
op zijn kosten, waarvoor zij hem het hout stuurde. Volgens haar was mr Henrijck een goed en eerlijk
mens en zij kan zich niet voorstellen dat hij zou laten bouwen op een erf dat niet van hem was.
Anne, de weduwe van Jan Henrijcksz, getuigt dat zij voor en na de oorlog met Gelre gewoond heeft bij
wijlen mr Henrijck Claesz. Hij gebruikte toen een hof in de Groenestraat zoals hij dat wilde en
gedurende de periode dat zij daar woonde, is nooit iemand komen manen voor huur van de hof.
Nr. 146

FOLIO:

48v

DATUM:

9 september 1542

-Van de erfgenamen van wijlen priester Lamberts in de Kuinre en Gysbert Martensz.
Arent Reynersz getuigt dat hij een tijd geleden voorspreker is geweest voor Henrijck Volckersz en zijn
adherenten t.o.v. Pieter Vaerkis en Folcker Snyder met hun adherenten in de Kuinre, anderzijds. Het
betrof de nagelaten goederen in de Kuinre van wijlen priester Lamberts en hij meldt dat de rechtszaak
aan Gysbert Martens werd overgedragen als wijs man. Deze zei tegen de betrokkenen dat ze gratis
geholpen zouden worden als ze alles in der minne oplosten. Beide partijen wilden dat niet, zij wilden
tevreden gesteld worden. Getuige meldt verder toen de kwestie in handen was van de
schoutenkamer, dat de wijze man nogmaals aandrong op een minnelijke schikking, maar Henrijck
Volckertsz en Peter Vaerkis zeiden dat ze dat niet wilden.
Nr. 147

FOLIO:

49

DATUM:

28 september 1542

-Van Peter van Bysselen.
Michiel Gerritsz en Wolter van Harderwijck getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in de Hagen bij
Peter van Bysselen ongeveer twee jaar geleden, toen Peter een jongen, genaamd Ghysbert Jansz,
aannam als leerling scheepstimmerman. De jongen zou drie jaar bij hem blijven en hem daarvoor 17
rijder betalen en 17 stuiver, de helft bij aanvang van de leerperiode en de andere helft na een jaar.
Jan Vos zou borg staan voor de jongen zodat hij niet weg zou lopen en Peter zou zelf een borg stellen
als garantie t.o.v. de jongen.
Nr. 148

FOLIO:

49v

DATUM:

11 september 1542

-Tussen Henrick Jacopsz en Bartolt Willemsz.
Johan van Almeloe, Henrick Giesbertsz en Jan Henricksz getuigen dat zij vrijdag toen de [vis]wateren
van de stad verhuurd zouden worden, daarbij aanwezig zijn geweest en zij hebben gehoord dat
Cornelys Roecksz en Henrick Jacopsz met elkaar overeen kwamen welke wateren zij heden zouden
huren, waarbij zij elkaar zouden helpen. Henrick Jacopsz zou het hele jaar stuurman zijn zoals nu en
getuigen hebben ook beloofd hier de hand aan te houden.
Nr. 149

FOLIO:

49v

DATUM:

12 september 1542

-Van Arent Willemsz.
Henrick Claesz, Herman Aartsz, Dyrick Dyrcksz, Gerryt Aartsz en Willem Blomme getuigen dat zij
aanwezig zijn geweest in de Wijnkelder, waar de eerste serie van het stadsviswater geveild werd,
waarvan Henrick Jacobsz en Cornelys Roerixsz een deel van Nateers wilden huren. Maar al vóór het
mijnen, werd Cornelys afgeslagen. Toen hij wel gemijnd had, herinnerde Henrick Jacobsz hem eraan
dat hij hetzelfde wilde en dat hij niet met hem wilde delen.
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Op dezelfde avond hebben Bartolt Willemsz en Aarnt Willemsz afgesproken met Henrick Jacobsz dat
hij bij hen stuurman zou zijn, op het water van Tyman van der Veen, waarvoor hij het viswater voor de
helft vrij zou hebben. Daarna hebben Bartolt en Aarnt 1 take wijn betaald voor het gelag.
Henrick Willemsz getuigt dat hij de zondag erna Henrick Jacobsz geluk wenste met Nateers, waarop
deze antwoordde dat hij dat niet wist, want hij had een deal met Bartolt Willemsz, waarvoor hij 6
Joachims daalder zou krijgen.
Nr. 150

FOLIO:

50

DATUM:

13 september 1542

-Van Fije Martensz.
Jutte Kistemaecker getuigt dat zij goed weet dat een tijd na het overlijden van Henrijck Martensz een
erf verkocht werd op het Kampereiland, dat toebehoorde aan Fije Martensz, de weduwe van Henrijck.
Bij de koop werden afspraken gemaakt over haver en gerst die haar overleden man, Geerloff Backer
en Fije samen kregen. Hoeveel het was, weet zij niet.
Nr. 151

FOLIO:

50v

DATUM:

15 september 1542

-Van Thys Ketell uit Meppel.
Arendt Lubbertsz getuigt dat hij op de avond voor Palmzondag aanwezig is geweest in Zwolle, in het
Rode Hart, waar Thys Ketell en Jorgen Riemen samen onenigheid hadden over weede verf die Jorgen
aan Thys verkocht had en niet goed geleverd volgens de afspraak. Jorgen en Thys droegen het
conflict over aan getuige en wijlen Henrick Selle, verver in Zwolle, en de twistenden zouden tevreden
zijn met hun uitspraak, maar die heeft nog niet plaats gehad.
Nr. 152

FOLIO:

50v

DATUM:

15 september 1542

Egbert Melysz getuigt dat hij meer dan 250 gulden tegoed had van Henrijck Martensz van ossen en
geleend geld en dat het geld nog steeds niet betaald was. Na het overlijden van Henrijck Martensz
heeft Egbert in de Wijnkelder bij een veiling een erf gekocht in Kamperveen, dat eigendom was van de
erfgenamen van Henrijck. Hij heeft dit verrekend met zijn tegoed en hij verhuurde en gebruikte het erf
ongeveer 2½ jaar. Daarna kwamen Herman Kistemaker en Geerloff Backer bij hem als mombers van
Fije Martensz en zij hebben hem alles betaald en getuige heeft het erf weer teruggegeven.
Verder getuigt Egbert Melysz dat hij de erfgenamen vaak gezegd heeft, dat als zij hem zouden
betalen, hij het erf weer terug wilde geven. Hij heeft van Henrijck nooit een schriftelijk bewijs van diens
schuld gehad.
Nr. 153

FOLIO:

51

DATUM:

15 september 1542

-Van Jan Gerrytsz in de Engel.
Gheert Rynvis getuigt dat hij ongeveer zes weken geleden met Symon Schroer bij Jan Gerrytsz
geweest is bij het nieuwe Tolhuis en hij liet de cedule zien van het ijkambt dat de Raad hem had
gegeven. Jan Gerrytsz zei dat hij niet kon lezen en getuige liet Symon Schroer de cedule voorlezen.
Daarna vroeg Jan Gerrytsz of er ook in stond dat e.e.a. overgedragen is door de grote en kleine
gemeente, waarop Symon antwoordde dat dit er niet in stond. Jan zei toen dat de cedule van nul en
geen waarde was en zei tegen getuige dat als hij zijn kannen wilde ijken, dat hij ze met geweld zou
komen halen.
Symon Schroer getuigt hetzelfde en meldt bovendien dat na het lezen van de cedule Jan Gerrytsz
antwoordde zoals beschreven. Daarna is hij weg gegaan en heeft niet gehoord dat Jan Gerrytsz tegen
Geert Rijnvis zei dat hij zijn kannen met geweld uit het huis zou halen.
Nr. 154

FOLIO:

51v

DATUM:

-Tussen Henrick Byvanck en Dirick van Coesvelt.
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19 september 1542

Hermen Spaerleer, Peter Woltersz en Luytken Smydt getuigen dat zij afgelopen zondag aanwezig zijn
geweest bij Nele Pottebacker, waar zij gezien en gehoord hebben dat Henrick Byvanck van Dirick van
Coesvelt vier ossen kocht voor 34 ph.g., de gulden van 1 rijder met 1 stuiver. Toen zij de koop wilden
afsluiten, zei Dirick dat hij van Henrick een borg wilde hebben voor het geld, maar dat wilde Henrick
niet. Die zei dat hij zijn ossen kon houden als hij hem niet zonder borg accepteerde. Dirick sloeg de
koop toe zonder borg en beiden hebben de wijnkoop gedaan.
Nr. 155

FOLIO:

51v

DATUM:

19 september 1542

-Tussen Eefken, de weduwe van Thonys Drenthe en Elsken, diens dochter.
Frater Cornelius Ottonis de Campis getuigt dat hij bij wijlen Thonys Drenthe is geweest op zijn ziekbed
en zijn biecht heeft gehoord en dat wijlen Thonys zijn natuurlijke dochter Elsken, die nog bij Henrick
Kuynreturff woont, in zijn testament 40 courante gulden heeft gegeven, op voorwaarde dat zij trouwt
en eerlijk blijft volgens zijn vrouw en de familieraad. Hij wilde verder dat zijn vrouw Eefken de cedule
bewaarde en bereid zou zijn dit zo nodig onder ede te bevestigen en te handelen volgens het recht.
Fije, de vrouw van Willem Brant en Peter van Nuys getuigen dat zij de cedule hebben horen voorlezen
en dat Elsken de 40 courante gulden van het testament zal krijgen op de genoemde voorwaarden.
Nr. 156

FOLIO:

52

DATUM:

19 september 1542

-Van mr Gheert Morre vanwege zijn zuster joffer Zwane, de weduwe van mr Jan Wolffsz, doctor.
Evert van den Grave, gerechtelijk gedaagd, heeft bij zijn eedsaflegging bevestigd dat hij in 1541 op 16
juli, vóór Jacobus Aposteldag, in Zwolle bij Wolff Wolffsz is geweest, waar hij gezien en gehoord heeft
dat joffer Zwane, de weduwe van mr Johan Wolffsz, doctor, heeft gezegd, in aanwezigheid van
familieleden, Wolff Wolffsz en zijn vrouw, Wolffs zuster jfr Anne ten Waeter met haar man Johan ten
Waeter, vrouwelijke familieleden en familie van Johan ten Waeter, dat na de afspraak zoals die
onlangs in Zwolle tussen hen is gemaakt vóór Jacobi, een definitieve datum moest worden vast
gesteld, n.l. a.s. dinsdag. Wolff heeft aangenomen naar Harderwijk te gaan om zijn broer Wolter,
zusters en familie te verwittigen dat zij op die datum aanwezig moesten zijn. Getuige bevestigt ook dat
hij aanwezig is geweest toen joffer Swane de weduwe met enige familieleden op de aangegeven dag
in Zwolle present was bij Wolff, n.l.: Wolff en echtgenote, zijn zuster jfr Anne ten Waeter met
echtgenoot en diverse familieleden. Er moest rekenschap worden afgelegd, maar hun broer Wolter
was niet verschenen. Jfr Zwane en haar familieleden verklaren onder ede voldoende te hebben
gedaan.
Nr. 157

FOLIO:

53

DATUM:

21 september 1542

-Van Theus Baersz.
Thonys van Voirst en Arent Arentsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Willem van Aken
omstreeks Midzomer, toen Nelle aan Thonys Baersz 3 vette koeien verkocht, samen voor 26 ph.g. min
1 oord, met de afspraak dat Thonys de 3 koeien na St. Jacob uit het stadsbroek zou mogen laten
halen en naar Ens laten brengen, waar Nelle hem beloofde dat er goed weiland was om de koeien vet
te mesten. Daarvoor zou hij een ½ Joachimsdaalder per koe betalen, zoals Nelle zelf had moeten
doen.
Nr. 158

FOLIO:

53

DATUM:

22 september 1542

-Van Wybrant Woltersz.
Peter van Nuys getuigt dat hij 3 of 4 dagen voor het gevecht tussen Herman Symonsz en Wybrant
Woltersz, op de brug zat met Dyrck Tripmaker, waar getuige Herman Symonsz, die langs liep,
maande zijn schuld te betalen en dat Herman antwoordde dat hij dat zou doen als hij een zwarte koe
kreeg, waarvan hij hem een kan witte melk zou sturen. Verder zei Herman tegen getuige dat hij tegen
Wybrant met de bochelrug moest zeggen dat hij op hem moest wachten totdat hij bekende, anders
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zou hij hem de kromme rug afranselen. Peter moest de boodschap duidelijk overbrengen en heeft
tegen Wybrant gezegd dat hij voor Herman op moest passen.
Dirick Tripmaker getuigt als hierboven.
Peter Jansz en Gert Henrixsz, stadsdienaars, getuigen dat zij gezien en gehoord hebben dat Wolter
Messemaker die bij Lute zat, tegen Wybrant Woltersz zei dat hij wel een oogje in het zeil zou houden,
want Herman Symonsz wilde hem te lijf gaan en daar moest wel een onpartijdige oplossing voor
gevonden worden.
Nr. 159

FOLIO:

53v

DATUM:

22 september 1542

Claes van Grymbergen en Lute Jansdochter, waardin in de Gulden Arent, getuigen dat zij gezien en
gehoord hebben, een dag voordat Wybrant Woltersz gewond werd door Herman Symonsz, toen de
waardin Herman geen bier wilde tappen, dat hij op stond, over de bank stapte, zijn mes trok en tegen
de provoost zei dat hij krijgsgeweld wilde gebruiken; hij sloeg naar Arent Lubbertsz en naar Claes, bij
wie Wybrant gezeten had, en ging naar achteren, waarschijnlijk om Wybrant te vinden. Maar Trude,
de vrouw van Joest Canselar, pakte zijn degen zodat niemand geraakt zou worden. Herman Symonsz
ging toen weg en vanaf de straat eiste hij de aanwezigheid van Wybrant Woltersz; hij zei dat als hij nu
niet kwam, hij hem morgen wel zou krijgen.
Nr. 160

FOLIO:

54

DATUM:

22 september 1542

Engbert van Hardenberch getuigt dat hij op St. Jans Onthoofding ging wandelen onder de Clocke, ’s
morgens om 8 uur en dat Rutger Schuerman hem tegemoet kwam vanaf de brug. Getuige wilde hem
spreken over hun koopmanschap in ossen en paarden, maar getuige zag wel dat Rutger nog kwaad
was over de onenigheid die hij kort daarvoor had gehad met Albert Snoeck bij de brug. Toen Rutger
hem was genaderd en geen kwaad in de zin had, kwam uit het huis van mr Claes Barbier de zwager
van Albert Snoeck haastig naar buiten gelopen en zei tegen Rutger dat hij zijn portie wel zou krijgen,
trok zijn mes en stak in het wilde weg naar Rutger. Getuige meldt dat Rutger twee of drie stappen
achteruit ging en de steken wilde ontwijken en zich wilde verweren, hij trok ook zijn mes en verwondde
Alberts zwager aan het hoofd. Intussen was Albert Snoeck erbij gekomen met zijn mes in de hand en
wilde Rutger ook te lijf gaan. Omstanders haalden de vechtenden uit een.
Nr. 161

FOLIO:

54v

DATUM:

23 september 1542

-Tussen Jacop[je], de weduwe van Gyse van Blockzyl, en Moye Peter van Edam.
Jochum Berentsz getuigt dat hij omstreeks Pasen aanwezig is geweest hier in Kampen op de steiger,
waar hij gezien en gehoord heeft dat Jacopje, de weduwe van Gyse van Blockzyl, aan Moye Peter
van Edam vroeg of hij haar brieven hier wilde laten omdat zij hem betaald had. Moye Peter bevestigde
dit.
Johan Claesz getuigt dat hij gehoord heeft, staande op een karveelschip, toen Moye Peter van Edam
op het veerschip kwam om naar Amsterdam te varen, dat Jacop[je] haar brieven terugvroeg aan Moye
Peter en dat deze beloofde dat te doen.
Johanna inde Bodde, onze burgeres, getuigt dat zij ook gehoord heeft dat de man uit Edam aan
Jacob[je], de weduwe, de brieven wilde teruggeven, anders zou zij hem niet hebben laten uitvaren en
hem hebben laten aanhouden. Zij meldt tevens dat Jacopjes zoon zei dat de man maar moest gaan,
omdat hij de brieven wilde teruggeven, zoals beloofd. Jacopje zei tegen haar zoon dat hij haar moest
helpen, omdat het hem ook aanging.
Nr. 162

FOLIO:

55

DATUM:

25 september 1542

-Van het gevecht tussen Jonge Reyner en Lubbert, de zoon van Claesz van Ens.
Arent Lubbertsz en zijn zoon Lubbert getuigen dat zij ongeveer 8 of 10 dagen geleden op het schip
van Jonge Reyner zijn geweest hier in de IJssel voor de stad om met hem naar Amsterdam te varen.
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Jonge Reyner had een onbekende gezel in zijn schip en ook Lubbert, de zoon van Claesz van Ens
kwam aan boord, die Jonge Reyner wilde dwingen de onbekende gezel een andere keer mee te
nemen en hem nu aan land te zetten. Getuigen melden dat de onbekende tegen Lubbert zei dat hij
betaald had voor zijn reis en mee wilde met het schip. Getuigen en de andere passagiers straften
Lubbert af door te zeggen dat de gezel mee behoorde te gaan, omdat hij betaald had. Getuigen
melden dat Jonge Reyner en Lubbert Claeszoon het niet eens waren met elkaar, dat Lubbert zijn mes
in de hand had en Jonge Reyner wilde aanvallen. Deze zei dat hij geen gevecht op zijn schip wilde,
pakte een stok en duwde Lubbert weg. Lubbert nam ook een stok waarmee hij Jonge Reyner
verwondde aan het hoofd zodat hij bloedde. Jonge Reyner, Lubbert en de onbekende werden aan wal
gezet en het schip voer naar Amsterdam.
Henrijck van Lochum getuigt hetzelfde.
Nr. 163

FOLIO:

55v

DATUM:

26 september 1542

Arent Lubbertsz getuigt dat hij wijlen Jorgien Riemen 84 g.g. schuldig is, van 28 stuiver Brabants de
gulden, 14 plakken voor de stuiver en 4 gosseler van ververs wede, die hij van Jorgien gekocht had.
Hij zal betalen in mei 1543, uiterlijk met Pinksteren, zoals vermeld staat in Arents rekeningenboek.
Als de erfgenamen van wijlen Jorgien willen bewijzen dat de schuld groter is, dan zal getuige zijn
rekeningenboek meenemen en wat meer betaald moet worden, zal hij bijleggen.
Nr. 164

FOLIO:

56

DATUM:

20 september 1542

-Van Katrijn Rippers getuigenis ter instantie van Evert van den Grave.
Catharina Rippers gedagvaard t.b.v. Evert van den Grave, getuigt en heeft onder ede het volgende
verklaard:
Er werd haar eerst gevraagd of zij op de avond voor Driekoningen bij Geert Borchartsz was geweest
omdat hij haar meerdere keren ontboden had en omdat zij van de dienstmaagd en knecht had
gehoord dat hij heel ziek was geweest en lang niet had kunnen praten, maar dat hij aan de betere
hand was. Catharina bevestigde dit, maar zij was niet op de hoogte van enige spraakproblemen.
Verder werd haar gevraagd of het waar was dat, toen ze bij Geert Borchartsz zat, hij tegen haar had
gezegd dat hij nog problemen had met de onenigheid over de erfscheiding tussen hem en zijn zuster
van den Grave, omdat hij meer goederen had gekregen dan in de inventaris vermeld stond. Verder
had hij een cedule gevonden, geschreven door broeder Jacobsz, over meer goederen dan hij haar
had verteld en nu voelde hij zich bezwaard omdat hij haar tekort had gedaan. Hij vroeg getuige
daarom naar Agata van den Grave te gaan en haar te vragen of ze langs wilde komen of enige
familieleden wilde sturen die hij dit alles kon zeggen. Zij heeft dit alles bevestigd.
Daarna is haar gevraagd of het waar is dat zij, toen ze wegging bij Geert Borchartsz, tegen de
dienstmaagd had gezegd dat hij begon te bekennen, wat door de dienstmaagd werd beaamd.
Verder werd haar gevraagd of het waar is dat zij van Geert Borchartsz direct naar Agate van den
Grave is gegaan en haar en haar zoons Evert en Johan, zoals Geert gevraagd had, mededeelde wat
Geert gezegd had, wat zij bevestigt.
Verder is haar gevraagd of het waar is dat Agate en haar zoons wel konden accepteren dat Geert
enige familieleden noemde die hij had ingelicht en e.e.a. aan hen wilde overdragen. Dit werd
bevestigd.
Er werd haar gevraagd of zij de volgende dag, op Driekoningen, ’s morgens naar getuige is gegaan en
of Geerts dienstmaagd Mette haar heeft gezegd dat haar meester wilde weten of zij de boodschap
had overgebracht aan zijn zuster van den Grave en of zij bij hem langs wilde komen, want hij had de
hele nacht hierover wakker gelegen en gepiekerd. Hierop heeft getuige bevestigend geantwoord.
Verder werd haar gevraagd of ze die ochtend tijdens de hoogmis bij Geert Borchartsz is gekomen om
het antwoord van Agate en haar kinderen te geven, dit werd bevestigd.
Haar werd ook gevraagd of het waar is dat Geert Borchartsz haar zei dat hij wroeging had over deze
zaken; hij vroeg haar of zij weer naar zijn zuster wilde gaan en haar namens hem om vergiffenis te
vragen; bevestigd.
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Er werd verder gevraagd of het waar was dat zij direct naar Agate ging om haar om vergiffenis te
vragen; bevestigd.
Er werd gevraagd of het klopte dat 4 of 5 dagen hierna, mr Aelt Wynter in de steeg bij de
speldenmaker haar haastig vroeg waarom ze naar Agate was gegaan om haar namens zijn broer te
zeggen dat hij wroeging had omdat hij haar tekort had gedaan. Dit had hij hem ook al eens gevraagd.
Zij vroeg hem waarom hij dan geen actie had ondernomen, waarop mr Aelt haastig wegging en zei dat
het niet goed begrepen was.
Er werd verder gevraagd of het waar was dat getuige enige dagen later, in aanwezigheid van mr Aelt,
zittend op het bed van Geert Borchartsz, aan hem vroeg of hij dat aan haar had gevraagd en dat werd
door Geert bevestigd. Mr Aelt vroeg aan zijn broer waarom hij dat deed, de Raad zou binnenkort n.l.
een uitspraak doen.
Getuige heeft bevestigd dat Geert gezegd heeft spijt te hebben van zijn gedrag en tenslotte heeft
getuige Katrijne geantwoord bij haar eedsaflegging dat zij neutraal staat t.o.v. genoemde partijen en
dat het haar vooral gaat om de rechtvaardigheid.
Nr. 165

FOLIO:

57v

DATUM:

30 september 1542

-Van het verongelukte karveelschip van Herman Philipsz.
Arendt van Wardden en Jacop ten Holte getuigen dat zij, toen op maandag het bericht kwam dat
wijlen Herman Philipsz met zijn karveelschip en bemanning verdronken was, met anderen naar het
verongelukte schip zijn gegaan. Toen zij in Emmeloord aan land gingen, hebben zij bij een huis
gevraagd of er doden of goederen uit het karveelschip waren aangespoeld. Men zei hen dat er drie
personen uit het karveelschip waren gehaald, waarvan er twee in Emmeloord begraven waren en dat
de derde naar Kampen was gebracht. Men verwees hen naar het huis van de schout, waar de
mensen waren die bij het karveelschip waren geweest en die de doden hadden geborgen.
Bij de schout hebben zij gevraagd naar de doden en hun kleding om hun identiteit te achterhalen. De
schout heeft een wambuis getoond met wit en zwart; bij een van de doden vond men 200
Jochumsdaalder min 11 en bij de andere 20 Jochumsdaalder, die hij in bewaring had. Hij zei ook dat
er verder geen doden, goederen of kleding waren aangespoeld behalve een spies, die op het schip
lag. Zij konden geen verder nieuws krijgen, maar meerdere mensen die naar het schip waren geweest
vroegen of er soms wol aan boord was geweest, want toen ze erin waren, leek het wel of zij op zakken
wol liepen.
Folio 58v is blanco
Nr. 166

FOLIO:

59

DATUM:

30 september 1542

-Van Roeloff Steenberch uit Meppel.
Peter Jansz, onze dienaar, Roeloff Willemsz, Henrijck Jacopsz en Hillebrant Kempe getuigen dat zij
op St. Michael aanwezig zijn geweest in Kampen bij Jan Gerrytsz, de waard van de Engel, waar
Roeloff Steenberch uit Meppel in hun aanwezigheid 50 g.g. betaald heeft, waarmee hij de jaarlijkse 2
g.g. met alle pacht wilde aflossen, die wijlen Geert Santinck uit zijn goederen ontving in Oosterburen
bij Meppel en verder uit alle andere roerende en onroerende goederen van Roeloff. In Kampen waren
geen executeurs, mombers of familieleden van Geert Santinck die het geld in ontvangst wilden
nemen, daarom heeft Roeloff Steenberch het geld achtergelaten in handen van getuigen, met
bestemming de erfgenamen van Geert of degenen die daartoe gerechtigd zijn.
In 1545 op 2 maart heeft Roeloff Steenberch uit Meppel gerechtelijk bekend dat hij heden 50 g.g.
heeft ontvangen zoals in de getuigenis is beschreven en bovendien 23 g.g. en 22 g.g. waarvan ook
getuigenis is afgelegd. Hij belooft de borgen te vrijwaren.
Nr. 167

FOLIO:

59v

DATUM:

3 oktober 1542

Mr Reyner van Dockum getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Gheert Borchertsz op de dag na Maria
Lichtmis, waar o.a. aanwezig waren Andreas Fabri, pastoor, mr Aelt Wynter, Jacop Glauwe,
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kerkmeester, Gheert Buter en Evert van den Grave. Gheert Borchertsz was bereid onder ede te
verklaren, dat hij in de inventaris die hij zijn schoonzuster, Agathe van den Grave, gegeven had van
de goederen van zijn overleden vrouw, bij haar overlijden gemaakt, een rechtvaardige verdeling had
gemaakt, tenzij de tegenpartij met andere informatie zou komen.
Mr Reyner getuigt ook dat hij op verzoek van Evert van den Grave een keer naar Gheert Borchertsz
op zijn ziekbed is gegaan en hem heeft gevraagd of hij wroeging had over de inventaris en of hij
Agathe van den Grave om vergiffenis had gevraagd. Gheert antwoordde dat hij geen wroeging had
over de inventaris, maar hij had een cedule gevonden geschreven met zijn zwager broeder Jacop en
in het handschrift van Thonis van den Grave, waaruit op te maken viel dat de broeder niet voldoende
goederen had ontvangen en daarover had hij wroeging.
Gheert Buter getuigt dat hij ook na Maria Lichtmis met de anderen door mr Reyner genoemd,
aanwezig was bij Gheert Borchertsz, waar hij heeft gehoord dat Evert van den Grave aan Gheert
vroeg of hij in de inventaris een correcte beschrijving had gemaakt van de goederen van zijn
overleden vrouw. Gheert bevestigde dit en nam de pastoor, zijn biechtvader, tot getuige. Hij meldt
verder dat mr Aelt Wynter voorstelde de burgemeester te halen zodat er een officiële verklaring kon
worden afgelegd, maar dat was volgens Evert van den Grave nog niet nodig. Getuige meldt verder dat
hij afgelopen zaterdag ontboden werd bij Gheert Borchertsz, die hem vertelde wat er nu getuigt is en
hem tevens heeft gemeld dat Katrijne Rippers getuigde dat hij wroeging had over de inventaris.
Gheert zei toen dat de wroeging afkomstig was van een cedule geschreven door Thonis van den
Grave, waaruit hij opmaakte dat broeder Jacop, zijn zwager, te weinig goederen had gekregen.
Folio 60v is blanco
Nr. 168

FOLIO:

61

DATUM:

3 oktober 1542

-Van Jacop van den Kercken over het gasthuis te Wilsum.
Ambrosius Kistemaker getuigt dat hij, ongeveer drie jaar voor de oorlog tegen Zwolle, het beheer over
de goederen van het gasthuis in Wilsum gehad heeft en dat hij het beheer en de administratie nu
heeft overgedragen. Hij had het beheer omdat zijn overleden vrouw stamt uit de familie van den
Kercken en na haar overlijden heeft hij van het beheer afgezien. Wat de pacht was van de landerijen
in Kamperveen, weet hij niet. Hij meldt dat hij uitsluitend brieven heeft gezien die bij zuster Gyele in
het convent gebracht werden en nu bij het gerecht zijn en die hij heeft horen voorlezen. Hij zegt ook
nog dat toen hij de administratie achterliet, zuster Gyele het beheer overnam, wat door leden van de
familie van den Kercken werd geaccepteerd. Hij weet niet hoe lang zij het beheer had en hij weet
evenmin hoe de familie van den Kercken komt aan het beheer van hetgeen Goyken Gyethoorn t.b.v.
het gasthuis gekocht heeft; het was voor hen oud bezit.
Hij weet niet hoever de stamboom van de familie van den Kercken teruggaat en wie diegenen zijn die
het gasthuis hebben helpen bouwen. Hij weet niet hoe zijn overleden vrouw, Armgart van den Kercken
en Henrick van den Kercken, de vader van Jacop van den Kercken, tot het beheer van de goederen
van het het gasthuis gekomen zijn, hij kent alleen de grootvader van Jacop, genoemd Willem van den
Kercken, zijn zuster Wendelmoet van den Kercken en zijn broer Lubbert van den Kercken. Hij is er
nooit bij geweest als de familie van den Kercken het land dat Goyken Gyethoorn voor het gasthjuis
gekocht had, verhuurde. De pachters zijn allemaal dood; één meier heette Aelt Wolffsz uit
Kamperveen, op het Zuideinde, de andere is Aelt Willemsz en leeft nog.
Nr. 169

FOLIO:

61v

DATUM:

3 oktober 1542

-Van wijlen Evert Evertsz die verdronken is.
Jacop ten Holte getuigt dat hij zich herinnert dat wijlen Evert Evertsz, toen hij vanuit Riga in
Amsterdam kwam, helemaal blut was, zodat hij hem vroeg zijn oom Willem Rippersz in Kampen te
vragen om hem geld te sturen, om zijn wambuis af te lossen die als onderpand bij de waard van de
herberg was. Hij meldt ook dat Evert hem vaak heeft beloofd, wel tien maal, dat hij hier in Kampen op
zijn rentebrief wel 60 g.g. kon opnemen vanwege zijn handeltjes. Jacop meldt ook dat hij gezien heeft
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bij Willem Rippersz thuis, dat Evert een buidel vol geld had en zag dat Katrijne Rippers hem geld
betaalde, maar hij weet niet hoeveel. Jacop vroeg hem, toen hij naar Amsterdam zou varen, of hij
namens zijn oom 10 g.g. wilde meenemen naar Amsterdam, maar dat geld kon niet meer in zijn
buidel. Wijlen Evert had hem ook een gouden ring laten zien, die hij van Katrijne had gekocht voor 7
pond vlas, te leveren in Kampen.
Evert van Hattem getuigt dat wijlen Evert hem de ring ook heeft laten zien en gezegd had dat hij die
van Katrijne Rippers gekocht had. Hij meldt verder dat alles wat hierboven beschreven staat, klopt,
behalve dat Katrijne hem geld heeft betaald, dat heeft hij niet gezien. Hij heeft wijlen Evert in
Amsterdam, toen hij geen geld had, uit zijn eigen buidel 2½ koopmansgulden gegeven, waarvan Evert
12 stuiver Brabants betaald heeft en zei dat hij in Kampen van zijn tante geld zou krijgen om hem
terug te betalen.
Nr. 170

FOLIO:

62

DATUM:

6 oktober 1542

-Van Lubbert, de zoon van Claes van Ens.
Cornelis Stuyvesant en Joost Jansz getuigen dat zij ook op het schip van Jonge Reyner waren, toen
Jonge Reyner en Lubbert, de zoon van Claes van Ens, samen onenigheid kregen vanwege een
onbekende gezel, die op het schip was om mee naar Amsterdam te varen. Getuigen melden dat zij op
de voorplecht van het schip stonden en hoorden dat Lubbert wilde dat Jonge Reyner de onbekende
weer aan wal zou zetten omdat hij zich had ingescheept. De onbekende zei dat hij betaald had voor
zijn reis en mee wilde varen, maar Jonge Reyner beval getuigen de trossen los te gooien en af te
varen. Lubbert bleef op het schip en wilde de vreemdeling weg hebben en daarover kregen zij ruzie.
Omdat Lubbert zijn mes getrokken had, zagen getuigen dat Jonge Reyner een stok in de hand nam
en zich naar Lubbert wendde, die ook een stok pakte en Jonge Reyner op het hoofd sloeg zodat hij
bloedde. Hierna zijn Lubbert, Reyner en de vreemdeling aan land gezet en het schip zette koers naar
Amsterdam.
Nr. 171

FOLIO:

62v

DATUM:

6 oktober 1542

-Over de kinderen van Reyner Martensz.
Egbert Melisz getuigt dat wijlen Henrick Martensz bij leven hem meer dan 250 ph.g. schuldig was,
waarvan hij en zijn vrouw Fije hem een deel hebben betaald; maar wat Henrick hem bij zijn overlijden
nog schuldig was, weet hij niet precies. Hij meldt verder dat ongeveer 1½ jaar na het overlijden van
Henrick Martensz, wijlen Henrick Kistemaeker en Geerloff Backer, als mombers over de kinderen van
Fije Martensz, in aanwezigheid van haar en haar broer priester Bernt Ottensz, hem bij Herman
Kistemaker thuis het restant hebben betaald, waarvoor hij hen bedankte. Getuige meldt verder dat hij
met Dirick Tripmaker van wijlen Henrick Martensz een stuk land gehuurd had, Oenden geheten, waar
zij ossen op wilden laten grazen. Toen zij de ossen wilden kopen, bleek dat Dirick Tripmaker geen
geld had en dat wijlen Henrick Martensz wilde dat getuige het gehele bedrag zou voorschieten.
Getuige zou de helft terug krijgen, wat ook gebeurde en zo was Henrick Martensz hem geld schuldig.
Getuige ontving enige betalingen van hem, hoeveel weet hij niet en hoeveel winst hij maakte met de
ossen, herinnert hij zich evenmin; hij heeft er geen aantekeningen van gemaakt. Getuige heeft het erf
in Kamperveen gekocht om aan zijn geld te komen, maar de prijs weet hij ook niet meer. Hij kocht het
op onderpand, maar er zijn geen documenten van, behalve dat hij in de Wijnkelder bij de openbare
verkoping de toewijzing kreeg, waarvan de secretaris een cedule heeft gemaakt.
Nr. 172

FOLIO:

63v

DATUM:

6 oktober 1542

-Tussen Thiele, de vrouw van Lubbert van Geelmuden en Johan van Delden.
Claes Dubbeltsz en Vrerick Droochscheerder getuigen dat zij omstreeks St. Jacop aanwezig waren bij
Lubbert van Geelmuden, waar Lubbert en Johan van Delden samen de deal afrekenden met de
paarden die zij uit Noorwegen gehaald hadden. Getuigen melden dat schipper Lubbert van
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Geelmuden de onkosten in rekening bracht van vracht, huur e.d., n.l. 217 koopmansgulden en 1 oord
die hij betaald had. Lubbert zou hiervan aan Claes Dubbeltsz 25 Jochumsdaalder betalen.
Zij kwamen bij het afrekenen overeen dat Vrerick Droochscheerder en Thiele, de vrouw van Lubbert,
de paarden zouden verkopen en wat zij meer opbrachten dan de 217 koopmansgulden, zou door hen
beiden half / half gedeeld worden; eerder kreeg Johan van Delden niets.
Albert Seylmaker getuigt dat hij naderhand er bij kwam, toen de afrekening klaar was en meldt dat
alles gegaan is zoals boven vermeld.
Nr. 173

FOLIO:

64

DATUM:

13 oktober 1542

-Griete Peters en Griete Cremers.
Peter Jansz, stadsroedendrager, getuigt dat hij afgelopen maandag bij Griete Cremers en haar man
was, waar hij hoorde dat zij tegen hem zeiden dat Griete 2 damasten mouwen aan Griete, de vrouw
van Peter Vriese, verkocht had met 2 rijen vergulde knopen, op voorwaarde dat Griete Vriese nog
veertien dagen zou wachten met het betalen van de rest van het geld dat zij schuldig was.
Reyntyen Henrix getuigt dat zij aanwezig was toen Griete Cremers aan Griete Vriese de twee
damasten mouwen verkocht bij Beerten van Ens en dat Griete Cremers de twee mouwen bij haar
achter liet.
Nr. 174

FOLIO:

64

DATUM:

13 oktober 1542

-Van Albert Zeylemaker en Joachym Schomaker.
Lubbe, de vrouw van Cornelis Geertsz, waardin in de Gulden Helm, getuigt dat zij aanwezig was in
haar eigen huis, ongeveer 8 of 10 dagen geleden, toen Anna, de vrouw van Joachym Schomaker, van
Albert Zeylemaker 6 g.g. ontving en 1 oord, waarvoor zij hem bedankte. Lubbe heeft Anna, in
aanwezigheid van Albert, het geld zelf uitgeteld.
Nr. 175

FOLIO:

64v

DATUM:

13 oktober 1542

-Van Jonge Reyner en Peter Claesz namens zijn broer Lubbert.
Folcker Gysensz getuigt dat hij ongeveer een maand geleden voor de deur van Cornelis van Gelre
zat, waar een onbekende man uit Hamburg was die graag naar Amsterdam wilde reizen. Hij gaf
Folcker en Henrick van Ensz een dubbele stuiver opdat hij mee kon varen en toen Folcker en Henrick
weg waren, kwam Lubbert Claesz op het schip van Jonge Reyner, waar ook de onbekende op zat.
Lubbert wilde echter niet dat de man mee ging, anders zou hij zijn geld van de vorige vaarbeurt terug
vragen. Hierdoor ontstond de onenigheid tussen Jonge Reyner en Lubbert, maar Folcker was daar
niet bij en weet niet wat er is gebeurd.
Johan van Ensz en Arent Gosensz hebben veel meer gezien dan Folcker. Toen Jonge Reyner van
wal gegaan was, stond Lubbert Claesz in het schip en stak zijn hand uit. Toen nam Jonge Reyner een
stok en sloeg Lubbert daarmee en deze nam ook een stok en sloeg Reyner op zijn hoofd. Getuigen
weten niet of hij gewond was.
Nr. 176

FOLIO:

65

DATUM:

19 oktober 1542

-Van Marryken Loeps.
Trijne, de vrouw van Rutger Smit en Goossen, de knecht van Rutger, getuigen dat zij dinsdag ’s
morgens kolen hun huis in droegen en hoorden dat Marryken Loeps en Griete, haar moeder, met
elkaar ruzie hadden; zij hebben niet gezien dat zij haar moeder sloeg, maar hoorden dat de moeder
zei dat ze door haar dochter geslagen was op het hoofd en klaagde dat het pijn deed. Getuigen zagen
toen dat Marryken, in de hand die ze voor haar hoofd hield, een mes had en zei dat haar moeder haar
geslagen had. Anne Willems kwam erbij en vroeg waarom ze ruzie met haar moeder had en Marryken
en Anne kregen ook woorden met elkaar en scholden elkaar uit.
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Goossen vroeg waarom iedereen ruzie met elkaar had en Marryken vond dat hij zich daar niet mee
moest bemoeien en kwam met een getrokken mes op hem af.
Iedereen ging weer aan zijn werk en getuigen hebben niet gezien dat Marryken iemand stak of
verwondde.
Griete Gysberts getuigt dat zij de moeder van Marryken heeft horen kermen en dat ze zei dat haar
dochter haar geslagen had zodat ze een gat in haar hoofd had, zo groot dat een hond er wel uit wilde
likken. Zij hoorde dat Anne Willems zei dat het schandalig was, waarop Marryken antwoordde dat
Anne haar slecht behandelde en dat ze het haar betaald zou zetten. Zij had een mes in de hand en
ging naar het achterhuis van Rutger Smit, maar getuige heeft niet gezien dat zij iemand gestoken
heeft.
Nr. 177

FOLIO:

65v

DATUM:

23 oktober 1542

Wybrant Woltersz, Arent Lubbertsz en Gheert Baeck getuigen dat zij een tijd geleden aanwezig zijn
geweest, toen wijlen Gelis Beertsz aaan Egbert Aeltsz een gres land verkocht dat zijn dochter
Cornelis[je] van haar grootmoeder had gekregen en waarvoor zijn dochter twee melkkoeien zou
krijgen. Mochten de koeien sterven, dan zou zij 16 ph.g. ontvangen, als de twee koeien dat waard
waren.
Nr. 178

FOLIO:

65v

DATUM:

23 oktober 1542

-Tussen Wenemer Jansz en Claes Dubbeltsz.
Henrick Dyll, Lubbert van Genemuyden en Jan ten Hoeve getuigen dat zij op maandag voor
Vastenavond 1541 aanwezig waren, toen Wenemer Jansz van Claes Dubbeltsz een huis en erf kocht
in de Hagen, in de Nieuwstraat, voor 100 g.g., geheel te betalen op St. Jacop, of daarvoor jaarlijks 10
h.p. te geven. Het huis werd vrij opgeleverd.
Nr. 179

FOLIO:

66

DATUM:

23 oktober 1542

-Tussen Jonge Reyner en Janneken, de vrouw van Jan Wernersz.
Cornelis Stuvesant en Joost Jansz getuigen dat ongeveer acht dagen geleden Janneken, de vrouw
van Jan Wernersz, in Amsterdam bij Jonge Reyner een aantal vaatjes boter aan boord heeft gebracht
om die in Kampen bij het Diep te leveren. Zij melden dat zij de vaatjes, zo goed en zo kwaad als
mogelijk was, met de schuit van Frans inde Bock naar het Diep heeft over gebracht, zoals zij ze
ontvangen had.
Nr. 180

FOLIO:

66

DATUM:

26 oktober 1542

-Van wijlen Johan Evertsz jr.
Frater Hermannus Scheydemaker de Campis getuigt dat hij de biecht gehoord heeft bij wijlen Johan
Evertsz jr en tot aan het einde bij hem geweest is; Johan heeft altijd toegestaan dat alle goederen
door de broers en zuster samen verzegeld zijn en goed geregeld en bevestigd dat zijn zuster, joffer
Evert, ook recht heeft op de goederen die door de broers Johan en Bartolt van hun ouders geërfd zijn.
Daarna is Johan overleden.
Nr. 181

FOLIO:

66v

DATUM:

26 oktober 1542

-Van de verwonding toegebracht aan Lubbert Geertsz.
Mr Bartolt Daelhaemmer en mr Luythien van Zwoll getuigen dat Lubbert Geertsz door Johan Claesz
verwond is aan zijn arm. Mr Lenaert van Meppel heeft een tijd lang de wond behandeld, maar
getuigen zijn daarna verzocht door Lubbert Geertsz, om hem te genezen, met Gods hulp; mr Lenaert
van Meppel had hem in de steek gelaten. Getuigen melden dat zij constateerden dat de heelmeester
uit Meppel nog twee extra wonden had gemaakt, de eerste boven de elleboog en de andere in de
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borst waar het geronnen bloed inliep en het een abces was geworden. De heelmeester uit Meppel
heeft Lubbert Geertsz helaas verkeerd behandeld en hem in levensgevaar gebracht.
Nr. 182

FOLIO:

66v

DATUM:

3 november 1542

Blauwe Dyrck getuigt dat hij die dag diverse keren bij Lubbert Geertsz thuis is geweest, waar hij
gewond lag. Hij heeft vaak zijn gewonde arm gevoeld en hem gevraagd hoe hij zich voelde. Lubbert
antwoordde dat het goed ging en dat de wond zou helen. Maar de wonden die de heelmeester uit
Meppel gemaakt had in de borst en de elleboog, daar zou hij aan sterven omdat er vocht in gekomen
was. Dyrck heeft Lubberts vader gisteren horen zeggen dat hij gestorven is door de wond in zijn borst.
Nr. 183

FOLIO:

67

DATUM:

30 oktober 1542

-Van Roloff Aelhoren.
Hans Blijffernicht, waard in de Witte Arent, getuigt dat hij hier in Kampen de goederen ontvangen heeft
zoals rogge, as, vlas e.d. die Roloff Aelhoren aan Hans gestuurd heeft en nog zal sturen, om op te
slaan en te verkopen t.b.v. Roloff, zoals deze zelf zou doen. Hij heeft hiervoor een gerechtelijke
volmacht.
Nr. 184

FOLIO:

67

DATUM:

31 oktober 1542

Geert Jansz, bakker, getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Lubbert Geertsz thuis, waar deze gewond
lag door Jan Claesz. Hij heeft gezien dat Lubbert meer dan 10 of 12 maal over de deel liep en dat de
wonden goed heelden. Mr Johan Lenaertsz uit Meppel heeft opnieuw twee wonden bij hem gemaakt,
een in de elleboog en een in zijn borst, waardoor het venijn toesloeg. Hieraan is hij gestorven en niet
aan de wonden die Jan Claesz heeft toegebracht, wat Lubbert op zijn sterfbed zelf toegaf: niet Jan
Claesz maar de heelmeester uit Meppel was schuldig.
Nr. 185

FOLIO:

67v

DATUM:

2 november 1542

-Tussen Jacop Gerrytsz en wijlen Engele ten Hove.
Gheert Baeck getuigt dat hij ongeveer drie jaar geleden aanwezig is geweest in zijn eigen huis, waar
Jacop Gerrytsz aan de Zwartendijk twee stukken land kocht die van de weduwe van Engele ten Hove
waren, bij de Coeburch, voor 142 g.g. die geheel betaald zijn, waarvoor hij bedankt werd.
Arent van Olzende en Jacop Coppen getuigen dat zij ook bij de koop van de twee stukken land zijn
geweest en hebben geholpen bij het drinken van de wijnkoop. Zij melden dat Jacop Gerrytsz en wijlen
Engele ten Hove het met elkaar eens waren over het bedrag, maar hoe hoog het bedrag was, dat
weten zij niet meer.
Nr. 186

FOLIO:

67v

DATUM:

3 november 1542

-Tussen Anna Kerckhoff en Jan Henrijcx.
Cornelis Jansz uit Dronten getuigt dat hij vijf of zes dagen geleden aanwezig is geweest in Dronten,
waar Anna Kerckhoff van Jan Henrijcx uit Dronten een 8e deel gezouten zalm kocht. Hij meldt dat
Anna voor die koop een achtste vat boter gaf, goede handel, en dat zij ervan uit ging dat het vat vol
zou zijn. Hij meldt dat Jan Henrijcx antwoordde dat ze daarmee kon betalen en zij werden het verder
eens voor 27 kannen Hamburger bier. Als Jan Henrijcx gasten mee zou brengen, dan kon hij vrij
drinken, totdat het bepaalde aantal kannen was bereikt.
Nr. 187

FOLIO:

68

DATUM:

-Tussen de vrouw van Jan Vrieskens en Jan Gerrytsz.
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4 november 1542

Dirck Tripmaker en Peter Vriese getuigen dat Jan Gerrytsz en Anna, de vrouw van Jan Vrieskens,
onenigheid hebben over de huishuur en huisraad van Anna die Jan Gerrytsz verkocht had. Getuigen
zijn een maand of drie weken geleden aanwezig geweest bij Anna thuis, toen zij met Jan Gerrytsz
afrekende; zij was hem nog schuldig 26 stuiver Brabants van 14 plakken de stuiver. Als Jan Gerrytsz
de huishuur moest betalen met 15 plakken de stuiver, dan zou Anna hem nog 26 stuiver Brabants van
14 plakken moeten betalen. Wat Jochum van Ingen, de huisbaas, Anna nog schuldig was van bier,
dat zou Jan Gerrytsz in mindering brengen op de huur. Als Jan Gerrytsz de schuld van Jochum van
Ingen niet in mindering bracht, dan zou Anna daarvoor opdraaien.
Hiermee moest de onenigheid opgelost zijn.
Nr. 188

FOLIO:

68v

DATUM:

9 november 1542

-Van het Friese schip op ons Diep door de mensen uit Harderwijk aangehouden.
Tyman van Hardenberch, Johan van Ens en Claes Albertsz getuigen dat zij heden middag naar het
Diep gevaren waren om een schip vol Hamburger bier te lossen en naar de stad te brengen. Op het
Diep lag een Fries schip met vissersbootjes en meerdere Harderwijkers met een dubbel seynschip.
Toen getuigen bij hen aan boord waren gekomen, wilden zij het schip weg hebben. Getuigen werden
door de Harderwijkers aangeroepen om hen te helpen, wat zij niet durfden te weigeren. Zij zijn met het
Friese schip naar Harderwijk gevaren, waar getuigen een half vat boter kregen voor de moeite.
Nr. 189

FOLIO:

69

DATUM:

9 november 1542

-Tussen Thys Ochterop uit Deventer en de erfgenamen van wijlen Gerbrant ten Bossche.
Alfert van den Veene en Trude Hoeck getuigen dat zij in juni 1541 aanwezig zijn geweest bij Hans
Blijffernicht in de Witte Arent, boven de gelagkamer met anderen, waar zij hoorden dat Thys Ochterop
wijlen Gerbrant ten Bossche maande; Trude Hoeck weet niet meer voor hoeveel, maar Alfert meldt dat
het om 47 stuiver Brabants ging. De oorzaak van de schuld was niet duidelijk. Wijlen Gerbrant
antwoordde dat hij geen geld had en als Thys zou willen wachten tot mei, dan zou hij eerlijk betalen
en nog 1 gulden toegeven.
Nr. 190

FOLIO:

69

DATUM:

9 november 1542

-Van Henrick Hoppenbrouwer.
Henrick van Diepholt en Thonys de wijnknecht getuigen dat zij afgelopen donderdag samen tussen 11
en 12 uur gezien en gehoord hebben in de buurt van de Schepenkamer, dat Geert Harnasmaker, de
stadsdienaar die toen op wacht stond, tegen Henrick Hoppenbrouwer, die uit de Wijnkelder kwam
waar hij bij Geert Loze en andere familie had gezeten, zei: “wie ben je?”, waarop Hoppenbrouwer
antwoordde dat hij het was. Henrick van Diepholt haalde een lantaarn en zag dat het Hoppenbrouwer
was. Maar Geert ging nogal tekeer en had een varkensspit in de hand; getuigen hebben niet gezien
dat Hoppenbrouwer zijn mes had getrokken. Henrick van Diepholt bracht hem een stuk naar huis,
maar daarna kwam Hoppenrouwer weer terug in de Schepenkamer en klaagde dat men achter hem
aan zat en hij was toch een gewone burger. Toen zei Peter van Elven dat hij naar huis moest gaan en
dat deed hij. Verder weten getuigen niets.
Nr. 191

FOLIO:

69v

DATUM:

13 november 1542

-Tussen Henrijck Harmensz en Geert Cluppel uit Kamperveen.
Peter Schoemaecker getuigt dat hij voor St. Michael met Henrijck Harmensz naar Kamperveen is
gegaan om hem te helpen bij het kopen van een koe. Toen zij op de Hogeweg kwamen, troffen zij
daar Geert Cluppel aan, die een koe te koop had die veertien dagen na St. Michael zou kalven. Toen
zij de koe hadden bekeken, vroeg Henrijck hoeveel kalveren zij al had gehad en dat waren er volgens
Geert zeven. Henrijck vond de koe nogal mager, maar Geert antwoordde dat hij haar niet zou
verkopen als ze voedselgebrek had geleden. Als er iets niet deugde aan de koe, mocht hij haar weer
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terugbrengen of zou hij het financieel regelen. Hij zei ook dat Henrijck haar in de Broeck moest laten
staan om vet te worden. Omdat de koe niet verbeterde, heeft Henrijck haar op zijn eigen mate
geplaatst, maar dat maakte geen verschil. Hij heeft haar toen op stal gezet want ze werd hoe langer
hoe zieker en tenslotte heeft hij haar weer aan Geert teruggegeven.
Nr. 192

FOLIO:

70

DATUM:

15 november 1542

-Tussen Willem van Oy en Jeronimus van Sierixee uit Amsterdam.
Peter Stuvesant en Jan Worst getuigen dat zij omstreeks Pinksteren aanwezig zijn geweest in
Amsterdam aan de Oudezijde bij Hartteken Lieffs, waar Willem van Oy, onze burger, Jeronimus van
Sierixee aannam als stuurman om met hem westwaarts te varen naar Frankrijk voor het oude bedrag
aan gage, dat Jeronimus van Willem van Oy op een eerdere reis ook had ontvangen, n.l. 13 pond
groot Vlaams. Hij meldt verder dat er afgesproken werd dat, als Willem niet zou laden op St. Martens
eiland (GB), hij voor hetzelfde bedrag zou varen naar Antelesie (?) Jeronimus was hier wel tevreden
mee.
Nr. 193

FOLIO:

70v

DATUM:

17 november 1542

-Tussen Bernt Lambertsz en Geert Wayer.
Geert Doorninck getuigt dat hij afgelopen zomer aanwezig is geweest toen Bernt Lambertsz Geert
Wayer opdroeg twee paarden te weiden. Hij meldt dat Geert de paarden een goed weiland zou geven,
waar zijn eigen paarden ook heen gingen.
Bernt Reynersz getuigt dat de paarden van Bernt Lambertsz en Geert Wayer vaak over de sloot
sprongen van het weiland op zijn land en daar grote schade aanrichtten aan zijn hooi en dat hij de
paarden van Geert en Bernt naar huis gebracht heeft. Zij hebben hem elk een ½ g.g. gegeven voor de
schade en toen hij de paarden bij hem had afgeleverd, hebben zij de paarden weer naar de wei
gebracht en een halster omgedaan. De paarden sprongen gewoon weer over de sloot, die er uit ziet
zoals een goede sloot er uit ziet en hoe lang geleden hij gegraven is, weet getuige niet.
Nr. 194

FOLIO:

71

DATUM:

17 november 1542

Albert Snoeck en Henrijck Claesz getuigen dat zij afgelopen dinsdag aanwezig zijn geweest bij Alffert
van den Veen, waar mr Reyner de secretaris met Alffert en diens vrouw Jacop[je], in aanwezigheid
van priester Frans van den Veen, bekenden nog schuldig te zijn alle fluweel, damast, camelot, zijden,
laken e.d. die zij bij hen gekocht en meegenomen hadden, waarvan het bedrag was opgelopen tot
32½ g.g. en 6½ stuiver Brabants. Mr Reyner zei dat hij aan Jacopje van den Vene al 9 enkele g.g. min
4 stuiver betaald had die hij in mindering wilde brengen van de schuld, maar dat wilde Jacopje niet. Zij
kregen ruzie en Jacobje ging nogal tekeer tegen mr Reyner en schold hem uit.
Nr. 195

FOLIO:

71

DATUM:

17 november 1542

Lubbert van Ensz getuigt dat hij op St. Maarten zat te drinken in de Wijnkelder met Dirick Dapper,
Jacop Reynersz, Stam van Jessen en Maeckop Hoep. Hij is gewond maar weet niet wie het gedaan
heeft.
Nr. 196

FOLIO:

71

DATUM:

17 november 1542

-Tussen Trude Hoecks uit Deventer en Albert van Herick.
Jan Suere en Alffert van den Vene getuigen dat zij ongeveer vier of vijf dagen geleden aanwezig
waren bij Elsken Kuyritser, waar Trude Hoecks met Albert van Herick afrekende. Albert was Trude nog
20 g.g. schuldig volgens een document dat ondertekend was door de schoonvader van Jan van
Almeloe, die tevens borg stond.
Nr. 197

FOLIO:

71v

DATUM:

44

17 november 1542

-Tussen priester Evert Witte en Griete Pottebacker.
Berent van Wardden getuigt dat hij ongeveer een maand geleden op de Vismarkt gehoord heeft, dat
Griete Pottebacker o.a. tegen priester Evert Witte zei dat hij een verdomde paap was, die haar man 15
plakken voor de stuiver had gerekend. Zij schold hem uit en een vissersvrouw vroeg waarom zij hem
zo behandelde, dat iedereen op de markt het kon horen. Zij antwoordde dat het zo haar bedoeling
was. Getuige ging daarna weer verder.
Henrijck Geertsz getuigt hetzelfde.
Nr. 198

FOLIO:

71v

DATUM:

21 november 1542

-Tussen Henrijck Muller en Lubbert Smyt.
Jan Reynertsz, Bernt Muller en Bernt Touwslager getuigen dat Henrijck Muller ongeveer acht jaar
geleden schuldig was aan Lubbert Smyt huur en pacht van de molen op de Steendijk in de Hagen,
waar Lubbert toen de helft van bezat. Henrijck Muller had Lubbert als gerechtelijk onderpand voor de
huur zijn paard en wagen gesteld. Getuigen herinneren zich goed dat Henrijck Muller naderhand met
zijn vrouw naar Zwolle vertrok, waar hij vijf jaar gewoond heeft en dat Lubbert intussen het paard en
de wagen gebruikt heeft. Hij heeft op de molen een knecht aangesteld die de molen bediend heeft
totdat hij van Lubbert Smyt 1 rijder verdiend had.
Bernt Touwslager getuigt dat hij Lubbert Smyt de zeilkoorden geleverd heeft die tot zijn genoegen
door Lubbert zijn afgerekend. Bernt Muller getuigt dat Henrijck Muller het paard dat hij als onderpand
had ontvangen, in eigendom had, want hij had Henrijck 5½ ph.g. voorgeschoten waarmee het paard
betaald was.
Nr. 199

FOLIO:

72

DATUM:

21 november 1542

-Over dezelfde kwestie.
Dirick Haerwever en Johan Petersz getuigen dat zij 7 of 8 jaar geleden aanwezig zijn geweest bij
Geertgen Glasmaker in de Hagen, waar wijlen Laurens Muller met Henrijck Muller de kosten en baten
afrekenden die zij samen gemaakt hadden op de molen van de Steendijk. Omdat wijlen Laurens het
meeste had betaald, zou hij het paard en de wagen krijgen, die verkopen en vrijelijk over het geld
mogen beschikken, daarmee zou een en ander geregeld zijn.
Nr. 200

FOLIO:

72v

DATUM:

21 november 1542

-Van Jan van Bommelen en Jan Woltersz.
Femme ten Sijll, alias Boot, getuigt dat wijlen haar vader Dirck ten Sijll heette en wijlen haar moeder
Bette. Omdat haar moeder eerder getrouwd was met een man die Johan Boot heette, werd haar vader
gewoonlijk Dirck Boot genoemd. Zij meldt dat zij daarom, evenals haar kinderen, de naam Boot
behouden heeft en meldt bovendien dat zij goed weet dat haar vader Dirck ten Sijll en Bette, haar
moeder, 5 g.g. per jaar hadden uit een lening die afgelost is.
7 Nr. 201

FOLIO:

72v

DATUM:

27 november 1542

-Tussen Jan Muller en Herman Timmerman.
Jorgen Jansz en Michiel Volckersz getuigen dat Jan Muller Herman Timmerman had opgedragen een
roede te maken aan zijn molen. Zij waren afgelopen week aanwezig bij Jan Muller, toen Herman
Timmerman beloofde de volgende donderdag te komen om de roede te maken; kwam hij donderdag
niet, dan zou hij op vrijdag komen.
Nr. 202

FOLIO:

73

DATUM:

-Van Frerick Droochscherer.
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27 november 1542

Herman Hero, Egbert Gheerloff en Joachim Geertsz getuigen dat zij aanwezig waren, toen de
uitspraak van de Raad gedaan werd tussen Joachim Geertsz en Frerick Droochscherer. De
gildemeester Jacob van den Kercken met Berent zijn gezel was daar en vroeg Egbert Backer of hij de
aanspraak die hij had, door de secretaris was geschreven, en die ze tegen Egbert gebruikt hadden,
wilden verdonkeremanen en niet tevoorschijn halen.
Nr. 203

FOLIO:

73

DATUM:

27 november 1542

Rijck Timmerman, Geert Geertsz en Henrick van Zwolle getuigen dat zij ongeveer 3 weken geleden
hebben gehoord dat mr Geert van Wou door zijn dienstmaagd mr Jan ten Steghen, klokgieter, liet
verbieden in mr Geerts huis te werken, voordat hij hem 20 Joachimsdaalder had betaald. Verder
melden zij dat zij gezien hebben dat het werkhuis van mr Geert heel smal is en dat men er zonder
lantaarn en met kaarsen niet kan werken. Zij melden ook dat mr Geert zijn knecht, de stomme,
verboden had niet te werken. Geert Geertsz getuigt verder dat mr Jan ten Steghen, de dag nadat de
maagd de boodschap had overgebracht, er niet mocht werken, maar terug moest gaan. Geert Geertsz
vertelt verder dat mr Geert hem aan zijn bed liet komen en zei dat hij niet in het werkhuis mocht
werken, anders zou hij dat als een inbreuk zien. Zo lang zij het niet met elkaar eens waren, werd het
werk uitgesteld.
Nr. 204

FOLIO:

73v

DATUM:

27 november 1542

-Tussen Geert Borgertsz en Alffert van den Vene.
Jan Suere getuigt dat hij in 1530 met Alffert van den Vene, beiden als gevolmachtigden van de
erfgenamen van wijlen Evert van den Veen, naar het huis van Geert Borchertsz is gegaan, waar zij als
gevolmachtigden aan schipper Pouwels 25 g.g. hebben afgedragen volgens een nota geschreven
door Geert Borgertsz en door getuige ondertekend. Getuige heeft dit bedrag weer bij de erfgenamen
in rekening gebracht, die daar tevreden mee waren.
Nr. 205

FOLIO:

74

DATUM:

27 november 1542

-Tussen Geert Pottebacker en priester Evert Witte.
Reyner Trulman en Jochum Backer getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden gezien hebben dat
Geert Pottebacker voor het kapelletje boven de Venepoort stond en dat priester Evert Witte vanuit de
stad op de dijk kwam; hij zag Geert staan en vroeg of hij het geld niet wilde hebben dat hij hem teveel
had gegeven. Na wat scheldwoorden van weerszijden, liep priester Evert naar Geert alsof hij hem
wilde slaan en zei dat als de Raad hem niet had tegengehouden, hij ervan gelust zou hebben.
Getuigen hebben niet gezien dat zij elkaar sloegen of mishandelden.
Nr. 206

FOLIO:

74

DATUM:

28 november 1542

-Tussen de gildemeesters van St. Jan en Frerick Droochscheerder.
Jacop Coppen, Jacop Henrijcksz, Bernt Warnarsz, Henrijck van Remunde, Jan van Goch, Henrijck
Harmensz, Claes Claesz en Albert van Goch getuigen dat Frerijck Droochscheerder een tijd geleden,
voordat men in de Wijnkelder de hof van Jacop Doedensz verkocht, bij hem kwam in het Segelhuys
van het Wolambt en zei dat hij het bod op de hof wilde verhogen zonder dat het St. Jansgilde daar
schade van zou ondervinden.
Nr. 207

FOLIO:

74v

DATUM:

1 december 1542

-Tussen Jan Muller en Herman Timmerman.
Frans inde Bock getuigt dat hij zaterdag uit Deventer is gevaren met een roede voor de molen en een
stuk balk, bestemd voor Jan Mulder, waarmee hij op zondag in Kampen arriveerde.
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Dirick Jacopsz getuigt dat hij op zondag gezien heeft dat de roede voor de molen en de balk op het
schip van Frans inde Bock lagen. Hij meldt dat hij op dinsdag erna Herman Timmerman van Elburg
met zijn schip naar de Reve heeft gebracht.
Jacop Geertsz getuigt dat hij op maandag het hout in kwestie gebracht heeft naar de molen van Jan
Muller.
Nr. 208

FOLIO:

74v

DATUM:

1 december 1542

-Van Hessels schip.
Matys Hoelboem en Hans Worst getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in Amsterdam in de Witte
Hond, ongeveer zes weken geleden, waar zij hoorden dat Jan Draack uit Deventer zei dat hij met het
oude veerschip niet naar Kampen wilde varen en die nacht in Amsterdam zou blijven. Hij voer liever
via het Zwartewater; terzelfdertijd voer Volker Gysensz met zijn schip naar Kampen, waar Jan Draack
en zijn gezelschap zich op inscheepten.
Nr. 209

FOLIO:

75

DATUM:

2 december 1542

-Tussen schipper Gerryt Zwartenhoop en Styne van Geest.
Johan Hermansz getuigt dat Styne van Geest uit Deventer op het Diep had ingescheept bij schipper
Gerryt een bepaalde last haring, die hij haar in Deventer had gebracht. Omstreeks drie weken geleden
is hij aanwezig geweest in Deventer, waar hij gehoord heeft dat schipper Gerryt Swaertenhoop Styne
van Geest maande om het geld van de vracht, maar Styne wilde het niet betalen, als hij haar niet eerst
haar volledige partij haring leverde. De schipper beweerde dat hij haar alle haring had geleverd,
waarop Styne weer antwoordde dat ze er niet van overtuigd was. Schipper Gerryt was van plan al zijn
last en schade op haar te verhalen en Styne zei dat hij zijn gang maar moest gaan.
Arent Arentsz en Henrijck Reynersz getuigen dat zij met schipper Gerryt Zwartenhoop 6 last haring
naar Deventer hebben gebracht die Styne toebehoorde, evenveel als zij ingescheept hadden. Zij
hebben gehoord toen de schipper Styne maande om de vracht, die zij niet wilde betalen, dat zij zich
beklaagde omdat ze niet alles had ontvangen en dat schipper Gerryt zei, na levering van de 6 last
haring, dat hij al zijn schade op haar zou verhalen. Zij antwoordde toen, dat hij dat maar moest doen.
Nr. 210

FOLIO:

75v

DATUM:

4 december 1542

-Het schip met boter uit Franeker aangehouden op het Diep door mensen uit Harderwijk.
Schipper Gerryt van Franeker getuigt bij zijn eedsaflegging dat hij op donderdag voor St. Maarten, ’s
morgens vroeg met zijn schip op het Kamper Diep lag, geladen met boter die toebehoorde aan Claes
Backer en Thonis Tiaert Douwes, zijn zwager uit Franeker, om de boter naar Deventer te brengen; hij
werd aangehouden door mensen uit Harderwijk die hen naar die stad brachten. De dag ervoor,
woensdag, ’s avonds voor zonsondergang, was Tyman van Hardenberch bij hem aan boord gekomen
en vroeg hem om een half vat boter, dan zouden ze hem ook nog een stuk op weg helpen. Maar de
schipper zei dat hij geen toestemming had van de kooplui om dat te doen; ze begonnen te dreigen, als
hij het niet deed, zou hij de volgende dag helemaal niets meer kunnen geven. Hij meldt verder dat de
volgende dag vroeg, de Geldersen uit Harderwijk kwamen met een seinschip en met zijn elven bij hem
aan boord klommen; bij het wenden liep het schip aan de grond en toen riepen zij Tyman van
Hardenberch met zijn gezellen te hulp en wilden hem wel een half vat boter geven. Zij kwamen hem
direct te hulp en getuige hoorde dat Tyman en zijn gezellen met de Geldersen afspraken dat zij hen
z.g. gedwongen hadden en dat zij hen daarom zouden slaan. De Geldersen sloegen Tyman van
Hardenberch met het platte deel van hun degen alsof zij hem wilden dwingen hen weer los te trekken.
Getuige meldt dat Tyman van Hardenberch en zijn mannen de Geldersen los getrokken hebben;
daarna gingen de mannen weer naar hun potschip met een half vat boter dat de Geldersen hen
gegeven hadden en zeilden naar Kampen. Tyman van Hardenberch bleef bij getuige in het schip met
de Geldersen richting zee en de Geldersen vonden dat ver genoeg. Tyman stapte over in de boot van
schipper Gerryt en voer naar Kampen. De Geldersen voeren met het schip van Gerryt en de boter
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naar Harderwijk, waar zij getuige drie weken lang hebben opgesloten, met boeien aan handen en
voeten, totdat iemand borg voor hem stond. Hij meldt dat als Tyman en zijn mannen geen hulp
hadden geboden, dan zou getuige en de kooplui dit ongeluk bespaard zijn gebleven. Hij noemt als
getuigen zijn knechten Kerstgen Remmolt uit Harlingen en Dirck van Deventer.
Nr. 211

FOLIO:

76v

DATUM:

5 december 1542

-Tussen mr Geert van Wouw en mr Jan ter Steghe.
Jan Gerrytsz, waard in de Engel, getuigt dat ongeveer zes weken geleden de kerkmeesters van
Steenwijk van mr Geert van Wouw en mr Jan ter Steghe een klok hebben ontvangen en die hebben
betaald in zijn herberg. mr Jan en mr Geert moesten voor de klok van de kerkmeesters nog 20 g.g.
ontvangen, die Herman Backer later zou meebrengen, als hij met zijn schuit uit Steenwijk kwam. Toen
de kerkmeesters hen [een deel van ] het geld betaalden, zei mr Geert tegen mr Jan dat hij ervan moest
nemen wat hem toekwam, want voor hem alleen was het teveel. Mr Geert betaalde hem 15 of 16 g.g.
en de rest nam mr Geert en toen gingen zij weg.
Getuige meldt verder dat hij opdracht had een klok te laten gieten bestemd voor Westenwoude bij
Enkhuizen en dat hij op verzoek van mr Geert zich tot mr Jan gewend heeft en hem heeft gezegd dat
mr Geert van mening was dat zij de kleine klokken niet zouden gieten, maar dat ze de klok van
Westenwoude, die er nog stond, zouden gieten. Volgens mr Jan had mr Geert daar niet genoeg
klokspijs voor, maar dit werd door mr Geert tegengesproken. Tenslotte kwamen zij, door bemiddeling
van getuige, tot overeenstemming zodat de grote klok werd gegoten, zoals mr Geert had aangeraden.
Nr. 212

FOLIO:

77

DATUM:

5 december 1542

Arent Smyt, Bartolt Rademaker, Willem Smyt en Gerryt Rademaker getuigen dat zij gezien hebben
ongeveer veertien dagen geleden, dat boven de poort in hun buurt Joachym Korffmaker op straat lag
als een krankzinnige, met een getrokken degen in de hand waarmee hij op de straat sloeg. Hij zei bij
zichzelf dat het hem niet kon schelen, want hij had geen tegenpartij bij zich, en Heyman Backer wilde
hem wat bepraten, maar hij stuurde iedereen weg.
Nr. 213

FOLIO:

77v

DATUM:

10 december 1542

Jacop van de Kercken getuigt dat hij een tijd geleden bij zuster Anna Hermans in het Buitenconvent
bepaalde brieven heeft gehaald, betreffende het gasthuis van de H. Geest in Wilsum; hij heeft deze
brieven gegeven aan priester Goossen van Voorst om ze namens hem over te dragen aan het gerecht
voor de rechtsvordering tussen hem enerzijds en mr Godtschalck van Indijck en Wilsum anderzijds.
Sinds die tijd heeft hij de brieven nooit opgeëist van priester Goossen en ook nooit teruggekregen.
Nr. 214

FOLIO:

77v

DATUM:

11 december 1542

Zuster Anna Hermans getuigt dat zij de brieven betreffende het gasthuis in Wilsum, waarmee Jacop
van den Kercken tegen mr Godtschalck ten Indijck geprocedeerd heeft, ontvangen heeft van zuster
Gyle Roede. Zij heeft de brieven aan Jacop overgedragen en de erfgenamen van zuster Gyle hebben
haar de brieven altijd laten houden.
Nr. 215

FOLIO:

78

DATUM:

11 december 1542

-Van Griete Pottebacker.
Jacop van den Vene en Johannes Luytgens getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden
gehoord hebben op de warmoesmarkt, dat Griete Pottebacker tegen priester Evert Witte zei “goede
morgen, heer” en raakte haar kap aan. Verder heeft zij niets gezegd.
Nr. 216

FOLIO:

78

DATUM:
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11 december 1542

-Van Peter Vriese.
Jochum Berentsz, Geert Doorninck en Henrijck Harmensz getuigen dat zij ongeveer veertien dagen
geleden bij Lubbert van Geelmuyden hebben gezeten, waar Thiele, de vrouw van Lubbert, vertelde
dat ze in de boot naar Amsterdam geweest waren en dat er toen een dikke vrouw uit Amsterdam
kwam, die vroeg of de Kampenaren een man met een vrouw hadden gezien, want die man had bij
haar kemelharen stof gekocht en meer genomen dan hem toekwam. Ze zei ook tegen de waardin van
de boot dat het een fatsoenlijke man was en dat de vrouw een jonkvrouw was met zilveren ringen om
haar pols. De waardin van de boot zei dat er alleen een vrouw uit Kampen in de boot zat, n.l. Thiele,
die zich aan hen presenteerde. Getuigen melden verder dat de mensen in de boot dachten dat het om
Peter Vriese ging en zijn vrouw, want zij waren onlangs van Amsterdam naar Kampen gevaren. Toen
Thiele haar dit verteld had, zei de vrouw dat ze hen ter verantwoording wilde roepen. Zij vroeg Thiele
om het stil te houden, want als het waar was zouden Peter en zijn vrouw het snel genoeg te horen
krijgen.
Nr. 217

FOLIO:

78v

DATUM:

12 december 1542

-Tussen Jorgen Hansz en Gysken Velicke.
Mr Johan Mathysz en Rotger Willemsz getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig zijn
geweest bij Gyseke, de vrouw van Willem Velicke, waar zij haar geholpen hebben met de aankoop
van Jorgen Hansz van een stuk land genaamd de Willigen kamp, gelegen bij de Caam, met alle
rechten en verplichtingen van dien, zoals zij en haar overleden man het altijd gebruikt hadden. Jorgen
zou haar daarvoor direct 5 g.g. geven en bovendien zou zij uit dat land jaarlijks 7 h.p. houden die niet
afgelost werden tijdens haar leven; na haar dood aflosbaar met 20 h.p.
Nr. 218

FOLIO:

79

DATUM:

9 december 1542

-Tussen Jacop van Graes en Lambert van Xanten uit Elburg.
Henrijck Kuynretorff en mr Johan Mathysz, gedaagd vanwege Jacop van Graes, getuigen onder ede
dat er zekere onenigheid was tussen Berent van Meppen, onze burger, alias Bernt Gaetsitten, en
Lambert van Xanten, burger uit Elburg, over bepaalde stukken laken die zij van Jacop van Graes
gekocht hadden, en waarvan zij de helft genomen hadden om te gebruiken bij hun koopmanschap van
ossen; omstreeks Maria Lichtmis hebben zij namens de Raad de deal tussen Bernt en Lambert
gecontroleerd. Men was van mening dat het het beste zou zijn dat Lambert Bernt schuldig bleef 40
gulden, de gulden van 7 stuiver Brabants, die Lambert aan Jacop zou betalen, als resterend van de
gekochte lakens van Jacop.
Toen genoemd bedrag door Lambert aan Jacop betaald was, bedankten Bernt en Lambert elkaar voor
de goede afloop en schudden elkaar de hand.
Mr Dubbelt, organist, heeft getuigd dat hij bij de rechtsdag van Lambert is geweest en dat alles
gebeurd is zoals beschreven.
Nr. 219

FOLIO:

79v

DATUM:

13 december 1542

Johan Thonisz getuigt dat hij een tijd geleden bij Alffert van den Vene kwam, waar mr Reyner,
secretaris, in het voorhuis zat op de bank voor de wandkasten en Jacop was binnen. Hij zag dat mr
Reyner Jacop geld gaf, gouden rijders en zo, dat nog op de bank lag. Mr Reyner en Jacop van den
Vene lieten hem 1 g.g. zien en getuige zei dat de gulden in orde was. Hij meldt dat hij daarna het huis
verliet, zodat hij niet weet of Jacop van den Vene het geld ontving of dat mr Reyner het weer meenam.
Hoe groot het bedrag was, wist hij evenmin.
Nr. 220

FOLIO:

79v

DATUM:

-Van Joachym Bullen.
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14 december 1542

Schipper Lubbert Jansz, Berent Touslager en Dyrck Touslager getuigen dat zij vandaag aanwezig zijn
geweest bij Joachym Beerntsz of Bullen, waar zij gezien en gehoord hebben dat Joachym en Griete
Backer samen van Arent Haen de huisraad kochten, alle roerende spullen en het gereedschap van de
touwbanen m.u.v. een stalen boog voor 23½ rijder. Arent zou de goederen behouden tot Pasen en
mocht Arent intussen het bedrag weer betalen, dan kon hij alles behouden.
Nr. 221

FOLIO:

80

DATUM:

14 december 1542

-Van Thonis van Neerden en Geert Gyse.
Johan Wachter getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden gezien heeft dat Thonis van Neerden
en Geert Gyse bij elkaar stonden voor het huis van Hans Blijffternicht en getuige hoorde dat Geert zei
tegen Thonis dat diens vader de voerlui nooit goed had gedaan en dat men dat van hem ook
verwachtte. Geert nam Thonis bij de mouw en schudde hem heen en weer. Anders heeft getuige niet
gezien.
Nr. 222

FOLIO:

80

DATUM:

18 december 1542

-Tussen Jan Corvemaker en Jacop Henrijcksz uit Dronten.
Willem Smyt getuigt dat in de afgelopen zomer Jacop Henrijcksz uit Dronten en Gysbert van Utert bij
hem hebben zitten drinken. Gysbert had van Jacop Henrijcksz vier wielen van zijn wagen gekocht
voor 32 stuiver Brabants of iets dergelijks, maar Jacop wilde hem de wielen niet leveren zonder
betaling of borg. Gysbert haalde Jan Corvemaker die borg voor hem stond, maar of Gysbert Jan
beloofde hem schadeloos te stellen, weet getuige niet.
Nr. 223

FOLIO:

80v

DATUM:

18 december 1542

Johan van Delden getuigt dat hij acht dagen geleden in Meppel een pot turf had gehaald en toen hij in
Genemuiden kwam liet de drost aldaar met vier knechten de turf halen en naar het stadhuis van
Genemuiden brengen, tegen de wil van getuige Johan. Terug in Kampen, heeft Johan geklaagd bij de
burgemeesters en de Raad heeft direct een brief laten uitgaan naar de drost van Genemuiden, die
door de stadsbode Thys Coelgreeff bezorgd werd. De bode bracht het antwoord van de drost naar de
Raad, zonder geld en daarom heeft mr Godtschalck van Indyck getuige een brief gegeven bestemd
voor de drost van Genemuiden; getuige is er mee naar Genemuiden gegaan en heeft de brief aan de
portier gegeven met het verzoek deze aan de drost te overhandigen. Toen getuige toegelaten werd bij
de drost, zei deze dat getuige een boef was die in Kampen opschudding had veroorzaakt. De drost
wilde hem straffen als voorbeeld en de kop laten afhakken. Hij beval getuige in de boeien te slaan.
Dit gebeurde ‘s middags rond 2 uur en ’s avonds tussen 9 en 10 uur is de drost met zijn dienaars bij
hem gekomen en zei dat hij naar het Diep gebracht zou worden en daar in het water gegooid zou
worden. Hij had immers de macht en getuige zou het ’s morgens wel zien.
Om 10 uur werd hij buiten weten van de drost door diens dienaren losgelaten tot ’s morgens 7 uur,
toen werd hij weer in de boeien geslagen, zodat de drost niet anders wist dan dat hij de hele nacht
vast had gezeten. ’s Morgens tussen 9 en 10 uur werd hij losgelaten en men liet hem weggaan zonder
ook maar enig bericht van de drost over de in beslag genomen turf.
Nr. 224

FOLIO:

81

DATUM:

19 december 1542

-Tussen Johan Olyslager en Bele, zijn moeder.
Herman Heere getuigt dat dat hij enige tijd voor Pasen aanwezig is geweest bij Bele Olyslager met
Henrijck Kuynretorff en Egbert ten Bossche op verzoek van de Raad, toen de uitspraak gedaan was
tussen Bele Olyslager en haar zoon Johan, die tegelijkertijd de erfscheiding zou doen van zijn vaders
goederen. Zijn vader had een testament gemaakt en daarom wilde Johan de legaten afkopen voor
een bepaald bedrag. Henrijck Kuynretorff las de testaments brieven en zei dat het niet was
toegestaan zo lang de zuster en de anderen die in het testament begunstigd waren, nog leefden. Daar
kon verder niet over gesproken worden en de scheiding werd gemaakt.
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Claes van Ens en Berent Brouwer getuigen als hierboven.
Verder meldt Herman Heere dat hij ongeveer een half uur later eerst naar Johan Olyslager gegaan is
en daarna naar diens moeder Bele. Hij heeft met Herman, haar zoon, besproken dat Johan en zijn
moeder weer bij elkaar gekomen zijn om zich te verzoenen. Na veel heen en weer gepraat hebben zij
de onenigheid over het geld van de uitkoop die Johan eerst wilde doen, bijgelegd en de kwestie
overgedragen aan Herman Olyslager en getuige om een oplossing te vinden. Er werd tenslotte
afgesproken dat Johan Olyslager de tabbert van heer oom zou krijgen en 37 g.g., waarvan de helft in
mei en de andere helft met St. Jacop zou worden betaald.
Beide partijen waren hiermee tevreden.
Nr. 225

FOLIO:

81v

DATUM:

30 december 1542

-Tussen joffer Wolffs en Geert Jacobsz te Zalk.
Peter Lasman getuigt bij zijn eedsaflegging aan de stad dat hij als gevolmachtigde van joffer Wolffs
een tijd geleden beslag had laten leggen volgens landsrecht bij Geert Jacobsz te Zalk op de pacht van
dat jaar, waar tegen Geert verzet aantekende. Hij heeft zich beklaagd bij de schout en wilde betaling
van de pacht van dat jaar hebben of een erkenning van schuld die hem toekwam. Geen van beide
gebeurde en getuige heeft voor de derde maal beslag gelegd, waartegen steeds verweer is
ingebracht.
Peter Lasman getuigt verder, en Goosen Jansz de stadsbode, dat toen de vier beslagleggingen en het
verweer daartegen plaats hadden gevonden, dat zij van de rechter in Zalk onderpanden hebben
geëist die hen door de schout in Zalk niet werden toegewezen. De schout wilde dat zij opnieuw, voor
de vierde maal, beslag lieten leggen.
Nr. 226

FOLIO:

82

DATUM:

30 december 1542

-Van Jacop Lebbinck op den Goy.
Henrijck Warnersz getuigt dat Tyman van den Vene, die in Zutphen een tijd zijn baas was, hem een
gerechtelijke volmacht heeft gegeven, om namens hem Jacop Lebbinck op den Goy te manen en van
hem 20 Jochumsdaalder te ontvangen, waarvan een deel al betaald was. Sander Schimmelpenninck
had aan Tyman van den Vene, zijn baas, overgedragen van Jacop Lebbinck geld te ontvangen, op
basis van het document door Sander Schimmelpenninck geschreven.
En toen getuige op den Goy kwam bij Jacop Lebbinck, was deze niet thuis maar op weg naar
Doetinchem, waar getuige hem heeft gevonden, waar hij schapen behandelde. Getuige had twee
burgers uit Doetinchem bij zich met wie hij naar Jacop ging en las hem de volmacht voor. Jacop zei
dat hij Tyman van den Vene en joffer van den Vene niets schuldig was; hij vroeg niet naar het
document en wilde betalen aan Sander Schimmelpenninck. Hij had met hem afgerekend op St.
Lambert en was hem niets meer schuldig, hij sprak geen leugentaal. Hij kon hen niets schuldig zijn en
zei ook dat zij hem gerechtelijk konden aanspreken. Getuige is weer naar Zutphen gegaan en meldt
verder dat hij meermalen naar Jacops huis was gegaan maar hem nooit kon vinden.
Femme Petersz, de nicht van Jacop van den Vene, getuigt dat Jacop van den Vene haar twee of drie
maal eraan heeft herinnerd, nadat mr Reyner, haar heer, Jacop de 9 g.g. betaald had, dat zij tegen
haar heer zou zeggen dat zij hem niet met de juiste gulden had betaald, welke boodschap zij op
verzoek van Jacop twee of drie maal aan de heer heeft overgebracht.
Barbara, de vrouw van secretaris mr Reyner, getuigt dat Jacop van den Vene haar ook drie of vier
maal gewaarschuwd heeft zoals boven beschreven en meldt dat haar man thuis 10 enkele g.g. had
afgewogen, die hij aan Jacop van den Vene daarna betaalde en omdat het 1 g.g. te licht was, heeft
Jacop haar man de g.g. weer teruggegeven; daarom deed hij die vermaningen. Zij zou haar man
zeggen dat hij in een andere valuta moest betalen.
Nr. 227

FOLIO:

83

DATUM:

2 januari 1543

-Tussen joffer Evert Evertsdochter en Bartolt Evertsz, haar broer.
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Jaspar Schoemaecker en Geert Schroer getuigen dat zij ongeveer drie jaar geleden aanwezig waren
op de Marienborch, toen men wijlen joffer Alyt Evers zou berechten. En voordat dit plaats vond,
hebben zij gehoord dat joffer Alyt openlijk zei dat haar broer Bartolt Evertsz een moetsoens brief had
die hun overleden moeder aan haar zuster Evert had gegeven en dat ze daar een eed op kon doen.
Nr. 228

FOLIO:

83

DATUM:

10 januari 1543

-Tussen Jaspar van Wouw en Lambert Glauwe, kerkmeesters van de H. Geest.
Claes van Grimbergen getuigt dat hij de afgelopen zomer, voor mei, aangeboden heeft aan Lambert
Glauwe, als kerkmeester van de H. Geest, hem zijn erf in Kamperveen te verkopen om zich zodoende
met zijn vrouw van een kostkopersplaats in de H. Geest te verzekeren. Hij meldt dat hij een tijd laten
naar het huis van Lambert Glauwe is gegaan, waar hij woorden met Lambert gehad heeft over de
verkoop van het erf, in aanwezigheid van Jacop van Appelen en wijlen Goert de voorspreker. Lambert
vroeg hem wat de waarde van het erf was en getuige noemde een bedrag van 1400 g.g. Lambert
bood 1050 g.g. en toen zei wijlen Goert de voorspreker dat kerkmeester Glauwe hem 1100 g.g. zou
geven. Getuige en zijn echtgenote zouden dan 300 gulden aan kosten moeten betalen, die in
mindering zouden worden gebracht, wat getuige niet van plan was. Bij het afscheid zei getuige dat hij
zijn erf zou verkopen aan de eerste de beste die zich zou melden. Hij meldt verder dat Lambert
Glauwe voor het erf 1150 g.g. had willen geven, omdat de H. Geest altijd 50 g.g. korting kreeg. Toen
Lambert tenslotte aan getuige vroeg om het erf te bezichtigen, vroeg getuige waarom hij zijn gezel niet
had meegenomen en Lambert antwoordde dat hij dat zelf wel wilde regelen.
Jacop van Appelen getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Lambert Glauwe toen deze vergaderde met
Claes van Grimbergen en zij woorden kregen over de verkoop van het erf. Claes vroeg 1400 g.g. voor
het erf en Lambert bood 1050 g.g. Wijlen Goert zei toen dat de kerkmeesters 1100 zouden geven,
waarvan Claes en zijn vrouw weer 300 gulden zouden betalen voor kosten. Lambert was hiermee
tevreden, maar Claes niet. Meer weet getuige niet.
Nr. 229

FOLIO:

84

DATUM:

12 januari 1543

-Tussen schipper Jan Symonsz en Jan Pouwelsz.
Reyner Willemsz getuigt dat hij afgelopen zomer met schipper Jan Symonsz als bootsman naar
Mesonde is gezeild en dat Jan Pouwelsz daar ook bij was. Toen ze in Mesonde waren, verhuurde Jan
Pouwelsz zich aan een andere schipper zonder medeweten van schipper Jan Symonsz. Hij kwam
normaal eten en drinken op het schip van Jan Symonsz alsof hij daar in dienst was.
Nr. 230

FOLIO:

84

DATUM:

12 januari 1543

-Van joffer Wolffs en haar meier Geert Jacobsz in Zalk.
Peter Lasman, onze bode, getuigt dat hij als gevolmachtigde van joffer Wolffs drie beslagleggingen
gedaan heeft bij Geert Jacobsz in Zalk en bij de 4 e keer was Goosen Stadthalder aanwezig. En
daarna, ook in aanwezigheid van Goosen, nog 4 maal, omdat de schout van Zalk het zo hebben
wilde: 8 pandingen elk van 3 gosseler, dat betekent 24 gosseler voor de schout. En de bezetter 5
maal voor iedere reis 4 gosseler, maakt 20 gosseler. De schout wilde dat getuige dat geld aan de
bijzitters van het gerecht gaf en de schout liet het oordeel over aan zijn keurnoten.
Goosen Stadthalder getuigt dat hij bij alle genoemde pandingen is geweest en dat alles gebeurd is
zoals Peter Lasman heeft beschreven.
[ akte is doorgehaald ]
Nr. 231

FOLIO:

84v

DATUM:

12 januari 1543

Johan Thonisz en Henrijck van Cleeff getuigen dat zij gisteren aanwezig waren in Zalk in het
Schoutenhuis, waar Peter Lasman als gevolmachtigde van joffer Wolffs beslag legde bij Geert
Jacopsz, die hiertegen verzet wilde aantekenen; Geert zei dat hij verzet aantekende op basis van
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betalingsbewijzen en de schout reageerde door te zeggen dat hij beslag legde voor alle vier keren en
Peter gaf de schout zijn gerechtigheid, maar tekende verzet aan. Geert Jacobsz tekende verzet aan,
maar voor Peter Lasman lukte dat niet.
Nr. 232

FOLIO:

84v

DATUM:

13 januari 1543

-Het harnas van Hans Blijffternicht.
Willem van Essen getuigt dat hij op dinsdag na St. Maarten in Amsterdam aan de sluitboom heeft
gestaan op het schip van de schout van Emmeloord en dat er een schuit aankwam, waarvan de
schuitman zei dat hij een mand met een harnas had van Hans Blijffternicht die hij wilde overbrengen in
het schip van de schout. Getuige en de andere gezellen wilden de mand niet hebben, omdat ze niet
aan de beurt waren om te varen. Getuige heeft gezien dat de mand werd overgebracht naar het schip
van Johan van Oestens.
Lambert Mertensz, de schipper van het schip van de schout, getuigt dat hij toen ook in Amsterdam
was en dat er in zijn schip geen mand met een haras was.
Gheert Willemsz getuigt dat hij knecht was op het schip van de schout en dat hij gezien heeft dat de
schuitman de mand aan boord van zijn schip zette; hij heeft daarna de mand in het schip van Johan
van Oesten geplaatst.
Nr. 233

FOLIO:

85

DATUM:

15 januari 1543

-Van het gevecht tussen Jochem Corvemaker en Jan Hermansz.
Jan Andriesz, Arent Coster, Wynolt Corvemaker, Jochem Raemaker en Thonis Raemaker getuigen
dat zij ongeveer acht dagen geleden zaten te drinken bij Luten met Jochem Corvemaker, Jan
Hermansz en anderen, waar zij gezien en gehoord hebben, dat Jochem Corvemaker en Johan
Hermansz woorden met elkaar kregen en dat Jochem met zijn vuist naar Jan sloeg. Zij weten niet of
het raak was; zij zagen toen dat Jan Hermansz een kan greep van de tafel en die over de afscheiding
gooide. Aren Coster, Jochem Raemaker en Wynolt Corvemaker hebben niets gezien en Thonis
Raemaker meldt dat hij het bier uit de kan over zich heen kreeg; hij pakte de kan en zette hem terug.
Nr. 234

FOLIO:

85v

DATUM:

15 januari 1543

-Van het erf van Geert Jacobsz.
Rijck Timmerman getuigt dat hij in de afgelopen zomer op verzoek van Gyse Ruters gewerkt heeft aan
het huis in Zalk waar Geert Jacopsz in woont. Joffer Wolffs heeft hem daar terdege voor betaald.
Nr. 235

FOLIO:

85v

DATUM:

15 januari 1543

-Van de zaak van joffer Wolffs tegen haar meier Geert Jacopsz.
Peter Lasman en Goosen Stadthalder, onze boden, getuigen dat zij op donderdag na Driekoningen,
n.l. 11 januari, in Zalk kwamen, toen Johan Thonisz en Henrijck van Cleeff daar ook waren en tegen
de schout verzet aantekenden over de pacht van dat jaar die joffer Wolffsz toekwam van Geert
Jacobsz. Peter Lasman was hierin haar gevolmachtigde en had al eerder beslag laten leggen. Het
bezwaar werd niet gehonoreerd door de schout van Zalk en hij wilde dat Peter nog twee maal een
beslaglegging zou doen, boven de zes die hij al had gedaan. Toen Peter de schout het geld van de
twee pandingen gegeven had, wilde deze het bezwaar niet accepteren zodat zij de panden niet
konden krijgen zoals zij wilden. De schout ging weg en liet hen staan en zij kwamen met lege handen
thuis.
Verder meldt Peter Lasman dat hij eerst alleen drie beslagleggingen had gedaan en de vierde maal in
aanwezigheid van Goosen en later in diens aanwezigheid nog vier maal “ter naeme”, zoals de schout
wilde; 8 pandingen elke panding van 3 gosseler, samen 24 gosseler die hij aan de schout heeft
gegeven. De bijzitters voor elke reis 4 gosseler samen 20 gosseler waarvan de schout wilde dat
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getuige het aan de bijzitters van het gerecht zouden geven. De schout liet het oordeel over aan de
keurnoten.
Nr. 236

FOLIO:

86

DATUM:

16 januari 1543

-Van Folcker Gyse van Blockzyll.
Engbert van Hardenberch en Lubbert Reynersz getuigen dat zij in de herfst met veel anderen uit
Amsterdam zijn gekomen met het schip van Folcker Gyse van Blockzyll, toen de gardiaan er ook bij
was. Zij melden dat Folcker Gyse hem droog aan land gezet heeft. Zij namen het juiste pad naar de
stad met de zuster van Peter van Antwerpen, die op haar pantoffels liep; zij brachten haar tot
Brunnepe. Of de gardiaan en de andere kooplui wel of niet de juiste weg namen, dat kon de schipper
niet weten.
Nr. 237

FOLIO:

86v

DATUM:

18 januari 1543

-Van Griete Pottebacker.
Jacop Maler en Arent Coster in de St. Nicolaas getuigen dat zij aanwezig waren bij wijlen Claes de
Wale toen hij bediend zou worden door meneer pastoor. Deze vroeg of hij ook wist of Griete zijn
dochter een eerlijke vrouw was en Claes antwoordde dat hij alleen maar goeds van haar wist. Ook
haar man, zijn schoonzoon, was een eerlijk mens.
Jacop[ je ], de vrouw van Alffert van den Vene, getuigt hetzelfde.
Nr. 238

FOLIO:

86v

DATUM:

18 januari 1543

Mr Johan Wychersz en Geertruyt zijn zuster getuigen dat zij dikwijls gehoord hebben van de moeder
van wijlen Anne Wychers, dat zij een bedrag aan achterstallige rente schuldig was aan haar zuster
Katryne, volgens haar boekhouding.
Johan Ebensz en Johan Voss melden hetzelfde, dat zij dat vaker van de moeder gehoord hebben,
maar zij weten niet hoeveel. Johan Vos heeft niet gehoord dat er over de boekhouding werd
gesproken.
Nr. 239

FOLIO:

87

DATUM:

20 januari 1543

-Van Trijne Arents.
Henrijck Jansdochter getuigt dat zij aanwezig was bij Trijne Arents in Kampen op maandag in de
Pinksterweek en zij heeft daar gehoord dat Lambert Henrijksz openlijk zei dat hij echt met Trijne
getrouwd was.
Kunne, Gerryt Jansdochter, getuigt dat zij op St. Jacobsdag met Lambert Henrijcksz gegeten en
gedronken heeft bij Trijne Arents, waar zij hoorde dat Lambert zei dat hij Trijne als zijn echte vrouw
beschouwde.
Nr. 240

FOLIO:

87

DATUM:

22 januari 1543

-Van Geert Jacopsz in Zalk.
Gysbert Jacopsz getuigt dat Rijck Timmerman een tijd geleden met zijn gezel in Zalk heeft gewerkt op
het erf van joffer Wolff, waar Geert Jacobsz op woont, gedurende 11½ dag en 2 dekkers gedurende 8
dagen. Geert Jacobsz zou voor de kost van elke arbeider per dag 4 gosseler krijgen zoals Henrijck
Mathysz zijn meier gaf. Geert zou dit bedrag in mindering brengen op de pacht aan joffer Wolff. Hij
meldt verder dat hij goed weet dat Geert Jacobsz vier maal met zijn wagen hier in de stad is geweest
t.b.v. zijn landsvrouw joffer Wolff om hout te halen.
Nr. 241

FOLIO:

87v

DATUM:
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22 januari 1543

-Van het gevecht tussen Jochum Corvemaker en Jan Hermansz.
Arent Lubbertsz, Hans Pater, Jacop Reynertsz en Jonge Reyner getuigen dat zij ongeveer veertien
dagen geleden bij Luten zaten te drinken bij de haard en dat bij een ander gezelschap Jochum
Corvemaker en Jan Hermansz zaten te drinken. Getuigen hoorden dat zij zo tegen elkaar tekeer
gingen, dat er een kan over de afscheiding werd gegooid door Johan Hermansz. Getuigen weten niet
of er gestoken is. Er werd wel een mes gevonden onder de tafel dat men in het vuur wierp.
Nr. 242

FOLIO:

87v

DATUM:

24 januari 1543

Johan Kerckhoff en Claes Kerstgensz getuigen dat zij voor het gewone landrecht in Overijssel bij veel
gerechten geconstateerd hebben dat de verweerder, die een afgesproken rechtsdag had en daar niet
op wachtte of er niet verscheen, van de rechter dan altijd een oud schild opgelegd kreeg. Tevens dat
zij in het jaar 1542 op 17 augustus gehoord hebben dat Gholde Schouwe uit Vollenhove voor de
schout van Kampen Henrijck Steen gerechtelijk aansprak voor een bepaald bedrag, waarop Henrijck
zijn keizersdag [uitstel ] nam en beloofde met veertien dagen Golde opnieuw aan te klagen anders
verloor hij zijn recht en kreeg een boete.
Nr. 243

FOLIO:

88

DATUM:

24 januari 1543

-Van Styne, de vrouw van Cornelis en Jan Claesz.
Priester Kerstgen Steygeman, Johan van Wou, Jutte Cluppel en Bele Cremer getuigen dat zij met
Johan Claesz aanwezig zijn geweest bij Gheert Cluppel, maandag na Driekoningen, waar zij gezien
en gehoord hebben dat eerst Magere Heyn en daarna Lysbet Jansz iets gelezen hadden over twee
Engelse lakens die Cornelis Jacobsz kwijt was geraakt. De cedulekens en brieven die op kantoor
geschreven waren werden meegenomen en in een zeef gelegd; er was o.a. een cedule bij waar Jan
Claesz op stond en de naam van een vrouw Gese Claes. Toen de cedule waar Johan Claesz in werd
genoemd in de zeef kwam, liep deze rond; het zelfde gold voor de cedule van Gese Claes. [ soort
toverij ] Van alle andere cedulen bleef de zeef stil staan als ze er in gelegd werden. Lysbet Jansz zei
toen dat ze nu konden zien wie er schuldig was of niet en wie die man was, want zij kende de namen
niet.
Nr. 244

FOLIO:

88v

DATUM:

24 januari 1543

-Van Johan Claesz.
Evert van Dulman, Jan Dirixsz en Egbert van Hardenberch getuigen dat zij heden ochtend aanwezig
zijn geweest hier op het Raadhuis, toen Johan Claesz zijn recht kwam halen en zich wilde
verantwoorden tegen Lysbet Jans die over de Engelse lakens had gelezen, die van Cornelis Jacobsz
waren gestolen. Toen ze terugkwamen van de rechtbank, hoorden zij dat Hans, de man van Lysbet,
tegen Johan Claesz zei dat hij een dief was, dat hij het zeker gedaan had en dat hij moest hangen
terwijl hij nu als vrij man de poort uit liep.
Nr. 245

FOLIO:

88v

DATUM:

26 januari 1543

-Tussen Jan Bonger en Jan Drost.
Henrijck Dircksz en Jan Berntszlgetuigen dat zij omstreeks St. Catheryne aanwezig waren bij Cornelis
van Geller. Jan Bonger had aan Peter Woltersz een merrie verhuurt om te gebruiken voor de
veldarbeid en naderhand had Jan Bonger de merrie verkocht. Hierover kregen Jan en Peter
onenigheid, want Peter wilde de merrie terug hebben. Tenslotte hebben zij gehoord dat Jan Drost zei
dat hij namens Jan Borger Peter een paard zou geven voor het veldwerk.
Nr. 246

FOLIO:

89

DATUM:

-Van Henrick Dircksz en Lubbe Puyraal.
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26 januari 1543

Berent Jansz, Albert Henrixsz en Claes Henrixsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Henrick
Dircksz waar Jan Puyraal ziek in bed lag en zij hoorden dat Jan zei tegen Henrick dat hij in ieder geval
de vaars kreeg. Verder zou hij de onkosten krijgen van zijn verblijf bij hem tijdens de ziekte.
Nr. 247

FOLIO:

89

DATUM:

26 januari 1543

-Van Jan van Oesten tegen de schout van Emmeloord.
Arent Petersz getuigt dat hij niet gezien noch gehoord heeft in het schip in Amsterdam buiten de
palen, dat iemand namens Hans Blijffternicht een harnas op het schip heeft gebracht en dat hij geen
harnas heeft ontvangen noch ingenomen.
Johan Coertsz getuigt dat hij met het schip van Johan van Oosten naar het Diep is gekomen vanuit
Amsterdam en dat er geen mand met een harnas was ingeladen, zoals men verwacht van Jan van
Oosten. De mand met een harnas is toen niet in zijn schip geweest.
Nr. 248

FOLIO:

89v

DATUM:

29 januari 1543

-Tussen Herman ten Apell en Engbert van Hardenberch.
Henrick Kuynretorff en mr Gheert Glauwe getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden aanwezig zijn
geweest op de brug, waar zij gehoord hebben dat Herman ten Apell en Engbert van Hardenberch
woorden met elkaar hadden over de huur van een stuk land, de Romenije aan de Zomerdijk. Engbert
zei o.a. tegen Herman dat hij het land niet verhuurd had en de meier niet wilde manen, want hij stond
in voor zijn zwagers aandeel in de meier. Daarom moest Herman de huur en de pacht maar innen en
wat hij daaraan tekort kwam, zou hij voor de helft van de schade helpen dragen.
Nr. 249

FOLIO:

89v

DATUM:

29 januari 1543

Geertruydt van Bommelen, de weduwe van Johan van Bommelen, getuigt dat zij aan het bed van haar
overleden zuster Mechtelt stond toen zij overleed en dat zij tegen haar had gezegd dat zij haar
dochter Hadewych 5 h.p. per jaar had gegeven gevestigd op Schulenborch als zij trouwde. Zo niet,
dan konden de kinderen het geld samen delen.
Nr. 250

FOLIO:

90

DATUM:

29 januari 1543

-Van Bele Cremer en Geert van Hasselt.
Rotger Willemsz en Berent Brouwer getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Bele Cremer in
Kampen omstreeks St. Jacob, of kort ervoor of erna, toen Bele en Geert van Hasselt samen
afrekenden. Bele was nog 20 koopmansgulden schuldig aan Geert, behalve als er nog een of andere
rekening van haar overleden man opdook. Enige tijd later heeft Bele een rekening van Gyse, haar
overleden man, gevonden van 26 rijder en 6 daalders en nog een van 11½ rijder die hij betaald had
en wat door Geert van Hasselt geaccepteerd werd. In hetzelfde rekenoverzicht van Gyse stond ook
nog 18 koopmansgulden, waar Geert niets van af wilde weten en evenmin accepteerde.
Nr. 251

FOLIO:

90

DATUM:

13 februari 1543

-Over dezelfde kwestie.
Rutger Willemsz heeft later getuigd over de boekhouding die men bij Bele Cremer had gevonden en
door haar man geschreven was, over de 26 rijder, 6 daalders en 11½ rijder, dat Geert van Hasselt de
betaling ervan accepteerde voor de maatschap met wijlen Gyse Haecke.
Berent Brouwer blijft bij zijn verklaring.
Nr. 252

FOLIO:

90v

DATUM:

30 januari 1543

-Van het huis van de kinderen van wijlen Claes Krueser bij de rosmolen.
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Janneken Hermans getuigt dat zij ongeveer 19 of 20 jaar geleden met wijlen haar moeder Wobbe in
een huis is geweest bij de rosmolen, dat nu toebehoort aan de kinderen van wijlen Claes Krueser. Zij
weet nog goed dat wijlen haar moeder jaarlijks als rente uit het genoemde huis aan wijlen Thys
Ysercremer een ½ h.p. placht te geven.
Laurens de Uitdreegster getuigt dat zij naast het genoemd huis heeft gewoond en dat zij nog goed
weet dat wijlen Thys Ysercremer en zijn vrouw jaarlijks een ½ h.p. uit dat huis als rente ontvingen.
Nr. 253

FOLIO:

90v

DATUM:

30 januari 1543

-Van het gevecht tussen Marrys Weber en Henrijck Maler.
Thyman Berntsz en Johan Kasse getuigen dat zij de afgelopen week met Marrys Weber naar Cornelis
van Geller zijn gegaan, in het Rode Hert, om een kan of twee Hamburger bier te drinken. Daar zat
toen ook Henrijck Maler met een soldaat en getuigen melden dat zij vroegen om bij hen te mogen
zitten. Henrijck begon af te geven op de een en de ander, eerst op de waard en waardin, daarna op
Tyman Berntsz, op Marrys Weber en anderen en beweerde dat niemand het tegen hem op durfde te
nemen. Marrys vond dat Tyman het zich niet moest aantrekken. Omdat Henrijck niet ophield, zette
Marrys een kan voor hem neer; tenslotte werd het een vechtpartij, waarbij Marrys een steek in de rug
kreeg. Marrys had geen geweer; hij stond op en pakte zijn mes en verwondde Henrijck aan zijn hand.
Dit gebeurde ’s avonds, toen de kaarsen al brandden.
Geertruydt, de vrouw van Cornelis van Geller, getuigt dat alles zo is gegaan.
Nr. 254

FOLIO:

91

DATUM:

1 februari 1543

-Van joffer Wolff en Geert Jacobsz haar meier in Zalk.
Ghysbert Jacobsz getuigt dat hij in mei 1542 aanwezig is geweest bij joffer Wolff, waar zij met haar
meier Geert Jacobsz alle rekeningen, pacht en schulden had afgerekend die zij tot dan toe met elkaar
hadden. Geert Jacobsz moest joffer Wolff nog 36 g.g. betalen. Omdat hij niet meer dan 30
Jochumdaalder bij zich had, gaf Geert het geld aan getuige die borg zou staan voor het ontbrekende
bedrag. Joffer Wolff ontving de 30 Jochumdaalder en getuige betaalde haar de 5½ Jochumdaalder,
die Geert hem eerder had gebracht. Er ontbrak nog een ½ jochumdaalder en daarvoor gaf joffer Wolff
Geert 9 mud gerst die hij haar zou betalen met St. Michael, het mud voor 1 rijder. Hiermee was alles
weer in orde.
Mr Johan Mahysz getuigt dat hij in mei bij joffer Wolff kwam en zag dat Gysbert Jacobsz in de gang
stond met een hand vol Jochumdaalders. Hij kreeg woorden met een boer over de onenigheid tussen
joffer Wolff en de boer, maar waar het over ging, weet hij niet. Hij weet niet anders dan dat zij hun
onenigheid oplosten en meldt dat hij de boer niet kende.
Nr. 255

FOLIO:

91v

DATUM:

1 februari 1543

-Tussen Jan Symonsz en Andries Timmerman.
Reyner Willemsz en Jan Gysbertsz getuigen dat zij omstreeks St. Michael, kort ervoor of erna, met
Jan Symonsz naar Riga geweest zijn, waar Jan Symonsz een half vat vlas kocht. Omdat in Riga het
gerucht ging dat de koning van Denemarken met een jachtschip op zee lag, durfde Jan Symonsz,
noch getuigen, het vlas en de andere goederen op hun schip in te laden. Jan kreeg Gysbert van Dam
zover dat hij het vlas en de goederen van getuigen overschreef op zijn tussenpersoon in Lübeck en
alles werd ingeladen bij een Lübecker, Hans Cock, die helaas met schip en al is vergaan.
Nr. 256

FOLIO:

92

DATUM:

3 januari 1543

Henrick Albertsz getuigt dat hij goed weet dat wijlen zijn vader, Albert Hertersz, zo lang hij zich kan
herinneren, aan Tys Ysercremer een ½ h.p. per jaar placht te betalen gevestigd op het huis bij de
rosmolen, waar zijn vader altijd in woonde en dat zijn eigendom was, totdat hij het verkocht aan Arent
Spelt. De betaaldag was omstreeks Pasen.
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Nr. 257

FOLIO:

92

DATUM:

6 februari 1543

-Tussen wijlen Zweer van Delden en mr Bartolt.
Evert van Hardenberch, Hilbrant Kempe en Arent Grelle getuigen dat zij ongeveer vier jaar geleden
aanwezig zijn geweest bij mr Bartolt met wijlen Zweer van Delden, waar zij gehoord hebben dat wijlen
Zweer zei dat mr Bartolt had beloofd hem gezond te maken voor 9 g.g., wat beaamd werd door mr
Bartolt. Hij zou wijlen Zweer de kost geven zo lang als hij bij hem onder behandeling was.
Nr. 258

FOLIO:

92v

DATUM:

7 februari 1543

-Van Jonge Reyner.
Anne Arents getuigt dat zij zich goed herinnert dat haar overleden vader, Arent Spelt, voordat hij
ongeveer 17 of 18 jaar geleden het huis bij de rosmolen verkocht aan Jan Bontwerker, jaarlijks met
Pasen een ½ h.p. betaalde aan Alyt Potters en haar erfgenamen of aan haar gevolmachtigde.
Nr. 259

FOLIO:

92v

DATUM:

7 februari 1543

Jaspar Roloffsz getuigt dat hij aanwezig is geweest in Hasselt ongeveer twee jaar geleden, toen Evert
Pannebacker de erfscheiding maakte van het huis, hof, erf en rente van zijn schoonzoon Andries
Pilgrimsz. Evert beschreef alle schulden en baten en als er nog iets ontdekt zou worden, zouden zij
dat half/half delen. De huisraad, n.l. tinwerk, koperwerk en linnengoed, bleef ongedeeld want de vader
liet dat over aan zijn dochter om daar zelf over te beslissen.
Nr. 260

FOLIO:

93

DATUM:

9 februari 1543

-Tussen Dirck Haerwever en Laurens van Camperveen.
Lubbert Smit en Bernt Smit getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig zijn geweest in de
Eenhoorn, waar Dirck Haerwever van Laurens opt Veen vier kampen land huurde bij de Venemate,
voor vier jaar, per jaar voor 27 gulden, waar Laurens zijn pacht mee betaalde. Zij melden verder dat bij
de huur werd afgesproken dat 3 kampen goed land zouden zijn en de vierde kamp in het midden bol
en aan de kanten kiezelzandsteen. Als er nog een kamp was, dan hield Laurens die zelf. Er was ook
afgesproken dat Laurens de weg door de vier kampen zou mogen gebruiken; als Laurens de kampen
in kwestie niet zou verhuren, mocht de weg niet gebruikt worden.
Nr. 261

FOLIO:

93

DATUM:

10 februari 1543

-Tussen Albert Smyt en Thys van Packbergen.
Reyntghien Volckersz getuigt dat zij ongeveer vier jaar gewoond heeft in de Hofstraat boven het huis
van Thys van Packberge, waar Albert Smyt beneden in woonde. Omdat het huis in kwestie lekte en
slecht onderhouden was zodat de gevel op instorten stond, is Albert Smyt een tijd lang het huis
uitgegaan. Getuige meldt dat zij 8 of 14 dagen later ook het huis uit is gegaan.
Nr. 262

FOLIO:

93v

DATUM:

8 februari 1543

Barbara Jansdochter getuigt dat omstreeks Allerheiligen toen zij in de kraam lag bij Gosen
Corvemaecker van een dochter van Henrijck, de zoon van Claes van Rijssen, dat Alyt, de vrouw van
Claes van Rijssen, bij haar langs kwam en Anna Heymenszdr, haar verzorgster, 4 pond bracht en
tegen haar zei dat ze snel tanden moest krijgen.
Nr. 263

FOLIO:

93v

DATUM:

-Tussen mr Jan ter Steghe en mr Gheert Clockgieter.
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8 februari 1543

Johan Potgieter getuigt dat hij ongeveer zeven jaar geleden aanwezig is geweest in de werkplaats van
mr Gheert Clockgieter, waar hij hoorde dat mr Gheert woorden had met mr Jan ter Steghe en o.a. zei
dat hij op kon duvelen.
Gheert van Reest getuigt dat hij een paar jaar geleden woorden had met zijn neef mr Gheert
Clockgieter over mr Jan ter Steghe, omdat ze zo vaak onenigheid met elkaar hadden; hij meldt verder
dat mr Gheert zei dat hij hem weggestuurd had, maar dat hij dat niet deed. Hij getuigt ook dat hij
afgelopen zomer aanwezig was in de werkplaats van mr Gheert, waar hij gezien en gehoord heeft dat
de dienstmaagd van mr Gheert zei tegen mr Jan, dat haar baas de 20 daalders wilde hebben die hij
namens mr Gheert had ontvangen en dat hij anders hier niet meer mocht werken. Hij meldt verder dat
hij heeft horen zeggen dat mr Jan ter Steghe de volgende ochtend met zijn werklieden kwam en dat
de werkplaats afgesloten was, hij kon alleen maar via de voordeur.
Nr. 264

FOLIO:

94

DATUM:

14 februari 1543

-Tussen Jan Aertsz van de Cruyshoep en Jan Muller.
Gerryt Henrijcksz, Tyman Jansz en Henrijck van Ens getuigen dat zij omstreeks Midwinter aanwezig
zijn geweest, toen wijnkooplieden bij Laurens Vriese kwamen voor de Hagenpoort, waar Jan Muller
van Jan Aertsz 3 wilgen zou kopen. Zij melden dat zij het niet eens konden worden en dat de koop in
handen bleef van de zegslieden Dirick Jacopsz en Jacop Reynersz; getuigen melden verder dat de
zegslieden hun uitspraak deden en beslisten dat Jan Muller voor de bomen 3 Jochumsdaalder zou
geven en dat Jan Aertsz een merrie zou lenen om de bomen via het water en over de dijk te slepen.
De hengst van Muller zou de merrie van Jan Aertsz weer dekken en de wijnkoop werd half/half
verrekend.
Nr. 265

FOLIO:

94v

DATUM:

15 februari 1543

Joffer Lubbe Geertsdochter getuigt dat zij ongeveer vier jaar geleden aanwezig is geweest hier in
Kampen toen Hans Blijffternicht aan priester Bernt van Dortmont een jaarlijkse rente van een half vat
boter verkocht, gevestigd op Vollenhove. Zij herinnert zich nog goed dat er afgesproken werd dat, als
Hans Blijffternicht zelf de rente wilde aflossen, hem dat gegund werd, mits hij daarvoor hetzelfde
bedrag zou betalen als hij nu van priester Bernt ontvangen had.
Nr. 266

FOLIO:

94v

DATUM:

15 februari 1543

-Tussen Dirick Jansz en Gerryt Vranckesz.
Johan van Oosten en Albert Vanens getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig geweest
zijn in Kampen, waar zij gehoord hebben dat Dirick Jansz aan Gerryt Vranckesz een beurt naar
Amsterdam heen en terug verkocht, waarvoor Gerryt 3 koopmansgulden min 1 oord zou betalen.
Nr. 267

FOLIO:

95

DATUM:

17 februari 1543

-Tussen Adriane, de weduwe van Joseph Kistemaker en Wolter Holtsaeger en zijn zoon Herman.
Reyner Timmerman en Dirck Kistemaker getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden aanwezig zijn
geweest bij Joseph Kistemaker, toen Wolter Holtsaeger en diens zoon Herman wijlen Joseph
opdroegen Gerryt, de zoon van Wolter Holtsaeger, in de leer te nemen gedurende drie jaar om van
hem het vak te leren. Wolter Holtsaeger zou wijlen Joseph daarvoor 5 g.g. betalen, d.w.z. bij het begin
1 g.g. en 1 paar pantoffels voor zijn vrouw, tijdens het eerste jaar 2 g.g. en in het volgende jaar 3 g.g.
Johan van Zwoll getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden gehoord heeft dat zijn vrouw, de
weduwe van Joseph Kistemaker, Herman Holtsaegersz maande voor hetgeen hij schuldig was voor
Gerryt zijn broer en dat Herman Johans vrouw beloofde alles te betalen.
Nr. 268

FOLIO:

95v

DATUM:

59

17 februari 1543

-Tussen Hermen Jorrysz uit Hamburg en Evert Valkener.
Henrick Zuere getuigt dat hij in de afgelopen herfst aanwezig is geweest in Bergen (N), waar hij heeft
gezien en gehoord dat Evert Valckener schipper Hermen Jorrysz opdroeg zijn valken over te brengen.
Ze werden het eens over de vracht, Evert zou de schipper 16 stuiver Brabants geven en 2 schilden
per valk.
Nr. 269

FOLIO:

95v

DATUM:

17 februari 1543

-Tussen Katharina Bolhorens en Alyt, de weduwe van Claes van den Veen.
Johan Suyre getuigt dat wijlen Claes van den Veen een bepaald bedrag schuldig was aan Johan van
Hasselt en diens vrouw van koopmanschap en verteringen; hij weet heel goed dat wijlen Claes Johan
van Hasselt en Katharijne Bolhorens, zijn vrouw, daarvan betaald hebben 2 koeien en een geldbedrag
en ongeveer 1 el fluweel. Omdat Johan en Katharijne nog 7 g.g. schuldig waren aan Claes en daar
onenigheid over hadden, werd de kwestie overgedragen aan getuige en Jan van Almeloe, zodat deze
een uitspraak konden doen. Er werd afgesproken dat wijlen Claes van dat bedrag 1½ g.g. zou betalen
en daarmee moest de zaak afgehandeld zijn.
Als Claes het bedrag van 1½ g.g. aan Gerrytgen in Dronten zou geven, dan zou de betaling daarmee
voldaan zijn.
Wat betreft de twee ringen die Katharina Bolhorens geleend had aan wijlen Claes van den
Veen, die vielen buiten de regeling.
Johan van Almeloe getuigt zoals Johan Suyre.
Nr. 270

FOLIO:

96

DATUM:

17 februari 1543

-Van de moeder van priester Bernt.
Jacop Schroer en Cornelis Henrijcksz getuigen dat zij ongeveer drie weken geleden voor de deur van
priester Bernt van Dormont op de Burgwal gezien hebben dat er een wagen voor de deur stond die
een bedstee bracht met een bed en andere stukken huisraad.
Nr. 271

FOLIO:

96

DATUM:

19 februari 1543

-Van Johan Muller uit Apeldoorn.
Dyrck Jacobs uit Ens getuigt dat hij aanwezig was bij Laurens Vriesz toen Jan Aertsz op de
Kruyshoop aan Johan Muller drie bomen verkocht. Daarna is Jan Aertsz naar Dyrck Jacobsz gegaan
in de Oudestraat en ook naar de Hagenbrug en zei dat Jan Muller de wijnkoop zou betalen, zodat de
verkoop van de bomen hem niets had gekost.
Katrijne, de vrouw van Dyrck, getuigt dat Jan Aertsz bij haar thuis hetzelfde heeft gezegd.
Nr. 272

FOLIO:

96v

DATUM:

19 februari 1543

-Tussen priester Frans van den Vene en Henrick Ballemaker.
Tyman van den Vene en Johan Wychersz getuigen dat zij aanwezig waren in IJsselmuiden bij Tyman
van den Vene in 1541, 17 oktober, waar zij geholpen hebben de wijnkoop te drinken. Zij weten beiden
nog goed dat priester Frans Henrick Ballemaker opdroeg om het huis van de St. Maartens vicarie in
IJsselmuiden te repareren, n.l. om een dubbele schoorsteen te maken en de afvoer van het huis te
verbeteren, binnen te witten en ook drie stuks grijze steen, en verder het huis binnen en buiten
waterdicht te maken. Henrick zou al het steen-, kalk- en houtwerk doen; de arbeid zou op zijn kosten
zijn. Priester Frans zou hem 16 ph.g. min 1 oord geven, de gulden van 1 rijder en 1 stuiver,
kommervrij; van die 16 ph.g. zouden 4 g.g. afgaan die wijlen Jacob Hoff aan Ballemaker zou betalen.
Nr. 273

FOLIO:

97

DATUM:

19 februari 1543

Frater Anthonius Boot uit het St. Bregitten convent getuigt dat hij goed weet dat zijn stiefvader, wijlen
Dirick ten Sijll, alias Dirick Boot, 5 g.g. per jaar ontving gevestigd op de Eenhoorn, die toen eigendom
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was van Roeloff Stedinck en echtgenote Alyt. Zijn stiefvader beurde de jaarlijkse rente al zeker 9 jaar
voordat hij intrad en hij heeft nooit geweten dat zijn stiefvader de rente uit het huis van Johan van
Bommelen, achter de nieuwe Muur, als onderpand had. Hij heeft evenmin ooit gehoord dat wijlen zijn
stiefvader uit het huis van Johan van Bommelen een rente kreeg; hij ontving zijn rente altijd uit de
Eenhoorn zolang de rentebrief niet was afgelost.
Nr. 274

FOLIO:

97

DATUM:

21 februari 1543

-Tussen Arnt Brouwer en Evert Berntsz.
Jacop Geertsz en zijn vrouw Cathrina getuigen dat zij van Evert Berntsz een koe gekocht hebben en
dat Arnt Brouwer dat ook heeft gedaan. Beide koeien zouden even goed zijn, er was geen verschil
tussen hen, behalve dat de ene koe 8 of 14 dagen voor de andere zou kalven; dat was alles.
Nr. 275

FOLIO:

97v

DATUM:

21 februari 1543

-Tussen Tyman Berntsz en Engbert van Hardenberch.
Priester Lubbert van Hardenberch, Marten Joriensz en Engbert van Hardenberch getuigen dat zij
maandag na Vastenavond in de Wijnkelder waren, toen men openbaar zou verkopen het huis en erf in
de Oudestraat en op de Burgwal van wijlen Cele van Hardenberch, tevens de mate buiten de
Kalverhekkenpoort. Zij melden dat zij gezien en gehoord hebben dat Tyman Berntsz, Wynolt Geertsz
en Frans Albertsz met elkaar afspraken wie van de familie van wijlen Cele een van de drie percelen
mocht kopen en daarbij 10 g.g. minder zou betalen dan een vreemde. Getuigen melden dat Engbert
van Hardenberch hiermee instemde en wat de drie zwagers deden, daar sloot hij zich bij aan als 4e
man.
Nr. 276

FOLIO:

98

DATUM:

23 februari 1543

-Van Jan van Hasselt.
Geert Aaltsz getuigt dat hij namens Johan van Hasselt ontvangen heeft van Claes van den Vene een
half mud rogge. Geert heeft deze rogge in rekening gebracht bij Johan van Hasselt in Steenwijk ten
huize van Luyken Rijckmans in 1534, waarmee, door het overlijden van Jan van Hasselt, alles werd
afgerekend.
Nr. 277

FOLIO:

98

DATUM:

23 februari 1543

-Van Alyt Malers.
Gerryt van der Lippe getuigt dat hij omstreeks St. Lucia, 8 of 10 dagen ervoor of erna, vroeg aan
Jacob van Graess of zijn achterhuis te huur was, waarop Jacob zei dat Alyt Maler er woonde; hij
adviseerde met haar te gaan praten. Gerryt ging acht dagen later naar Alyt met Evert Backer en toen
bleek dat intussen Evert het huis van Alyt gehuurd had voor 15 g.g. min 1 oord per jaar voor een
periode van drie jaar.
Mr Otto van Bommelen getuigt dat Gysbert, de man van Alyt, hem dit ook had toegezegd evenals aan
Gerryt, waarop Gysbert het huis aan Evert verhuurde; Otto dronk mee met de wijnkoop.
Nr. 278

FOLIO:

98v

DATUM:

23 februari 1543

Mr Gerryt van Wou getuigt dat hij het afgelopen jaar vaak tegen Berent van Rees gezegd heeft dat hij
zich niet als een man van eer had gedragen, wat hij zo nodig kon bewijzen.
Nr. 279

FOLIO:

98v

DATUM:

-Van Alyt, de weduwe van Willem opte Zlusz.
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26 februari 1543

Johan Splyntersz getuigt dat hij negen jaar woonde op de sluis, met Petri ad Cathedram 1545 wordt
het 10 jaar.
Webbe, de vrouw van Aalt Hermansz, getuigt dat zij goed weet dat Johan Splyntersz de sluis had
overgedaan aan wijlen Willem opte Zlusz op dezelfde voorwaarden als Splyntersz die van de stad had
gehuurd. Webbe heeft ook een stuk land van Jan Splyntersz overgenomen op voorwaarden die met
Petri a.s. aflopen.
Geert Albertsz getuigt dat wijlen Willem hem liet halen aan zijn bed toen hij het laatste sacrament
ontvangen had en zei dat hij nog een jaar had op de sluis tot Petri a.s. en dat hij het huis overdroeg
aan Johan Splyntersz, die hem daarom 1 gulden meer zou geven.
Bartolt Twente getuigt zoals Geert.
Nr. 280

FOLIO:

99

DATUM:

26 februari 1543

-Tussen Engbert van Hardenberch en Wynolt Geertsz en Frans Albertsz.
Herman Heere en Marten Joriensz getuigen dat zij op maandag voor St. Petrus aanwezig waren bij
Henrick Dils, waar tegelijkertijd Engbert van Hardenberch, Wynolt Geertsz en Frans Albertsz
vergaderden. Zij kregen onderling onenigheid over de aankoop van bepaalde huizen op de Burgwal,
waar mr Andries de organist in woonde; Engbert van Hardenberch vroeg of zij de huizen wilden
verkopen voor het bod dat hij gedaan had, n.l. 135 g.g. Wynolt en Frans antwoordden dat als hij 140
g.g. bood, zij elk 1 Jochumsdaalder voor het gelag zouden geven. De koop werd gesloten en daarna
zei Engbert tegen Wynolt en Frans dat hij, als momber van de jonge Evert van Hardenberch, het
aandeel van de jongen te koop aanbood, waarvoor hij de toestemming van de andere momber, Ernst
van Ysselmuden, ook zou regelen. Zij gingen hier niet op in en Engbert bleef koper.
Nr. 281

FOLIO:

99v

DATUM:

27 februari 1543

-Tussen Albert van Geller en Servaes uit Deventer.
Jacop van Meppell getuigt dat hij afgelopen herfst een jaar geleden met zijn potschip, uit het schip van
Albert van Geller dat van Amsterdam naar Kampen voer, 6 last en 3 vaten haring gehaald heeft, die hij
naar Deventer heeft gebracht naar Servaes van Deventer, wonend bij de Santpoort. Hij meldt dat de
knecht van Servaes hem eerder al in Kampen had opgedragen de haring te vervoeren, waarvan de
vracht door Servaes betaald is.
Albert Willemsz getuigt dat hij van de partij haring uit het schip van Albert, 7 last naar Deventer heeft
gebracht.
Henrijck Arendtsz getuigt dat hij van dezelfde haring een ½ last naar Deventer heeft gebracht.
Gysbert Tijmensz heeft gemeld dat hij ook een ½ last heeft gebracht.
Nr. 282

FOLIO:

99v

DATUM:

28 februari 1543

Herman Brouwer en Claes Symonsz getuigen dat zij afgelopen maandag naar Jan Suyre zijn
geweest, waar Kathrijne van Hasselt en wijlen Claes van den Vene onenigheid hadden over de datum
van de moetsoen tussen de partijen. Jan Suyre en Jan van Almeloe, de moetsoenslui, zeiden dat de
bemiddeling gedaan was tussen 1535 en 1536.
Nr. 283

FOLIO:

100

DATUM:

1 februari (??) 1543

-Tussen Theus Baers en Jan Berntsz, schoenmaker.
Jan van Oldenzeell en Thonis van Voerst getuigen dat zij in 1542 omstreeks St. Pouwell aanwezig
waren in het huis van Dils, waar zij een uitspraak hebben gedaan tussen Theus Baers en Jan
Berentsz inzake huiden die Theus aan Jan wilde verkopen; er is besloten dat Johan Berentsz Theus
per 100 één stuiver meer zou geven dan Loy Robertsz en Frans Albertsz het jaar ervoor daarvoor
gegeven hadden.
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Loy Robertsz getuigt dat hij en Frans Albertsz het jaar ervoor van Theus voor 100 huiden hebben
gegeven 52 stuiver Brabants, de stuiver van 14 plakken.
Wolff Schoemaecker getuigt dat hij Theus Baers in de zomer twee koeien heeft helpen slachten en dat
Johan Berntsz de huiden daarvan ook ontvangen heeft.
Nr. 284

FOLIO:

100v

DATUM:

3 maart 1543

-Van Gheert Ghyse.
Jan Vriese, Arent Sonnedijck en Jan Gheye getuigen dat Gheert Ghyse mee geweest is met zijn kar
met de groep van Marten van Rossum op hun tocht naar Brabant, waar zij tot hun pech ook bij zijn
geweest. Zij weten heel goed dat Gheert Ghyse eerst door een vrouw uit Zutphen werd ingehuurd om
victualiën naar de groep soldaten in de velden te brengen en toen de groep soldaten in Brabant
aankwam en Gheert van de vrouw geen voorraad meer had gekregen, werd hij door Marten van
Rossum gedwongen om tegen 1 penning per dag hem zijn kleren en andere bagage na te brengen.
Getuigen weten heel zeker dat Gheert van Marten van Rossum geen zout heeft verdiend en hem
evenmin trouw heeft gezworen.
Nr. 285

FOLIO:

101

DATUM:

3 maart 1543

-Van Peter Welmersz en Feytien de Vriese.
Henrick Aerntsz en Broes Thomasz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in de Hagen op maandag
na Nieuwjaar een jaar geleden in Geertkens bakkerij, waar Peter Welmersz zijn buurvrouw Feytien de
Vriese een huis met hof en erf verkocht, naast hem gelegen, voor 6 h.p. en 1 oord per jaar met de
daarbij horende tins, waar Feytien aan mee zou betalen. Dit bedrag zou in drie jaarlijkse termijnen
worden betaald, na het eerste jaar. Getuigen zijn hierbij opgetreden als zegslieden.
Nr. 286

FOLIO:

101

DATUM:

7 maart 1543

-Van Leffert Sticker en Anna Bruns, zijn zuster.
Geertyen, de vrouw van mr Jacop Coster, getuigt dat zij aan het ziekbed van wijlen Geertruyt Sticker
is geweest en bij haar overlijden en dat zij heeft gezien dat Anna Bruns na haar moeders dood een
kistje heeft meegenomen en naar haar eigen huis heeft gebracht. Toen Anna in haar moeders huis
dat kistje opende, zat daar een ‘knuppeldoucken’ in met geld en getuige vroeg aan Anna Bruns wat
dat voor geld was, waarop zij antwoordde dat het van Claes van Ens was. Zij meldt verder dat zij ook
gezien heeft dat Anna Bruns in haar eigen huis aan Trijne, de vrouw van Dirick Wever, het geld leende
waarmee zij het ambacht kon opzetten. Daarna beloofde Trijne aan Anna dat als Claes van Ens weer
uit het Oosten zou komen, zij haar het geld onmiddellijk terug zou betalen. Over welk bedrag het gaat,
weet getuige niet.
Trijne, de vrouw van Dirick Wever, getuigt dat zij na de dood van Geertruyt Sticker bij Anna is
gekomen en van haar 2 g.g. wilde lenen, zodat haar man zijn burgerschap kon krijgen en zijn ambacht
kon uitoefenen. Anna leende haar 2 g.g. en 9 stuiver van het geld van Claes van Ens dat in een
knuppeldoek zat. Zij mocht van Anna niet zeggen dat zij haar iets geleend had van het geld van
Claes, maar dat het van haar moeder wijlen Geertruyt Sticker afkomstig was. Dit om niet het
ongenoegen te wekken van haar broer Leffert Sticker, die toen niet thuis was.
Nr. 287

FOLIO:

102

DATUM:

7 maart 1543

-Van Johan van Urck en Fye Bolhoerne.
Dirck Bartoltsz, timmerman uit Zutphen en Johan van Isselmuyden getuigen dat zij goed weten en dat
zij geconstateerd hebben dat de schoorsteen van Fye Bolhoerne en die van Johan van Urck op een
muur hebben gestaan naast elkaar; dat Johan van Urck zijn dak liet afbreken en dat hij zijn
schoorsteen, die niet zo lang was als die van Fye, liet staan. Bij de laatste storm is een deel van de
schoorsteen van Fye, die veel hoger was, op het huis van Johan gevallen en een deel op haar huis.
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Het huis van Johan leed de meeste schade. Vóór de storm hebben getuigen niet gebroken aan Fyes
schoorsteen, maar een anker van haar schoorsteen is in haar huis terecht gekomen.
Geert Metselaer getuigt hetzelfde en voegt eraan toe dat hij eerder tegen Fyes metselaar, Henrick
Ballemaker, had gezegd toen hij namens Fye e.e.a. bezichtigde, dat het leek dat de schoorsteen op
vallen stond. Henrick Ballemaker heeft toen het anker geïnspecteerd om te zien of het los zat. Meer
weet Geert niet.
Nr. 288

FOLIO:

102v

DATUM:

7 maart 1543

-Tussen Alyt, de dienstmaagd van de pastoor in Emmeloord en Geert van Lochum.
Herman Backer, alias Jonge Herman Muijse, getuigt dat hij omstreeks St. Jan aanwezig is geweest in
Kampen bij Geert van Lochum, waar hij heeft gehoord dat Alyt, de dienstmaagd van de pastoor in
Emmeloord geleend had aan Peter Woltersz de kremer en diens vrouw Griete een bepaald geld
bedrag, waarvoor zij hen terecht wilde aanspreken. Geert van Lochum zei tegen Alyt dat het hem
speet dat zij zijn schoonzoon Peter en zijn dochter Griete geld had geleend; maar omdat het nu
eenmaal zo was, wilde hij borg staan voor de schuld en haar betalen.
Nr. 289

FOLIO:

102v

DATUM:

8 maart 1543

-Van Theus Baers en Jan Berntsz.
Arent van Wardden en Jorgien Jansz getuigen dat zij eergisteren geweest zijn bij de onenigheid over
huiden tussen Theus Baers en Jan Bernts, om op bevel van het gerecht alles in der minne te
schikken. Zij melden dat Jan Berntsz niet voor rede vatbaar was, maar zich uiteindelijk bedacht en
over de twee huiden zei dat hij er één ontvangen had en dat hij de andere niet accepteerde. Er is dus
nog steeds onenigheid over één huid en over 22 pond gewicht aan huiden, die Theus Baers in zijn
boekhouding had staan en die Jan Berntsz moest erkennen. Getuigen hadden tekst en uitleg van hem
willen horen, omdat ze de onenigheid wilden beëindigen.
Nr. 290

FOLIO:

103

DATUM:

9 maart 1543

-Van Tyman Zwaenken.
Johan Berentsz getuigt dat hij in de zomer tussen Pinksteren en Midzomer in Kopenhagen in
Denemarken was en hij herinnert zich goed dat Tyman Zwaenken zijn rogge daar moest betalen,
omdat de koning de schepen daar liet aanhouden. Terzelfdertijd verkocht Johan Berentsz aan een
zekere Evert Lampen met een lozen godspenning 6 last van Tymans rogge, die Evert daarna
uitbesteedde aan een schipper uit Hamburg, Herman Torisz genaamd, om naar Emden te brengen.
Evert ontving voor het uitvoeren van de rogge 6 Joachimsdaalder. Hierbij was aanwezig Jacob van
den Brijtsz uit Keulen.
Nr. 291

FOLIO:

103v

DATUM:

9 maart 1543

Johan van Halteren, Arent Schroer, Johan Albertsz en Geert Droochscheer getuigen dat zij een witte
paltsrok gezien hebben die Claes Symonsz gemaakt had voor Johan Mullener. Aan laken was gebrek
zodat het niet voldoende voorradig was; Claes Symonsz had het laken in Amsterdam gekocht van
Willem Berentsz.
Nr. 292

FOLIO:

103v

DATUM:

10 maart 1543

-Aangaande het beslag op onze burgerschepen en goederen in Harderwijk op 1 maart j.l.
Gheert Eversz getuigt dat hij met andere burgers en stadsgenoten op 28 februari met Jacop Gerrytsz,
onze burger, in zijn karveel naar Amsterdam gevaren is en toen ze voorbij Harderwjjk waren, zijn er
op 1 maart vanuit Harderwijk twee seinschepen gekomen waarvan de mensen met wapengeweld aan
boord klommen en vroegen waar ze vandaan kwamen. Ze wilden weten of er vijandelijke goederen
aan boord waren, wat niet het geval was. Ze werden meegenomen naar Harderwijk, waarom was niet
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duidelijk en werd hen niet medegedeeld. Zij kwamen ’s nachts aan in Harderwijk met al hun goederen
en werden bewaakt. Zij werden naar diverse herbergen gebracht, hun geld werd hen afgenomen en
aan de bevelhebbers overgedragen. Zij werden aangehouden en bewaakt totdat de stadhouder van
Arnhem en Willem Sandersz, burgemeester van Elburg, met de kopie van de wapenstilstand kwamen.
De stadhouder van Arnhem op bevel van zijn genadige heren, deelde hen allen mede dat een
dergelijke beslaglegging vaker was voorgekomen, maar dat het niet de bedoeling was de
wapenstilstand te verbreken. Zij zouden een deel van hun geld en goederen terugkrijgen en moesten
gezamenlijk een oorvede doen en zweren dat zij ten eerste niets zouden ondernemen tegen de
onderdanen van de vorst van Kleef en Geller, ten tweede dat zij geen vijandelijke goederen bij zich
hadden en ten derde dat zij alle onkosten van de in beslag genomen goederen, zouden betalen.
Nr. 293

FOLIO:

104v

DATUM:

12 maart 1543

-Tussen Peter Bronck en Henrijck Jacopsz.
Wernart Hermansz, Henrijck Gysbertsz, Jan Henrijcksz en Willem Willemsz getuigen dat zij na
Midwinter bij Cornelis Ruerixsz geweest zijn, waar Peter Bronck en Henrijck Jacopsz ook waren. Zij
hoorden dat Henrijck Jacopsz toestond dat Peter Bronck dit jaar de helft van het viswater van Nateers
zou huren en dat Henrijck het touwgeld aan Jochum zou geven.
Henrijck Gysbertsz getuigt dat hij niets gehoord heeft van het huren van het viswater, maar alleen van
het touwgeld voor Jochum.
Nr. 294

FOLIO:

104v

DATUM:

19 maart 1543

-Tussen Nyese van Cooten en Lysgen Booms.
Gheert van Aemstel en Bernt Ramaker getuigen dat zij afgelopen winter aanwezig zijn geweest boven
de poort in een huis in de Klokgieterssteeg, waar een meisje, Alyt Willems, ziek lag die door de
pastoor bediend zou worden. Getuigen hebben gehoord dat Nyese van Cooten en Lysgen Booms
samen woorden hadden over de goederen en gelden van dat meisje uit haar grootmoeders
nalatenschap en ook nog over een tabbert, die Nyese van Cooten na het overlijden van het meisje
wilde hebben, omdat zij haar had grootgebracht en onderhouden. Lysgen Boom stemde tenslotte toe
en Niese bevestigde dit met een handdruk, afgesproken werd dat Nyese daarvoor de uitvaart en
begrafenis zou betalen. Vóórdat de pastoor het meisje had bediend, vroeg hij haar of ze het eens was
met de gang van zaken. Het meisje was er tevreden mee en hierbij was aanwezig de man van Lysgen
Boom, die er niets over zei.
Nr. 295

FOLIO:

105

DATUM:

19 maart 1543

-Van het schip van Jacop Gerrytsz.
Boldewijn Gillis, kistenmaker en onze burger, getuigt dat hij met andere mede-burgers eind februari
mee geweest is op het karveel van Jacop Gerrytsz met bestemming Amsterdam. Toen zij in
Harderwijk aangehouden werden, kwamen er twee seinschepen waarvan de gewapende bemanning
aan boord kwam en vroeg waar zij vandaan kwamen en of zij vijandelijke waar aan boord hadden. Na
hun ontkenning, werden zij evenwel meegenomen naar Harderwijk, waarom was niet duidelijk. Zij
kwamen ’s nachts in Harderwijk aan en de volgende dag werd er beslag gelegd op hun goederen.
Getuige is heimelijk vandaar ontkomen.
Swarte Goyke, onze burger, getuigt zoals Boldewijn Gillis. Toen zij in Harderwijk kwamen is hij met de
andere burgers naar een herberg gebracht en van een deel van hen werd het geld afgenomen. Toen
de stadhouder van Arnhem kwam en Willem Sanders, de burgemeester van Elburg, met een kopie
van de wapenstilstand, heeft de stadhouder hen medegedeeld dat dit al vaker was gebeurd en dat de
wapenstilstand daarmee niet was verbroken, omdat dat niet de bedoeling van zijn genadige heer was.
Hij zou zo veel mogelijk ieder zijn geld en goederen weer terug geven. Dit gebeurde slechts voor een
deel. Zij moesten openlijk een oorvede zweren dat zij geen vergoeding zouden eisen van de
onderdanen van de vorst van Kleef en Geller, ten tweede dat zij geen vijandelijke goederen bij zich
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hadden en ten derde dat zij alle onkosten van de in beslag genomen goederen zouden betalen.
Johan Thonisz als zaakgelastigde van de kooplui uit het oosten en Bernt Ottinck getuigen dat zij op 28
februari hun goederen uit het oosten ingescheept hadden op het karveel van Jacop Gerrytsz in
Kampen om alles naar Amsterdam te brengen en niet naar Harderwijk.
Jaspar van Wouw getuigt dat hij schipper Jacop Gerrytsz ’s morgens voor hij uitvoer gevraagd heeft of
hij naar Amsterdam ging, wat hij bevestigde. Omdat Geert Evertsz, onze burger, terzelfdertijd met de
schipper mee wilde varen naar Amsterdam, heeft getuige hem 100 Jochumsdaalder mee gegeven om
in Amsterdam te verhandelen en niet in Harderwijk.
Nr. 296

FOLIO:

106

DATUM:

20 maart 1543

-Van Joachim van Mullem.
Geert van Hasselt, Henrick Maler en Johan van de Koerbeke getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in
het Moriaens Hoofd bij Joachim van Mullem omstreeks Kerstmis, toen Henrick Momme kocht van
Joachim van Mullem de erfenis en goederen die Joachim van zijn heeroom uit Steenwijk had
ontvangen, n.l. 8 g.g. min 1 oord per jaar die Henrick Momme zou krijgen uit zijn goederen. Henrick
mocht dit aflossen met 20 tegen 1 en alle renten, de eerste vervaldag was met St. Maarten dit jaar.
Nr. 297

FOLIO:

106v

DATUM:

20 maart 1543

-Van Jan Goertsz.
Johan Thonisz, Claes Ygerman, Henrick van den Dam en Albert van Wyringen getuigen dat zij Jan
Goertsz wel kennen en dat een deel van hen hem ongeveer 10 jaar geleden gekend heeft en veel
goede gesprekken met hem heeft gevoerd. Getuigen weten goed dat in de periode dat zij hem gekend
hebben, Jan met hen hier en in Amsterdam altijd goed handel heeft gedreven en dat hij in 1542 burger
van Kampen is geworden, omdat hij van goede naam en faam was en daarvoor 5 of 6 dagen
ongeveer hier in Kampen handel gevoerd heeft.
Nr. 298

FOLIO:

107

DATUM:

31 maart 1543

-Van Lambert Peter Gerwortsz.
Henrijck van Wilssem, Henrijck van Dieffholt en Jan van Almeloe getuigen dat zij ongeveer acht dagen
geleden aanwezig waren in de Silveren Helm bij Albert van Herick met Bartolt Evertsz en Lambert
Peter Gerwortsz en anderen, waar zij gehoord hebben dat Lambert vroeg aan zijn oom Bartolt Evertsz
wie de goederen van Jonge Jan Evertsz krijgt. Bartolt antwoordde dat die toekwamen aan zijn zuster
Everts volgens de moetsoen die daarvan gemaakt is.
Nr. 299

FOLIO:

107

DATUM:

31 maart 1543

-Tussen Jan Backer en Evert Backer.
Henrijck metter Vlecke en Johan Treetsachter getuigen dat zij de dag na St. Lucia aanwezig waren bij
Evert Backer, waar Jan Backer van Evert voor een jaar het huis huurde waar Evert in woont in de
Oudestraat m.i.v. Pasen. Getuigen melden dat Evert Backer aan Jan beloofde dat hij als goede
buurman Jan Backer niet voor de voeten wilde lopen maar hem behulpzaam wilde zijn met zijn wijn en
gebak in de Oudestraat zoals hij altijd gedaan had. Daarop werden zij het eens over de huur.
Nr. 300

FOLIO:

107v

DATUM:

4 april 1543

-Van de vondeling.
Rutger Adamsz, Arent van Utert en Alyt van Ens, de vrouw van Rutger getuigen dat zij goed weten dat
er in de afgelopen herfst twee kinderen alleen achterbleven in de Morrensteeg, omdat de ouders met
het leger mee zijn gegaan. Het ene kind liep weg en het andere werd ongeveer drie of vier dagen
verzorgd in de Groenenstraat door een vrouw die naast Willem Cluppell woonde. Toen die vrouw het
kind buiten de deur zette en het niet langer wilde verzorgen, melden getuigen dat Willem Cluppell en
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zijn vrouw het kind uit barmhartigheid en ter wille van God in huis hebben genomen en het de
afgelopen winter verzorgd hebben en de kost hebben gegeven.
Nr. 301

FOLIO:

107v

DATUM:

5 april 1543

-Tussen Geert van de Wolde en Jan Bonger.
Herman Lambertsz en Jacop Lambertsz getuigen dat zij omstreeks Vastenavond bij Laurens
Vriesenhuys waren, waar Jan Bonger van Geert van de Wolde twee veulens kocht voor 13 ph.g. Geert
zou het geld ontvangen van Jonge Gerryt Hollander die aan Jan Bonger de eerste twee termijnen
schuldig was.
Nr. 302

FOLIO:

108

DATUM:

5 april 1543

-Van Lambert Harmensz.
Tyman Jacopsz getuigt dat hij omstreeks St. Maarten in Amsterdam is geweest met het karveel van
zijn vader, Jacop Tymansz, waar Lambert Hermansz schipper op was. Hij meldt dat hem aan boord
een mand met een harnas werd gebracht, die bestemd was voor Kampen. Toen de mand was
ingeladen, heeft getuige tegen de knecht van Hans van Oosten geroepen, dat hij de mand moest
komen halen omdat het zijn vaarbeurt was. De knecht van Hans van Oosten haalde de mand van hun
schip af en bracht hem naar het andere schip.
Nr. 303

FOLIO:

108

DATUM:

5 april 1543

-Van Alyt, de dienstmaagd van de pastoor in Emmeloord.
Jan Jansz van Lochum getuigt dat hij omstreeks St. Jan werkte bij Geert van Lochum de
schoenmaker en dat daar toen Alyt, de dienstmaagd van de pastoor in Emmeloord, kwam met
Herman Backer. Zij gingen achterin de gelagkamer en hij werd daar als getuige geroepen. Hij heeft
gehoord en gezien dat Geert van Lochum Alyt, de dienstmaagd en Herman Backer beloofde, met een
handdruk, dat hij Alyt het geld zou betalen dat Griete, de vrouw van Pieter Cremer, haar schuldig was,
alsof het zijn eigen schuld was.
Nr. 304

FOLIO:

108v

DATUM:

6 april 1543

-Tussen Thonis van Neerden en Jacop Reynersz.
Bernt Touslager en Dirick Touslager getuigen dat Jacop Reynersz hen in de week voor Pinksteren
touw gebracht heeft om te teren en zij zouden per honderd 10 stuiver Brabants krijgen. Cornelis
Bouse had het touw gemaakt en Thonis van Neerden zou het geld namens Cornelis ontvangen;
omdat Thonis het geld niet bij elkaar kreeg, is het touw dus bij getuigen blijven liggen. Zij melden
tevens dat Jacop Reynersz hen gezegd had dat hij het geld aan Thonis zou betalen.
Nr. 305

FOLIO:

108v

DATUM:

6 april 1543

-Tussen Peter van Bysselen en Johan Hermansz uit Dronten.
Henrijck Dircksz getuigt dat hij in de afgelopen winter een jaar geleden aanwezig is geweest bij
Geertgen Gerbrants in de Hagen, waar veel Zomerdijkers aan Peter van Bysselen opdroegen een
royschuit te maken. Johan Hermansz uit Dronten zou borg staan voor het geld en beloofde Peter van
Bysselen dit als zijn eigen schuld te beschouwen.
Geertgen Gerbrants, de waardin in de Hagen, getuigt hetzelfde.
Nr. 306

FOLIO:

109

DATUM:

-Tussen Arent Leffertsz en Cornelis Ruerixsz.
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7 april 1543

Cele Cuper getuigt dat hij heel goed weet dat de hof achter het huis van Arent Leffertsz in de
Nieuwstraat zeker al 40 jaar bij het huis heeft gehoord, want hij is geboren en getogen in dezelfde
straat bij dat huis en woont er nog steeds.
Jacop[je], de vrouw van Claes Jonge Jans, getuigt dat zij sinds 33 of 34 jaar woont in de Nieuwstraat
tegenover Arent Leffert en dat zij heel goed weet dat de hof hoort bij het huis van Arent Leffert.
Anna Jans getuigt dat haar voorouders jarenlang in de Broederstraat gewoond hebben in het huis dat
van Cornelis Ruerixsz is; zij weet goed dat er geen hof bij geweest is, maar een klein venster met
tralies waardoor je in de hof kon kijken die daarbij lag.
Priester Gerbrant Jansz getuigt zoals zijn zuster Anna.
Nr. 307

FOLIO:

109v

DATUM:

10 april 1543

-Tussen Johan van Ens en Kerstgen van Geest uit Deventer.
Mr Johannes Laer getuigt dat hij in de afgelopen vasten uit Amsterdam in Kampen kwam met het
schip van Johan van Ens. Kerstgen van Geest uit Deventer had in hetzelfde schip tot aan Kampen olie
en haring had ingeladen en getuige meldt dat hij gehoord heeft toen ze in het Diep kwamen dat
Kerstgen Joost, de zoon van Jan van Ens, opdroeg de goederen naar het Zwartewater te brengen
voor 1 pond groot.
Nr. 308

FOLIO:

109v

DATUM:

11 april 1543

-Van Alyt Maelers en Tryngen Stachhouwer.
Henrijck van Heerden getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden naar Tryngen Stackhouwer is
gegaan en haar 1 ryder heeft geboden als zij het huis van Alyt Maelers achter de Nieuwe Muur zou
verlaten, in goede verstandhouding. Hij meldt dat Griete Maelers hem de rijder had gegeven en dat
noch Alyt Maelers noch haar man daarvan op de hoogte waren.
Tryngen wilde de rijder niet aannemen en zei dat het niet doorging, zij zou een officieel verzoek
moeten doen. Hij meldt dat Tryngen later tegen Griete Maler en hem heeft gezegd dat als men haar 3
Jochumdaalders had geboden, dan zou zij het wel gedaan hebben.
Nr. 309

FOLIO:

110

DATUM:

12 april 1543

-Tussen Henrijck van den Hoeve en Bernt Muller.
Johan van Geller en Gheert van Olst, timmerlieden, getuigen dat Henrijck van den Hoeve aan Bernt
Muller een molen verhuurd heeft op de Kalverhekkenweg voor drie jaar en dat zij namens Henrijck het
huis van de molen water- en winddicht hebben gemaakt en de molen weer aan de gang hebben
gekregen, waar Henrijck van den Hoeve tevreden mee was. Hoewel Bernt Muller beweert dat Henrijck
hem beloofd heeft twee honden te leveren, meldt Johan van Geller dat hij erbij aanwezig was toen
Bernt de molen verhuurde en dat hij Bernt de honden beloofde te leveren, mits hij het hout zou geven.
Nr. 310

FOLIO:

110

DATUM:

13 april 1543

-Van Agniete Willems en Truygen Abbe.
Geertgien Harmens en Anne, haar dochter, getuigen dat zij ongeveer zes jaar geleden gevraagd
hebben aan Willem Petersz, de man van Agniete Willems, voordat hij uit Kampen vertrok, of hij Jan
Abbe iets schuldig was, waarop wijlen Willem Peters ontkennend antwoordde. Hij had wel met Jan
Abbe in de Wijnkelder zitten drinken en alles met hem afgerekend, zodat hij hem geen plak schuldig
was. Zij melden dat zij goed weten dat Truygen Abbe eerder bij de vrouw van wijlen Willem Petersz
eerst 14 stuiver Brabants en daarna nog 8 stuiver Brabants, de stuiver van 14 plakken, gehaald heeft.
Nr. 311

FOLIO:

110v

DATUM:
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14 april 1543

Hans Cock, burger uit Lübeck getuigt dat de bundel met droog leer en met elandshuiden, zoals door
die van Harderwijk in het schip van Zwolle in beslag zijn genomen, zijn eigendom zijn en van niemand
anders.
Idem Hans P….. en Hans Bitter, zijn knecht, en Jan Thonisz constitueren dat [ de rest is onleesbaar].
Nr. 312

FOLIO:

110v

DATUM:

14 april 1543

-Tussen Anna, de weduwe van Claes van Parijs en Griete Pottebacker.
Johan van den Hoeve en mr Jacop van Graes getuigen dat zij in de vasten aanwezig zijn geweest bij
Jaspar van Wouw, nadat de uitspraak van de Raad was gedaan en de verdeling tussen de partijen
had plaats gevonden. Omdat er nog onenigheid bleef bestaan over enkele zaken die nog niet
verdeeld waren, melden getuigen dat beide partijen de kwestie in handen van derden legden, n.l.
Anne in die van getuigen en Griete Pottebacker en Benoute, haar zusters kind, in die van Jaspar van
Wouw en Jacop Maeler. Voordat zij de uitspraak deden, vroegen zij of Griete wist of er nog meer
zaken onverdeeld waren, waarop zij ontkennend antwoordde. Er werd beslist dat Anna haar zaken
mocht houden en dat Griete en Benoute een halve daalder zouden krijgen.
Nr. 313

FOLIO:

111

DATUM:

17 april 1543

Georgien Hansz getuigt dat hij goed weet dat toen hij de twee erven kocht van Jan Zure, dat Jan zich
beklaagde, omdat hij Jan Thoenisz ettelijke penningen schuldig was die hij hem wilde betalen en dat
hij daarom de twee erven moest verkopen, om het andere erf in Kamperveen te vrijwaren, dat hij
tegelijkertijd aan Georgien te koop aanbood. Georgien heeft daarom namens Jan Zure aan Jan
Thoenisz 28 g.g. overhandigd als betaling van de twee erven. Bovendien heeft Georgien aan Jan
Thoenisz namens Jan Zure een bepaald bedrag betaald, dat Georgien nu niet meer weet, alles
volgens handschrift.
Nr. 314

FOLIO:

111v

DATUM:

17 april 1543

-Van Alyt Engberts en Griete, de vrouw van Hans Blijffernicht.
Henrijck van Dieffholt, Johan Suere en Herman Heere getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden
bij Henrijck van Dieffholt zaten vanwege een afrekening tussen Alyt Engberts en Griete, de vrouw van
Hans Blijffernicht. Alyt bracht o.a. in rekening dat Griete van haar 10 g.g. had ontvangen, wat door
Griete werd goedgekeurd.
Nr. 315

FOLIO:

111v

DATUM:

17 april 1543

-Van Loy, de zoon van Robert Corvemaker.
Peter Vriese getuigt dat hij afgelopen maandag wacht had bij de Broederpoort en dat hij met Johan
van Lochum en Johan van Dulman een bode heeft gestuurd naar Loy Robertsz, kort na 6 uur ’s
avonds, om te zeggen dat hij moest komen helpen zijn os uit de sloot te halen. Hij heeft toen gezien
dat Loy met Johan Wachter van verre naar de poort kwam en constateerde dat zij woorden met elkaar
hadden, maar hij kon het niet horen. Toen Jan Wachter bij de poort was, heeft getuige zijn geweer
genomen om naar huis te gaan; nog bij de poort staande, zag hij dat Loy Robertsz en Johan Wachter
halverwege de Cellezusters kerk en de Broederpoort stonden, aan de kant van de huizen, en zag dat
Loy Johan Wachter met de hand van zich afduwde en dat Jan Wachter van leer trok en Loy zich
verweerde en Jan Wachter op de arm sloeg. Getuige weet niet precies wie er is begonnen en meldt
dat Jan Wachter Loy met zijn mes bedreigde zodat Loy uitweek naar de muur van de hof van Henrick
Hodden, waar zijn vrouw hem om de hals viel. Loy was gewond aan zijn arm. Getuige heeft hen uit
een gehaald en is met Loy naar huis gegaan. Toen Loy zag dat hij gewond was, liep hij Jan Wachter
achterna en zodra deze buiten de poort was, heeft de vrouw van Herman ten Apel de poort gesloten
zodat Loy niet meer bij Jan Wachter kon komen.
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Nr. 316

FOLIO:

112

DATUM:

17 april 1543

Geertgen, de vrouw van Claes Boncke, getuigt dat zij voor haar deur stond toen Jan Wachter en Loy
Robertsz ruzie hadden en zag dat Jan Wachter hem met zijn mes bedreigde en dat Loy zich
verdedigde.
Kathrijne, de vrouw van Jan Volckersz, getuigt dat zij in haar buurt op de Broederweg rumoer hoorde
en toen zij ging kijken, zag zij dat Johan Wachter met getrokken mes naar Loy Robertsz sloeg en hem
met de platte kant raakte. Meer heeft zij niet gezien noch gehoord.
Nr. 317

FOLIO:

112v

DATUM:

18 april 1543

-Van Otto Schreens van Emlichheim.
Fye Alberts en Anne Willems getuigen dat zij goed weten dat Kathrijn Coerts omstreeks St. Michael
woonde in de Tollenaarssteeg, waar zij overleed en een bed met toebehoren naliet waar 6 ph.g. voor
werd geboden, maar niet gegeven. Verder 1 kastje, 1 kist, 2 brede tinnen schotels, 1 hoge tinnen kan,
4 koperen potten, 3 ketels, 4 of 5 groenteschotels, kleine kannetjes, stoelen en stoelkussens, 1 rok, 1
tabbert, 1 hoycke, 1 gitten rozenkrans met zilveren kralen, met 1 zilveren ring, 3 paar mouwen
waarvan 1 paar met zilveren knopen, 20 el linnen doek en verder allerlei huisraad e.d., welke artikelen
Else Pots en Lamme Vysschers ’s nachts uit het huis hebben gehaald. Getuigen hebben deze zaken
gezien voordat ze weggehaald werden. Aan geld was er 1 climmer gulden en wat zilvergeld. Elske
Steenberg was Kathrijn Coerts nog 10 stuiver Brabants schuldig omdat zij haar in de kraam had
gehad. Wat er in de kist zat en in andere dingen, hebben zij niet gezien.
Nr. 318

FOLIO:

113

DATUM:

19 april 1543

Herman ten Beune uit Bremen heeft gerechtelijk en onder ede verklaard dat hij verkocht heeft aan
Thonis van Neerden, burger uit Kampen, een zak met grijze wol gemerkt met een speciaal teken,
waarop in Harderwijl beslag is gelegd en die hem nu weer teruggegeven is. Hij heeft alleen een borg
moeten stellen, Albert Hesselsz en Gerryt Keyser, burgers uit Harderwijk, als garantie dat hij de zak
met wol niet in Holland zou verkopen, maar alleen aan Thonis van Neerden.
Laatstgenoemde heeft ook onder ede getuigd dat hij van Herman ten Beune de zak met wol heeft
gekocht en heeft ontvangen.
Nr. 319

FOLIO:

113

DATUM:

19 april 1543

-Tussen Willem Corvemaker en Gerryt van Lennep.
Robert Albertsz en Willem Jansz getuigen dat zij in de afgelopen winter op verzoek van Willem
Corvemaker aanwezig zijn geweest op de steiger, toen het twijg was aangekomen t.b.v. Gerryt van
Lennep dat gebruikt zou worden door Willem Corvemaker. Getuigen hebben gezien dat er uit het
schip twee en half vierendeel hout werd gedragen, waarbij inbegrepen 46 bossen rijshout. Later
hebben getuigen gezien dat er uit een ander schip drie vierendeel hout werd gedragen en 8 bossen,
waarbij inbegrepen 25 bossen rijshout.
Nr. 320

FOLIO:

113v

DATUM:

23 april 1543

-Tussen Geert Boom namens zijn vrouw Lysken en Niese van Cooten.
Arent Reynertsz, Leffer Sticker en Claes Kerstgensz getuigen dat er tussen genoemde partijen
onenigheid was ontstaan in de week voor Palmzondag voor de schout vanwege 9 g.g. van een erfenis
en 21 lichte ponden wegens verdiend loon, dat toekwam aan wijlen Lysgen Booms dochter. Het
probleem werd voorgelegd aan getuigen als keurnoten en voorspraken. Er werd besloten dat Niese
van Cooten vóór Pasen zou betalen aan Geert Boom t.b.v. zijn vrouw 1 ph. g. en nog 2 ph.g. met St.
Jan, uiterlijk met St. Jacob. Met St. Michael, uiterlijk St. Maarten weer 2 ph.g., in totaal 5 ph.g., de
gulden van 1 rijder met 1 stuiver. Daarmee moest alles in der minne zijn opgelost.
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Nr. 321

FOLIO:

114

DATUM:

24 april 1543

-Van het gevecht tussen Jan Wachter en Loy Robertsz.
Jutte Wolters getuigt dat zij op straat hoorde roepen “vrede, vrede” en dat zij vanuit haar raam zag dat
Loy Robertsz Jan Wachter op het lijf sloeg met zijn pols en dat Jan Wachter een getrokken mes in de
hand had. Jan Wachter liep naar de poort, Loy er achteraan, toen werd Jan buiten de poort geduwd,
die direct gesloten werd zodat ze niet meer bij elkaar konden komen.
Alyt, de vrouw van Herman ten Apell, getuigt dat zij van verre zag dat Jan Wachter en Loy Robertsz
onenigheid hadden, dat Loy Jan duwde met zijn arm en meldt dat zij zelf Jan Wachter buiten de poort
duwde, zodat Loy niet bij hem kon komen.
Nr. 322

FOLIO:

114

DATUM:

25 april 1543

-Van het gevecht tussen Henrijck Momme en Geert van Hasselt.
Griete, de vrouw van Hans Blijffernicht, getuigt dat op zondag toen het kermis was, in de Witte Arent
zaten te drinken Henrijck Momme, Geert van Hasselt en anderen, die niet bleven. ’s Avonds om 9 uur
hebben Henrijck Momme en Geert van Hasselt gedobbeld wie het gelag moest betalen. Zij kregen
woorden met elkaar, maar wilden het kort houden want zij wilden naar bed.
Getuige ging naar achteren, maar werd door haar dienstmaagd teruggeroepen omdat Henrijck en
Geert flink tegen elkaar tekeer gingen. Zij zag dat Henrijck bloedde aan zijn hoofd en Geert werd door
een onbekende man de deur uit gewerkt. Henrijck Momme ging hem achterna, hoewel men hem liever
binnen had gehouden en toen hij terugkwam wilde men hem niet meer binnen laten.
Henrijcken, de dochter van Hans Blijffernicht, getuigt dat zij gezien heeft toen haar moeder achter
was, dat Geert van Hasselt opstond, dat ze elkaar vast pakten en zeiden dat ze de ander wel zouden
krijgen, o.i.d. Geert pakte de kan van de tafel, maar zij weet niet of hij daarmee geslagen heeft; zij
pakte toen het mes van Henrijck af. Geert werd uit huis gezet en de deur ging dicht.
Meer weet zij niet.
Nr. 323

FOLIO:

115

DATUM:

25 april 1543

-Beertken Croeser en Johan Muller uit Dokkum.
Johan van der Horst, portier, Engele Cleefs, Clara Cornelis en Lamme Visscher getuigen dat zij
aanwezig waren en gezien hebben op woensdag acht dagen geleden, dat Johan Muller uit Dokkum
kwam rijden, gezeten op zijn wagen, bij de Cellebroeders poort en dat een jongen van een jaar of
dertien die de deur van de poort vast hield, riep “stop, stop” en Johan van der Horst riep dat ook maar
de molenaar bleef gewoon op zijn wagen zitten. Getuige zag terzelfdertijd dat het wiel van de kar over
het been van de jongen reed bij de enkel. De twee getuigen, Clara en Lamme, namen het kind op en
brachten hem naar huis.
Nr. 324

FOLIO:

115

DATUM:

25 april 1543

-Van Johan Kroese en Geert Gyse.
Rijck Voerman en Gheert Wayer getuigen dat zij gisteren middag, 24 april, op de visbanken zaten en
hoorden dat Geert Gyse woorden had met Jan Kroese. Deze vroeg hem wat hij tegen hem had en
Geert Gyse antwoordde dat hij hem had bedrogen bij de stad Kampen. Jan vroeg om uitleg en Geert
antwoordde: vanwege “dickevisch”.
Meer hebben getuigen niet gehoord en zij voegen er aan toe dat Geert Gyse dronken was.
Nr. 325

FOLIO:

115v

DATUM:

26 april 1543

-Van Jan Heynesz.
Claes Dubbeltsz en Henrick Wachter uit Brunnepe getuigen dat zij aanwezig zijn geweest voor de
Hagenpoort afgelopen dinsdag middag en zagen dat Roloff, de zoon van Jan Dyrcksz, komend uit de
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stad en op weg naar de Hagen, op zijn rug een schepel zout droeg in een zak. Henrick Wachter zei
dat het zout wel op goed geluk naar Harderwijk of Elburg zou gaan. Jan Heynesz zei toen dat hij nog
wel wat wist te liggen in de Hagen en dat hij zeker wist dat men het ‘s nachts of de volgende dag op
goed geluk naar Harderwijk of Elburg zou brengen.
Nr. 326

FOLIO:

115v

DATUM:

27 april 1543

-Tussen Geert Brouwer en Goosen de rentmeester van St. Geertruydt.
Willem Vrerixsz getuigt dat hij omstreeks Vastenavond bij Geert Brouwer kwam, waar Goosen de
rentmeester van St. Geertruydt afrekende met Geert. Hij heeft daar gehoord dat Goosen Geert
Brouwer 10 g.g. schuldig was van een schuld van 25 jaar terug.
Claes Symonsz getuigt zoals Willem Vrerixsz en meldt dat Geert Brouwer en Goosen met elkaar
overeen kwamen dat Goosen de 10 g.g. zou betalen in de loop van vijf jaar en ze zeiden beiden dat
de schuld in het stadsboek stond genoteerd.
Nr. 327

FOLIO:

116

DATUM:

5 mei 1543

-Tussen Johan Henricsz en Gerridt van Verwolden.
Henrick Aertsz getuigt dat hij op Vastenavond bij Laurens Vriese was, waar Johan Henricsz van
Gerridt van Verwolde twee veulens kocht, volgens hem goed gezond, waarvoor Johan 12½ ph.g. zou
betalen.
Peter Block getuigt dat hij er ook bij was en omdat zijn kinderen hem uitlachten en uitscholden, heeft
hij niet gehoord dat Gerridt zei dat de veulens goed gezond waren; de koop werd gesloten voor 12½
ph.g.
Nr. 328

FOLIO:

116

DATUM:

5 mei 1543

-Van Henrick Willemsz en Jan Lambertsz.
Herman Willemsz en Drees Lubbertsz getuigen dat zij vorig jaar aanwezig waren op de Hasselder
Aflaat dag hier in Kampen bij schoenmaker Jan Lambertsz, waar Henrick Willemsz met de
schoenmaker afrekende; het bleek dat de schoenmaker Henrick nog 3½ ph.g. schuldig was en 3
schepel haver.
Nr. 329

FOLIO:

116

DATUM:

5 mei 1543

Griete van den Vene getuigt dat zij ongeveer 5 of 6 jaar geleden 24 g.g. betaald heeft aan Geert
Borgertsz namens Jan Suere.
Nr. 330

FOLIO:

116v

DATUM:

10 mei 1543

Henrick ten Bossch getuigt dat hij kistenzitter geweest is van Johan Suyre en dat hij namens Johan
betaald heeft aan Gheert Borchertsz wat hierna beschreven staat.
Eerst in 1528 heeft Gheert uit de kist ontvangen 106½ g.g. en 1½ stuiver Brabants en in hetzelfde jaar
heeft hij nog ontvangen van Jan Suyre 100 g.g., waarvan hij Henrick geleend heeft uit de kist 15½
stuiver Brabants. Verder heeft Gheert Borchertsz van Henrick ten Bossch ontvangen van verkochte
wijnen in de haven 8½ g.g.; verder nog ontvangen in 1529 van Henrick in de Gulden Arent een
bepaald bedrag namens Jan Suyre, 30 en ongeveer 31 [g.g.?] van een bepaalde schuld die Gheert
Borchertsz uit het schuldenboek van Jan Suyre heeft genomen, alles bij elkaar 229 g.g., 20 stuivers
en 5 plakken, de gulden van 45 stuivers.
Verder heeft Gheert Borchertsz van Henrick ontvangen, buiten genoemde cedule, van de drost van
Vollenhove 7½ g.g. Henrick bleef Jan Suyre schuldig bij de afrekening 5½ g.g., alles samen 507½ g.g.
en 2½ plak.

72

Nr. 331

FOLIO:

117

DATUM:

11 mei 1543

Peter Jansz Cock getuigt dat hij kort na Pasen op verzoek van Bele Paters en haar zusters naar Anna
Blauwe is gegaan om haar te vragen of zij haar oude maatje Hadewich weer in dienst wilde nemen,
maar Anna wilde dat niet doen. Zij wilde een borg hebben opdat Hadewich niet weg zou lopen.
Getuige vroeg haar waarom zij dat wilde, Hadewich had haar zo lang gediend zonder borg. Tenslotte
gaf Hadewich getuige geld om aan Anna te geven, maar deze wilde het geld niet hebben en vond dat
Hadewich zich niet moest bemoeien met haar nieuwe dienstmaagd.
Gerryt Harnaschmaker getuigt dat hij gezien en gehoord heeft dat Peter Cock Anna Blauwe namens
haar maatje geld bood en dat Anna reageerde zoals Peter heeft getuigd.
Lute de waardin in de Gulden Arent getuigt dat zij gehoord heeft dat Peter Cock van Anna Blauwe
wilde dat zij het meisje weer in dienst nam en dat Anna dat weigerde zonder borg als garantie tegen
het weglopen.
Nr. 332

FOLIO:

117

DATUM:

25 mei 1543

Geert Buter getuigt onder ede dat hij tegelijk met Henrick ten Laar woorden gehad zou hebben met
Berent Ottynck over bepaalde woorden en brieven, maar dat burgemeester Tyman van den Vene
gezegd heeft dat hij met Thoenys Glauwe te gast was op den Oirt en er niets van af weet.
Thoenys Glauwe getuigt zoals Geert Buter, zij zijn in de namiddag niet op straat geweest.
Henrick ten Laar getuigt dat hij met Berent Ottynck ettelijke woorden gehad heeft, in dezelfde tijd
ongeveer dat de burgemeester van Amsterdam hier voor het eerst kwam, enkele dagen ervoor of
erna. Hij had n.l. horen zeggen door Henrick Hodde dat Karol, koopman afkomstig uit Zutphen
logerende bij Berent Ottynck, een brief had geschreven naar Hamburg aan Andries Broys, waar o.a. in
stond wat genoemde Karol gezien had van de soldaten van de keizer verslagen voor Hamburg of zo,
op de avond voor Pasen: 2300 begraven en vier grote heren van de keizer gevangen genomen en
een hoop kanonnen, kruit, geld en andere artillerie die achter bleven. En toen Henrick ten Laar dit
vertelde aan Berent Ottynck, werd deze kwaad en vloekte omdat Henrick dit ook aan genoemde Karol
zou hebben verteld. Henrick vond dat hij het recht had zijn verhaal te doen.
Nr. 333

FOLIO:

117v

DATUM:

28 mei 1543

-Tussen Peter Jansz en Dirick Jansz.
Gheert Faes en Arent Diricksz getuigen dat zij na Kerstmis aanwezig zijn geweest bij Albert Kuyritser,
waar Peter Jansz en Dirck Jansz ook waren. Getuigen hoorden dat Dirck Jansz aannam het komende
jaar te vissen in het viswater dat getuigen zouden gebruiken, n.l. het Sandegen met de kolk; waar
getuigen zouden vissen, daar zou hij ook vissen.
Nr. 334

FOLIO:

118

DATUM:

28 mei 1543

-Van Swarte Claes en Jan Gerritsz.
Swarte Goyken en Volcker Gysen getuigen dat zij na Pasen samen met Swarte Claes en Jan Gerritsz
overeen zijn gekomen dat alles wat zij elk van hun vieren met hun karveel tussen Amsterdam en
Kampen zouden verdienen, gelijkelijk zouden verdelen in vier porties. Jan Gerritsz heeft daarom van
zijn verdiensten in rekening gebracht 16 koopmansgulden min 1 oord en Goyken en Volcker gaven
hem 2 gulden en 1 oord die zij meer verdiend hadden dan Swarte Claes en Jan Gerritsz. Jan Gerritsz
is nu schuldig de 16 gulden min 1 oord en de 2 gulden en 1 oord te delen met Swarte Claes, half /
half.
Nr. 335

FOLIO:

118

DATUM:

-Tussen Jacop Schroer en Vechter van Antwerpen.
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18 mei 1543

Hille, de weduwe van Willem Kruese, getuigt dat wijlen Willem van Vechter van Antwerpen ettelijke
lakens had gekocht en die lakens had overgedaan aan Jacop Schroer. Zij heeft vaak van haar man
gehoord dat hij die lakens aan Vechter betaald had al vóórdat hij ze uit Antwerpen haalde. Zij heeft
hem ook wel horen zeggen dat Jacop het geld eveneens betaald heeft.
Henrick Cuper getuigd dat hij van wijlen Willem heeft gehoord dat hij Vechter de lakens zelf betaald
heeft.
Nr. 336

FOLIO:

118v

DATUM:

29 mei 1543

-Tussen Peter Evertsz en de gildemeesters van het St. Nicolaas altaar.
Mr Jacop Glauwe getuigt dat hij in 1540 kerkmeester geweest is met wijlen Herman Kistemaker van
St. Geertruyd en dat hij toen als kerkmeester 1 h.p. betaald heeft aan Henrijck Cremer, gildemeester
van het St. Nicolaas altaar, aan het kremergilde t.b.v. de gilde. Dan zou Henrijck het huis van Alyt
Koysen in de Hofstraat achter het achterhuis van Jan Thonis in bezit nemen en het St. Geertruyden
Gasthuis zou geen bemoeienis meer met dat huis hebben. Hij meldt dat hij dat gedaan heeft op last
van wijlen Herman Kistemaker, die toen zijn gezel was.
Nr. 337

FOLIO:

118v

DATUM:

30 mei 1543

Meynart Seylmaker getuigt dat hij ongeveer vier jaar geleden gehuurd heeft van de gildemeesters van
het St. Nicolaasgilde een huis in de Hofstraat, naast de stal van Peter Evertsz, en hij heeft dat huis
twee jaar lang bewoond en de gildemeesters de huur ervan betaald.
Henrijck[je], de vrouw van Meynart, getuigt hetzelfde.
Albert Seyllemaker getuigt dat hij aanwezig is geweest toen Meynart, zijn zoon, dat huis van de
gildemeesters huurde en hij weet heel goed dat hij huurde voor twee jaar en dat hij de gildemeesters
altijd betaald heeft.
Nr. 338

FOLIO:

119

DATUM:

1 juni 1543

-Tussen priester Kerstgen Steygerman en Willem Rippertsz.
Jacop van Graes getuigt dat hij in de afgelopen winter bij Luten is geweest, waar Willem Rippertsz
door de dienstmaagd priester Kerstgen Steygerman liet halen. Toen deze gekomen was, beloofde
Willem Rippertsz priester Kerstgen met een handdruk binnen veertien dagen het geld te betalen dat
Willem schuldig was aan de broer van priester Kerstgen, Thonis Steygerman wonend in Riga.
Alyt Coertsz, de dienstmaagd van Luten, getuigt dat zij priester Kerstgen gehaald heeft en dat Willem
Rippertsz haar daarvoor een halve stuiver gaf.
Nr. 339

FOLIO:

119

DATUM:

2 juni 1543

-Van Goosen Stadthalder.
Johan Thonisz getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden gewaakt heeft en dat hij toen de
melding kreeg dat op de Vloeddijk en op de Burgwal mensen waren die de deuren van de bewoners
probeerden open te breken en met stenen gooiden. Hij is er naar toe gegaan met Henrijck
Marckmeister en Johan Branthorst, stadsdienaren, en anderen wachters en constateerden daar dat er
stenen op straat gegooid waren, maar zij zagen niemand. Goosen Stadthalter die terzelfdertijd
waakte, beval getuige dat hij de huizen moest bewaken. Toen getuige ter hoogte van de Broederen
was, stuurde hij Henrijck Marckmeister naar Goosen en getuige voegde zich bij de andere wachters
om te horen of er elders ook mensen geweest waren. Toen hij weer bij de huizen was, werd hem
verteld hoe Goosen Stadthalder met enkele van de nachtlopers van die groep mensen te werk was
gegaan en dat Goosen daar geen enkele schuld aan had.
Willem Clupell getuigt dat hij terzelfdertijd gewaakt heeft en toen er een vrouw met een kandelaar
voorbij het wachthuis kwam, hoorde hij dat Goosen Stadthalder zei dat hij zo’n vrouw ook wel wilde;
meer heeft hij niet gezien noch gehoord.
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Henrijck Marckmeister getuigt dat toen hij weer teruggestuurd was naar de woningen, dat hij gezien
heeft dat drie personen van de groep van de stadhouder hun mes hadden getrokken en naar Goosen
toe wilden gaan. Er waren daar vier of vijf vrouwen die hen uiteen joegen en Goosen Stadthalder werd
de woning in geduwd. De drie mensen van het stadhouders groepje kwamen de woning in en zeiden
dat ze de wacht moesten houden en toezien op wat er gebeurde. De vrouwen lieten hen gaan en
enige dienstmaagden haalden hen, de vrouwen, de herberg in.
Hillegondt, de vrouw van mr Claes en Hille Claes getuigen dat zij diezelfde nacht toen Truygen Abbe
moest bevallen, het rumoer hoorden en zij hebben geholpen de mensen uiteen te jagen. Zij hoorden
dat Goosen Stadthalder zei dat als de wacht niet vrij was om te handelen, dan wilde hij het niet meer
doen.
Wendele, de vrouw van Henrijck Hodden, getuigt dat zij omstreeks twee uur in de nacht vanuit het
huis van Bernt Ottynck naar haar eigen huis is gebracht door een jonge koopman uit Dantzig,
genaamd Michiel Koeseler. Toen ze bij de Witte Arent waren, kwam Goosen Stadthalder zeggen
tegen Michiel dat hij haar aan hem moest geven, waarop Michiel antwoordde dat zij niet degene was
die hij zocht. Goosen ging tekeer en getuige werd door Michiel thuis gebracht.
Henrijck Hodden getuigt dat hij rechtstreeks van het huis van Bernt Ottynck naar zijn eigen huis is
gegaan en toen zijn vrouw kwam met Michiel, stond hij nog op de deel. Toen Michiel wegging, heeft
getuige gezien dat Goosen Stadthalder op straat stond met een getrokken mes en naar Michiel toe
wilde gaan. Getuige trok Michiel weer naar binnen in zijn huis en hij bleef er zo lang totdat Goosen de
woningen in werd getrokken; daarna liet getuige Michiel weer teruggaan naar het huis van Bernt
Ottynck.
Bladzijde 121 is leeg
Nr. 340

FOLIO:

121v

DATUM:

4 juni 1543

-Van Lubbert van Genemuyden.
Cornelis van Gelre en Jan Brouwer getuigen dat zij aanwezig zijn geweest afgelopen zaterdag bij
Cornelis, waar Lubbert van Genemuyden en Alyt Jellis samen 13 vaten Hamburger bier afrekenden,
het vat voor 67 stuiver Brabants. Lubbert meldde dat hij 8 Joachimsdaalder ontvangen had, maar Alyt
was niet tevreden, ze wilde niet méér betalen en evenmin schuld bekennen. Zij zijn het niet eens
geworden en gingen uit elkaar.
Nr. 341

FOLIO:

121v

DATUM:

4 juni 1543

-Tussen Lutgen Hermansz en de erfgenamen van wijlen Dirick Claesz.
Jan Thymensz, drost en Wolter Egbertsz getuigen dat zij een jaar geleden vóór Pasen aanwezig zijn
geweest bij Elsken Dils, waar Lutgen Hermansz van wijlen Dirick Claesz een huis kocht in Brunnepe
voor 5 pond per jaar. Lutgen Hermansz zou op 3 pond per jaar blijven zitten en de 10 g.g. zou Lutgen
betalen met Pasen als hij het huis in bezit zou nemen. De volgende 10 g.g. per jaar met Pasen het
jaar daarna en mocht hij dat bedrag dan niet betalen, dan zou Lutgen Dirick jaarlijks betalen op het
huis 4 h.p.
Gerryt Aertsz getuigt dat hij ook aanwezig is geweest bij de koop, maar van de 4 pond per jaar die op
het huis zijn gevestigd, weet hij niets.
Bernt Aeltsz, Hobert Tymensz en Wolter Egbertsz getuigen zoals Jan Thymensz.
Nr. 342

FOLIO:

122

DATUM:

4 juni 1543

-Van het gevecht tussen Wolff Schoemaecker en Albert van Herick.
Kerstgen Pyper getuigt dat, nadat het gevecht tussen Albert van Herick en Wolff Schoemaecker in de
schutterij van St. Georgien had plaats gevonden en van beiden de degens waren afgenomen, hij
gezien heeft dat Wolff Schoemaecker bij Albert van Herick kwam en hem, nadat zij elkaar al hadden
verwond, met een pin stak zodat hij nog een wond in de borst had.
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Nr. 343

FOLIO:

122

DATUM:

4 juni 1543

Peter Poss getuigt dat hij ook aanwezig is geweest toen Luytken Hermansz het huis kocht van wijlen
Dirick Claesz voor 20 g.g. Er werd afgesproken dat Luytken van de 20 g.g. direct zou betalen bij het
aanvaarden van het huis 10 gulden en de andere 10 g.g. zou hij binnen twee jaar daarna afbetalen.
Als hij niet kon betalen dan zou hij daarvan de rente betalen tegen 5 %.
Nr. 344

FOLIO:

122

DATUM:

6 juni 1543

Thonis van Trier, goudsmid, getuigt dat hij ongeveer vier jaar geleden aan de tafel van de proost in
Clarenwater gezeten heeft, waar de procurator van de broeders in Zwolle hem toen de twee stukken
goud liet zien en hem vroeg ettelijke angelotten aan plat gemunt goud te verkopen. Hij meldt verder
dat hij de procurator aanbood voor de angelotten 16½ stuiver Brabants te betalen als de procurator
hem in Kampen dergelijk fijn goud zou leveren. Hij getuigt dat de procurator hem geen geld noch goud
geleverd heeft.
Nr. 345

FOLIO:

122v

DATUM:

8 juni 1543

-Van Arent Jansz en Lubbe Puuraals.
Berent Diricksz en Geerloff Gerritsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Arent Jansz op de
Weert, waar Lubbe Puuraals tijdens de Paasdagen o.i.d. van Arent Jansz een gedeelte hooi uit een
hooiberg kocht zoals het er stond, voor 4 enkele Joachimsdaalder. Er werd geen betalingstermijn
genoemd.
Nr. 346

FOLIO:

122v

DATUM:

9 juni 1543

Johan Hermansz, Jan van Apeldorn en Tyarck van Harlingen getuigen onder ede dat zij aanwezig zijn
geweest bij Ernst van Coesfelt in de Geertstraat van der A, waar afgelopen woensdag ’s avonds een
gevecht plaats vond. Mr Hans Scharprichter wilde met zijn degen, zonder iets te zeggen, Claes Vriese
steken en verwachtte eigenlijk dat Jan Hermansz hem eerst zou hebben gestoken. Toen kwam de
waard en nam het mes van mr Hans af, waarbij hij een snee in zijn vinger opliep. De waard en
waardin zetten daarna mr Hans de deur uit.
Nr. 347

FOLIO:

123

DATUM:

9 juni 1543

-Tussen Herman Wever en Jan Geertsz.
Jacop Geertsz getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Jan Smyt boven de poort in de afgelopen
vastentijd, waar Jan Geertsz van Wicher uit Zalk een paard kocht voor 15 ph.g. min 2 stuiver. Als
voorwaarde werd gesteld dat als Jan Geertsz niet kon betalen, dan zou Jan Smyt het doen.
Nr. 348

FOLIO:

123

DATUM:

9 juni 1543

-Tussen Jochum van Mullem en Cornelis inde Moriaen.
Peter Vriese getuigt dat hij ongeveer 12 of 13 dagen geleden aanwezig was bij Cornelis inde Moriaen,
waar Cornelis en Jochum van Mullem samen afrekenden. Bij het afsluiten, erkende Cornelis Jochum
van Mullem een schuld van 15 koopmansgulden en 1½ stuiver Brabants en getuige meldt dat zij
beiden noch andere posten hadden die zij elkaar niet schuldig waren. Getuige was de enige persoon
die erbij aanwezig was.
Johan Vriesgen, Hans Petersz en Albert van Wieringen getuigen dat zij ongeveer 5 of 6 dagen
geleden bij Cornelis inde Moriaen waren, bij de afrekening tussen Willem Volckertsz en de vrouw van
Cornelis. Toen ze alles hadden gelezen, bleek dat de vrouw van Cornelis schuldig was aan Willem
voor bier e.d. 15 koopmansgulden en 1½ stuiver Brabants o.i.d. De vrouw van Cornelis was het
hiermee eens maar zij wilde daarop in mindering brengen 9 g.g. van huishuur. Willem gaf toe dat hij
het huis met Jochum van Mullem gehuurd had, maar wilde de verrekening met de huur niet
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accepteren. Omdat Willem niet wilde korten op de rekening, wilde de vrouw van Cornelis zijn
afrekening niet accepteren. Zo gingen zij uit elkaar.
Nr. 349

FOLIO:

123v

DATUM:

11 juni 1543

-Tussen Jan Zweertsz en Jan van den Vene en Johan Woltersz over de afsluiting.
Evert Jansz getuigt dat hij ongeveer 20 jaar geleden negen jaar lang gewoond heeft in een huis en erf
boven de poort, op de Molenbelt, toebehorend aan Jan Zweertsz en Jan van den Vene. Hij weet heel
goed dat ongeveer twee voet vanaf de muur een stronk van een vlierboom gestaan heeft in de grond
en dat de afsluiting daar langs liep. Toen hij het huis uitging heeft hij de afsluiting laten staan.
Nr. 350

FOLIO:

124

DATUM:

11 juni 1543

-Tussen Cornelis van Geller en Claes Hudepoll uit Amsterdam.
Jacop Biscop en Jan Seyn uit den Ham getuigen dat zij op het schip van Cornelis van Geller zijn
geweest als bootgezellen en gevaren hebben van Amsterdam naar Hamburg. Claes Hudepoll uit
Amsterdam had in hetzelfde schip o.a. een vat met suiker geladen, dat waterschade heeft opgelopen.
Getuigen melden dat de schade van de onderkant afkwam en niet van boven.
Nr. 351

FOLIO:

124

DATUM:

11 juni 1543

-Tussen Bartolt van Neerden en Jochum van Ingen.
Mr Godtschalck van Indyck en Gheert Kreynck getuigen dat zij ongeveer 8 of 9 jaar geleden aanwezig
zijn geweest, toen wijlen Jan van den Vecht onderhandelde met Bartolt van Neerden over de
erfscheiding van zijn vrouw, die de tante van Jan van de Vecht was.
Bartolt van Neerden erkende bij de erfscheiding een zekere schuld, maar waar deze vandaan kwam
en of het veel of weinig was, weten getuigen niet.
Mr Godtschalck meldt dat, op verzoek van Bartolt van Neerden, hij naar de weduwe van Pilgrim van
Ingen is gegaan en met haar over de schuld heeft gesproken, waarop zij antwoordde dat wijlen haar
man en zij hier niets van wisten en dat hij daarna gestorven is.
Nr. 352

FOLIO:

124v

DATUM:

12 juni 1543

Henrick ten Bussche getuigt dat hij in 1528 kistenzitter bij Jan Zure is geweest en dat Jan Zure van
Gerryt van Dusberch, d.i. de maatschap van Geert Borchertsz, 10 grote vaten Rijnsche most gekocht
had, waarvan het bedrag opliep tot ongeveer 238 g.g. Jan Zure moest beloven aan Geert Borchertsz
dat hij zijn wijnadministratie en schulden in handen van Henrick ten Bussche zou geven, zijn
kistenzitter, om hem het geld te laten innen totdat de schuld aan Geert Borchertsz betaald was.
Getuige meldt verder dat hij het wijnboek bij zich heeft gehouden en daaruit t.b.v. Geert gemaand
heeft tot in 1530 tot na St. Michael tegen de wil van Jan Zure. Men liet daarom Geert denken dat
getuige Henrick het geld dat hij inde, overdroeg aan Johan Zure en niet aan Geert, maar dit duurde te
lang naar de zin van Jan Zure en Geert Borgertsz. Geert en Jan zijn dus naar Henrick gegaan in de
Gulden Arent, Henrick weet niet meer precies wanneer, maar ongeveer tussen Allerheiligen en St.
Maarten 1530. Jan heeft met zijn kistenzitter Henrick gerekend in aanwezigheid van Geert Borchertsz
en Henrick heeft, op last van Geert, de geïnde gelden overgedragen aan Jan Zure en het bedrag
beliep ongeveer 311 g.g. Jan heeft het geld weer overgedragen aan Geert, evenals het door Henrick
geïnde bedrag. Getuige weet niet of Geert en Jan de afrekening met Henrick ook samen hebben
afgerekend en of zij het wijnboek en het schuldenboek erbij gehad hebben.
Nr. 353

FOLIO:

125

DATUM:

14 juni 1543

-Van Jan Seyne
Jacop Bisschop getuigt dat hij op Vastenavond als stuurman op het schip van Cornelis van Gelre is
gekomen dat in Monnikersloot lag, omdat hij door Cornelis als zodanig was aangenomen.
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Terzelfdertijd vond hij in de herberg op Vlieland, waar de schipper toen logeerde, 6 Kamper lakens.
Jacop heeft het 6e laken naar het schip gedragen en de vijf andere bleven in de herberg, zodat Jan
Seyne en hijzelf vinden dat de schipper daar geen schuld aan heeft.
Nr. 354

FOLIO:

125v

DATUM:

16 juni 1543

Jonkheer Albrecht Bisschop uit Dantzig getuigt dat hij zich goed herinnert dat Paulus Jassche en
Vincent Molt de barnsteen die in Harderwijk in beslag genomen is, in bruikleen hebben van de vorst
van Pruisen en dat die lening hen toebehoort en niemand anders.
Henrich Hodde getuigt dat hij goed weet dat de geachte jonkheer Albrecht Bisschop, afkomstig uit
Dantzig, een echte zoon van Heer Philips Bisschop is, die eerder burggraaf en burgemeester van
Dantzig is geweest.
Maurys Loze en Henrick Hoppenbrouwer getuigen hetzelfde.
Nr. 355

FOLIO:

125v

DATUM:

18 juni 1543

-Van Bernt Ottynck.
Gheert Evertsz getuigt dat hij voor de deur van Gheert Ottynck heeft gestaan, toen Henrick ter Laer
met Bernt woorden had over de brief die Kaerel Moernick geschreven zou hebben in Hamburg over de
ruiters en soldaten die voor Hensburg verslagen zouden zijn en waar Bernt Ottynck kwaad over werd.
Bernt verweet Henrick ter Laer dat hij het tegen Kaerel had gezegd en dit werd een kijfpartij. Henrick
vond dat hij met de dolle kop van Bernt Ottynck niets te maken had; getuige wilde een eind aan het
gekijf maken en zei dat ze er uiteindelijk niets mee te maken hadden. Getuige ging weg met Henrick
ter Laer.
Nr. 356

FOLIO:

126

DATUM:

20 juni 1543

-Van Evert Evertsz die verdronken is.
Gheert Buter en Bernt Ottynck getuigen dat zij als procuratoren van de huisarmen een tijd geleden
hier voor de Raad hun recht hebben gehaald tegen de executeurs testamentair van wijlen Kathrijne
Ripperts, n.l. Willem Rippertsz en Wybrant Woltersz over het testament van Kathrijne waarin wijlen
Evert Evertsz begiftigd werd. Voordat het vonnis werd uitgesproken, zijn getuigen met de executeurs
tot overeenstemming gekomen, zodat de procuratoren van de huisarmen zouden behouden wat zij
van de lijfrente van Evert Evertsz hadden ontvangen en wat er nog meer was aan goederen, zou
geërfd worden door Jan Rippertsz als erfgenaam van wijlen Evert Evertsz.
Nr. 357

FOLIO:

126v

DATUM:

25 juni 1543

-Van Jan Brant tegen Claes Lachersz.
Peter van Bysselen, Dyrck Jacopsz, Jan Michielsz, Michiel Gerritsz, Beel Petersz, Herman Michielsz,
Wendele Jans en Arnt Dirixsz getuigen dat zij gisterenavond op St. Jan omstreeks 10 uur op het Hooft
stonden in de Hagen bij de werkplaats van mr Rycolt, waar zij gezien hebben dat een schuit waarvan
Jan Brant schipper was, geladen met goederen, welke dat weten zij niet, naar zijn huis voer in de
Hagen, waar hij nog ver vanaf was. Daar zijn toen vanaf een andere schuit Claes Lachersz met zijn
maten aan boord gekomen en hebben Brant geslagen e.d. en zich meester gemaakt van de schuit
die ze naar de Welle brachten. Men kon toen zien wat er ingeladen was, maar of Jan Brant daarmee
naar Gelderland wilde reizen, weten zij niet.
Johan Voss getuigt dat hij terzelfdertijd een gerucht hoorde op de IJsseltoren waar hij ’s nachts de
wacht hield op de werkplaats van mr Rycolt en dat hij naar beneden ging om te zien wat er gebeurde.
Hij heeft toen gezien dat ettelijke lieden het schip van Johan Brant, dat bij de werkplaats van mr Rycolt
was gekomen, aanhielden en naar de stad brachten. Hij vroeg aan de mensen waar ze mee bezig
waren en deze zeiden dat ze het schip hadden aangehouden omdat Johan met zijn schip geladen met
kaas naar Gelderland wilde reizen.
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Nr. 358

FOLIO:

126v

DATUM:

3 juli 1543

-Van joffer Schaep.
Willem Rippertsz heeft t.b.v. joffer Schaep gerechtelijk onder ede getuigd dat de tiende uit Oldenhove
aan Johan van Teckenenborch is verkocht, zoals blijkt uit de door schout Claes handgeschreven
cedule, die bewaard wordt bij zijn testament.
Nr. 359

FOLIO:

127

DATUM:

4 juli 1543

-Van Dyrck Henricksz uit Oostenholt en de erfgenamen van Berent Claesz.
Henrick Claesz en Albert Roloffsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen Dyrck Henricksz
aangehouden werd door de erfgenamen van Berent Claesz. Toen zij voor de schout van Kampen
kwamen en Dyrck zijn uitstel had genomen, maandag veertien dagen geleden, hebben beide partijen
beloofd de zaak op te lossen, n.l. de erfgenamen aan Henrick Claesz en Dyrck Henricksz aan Albert
Roloffsz. Afgelopen maandag kwam Dyrck bij Henrick Claesz en was tevreden over de gang van
zaken. Getuige Henrick antwoordde daarop dat hij met Albert wilde spreken over een minnelijke
schikking.
Nr. 360

FOLIO:

127v

DATUM:

4 juli 1543

Johan van Osenbrugge, onze burger, getuigt dat hij onlangs gezien heeft toen hij met zijn twee
gezellen op het land van de meier van Peter Backer, aan de kant van de zee aan de overkant van de
Reve was, dat er vier seinschepen uit Harderwijk, twee wat dichterbij dan de andere, met een bepaald
gezelschap aan boord kwamen van Henrick de Vriese, alias Henrick Willemsz, op het stads Diep.
Henrick moest wenden van het Diep naar Harderwijk met zijn schip en alle goederen en zeilde zo ver
mogelijk weg.
Johan Backer getuigt hetzelfde en Johan Jansz, alias Burgemijer, wachter op de IJsseltoren, heeft dit
ook gezien.
Nr. 361

FOLIO:

127v

DATUM:

9 juli 1543

-Van de kaas die vanuit Oosterzee naar Gelderland werd gebracht.
Wolter Ysendoll uit Brunnepe getuigt dat afgelopen zaterdagavond omstreeks 10 uur toen hij zich
klaar maakte om naar bed te gaan, twee vrouwen bij hem kwamen en vroegen of hij direct met zijn
schuit bepaalde kazen naar Oosterzee wilde brengen, zij zouden hem daarvoor schadeloos stellen.
Hij is daarna met de vrouwen naar het karveelschip gegaan waarin de kazen lagen, bij de steiger. Hij
wist niet goed van wie het karveel was, er was niemand. Samen met Jan Michielsz, die ook een schuit
had, heeft hij de kazen uit het karveelschip in zijn schuit geladen. Toen hij bij de Gelderse Gracht
kwam, is hij door Dirick de hoefsmid en Bartolt in Dronten met hun gezellen gevangen genomen, ’s
morgens toen het licht werd. Getuige is de dans ontsprongen en toen hij op ‘s zondagsmorgen in de
Hagen kwam, constateerde hij dat een van de vrouwen de dochter van mr Rycolt was, de vrouw van
Henrijck Snappers. De andere vrouw was verdwenen en heeft hij niet meer gezien.
Johan Michielsz getuigt als boven zoals Wolter Ysendoll.
Nr. 362

FOLIO:

128

DATUM:

9 juli 1543

-Tussen Herman Timmerman en Bartolt Evertsz.
Peter Jansz, roedendrager, getuigt dat hij omstreeks een jaar geleden een charter geschreven heeft
waarin Bartolt Evertsz, de leiendekker aannam het dak van het huis de Drie Torens van wijlen zijn
broer Jan Evertsz te dekken. Hij meldt dat alles gegaan is zoals in het charter vermeld staat; een tijd
later is hij erbij aanwezig geweest toen de leiendekkers opdroegen aan Herman Timmerman de
planken te leveren voor het huis, op de voorwaarden die de leiendekkers in het charter hadden
gesteld.
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Henrijck Leyendekker getuigt dat hij Herman Timmerman heeft ingeschakeld zoals Peter Cock heeft
getuigd.
Evert Timmerman getuigt dat hij gehoord heeft dat Herman Timmerman vroeg aan Peter Cock wat hij
met de planken moest doen, waarop Peter Cock zei dat hij ze moest bestrijken.
Michiel Volckersz getuigt dat hij met Herman Timmerman heeft samen gewerkt op de Drie Torens.
Bartolt Evertsz wilde dat de planken met groeven verbonden werden, maar Herman zei dat hij
opdracht had ze te bestrijken en niet te voorzien van groeven. Bartolt wilde dat er groeven kwamen, hij
zou het regelen met de leiendekkers.
Nr. 363

FOLIO:

128v

DATUM:

9 juli 1543

-Joachym van Mullem en Cornelis van Gelre.
Henrick van Mullem getuigt dat in 1543 op 26 april Willem van Campen wilde dat hij, getuige, bij de
afrekening was die Cornelis van Gelre deed van de boeier. Cornelis bracht in rekening dat hij 84
courante gulden had uitgegeven voor alle percelen, groot en klein, en 14½ stuiver Hollands. Daarbij
werd hem gevraagd door de reders of er nog andere rekeningen waren en volgens hem was dat niet
het geval. Zij hebben schipper Cornelis bedankt voor de goede boekhouding. Zij hebben hartelijk
afscheid van elkaar genomen met eten en drinken.
Cornelis Dubbeltsz getuigt zoals hierboven want hij was er persoonlijk bij aanwezig op verzoek van
Joachym van Mullem.
Nr. 364

FOLIO:

129

DATUM:

9 juli 1543

-Van de schuiten met kaas uit het Oosterzee huis.
Peter van Bysselen getuigt dat hij met drie schuiten kaas afgelopen zaterdag ’s nachts uit het
Oosterzee huis is komen varen, waar hij gevangen werd genomen. Bij de kaas waren ook vijf achtste
delen boter. Veel vrienden uit Elburg hadden geld geïnvesteerd om die goederen bij hem te kopen.
Toen hij door Dirick Hoeffsmit en zijn gezellen gevangen werd genomen, vroeg hij hem vriendelijk om
zijn goederen te mogen behouden, hij zou geven wat ze vroegen. Dat deden ze niet, maar ze lieten
hem een schuit met kaas volgen die hij in het Oosterzee huis heeft achtergelaten.
Hij meldt verder dat vanuit Elburg hem is medegedeeld dat de 5 achtste delen boter, die hem waren
afgenomen, verkocht en naar Elburg gebracht waren; hij weet niet of het zijn boter was.
Hij meldt tenslotte dat de twee andere schuiten waar de boter in zat, door Dirick Hoeffsmit en zijn
gezellen naar de Zwartendijk zijn gebracht.
Nr. 365

FOLIO:

129v

DATUM:

9 juli 1543

-Van het mout dat in Elburg verkocht is.
Rutger Willemsz getuigt onder ede dat Johan inde Bodde ongeveer acht dagen geleden, zittend voor
zijn deur, tegen hem gezegd heeft, dat ettelijke burgers hem mout gegeven hadden om te verkopen,
afkomstig van jonge Peter van Wieringen. Omdat ze het met elkaar niet eens konden worden, is het
mout naar Elburg gebracht en daar verkocht. Hoeveel mout de burgers aan Johan hadden gegeven,
vroeg getuige niet, evenmin wie in Elburg het mout had verkocht.
Johan inde Bodde heeft gezegd, na voorlezing van deze getuigenis, dat hij vermoedt dat Peter van
Bysselen het mout naar Elburg heeft gebracht en daar verkocht.
Nr. 366

FOLIO:

130

DATUM:

11 juli 1543

Henrijck Aertsz getuigt dat hij beschuldigd is geweest van het feit dat hij met zijn schip geladen met
schol in de rij heeft gelegen om naar Gelderland te vertrekken. Hij meldt dat de schol hem
toebehoorde en dat hij die naar de stad heeft gebracht. Hij meldt verder dat hij een hoeveelheid kaas
aan boord had die Peter van Bysselen heeft overgeladen en naar Gelderland heeft gebracht.
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Nr. 367

FOLIO:

130

DATUM:

11 juli 1543

-Tussen Cornelis Claesz en Steven Jansz.
Rijck Luters en Dirick Borchertsz getuigen dat zij in de afgelopen herfst omstreeks St. Maarten
aanwezig zijn geweest bij Dirck thuis, waar Cornelis Claesz en Steven Jansz hun merries ruilden,
zodat Cornelis Stevens merrie kreeg en Steven die van Cornelis. Cornelis beloofde dat zijn merrie een
veulen zou dragen en mocht dit niet het geval zijn, dat bood Cornelis aan Steven 2 ph.g. te geven,
maar daar was Steven niet mee tevreden. Wat getuigen genoteerd hebben, daar wilden beiden zich
aan houden.
Nr. 368

FOLIO:

130v

DATUM:

10 juli 1543

-Tussen mr Geert van Wou en mr Johan ter Stege.
Johan van der Hoeve en Goosen van Voerst getuigen dat mr Geert van Wou hen gevraagd heeft of zij
naar mr Jan ter Stege wilden gaan om hem te vragen of hij mee wilde werken aan de vuurwapens van
de stad Zwolle. Als hij dat niet wilde, wilde mr Geert van Wou van de verbondsbrief ontslagen worden
zodat de verplichtingen niet door zouden gaan en het recht zijn loop zou hebben. Mr Jan wilde zich
eerst beraden en antwoordde ’s anderendaags dat hij mr Geert iets gunde en dat hij de wapens in
Zwolle zou gieten en dat de verbondsbrief opgeheven kon worden. Wat betreft het gereedschap, de
afrekening en de onenigheid die zij met anderen hadden, zouden wijze mannen aan beide zijden
moeten helpen.
Nr. 369

FOLIO:

130v

DATUM:

11 juli 1543

-Tussen Roloff Backer en … [ niet vermeld ].
Arnt Dirixsz getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden gezien heeft dat Wolter Lambertsz met zijn
schuit voor zijn huis langs voer en dat er in zijn schuit een stuk van een boot, van een scheepsboord;
getuige weet niet waar het vandaan kwam.
Nr. 370

FOLIO:

131

DATUM:

11 juli 1543

-Van Henrick Cuper.
Johan ten Busch getuigt dat hij zich goed herinnert dat Tyman Potschuver van Henrick Cuper
opdracht had gekregen in Deventer op Vastenavond een schip met hout naar Kampen te varen en
daarna had Henrick Cuper nog meer hout dat ook naar Kampen gebracht moest worden. Tyman
vroeg aan Henrick of hij nog een potschip vol hout wilde laden en dat gebeurde. De potschuiver
laadde het laatste hout als eerste en heeft het naar Kampen gebracht en zou binnen veertien dagen
het eerste hout ook ophalen. Tyman heeft dit verzuimd en liet het hout in Deventer liggen, zo lang dat
toen het vloed werd, Henrick veel schade leed. Getuige heeft tenslotte schipper Tyman rechtens
gedwongen het hout te laden; nadat het water gezakt was, werd er nog hout gevonden waarvan
Johan wilde dat Tyman dat nabracht in Kampen. Dat wilde hij niet doen, wat onder ede bevestigd
wordt door Johan ten Bussche en andere getuigen.
Nr. 371

FOLIO:

131v

DATUM:

12 juli 1543

-Van Herman ten Apel.
Rotger Willemsz, Peter van Wyringen en Johan van Almeloe getuigen dat zij met wijlen Gyse Hake als
bemiddelaars tussen Engbert van Hardenberch en Herman ten Apel, ongeveer 3½ jaar geleden, een
uitspraak hebben gedaan en elke partij een cedule hebben gegeven van de onenigheid over een stuk
land, dat zij samen gehuurd hadden aan de Zomerdijk. Het eerste jaar zou Engbert het grootste deel
ervan gebruiken en daarvan de pacht betalen; Herman evenzo van het kleinste deel. Omdat Engbert
ophef maakte dat hij meer betaalde dan Herman, heeft Herman hem daarbij geholpen door de helft
van beide stukken te betalen en zou dat het volgende jaar ook doen. Beiden hadden het land gehuurd
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voor 4 jaar, maar hebben het maar 3 jaar gebruikt. Engbert heeft het grote deel 2 jaar gebruikt en is
daarom schuldig dit aan Herman te vergoeden.
Nr. 372

FOLIO:

131v

DATUM:

12 juli 1543

Mr Dubbelt Claesz getuigt dat Thomas Dyman een echte zoon is van wijlen Coert Dyman en bij hem
als knecht is gebracht en drie jaar lang bij hem het vak heeft geleerd.
Claes Symonsz getuigt dat hij hiervan op de hoogte is.
Nr. 373

FOLIO:

132

DATUM:

13 juli 1543

-Tussen Peter Jansz en Gerridt Harnasmaecker en Dirick Hoeffsmidt.
Goesen Schoemaecker, Bernt Muller, Hilgunt, de vrouw van mr Nicolaes Barbier, mr Johan Brouwer
en Elisabeth Lubberts en Wolter Petersz getuigen dat zij afgelopen maandag voor de Raad onder de
Clocke hebben gehoord dat Dirick Hoeffsmidt de twee dienaren Peter Jansz en Geert Harnasmaecker
uitschold voor schelm, laffe boeven e.d. lelijke woorden. Hij zei ook dat ze het niet waard waren
dienaren van de stad te zijn.
Nr. 374

FOLIO:

132

DATUM:

14 juli 1543

-Van Dirick Hoeffsmidt en Bartolt Geertsz.
Egbert Petersz, Cornelis Aertsz, Peter Foppe en Symen Petersz getuigen allen dat Bartolt Geertsz en
Dirick Hoeffsmidt afgelopen zondag verkocht hebben aan Bartolt Hermansz een schuit met kazen
afkomstig van de kazen die zij op zee hadden afgenomen t.b.v. de stad op bevel van de Raad.
Getuigen waren allemaal aanwezig bij de koop op de sluis aan de Zwartendijk en zij hebben gehoord
dat Hoeffsmidt en Bartolt Geertsz aan Bartolt Hermans de kazen verkocht, tegen de 100 pond zwaar,
elke honderd pond voor 40 stuiver Brabants, te wegen met stadsgewichten.
Dat de kazen in Kampen verkocht werden, gebeurde omdat het hen gruwde als ze in handen van de
Geldersen zouden vallen.
Nr. 375

FOLIO:

132v

DATUM:

16 juli 1543

Arent Lubbertsz, Tjalynck van Sloten en Dyrck Cornelisz getuigen dat zij zich goed herinneren dat mr
Geert van Wou de schutters van St. Joris 4 koopmansgulden schuldig was van het vorige jaar. Nadat
Dyrck Cornelisz hem namens het gilde had gemaand, zei Geert dat hij op dat moment geen geld had,
maar als Lute in de Gulden Arent wilde wachten tot de volgende maand, wilde hij hen de 4 gulden
betalen. Daarop heeft mr Geert de drie getuigen en Lute de hand geschud.
Nr. 376

FOLIO:

132v

DATUM:

16 juli 1543

Johan Huve, Warner Jansz en Gerryt Stackhouwer getuigen dat zij goed weten dat Eefze van Wyrden
officieel getrouwd is in Kampen met Henrick Jansz uit Kampen. Zij hebben samen gewoond en
huisraad gedeeld als echtelieden gedurende ongeveer 18 jaar. En toen Henrijck uitgevaren was, in de
tijd van de slag voor Genemuiden, is Eefze met een man genaamd Albert Muller meegegaan en heeft
al het geld, kleding en overige goederen die ze kon krijgen, meegenomen.
Nr. 377

FOLIO:

133

DATUM:

19 juli 1543

Kersken Gysen heeft getuigd voor burgemeester Eylart Cromme zoals het in het memorandarium
staat op het einde, over iemand genaamd Reyner van Zutphen, zoals (?) de soldaten in Amersfoort en
de twee wagens met goederen voor Oldeneel.
Nr. 378

FOLIO:

133

DATUM:

82

21 juli 1543

-Tussen Jan Beerntsz en Theus Baars, vleeshouwer.
Jacob Coppen, Thoenys van Voerst en Henrick Jansz getuigen dat zij aanwezig waren in Zwolle bij
Dirck ten Water op maandag in de Kerstweek, waar zij hoorden dat Jan Berentsz en Thonis Baars
onderling zaken van hun handelsfirma bespraken die zij in Kampen gedaan hadden met vellen en
huiden; Johan Berentsz vroeg aan Theus of hij het oude bedrag kon geven, waarop Theus
antwoordde dat hij méér wilde hebben en dat hem meer was geboden. Tenslotte hebben zij elk een
vertegenwoordiger gekozen, n.l. Lambert van Duren en Thoenys van Voerst, die namens hen een
uitspraak deden, n.l. dat Jan Beerntsz Theus een stuiver minder zou geven dan vorig jaar en Jan zou
1 rijder voor het gelag geven voor de wijnkoop. Maar Theus was niet tevreden met de uitspraak, de
rijder werd echter wel ‘verdronken’ bij de wijnkoop.
Nr. 379

FOLIO:

133v

DATUM:

2 augustus 1543

Peter van Nuijs en Henrijck van Cleeff getuigen dat zij ongeveer een maand geleden aanwezig zijn
geweest op het Tolhuis, waar ook mr Geert Morre en mr Jan Mathijsz waren; zij hebben daar gezien
en gehoord dat mr Aelt Winter namens zijn broeder Geert Borchertsz, o.a. betaling wilde ontvangen
van Johan Suere van een rekening die uitstond t.n.v. Geert Borchertsz. Jan Suere zei dat hij een
handschrift had waarin stond dat hij 22 ph.g. van Geert had ontvangen, maar mr Aelt Winter
antwoordde dat zijn broer Geert Borchertsz op dat document niets had gebeurd. Hij wilde graag een
bewijs hiervan van Jan Suere. Getuigen melden verder dat op zij op St. Jacobsdag weer bijeen waren
bij Henrick ten Bussche, waar Jan Suere weer vroeg aan mr Aelt Winter of zijn broer niets had
ontvangen, wat het geval was. Jan zei dat zijn broer misschien vergeten was hier een aantekening
van te maken. Dit werd ontkend, volgens mr Winter waren zijn broers geschriften als het evangelie.
Jan Suere liet toen het document zien waarop in het handschrift van Geert Borchertsz genoteerd
stond dat er 11 ph.g. waren betaald op St. Symon en Judendag in 1530.
Herman Borchertsz getuigt dat alles zo gebeurd is en Henrijck ten Bossche meldt dat het gebeurd is
bij hem thuis volgens de getuigenis.
Nr. 380

FOLIO:

134

DATUM:

6 augustus 1543

-Tussen mr Aelt Wynter en Johan Suere.
Willem van Campen getuigt dat hij afgelopen vrijdag aan Johan Suere gevraagd heeft waarom hij zo
tekeer ging tegen mr Aelt Wynter voor het gerecht, waarop Johan Suere antwoordde dat hij wel wist
wat hij had gezegd en dat, als hij tegen hem zou doen wat mr Aelt tegen hem deed, iedereen van hem
zou zeggen dat hij een dief was.
Gheert Cluppel getuigt dat hij aanwezig was op het Raadhuis voor de lege bank, toen mr Aelt Winter
en Jan Suere tegen elkaar voor het gerecht stonden; hij heeft daar gehoord dat Jan Suere zei dat als
hij gehandeld had als mr Aelt, dan zou hij gehandeld hebben als een dief.
Nr. 381

FOLIO:

134

DATUM:

8 augustus 1543

-Tussen Goosen de rentmeester van St. Geertruyt en Geert Brouwer.
Johan Kerckhoff en Claes Symonsz getuigen dat zij ongeveer twee maanden geleden aanwezig
waren bij Geert Brouwer, waar Geert onenigheid had met de rentmeester van St. Geertruyt over 10
g.g. die Goosen schuldig was aan Geert Brouwer, die hij moest betalen met 2 g.g. per jaar.
Geert wilde nu de eerste termijn hebben en Goosen was bereid om 1 g.g. te geven; getuigen zeiden
tegen Geert dat hij die gulden moest aannemen en met St. Maarten de andere gulden zou ontvangen.
Zij melden dat Geert Brouwer dit niet wilde doen, maar dat hij naderhand de ene gulden wel heeft
geaccepteerd. Dus volgens getuigen, moet Geert met St. Maarten nog 1 gulden ontvangen.
Nr. 382

FOLIO:

134v

DATUM:

83

8 augustus 1543

-Tussen Nele Pottebacker en Henrijck Maeler.
Anna Jans, de dienstmaagd van Geert Leemvens, getuigt dat zij voor haar deur heeft gestaan en
heeft gehoord dat Henrijck Maeler en Nele Pottebacker in het huis van Thys van Heel samen woorden
hadden over de brandewijn accijns; Henrijck zei o.a. tegen Nele dat hij haar 4 gulden gaf, waarvoor zij
de twee aam wijn die er stonden mee moest nemen, de aam van 18 gulden. Nele ging accoord en zei
dat ze zou betalen en dat ze dat goed moesten onthouden.
Yde, de vrouw van Thys van Heel en Elsgen hun dienstmaagd, getuigen dat zij hoorden dat Henrijck
Maeler zei dat Nele de twee aam wijn mee moest nemen en hem moest kwijten, maar van de 4 g.g.
die Henrijck haar wilde geven, weten zij niets af. De koop werd toen gesloten.
Nr. 383

FOLIO:

135

DATUM:

8 augustus 1543

-Van Kunne Ravens en Jacob Plettenberch.
Thoenys Marcelis, Venus van den Grave, Claes Draacksz en Cunne Jans uit Zwolle getuigen dat zij
gezien en gehoord hebben ongeveer acht dagen geleden dat Jacob Plettenberch kwam bij de luifel
waar Kunne Raven onder zat, onder zijn arm een degen, en tegen haar tekeer ging; het leek wel of hij
haar wilde slaan, maar Kunne liep het huis in en Jacob daagde haar uit naar buiten te komen, maar
dat durfde Kunne niet. Jacob ging weg, mopperend. Eerder op maandag, toen hij met Kunne voor het
gerecht stond, ging hij ook al tegen haar tekeer, noemde haar een dief e.d. en dit had te maken met
een schuld van bier, boter, brood e.d. die Jacob bij haar gehaald had. .
Nr. 384

FOLIO:

135

DATUM:

11 augustus 1543

-Van Adriane, de weduwe van Peter Kodde in Amsterdam.
Jacop Reynersz getuigt dat ongeveer vier jaar geleden Goosen Vrancke tegen hem heeft gezegd dat
hij van Adriaene, de weduwe van Peter Kodde, een zeil gekocht heeft voor zijn schip en hij zei tegen
getuige dat als hij ook een zeil wilde kopen, hij ook naar Vrancke moest gaan. Hij moest dan wel met
haar ‘raecken’, want hij had haar geen geld gegeven. Maar voor hoeveel Goosen het zeil gekocht
heeft en op welke termijn hij het betaald heeft, weet getuige niet, want hij is er niet bij geweest.
Nr. 385

FOLIO:

135v

DATUM:

13 augustus 1543

-Van het testament van wijlen Roeloff opt Ende.
Gooris Henrijcksz en Jan Evertsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen Roeloff opt Ende zijn
testament voor twee Schepenen heeft gemaakt. Daarna riep hij getuige bij zich en zei dat hij aan zijn
vrouw Kathrijne levenslang zijn goederen had vermaakt in zijn testament en getuige benoemd tot
executeur. Hij wilde verder dat getuige na het overlijden van Kathrijne zijn goederen aan de echte
armen zou geven, die op straat bedelden. Hierna heeft Roeloff nog twee jaar geleefd. Toen het nichtje
van Roeloff, Marrijcken genaamd, uit Utrecht kwam en als erfgename van de goederen van haar oom
wilde genieten, hebben zij besloten na de dood van Kathrijne de goederen met voorrang aan haar te
geven omdat ze een echte erfgename was. Het zou in der minne worden geregeld.
Nr. 386

FOLIO:

136

DATUM:

13 augustus 1543

-Van Engbert van Hardenberch.
Arent te Boeckhoeff en Johan Vriese getuigen dat zij deze morgen toen ze onder de Clocke liepen,
bepaalde ruzieachtige woorden hoorden tussen Maurys Loze en Engbert van Hardenberch; er werd
door Engbert o.a. gezegd dat sommige soldaten hier binnen werden gelaten en dat de burgers die
zich hadden laten inschrijven, buiten moesten blijven; en als iemand er iets van zei, was het met een
bloedend hart, want sommige van deze burgers moesten hangen en lijden en daarom uit nood militair
worden. Maurys reageerde door te zeggen dat Engbert wel een oproer kon helpen maken. Getuigen
hebben verder niets van hen gehoord want zij gingen weg.
Nr. 387

FOLIO:

136

DATUM:

84

17 augustus 1543

-Van Engbert Krueser.
Jacop Geertsz getuigt dat Engbert Krueser hem om ongeveer 12 uur ’s nacht uit zijn bed gehaald
heeft en met hem boven de poort is gegaan waar Jan Henrijcksz woont. Zij klopten op de deur en
Engbert Krueser vroeg aan de vrouw van Jan Henrijcksz waar haar man was, waarop zij eerst
antwoordde dat hij in bed lag. Engbert wilde hem spreken; na enig getwist bleek dat hij uitgegaan was
en Engbert zei weer dat hij hem wilde spreken. Zij bleef zeggen dat haar man niet thuis was.
Nr. 388

FOLIO:

136v

DATUM:

18 augustus 1543

-Van Peter van Antwerpen en Roeloff van Dieffholt.
Roeloff Willemsz en Sythye Goltsmit uit Leeuwarden getuigen dat zij gisterenmiddag gezien hebben
dat Peter van Antwerpen voor de deur stond en dat Roeloff van Dieffholt erbij kwam; zij spraken met
elkaar, wat getuigen niet hebben verstaan. Verder zagen zij dat Roeloff Peter van het stoepje duwde
zodat hij achterwaarts op zijn rug viel. Roeloff trok Peter aan zijn baard en hield een deel in zijn hand.
Daarna grepen zij elkaar naar het hoofd en getuige Roeloff heeft ze uit elkaar gehaald. Zij melden dat
zij Peter hoorden zeggen dat als Roeloff iets tegen hem had, hij hem voor het gerecht moest dagen.
Geertgen Wynolts en Henrijck Harmens, de dienstmaagden van Roeloff Willemsz, getuigen hetzelfde.
Nr. 389

FOLIO:

136v

DATUM:

18 augustus 1543

-Van het zout van Jan Hermansz.
Wolter Holtsager getuigt dat toen Jan Hermanszoon afgelopen week met zijn wagen uit de
Cellebroederspoort wilde rijden, dat hij hem gevraagd heeft of hij zout had ingeladen, wat Jan
ontkende. Omdat getuige dit niet geloofde, heeft hij Jan het zout laten afgeven, n.l. een vaatje zout en
een schepel.
Nr. 390

FOLIO:

137

DATUM:

21 augustus 1543

-Van Herman Lambertsz en Dyrck Mastebroeker.
Peter Fopensz, Egbert Petersz en Cornelis Arentsz getuigen dat zij goed weten dat ongeveer twee
jaar geleden Dyrck Mastebroeker de staken in de tuin, waarvoor hij de landman Lambertsz had
gehuurd om ze in de tuin te maken maar die eerst door Geert Engbertsz waren gestoken, naderhand
weer opnam en ze wat meer naar het westen verplaatste, waar Dyrck en Herman toen wel tevreden
over waren. Dyrck heeft het land daarna ongeveer twee jaar gehooid zonder dat Lambert Sleeuwert
het aan Dyrck verhuurd had.
Nr. 391

FOLIO:

137

DATUM:

22 augustus 1543

Henrijck Hornblaeser en Jan van Brunnepe getuigen dat zij een tijd geleden naar Utrecht waren
gegaan met Bernt Schroer om daar te informeren naar Coert Jacopsz, de echtgenoot van Lubbe
Poerael. Voordat zij weggingen klaagde Bernt Schroer bij Albert Snouck, zijn medestander, dat hij
geen geld had voor verteringen tijdens de reis in kwestie; Albert zou hem genoeg geld mee geven om
de man te vinden. Hij gaf hem 2 rijder gulden mee. Na afloop van de reis heeft Bernt Henrijck
Hornblaeser voor zijn inzet 4 lichte ponden betaald en Jan van Brunnepe 3 lichte ponden.
Nr. 392

FOLIO:

137v

DATUM:

25 augustus 1543

-Tussen Henrick Hermensz en Henrick Sadelmaecker.
Peter de Cock getuigt dat hij meer dan een jaar geleden aanwezig is geweest bij Luyten in de Gulden
Arent, waar hij gezien heeft dat Henrick Sadelmaecker aan wijlen Willem Pelserszoon een wambuis
verkocht voor 1 rijder en 1 ph.g. Omdat Henrick bang was dat hij zijn geld niet zou krijgen, zei Henrick
Hermansz dat hij wel borg voor hem zou staan. Daarop trok Henrick Sadelmaecker het wambuis uit en
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gooide het naar Henrick Hermansz. Hij ving het op en overhandigde het aan Willem en deze ging
ermee naar huis.
Luyte de waardin en Gert Jansz, roedendrager, getuigen hetzelfde.
Nr. 393

FOLIO:

137v

DATUM:

27 augustus 1543

-Tussen Henrick Ballemaker en de weduwe van Jacop Hoff.
Priester Frans van den Vene en Henrick ten Bossche getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden
aanwezig zijn geweest toen priester Roeloff Blanckvoort, vicaris in IJsselmuiden, Henrick Ballemaker
opdroeg het huis van zijn vicarie in IJsselmuiden te repareren voor 4 g.g. Hij zou dat bedrag
ontvangen van Jacop Hoff, die hem nog rente over 1538 schuldig was. Priester Frans getuigt dat
Jacop Hoff beloofde de 4 g.g. te betalen aan Henrijck Ballemaker, zodra het huis gerepareerd was.
Nr. 394

FOLIO:

138

DATUM:

27 augustus 1543

-Van Henrijck Hodde.
Mr Johan van den Grave, secretaris van de stad Groningen, getuigt dat Helmich Smyt, burger van
Lübeck, hem als transporteerder van Frans Herfst, burger uit Amsterdam, een bepaald bedrag
schuldig was, dat hij daarom beslag gelegd heeft in 1537 op 63 pond groot Vlaams en ettelijke
schellingen en penningen die in bewaring waren bij Arent Hudde, burger van Amsterdam, en
toebehoorden aan genoemde Helmich Smyt. Getuige is terecht door het vonnis van de rechtbank van
Amsterdam in bezit gesteld van deze penningen voor het bedrag dat in de uitspraak werd genoemd.
Hij heeft het geld ook ontvangen. Getuige weet goed dat Henrijck Hodde op de rest van het geld
aanspraak heeft kunnen maken.
Nr. 395

FOLIO:

138

DATUM:

28 augustus 1543

-Van Thys Ketell.
Arent Lubbertsz getuigt dat wijlen Jorgien Ryem en Thys Ketell een tijd geleden onenigheid hadden
over ververs weede die Jorgien aan Thys Ketell verkocht had als een goed product, maar dat niet zo
goed bleek te zijn, zoals Jorgien later zelf toegaf. Het conflict is overgedragen aan getuige en wijlen
Henrijck Selle uit Zwolle en getuige heeft alleen besloten, i.v.m. het overlijden van Henrijck, dat
Jorgien Thys korting zou geven van 2 g.g. per kuip, want Thys leed aanmerkelijke schade.
Nr. 396

FOLIO:

138v

DATUM:

28 augustus 1543

Peter van Nuys, wijnheer, getuigt dat hij aanwezig was in de Wijnkelder toen Gheert Loze en Gheert
van Essen samen zaten te drinken. Hij zag dat Gheert van Essen zijn mes had getrokken naar Gheert
Loze en getuige maakte zich meester van het mes zodat er niet gestoken kon worden.
Nr. 397

FOLIO:

138v

DATUM:

30 augustus 1543

-Van Peter Woltersz.
Henrijck Hodde getuigt dat hij als executeur testamentair van wijlen Gheert Santinck en als momber
over Mette, de dochter van Gheert, in 1542 omstreeks mei aan Peter Woltersz uit Meppel verkocht
heeft twee koeien uit het erfhuis van Gheert Santinck voor een bepaald bedrag dat hij ook ontvangen
heeft.
Tyman Timmerman en zijn vrouw Lubbe, de stiefdochter van Gheert, getuigen dat zij het met de
verkoop van de koeien eens waren en danken Peter Woltersz voor de goede betaling.
Nr. 398

FOLIO:

139

DATUM:

-Peter van Bysselen.
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30 augustus 1543

Willem Geertsz en Willem Zwaentye getuigen dat zij goed weten dat vijf of zes dagen geleden tijdens
de maaltijd Machtelt Coertsz, de moeder van koopman Arent en Ebbe Warners bij Willem zijn
gekomen en wilden dat Willem met Willem Zwaentye naar Peter van Bysselen en zijn gezellen zou
gaan, die de boter uit het schip van koopman Arentsz had gehaald, om te kijken of zij in der minne
konden regelen dat haar zoon de boter weer terug kon krijgen.
Beide getuigen zijn met Warner Schoemaker naar Peter van Bysselen gegaan en deze gaf als
antwoord dat hij niet de macht had om dit te doen.
Laurens Vriese getuigt dat koopman Arent, Warner en Jacob Rugge bij hem gekomen zijn de avond
vóór de onthoofding van St.Jan, [28 augustus] en wilden dat deze namens Arent zou spreken met
Laurens om van de kwestie van de boter die door Peter van Bysselen was ingenomen, gevrijwaard te
worden, omdat de stad er niets mee had te maken, maar Laurens wilde dat niet doen. Naderhand
kwam de broer van Arent, Jan Coertsz, op de Welle bij Laurens om hulp te vragen voor zijn broer en
bood hem 10 daalders, maar Laurens wilde dat niet aannemen, omdat er al teveel was gebeurd en hij
kon dit niet doen.
Lubbert van Ensz getuigt dat hij gisteren op St. Jansdag bij koopman Arent kwam om te vragen hoe
het met de kwestie van de boter stond. Hij antwoordde dat hij wel met vier mensen had gesproken, en
dat hij de boter wel terug zou krijgen. De lastigste persoon was Peter van Bysselen, met hem kon hij
niet scoren. Lubbert bood aan met Peter te gaan praten, wat koopman Arent in dank aannam.
Peter heeft gezegd, nadat Lubbert met hem had gesproken, dat de zaak te ver was gegaan en dat hij
er niets aan kon doen.
Nr. 399

FOLIO:

139v

DATUM:

3 september 1543

Jacob Diricksz en Willem Dirxsz getuigen dat zij afgelopen vrijdagavond gezien hebben bij de Lange
Janspoort dat Jonge Reyner zijn mes had getrokken en naar Jan Vranck stak, maar hem niet raakte.
Jan Vranck had een koevoet in de hand waarmee hij naar Jonge Reyner sloeg en hem op het lijf
raakte. Dit kwam door woorden die zij met elkaar gehad hadden, maar die getuigen niet hebben
gehoord.
Henrick Gysbertsz getuigt dat hij op genoemde vrijdagavond zag dat Jonge Reyner van Jan Vranck
eiste dat hij uit het schip kwam. Toen hij dat deed, had hij een koevoet in de hand. Jonge Reyner trok
zijn jas uit en stak naar Jan Vranck maar raakte hem niet. Jan raakte Reyner met de koevoet, maar hij
schampte van hem af.
Nr. 400

FOLIO:

139v

DATUM:

3 september 1543

-Van de boter van Arent Jacops.
Jan Michielsz getuigt dat ’s avonds toen hij naar bed wilde gaan, Arent Jacopsz bij hem kwam en
vroeg of hij wilde helpen zijn goederen uit zijn potschip te halen dat bij de steiger van mr Ricolt lag en
die over te laden in zijn schuit. Hij had zijn goederen graag aan land, want hij was gewaarschuwd dat
drie of vier personen hem van zijn goederen wilden ontdoen.
Hij meldt dat hij geholpen heeft met het potschip van Arent Jacopsz en 4½ vaatje boter en 4 of 5
kazen in zijn schuit heeft geladen. Intussen nam Peter van Bysselen met zijn gezellen uit het potschip
van Arent 4 schippond kaas.
Nr. 401

FOLIO:

140

DATUM:

3 september 1543

-Van de boter.
Johan Claesz getuigt dat hij ‘s avonds in zijn schip stond, dat bij het potschip van Arent Jacopsz lag,
kort voordat hem de goederen afhandig werden gemaakt. Arent vroeg hem waarom hij de goederen
niet van boord haalde en op het droge bracht, hij wilde hem deze avond of de volgende dag wel
helpen lossen.
Nr. 402

FOLIO:

140

DATUM:

87

5 september 1543

-Van Jan Vranckensz en Jonge Reyner
Willem Jansz en Frans Wychersz getuigen dat zij gezien en gehoord hebben afgelopen vrijdag dat
Johan Vranckensz in zijn schip stond en een koevoet in zijn hand had waarmee hij de banken van de
kanonnen mat. Jonge Reyner kwam langs en wilde dat hij van boord kwam. Toen hij in het gangpad
was vroeg hij aan Jonge Reyner wat er aan de hand was. Reyner zei dat hij de koevoet neer moest
leggen, maar dat wilde Jan niet. Reyner had een mes in de hand en stak naar hem, maar Jan
verweerde zich met de koevoet en vroeg wat hij hem had misdaan; als dat zo was, moest hij
gerechtelijke stappen nemen.
Nr. 403

FOLIO:

140v

DATUM:

5 september 1543

-Van Andries Straetgen.
Albert Roeloffsz getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden onder de Clocke liep met een polsstok
aan zijn schouder en hij heeft daar gezien dat Andries Straetgen en Remmolt Bischop elkaar wilden
slaan. Hij schoof zijn polsstok tussen hen beiden om ze uit elkaar te halen en toen grepen ze elkaar bij
de haren en vochten elkaar tegen de grond. Getuige heeft niet gezien dat iemand zijn mes had
getrokken,
Nr. 404

FOLIO:

140v

DATUM:

5 september 1543

-Van Alyt, de dochter van Lubbert van Geelmuyden.
Henrick Harmensz, Barbere Reyners en Agniete Willems getuigen dat Alyt, de dochter van Lubbert
van Geelmuyden, op de avond voor St. Jacop bij het dansen met de bolwerksters een verwonding had
opgelopen aan het dikke deel van haar been. Getuigen waren erbij en hebben gehoord dat Alyt toen
ze verbonden werd, zei dat ze zeker wist dat de zoon van Peter van Wyringen het had gedaan.
Mr Lodewijck Barbier getuigt dat hij Alyt verbonden heeft en dat zij dat inderdaad heeft gezegd.
Nr. 405

FOLIO:

141

DATUM:

7 september 1543

Joffer Niese van Wilssem getuigt dat zij Johan Suere niets betaald heeft namens haar zoon, Jaspar
van Wilssem, niet bij zijn leven noch daarna.
Nr. 406

FOLIO:

141

DATUM:

10 september 1543

-Van de boter van Arent Jacopsz.
Dirick Dronter getuigt dat hij Arent Jacopsz twee of driemaal gewaarschuwd heeft dat hij zijn goederen
bij hem thuis moest opslaan. Hij adviseerde hem iemand te zoeken die de goederen zou overdragen.
Hij meldt dat hij voor de derde maal ’s nachts naar het potschip van Arent is gegaan en hem heeft
toegeroepen zijn goederen aan land te laten brengen. Arent antwoordde dat hij zelf vast begon.
Nr. 407

FOLIO:

141

DATUM:

11 september 1543

Claes Ygerman getuigt dat hij Johan Suere namens Jaspar van Wilssem niet meer betaald heeft dan
10 g.g. zoals vermeld staat op het document van Johan Suere.
Nr. 408

FOLIO:

141v

DATUM:

12 september 1543

-Van Laurens Drager.
Johan Albertsz en Johan Gysen getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden op de steiger een
pak laken uit het schip van Volcker van Blockzijl hebben helpen lossen met de kraan. Zij melden dat
zij de haken tegen elkaar in het midden aan het pak hadden aangebracht, zodat ze goed vastzaten.
Toen het pak hoog genoeg was opgetakeld, stond een onbekende voerman aan de kant van de
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steiger en zei dat ze het pak nu aan land moesten schuiven en dat gebeurde ook. De voerman kon
het pak alleen niet houden en liet het daarom los. Het pak kwam tegen de zijkant van het schip en
daardoor lieten de haken los, zodat het pak in het water viel. Als de voerman het pak had kunnen
vasthouden, zou het niet gevallen zijn, want het was voldoende hoog opgehesen en de haken zaten
vast.
Nr. 409

FOLIO:

142

DATUM:

13 september 1543

Jutte Cluppel getuigt dat Griete Cremer gezegd zou hebben in aanwezigheid van mr Geert Morre en
mr Godtschalck dat Jutte Cluppel aan jfr Griete van Wilssem 5 gulden gegeven zou hebben. Dat is
niet zo, zij was Griete alleen maar schuldig 34 of 45 gosselers, die ze zelf aan Griete Cremer betaald
heeft.
Peter Warner getuigt dat Griete Cremer onlangs bij hem was om iets te laten schrijven in de kwestie
tussen haar en jfr van Wilssem. Terzelfdertijd vertelde Griete Cremers o.a. dat de pastoor namens jfr
Margriet bij haar was, terwijl haar moeder ziek lag, om de zaken tussen beiden te regelen, zodat
Griete Cremer nog 1 penning mocht ontvangen, of zo iets dergelijks.
Nr. 410

FOLIO:

142

DATUM:

24 september 1543

Vrerick Droochscheer en Johan van Almeloe getuigen dat zij afgelopen dinsdag hebben gezien en
gehoord dat Albert Snoeck, komende van de brug, erg tekeer ging tegen Peter Wernersz die daar met
zijn zwager Jaspar van Wou naar het brughuisje liep; daar schold Albert Snoeck openlijk in het bijzijn
van veel goede lieden Peter uit voor boef, rabauw en schelm die geen erf waard was. Peter reageerde
met een waarschuwing en zei verder dat hij zijn mond moest houden, anders zou hij gerechtelijke
stappen nemen. Getuigen hebben gehoord dat Albert Snoeck nog zei dat Peter de brief of moetsoen
tussen Janneken Schepelaar en hem geschreven had tegen zijn wil, en dat hij wat anders had
geschreven dan overeen gekomen was, en dat hij zich niet als een eerlijk man had gedragen, maar
als een boef. Peter eiste nu bewijs en getuigenissen om dit gerechtelijk te laten onderzoeken, wat ook
door zijn zwager Jaspar van Wou werd ondersteund. Er ontstond weer een flinke scheldpartij en
woordenwisseling.
Getuigen hebben tevens gehoord dat Albert Snoeck publiekelijk zei dat Peter degene was die er voor
zorgde dat zijn broer Lambert Snoeck niet in de verzorging kwam en dat Peter het geld van Janneken
Schepaelaar bij zich hield met listigheidjes en gebruikte voor zijn zaken.
Getuigen hebben ook nog gehoord dat Albert Snoeck dreigend tegen Peter zei dat hij dat niet mocht
doen voor een os of een paar vette varkens.
Loy Robertsz, schoenmaker, getuigt op dezelfde manier als Vrerick en Johan.
Nr. 411

FOLIO:

143

DATUM:

24 september 1543

Henrick Ballemaker getuigt dat Fye Bolhoerne hem gestuurd had naar het huis waarvan de
schoorsteen dreigde te vallen, om de maat van de goten te nemen voor de lengte en de benodigde
hoeveelheid lood. Ongeveer een half uur daarna, viel de schoorsteen en veroorzaakte nogal wat
schade. Henrick is weer het dak opgegaan en constateerde dat de spijkers door het anker waren
gebroken, het was een oude breuk zodat men kon zien dat daardoor de schoorsteen was gevallen.
Als het anker had gehouden, was dat niet gebeurd.
Nr. 412

FOLIO:

143v

DATUM:

25 september 1543

Egbert van Hardenberch getuigt dat hij goed weet en dat hij heeft gezien dat Jaspar van Wou een
lege koffer mee nam uit het huis van Anne, de weduwe van Claes de Waele, waar hij zijn
gereedschap in legde. Hij droeg alles naar zijn huis en zei dat hij Anne de koffer weer wilde
teruggeven.
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Nr. 413

FOLIO:

143v

DATUM:

26 september 1543

-Katrijne Bolhoerne.
Peter Vriese, Claes Symonsz en Claes Coopsz getuigen dat zij gevraagd zijn namens Katrijne
Bolhoerne en Jan Suere om op te treden als minnelijke schikkers in de kwestie van een bepaald
document waar zij onenigheid over hadden. Getuigen hebben hun uitspraak gedaan, waar partijen
tevreden mee waren, m.u.v. de Joachimsdaalder voor de onkosten ingebracht door Jan Suere. Dit
bedrag zou in Staphorst, waar zij voor hun recht naar toe waren gegaan, worden genoteerd en door
Katrijne worden betaald; als het niet in het stadsboek stond, zou het niet betaald worden.
Terzelfdertijd leende Katrijne aan Jan Sure een ½ Joacimsdaalder en 4 stuiver Brabants voor het
gelag. Uiteindelijk was iedereen tevreden.
Nr. 414

FOLIO:

144

DATUM:

27 september 1543

Herman Geertsz getuigt dat hij aanwezig is geweest ongeveer 7 of 8 weken geleden toen Dyrck Luysz
stak naar Lubbert Dyrcksz uit Wilsum, hier op de Welle voor de kraan en hem verwondde aan zijn arm
met een mes. Lubbert had een houweel in de hand, maar getuige Herman zag niet dat hij daarmee
sloeg of iemand raakte, want hij week uit achter de wagen.
Nr. 415

FOLIO:

144

DATUM:

1 oktober 1543

Berent Brouwer getuigt dat Johan Henricksz morgen acht dagen geleden bij hem, getuige, kwam en
vroeg of hij mee wilde gaan naar Wobbeke Dyrx om haar te vragen de schade die Jan Henricksz haar
had aangedaan, in handen van Berent te geven. Ze zijn naar Wobbeke gegaan maar zonder
toestemming van haar andere momber, Arent Reynersz, niet aanwezig, wilde zij de zaak niet
overdragen. Intussen beloofde Johan Henrixsz haar de zaak over te dragen via haar mombers.
Arent Reynersz getuigt dat hij op dezelfde dag bij Wobbeke thuis was ontboden, waar Arent met
Wobbeke boden stuurden naar Willem Smyt en Floris Backer, die daar ook kwamen, terwijl Berent
Brouwer er ook bij was. Toen ook Jan Henricksz erbij was gekomen, heeft Arent Reynersz aan
Wobbeke gevraagd de onenigheid die zij met Jan Henricksz had, toe te lichten, waarop zij antwoordde
dat Johan Henricksz haar twee of drie jaar eerder tegen haar wil van haar land had afgehaald en zijn
dijk daar had gemaakt. Wobbeke eiste 10 g.g. en Johan bood 4 g.g. De zaak werd overgedragen aan
Berent Brouwer en Arent Reynersz, die hierover een uitspraak zouden doen. In aanwezigheid van
beide partijen, werd besloten dat Jan Henrixsz aan Wobbeke 6 Joachimsdaalder zou geven en 1 ryder
voor het gelag. Daarmee moest alles opgelost zijn.
Berent Brouwer getuigt evenzo.
Floris Backer en Willem Smyt getuigen dat zij erbij waren en gehoord en gezien hebben dat Johan
Henricksz met gevouwen handen vroeg of Berent en Arent het wilden overnemen.
Nr. 416

FOLIO:

144v

DATUM:

2 oktober 1543

-Tussen joffer Griete van Wilssem en Griete, van Peter Cremer.
Henrijck Pelser getuigt dat hij aanwezig is geweest in de afgelopen vasten en dat hij heeft gezien dat
Henrijck van Wilssem namens zijn zuster Griete betaald heeft aan Griete van Peter Cremer bij haar
thuis 22 rijder als afrekening. Griete zei dat ze meer moest krijgen volgens haar rekeningenboek.
Henrijck van Wilssem zei tegen Griete Cremer dat hij van haar rekeningenboek niets afwist en dat de
getuigenis spreekt van 22 rijder die hij nu betaalt.
Nr. 417

FOLIO:

145

DATUM:

4 oktober 1543

-Van Katrijn Bolhoerne en Jan Suere.
Frans Tielmans getuigt dat hij goed weet dat hij in Grafhorst is geweest op zondag na de onthoofding
van Johannes met Katrijn Bolhoerne, de vrouw van Jan van Hasselt, om de 7 ph.g. te laten
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verwijderen, die in Grafhorst in het stadsboek staan en door Jan Suere zijn betaald. Katrijn heeft in
aanwezigheid van Egbert Croeser en Jan Albertsz haar buidel gepakt en burgemeester Dirck
Borchartsz gevraagd het stadsboek van Grafhorst te openen, zodat zij kon nagaan of er in stond dat
er nog 1 Joachimsdaalder aan onkosten betaald moest worden. Er was niets te vinden in
aanwezigheid van beide burgemeesters, Koep Jansz en Dyrck Jansz. Burgemeester Dyrck Borchartsz
antwoordde dat hij een kleine cedule had waarin de bedragen staan die Jan Suere nog moest betalen,
maar of het 1 Joachimsdaalder was, wist hij niet.
Hij beloofde Katrijn de cedule in Kampen te laten brengen; hij was wel vier maal van plan geweest de
cedule te verscheuren.
Johan Albertsz getuigt evenzo, want hij was er ook bij met Egbert Croeser in het huis van
burgemeester Dirck Brouwer.
Nr. 418

FOLIO:

145v

DATUM:

4 oktober 1543

-Tussen Frerick van Vorden en Thoenys van Neerden.
Frans van de Koerbeeck getuigt dat hij ongeveer anderhalf jaar geleden zat te drinken in de Eenhoorn
onder de Clocke met Thoenys Glauwe, Jan van Bolten, jonge Peter van Elven, Frerick van Vorden,
Thoenys van Neerden en anderen, waar hij zag en hoorde dat Thoenys van Neerden zei wie het
gelag moest betalen. Zo leg ik 1 Joachimsdaalder in en de eerste van dit gezelschap die ik zal manen,
die zal mij 2 Joachimsdaalder geven. Thoenys Glauwe zei dat men niet bereid was hem 2
keizersgulden voor de Joachimsdaalder te geven over een jaar en een dag en niet op zijn leven als
onderpand als Thoenys weer uit Riga zou komen. Getuige herinnert zich niet of de weddenschap
gesloten werd op de reis naar Riga en Thoenys van Neerden gaf de Joachimsdaalder voor het gelag.
Thoenys Glauwe getuigt dat hij zich goed herinnert dat hij met anderen 1½ of 2 jaar geleden heeft
zitten drinken in de Eenhoorn, waar o.a. Thoenys van Neerden een weddenschap wilde houden voor
een Joachimsdaalder dat men het gelag zou betalen over een jaar en een dag en op zijn lijf; de eerste
die hij zou manen, zou hem 2 Joachymsdaalder geven, later veranderd in 2 keizersgulden, omdat
niemand mee wilde doen. Toen Frerick van Vorden opstond om te gaan plassen, zei Thoenys van
Neerden intussen dat hij iedereen vrij wilde houden van het gelag en dat Frerick zou betalen. Er werd
ook gesproken over de reis naar Riga, maar getuige weet niet wat er besloten is. Toen Frerick weer
terug was, waren ze het allemaal weer eens. Thoenys Glauwe heeft niet meegedronken met de
wijnkoop, want de Joachimsdaalder werd bewaard voor een andere dag.
Nr. 419

FOLIO:

146v

DATUM:

5 oktober 1543

-Van Joachym Berentsz en Evert Nedze.
Gerryt Henricksz getuigt dat ongeveer 5 of 6 weken geleden Joachym Berentsz en Evert Nedze bij
elkaar stonden op de Welle waar men de schepen verbrandt en daar stond Gerryt bij; hij hoorde en
zag dat Joachym Berentsz aan Evert vroeg of hij een erf wilde kopen, want Joachym had daarvoor
toestemming van de andere kinderen en hij zou ook zijn deel krijgen.
Jacob Gosensz getuigt dat hij op die dag heeft horen spreken over Evert Nedze die tegen Gerryt
Henricksz zei dat Joachym Berentsz het erf van de gezamenlijke kinderen kocht en tevreden was met
zijn aandeel.
Nr. 420

FOLIO:

146v

DATUM:

8 oktober 1543

-Van het gevecht tussen mr Vrerick en Knijff uit Zwolle.
Mr Colyn van Camerick getuigt dat hij afgelopen zaterdag zat te drinken in de Wijnkelder met Hermen
Glasemaecker, mr Henrick van Amedonck en mr Vrerick de stadskistenmaker. Omdat zij onderling
woorden hadden over kunst, zei mr Vrerick dat hij de ’gouden passer’ wilde uithangen om te laten zien
dat hij meester was boven de anderen. Hij zei ook dat hij van de stad werk had aangenomen, maar
dat hij wist dat hij dat niet alleen aankon en dat er iemand anders zou worden aangenomen. Daar had
hij de pest over in en wilde de opdracht van de stad hebben, maar er waren mensen die zich
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verbonden hadden om hem tegen te werken. Tenslotte stond mr Vrerick op en zei dat de anderen
verraders waren waar hij niet bij wilde zitten. Toen hij weg wilde gaan, riep Hermen Glasemaker hem
terug, ging naar hem toe; Vrerick duwde hem zodat hij rugwaarts over de tafel viel. Hij stond weer op,
pakte een kan en gooide die naar Vrerick maar miste. Vrerick trok zijn degen en viel Hermen aan,
maar omdat deze geen geweer had, viel Vrerick zowel Knijff aan als Hermen, hoewel hij met Knijff
geen woorden had gehad. Knijff zag dat hij gewond was aan zijn hand en pakte het rapier van mr
Colijn en viel Vrerick aan. Getuige stond op van de tafel om ze uit elkaar te halen en toen hij bij de kist
kwam vond hij een schavelijn op de grond, waarvan de punt van het ijzer af was en waar hij mee kon
werken.
Mr Henrick van Amedonck, de stads heelmeester, getuigt dat Vrerick en Hermen elkaar bij deze
woorden hebben aangevallen en dat Knijff onschuldig er bij betrokken is.
Johan, de knecht van mr Henrick, getuigt dat hij gezien heeft dat Vrerick en Hermen elkaar aanvielen
en dat hij uitweek naar Knijff die hij met zijn degen aanviel en verwondde aan zijn hand.
Henrick Goertsz, de knecht van mr Goessen Tymmerman, getuigt dat Hermen en Vrerick, beiden
staande op de deel, woorden met elkaar hadden en dat hij zag dat mr Colijn van de tafel opstond om
hen beiden uit elkaar te halen. Vrerick zei toen tegen mr Colijn: “luizenbos, wat wil je hebben?” en viel
Hermen aan en duwde hem achterover tegen de tafel. En toen Hermen met de kan had gegooid,
wendde hij zich tot Knijff en Vrerick stak Knijff en verwondde hem, terwijl hij de onenigheid had met
Hermen en niet met Knijff.
Nr. 421

FOLIO:

147v

DATUM:

8 oktober 1543

-Van het gevecht tussen mr Vrerijck en mr Knijff uit Zwolle.
Mr Henrijck van Amedonck getuigt dat hij over dit gevecht verder niets meer weet dan bij zijn vorige
getuigenis.
Wynolt Jansz, wijnknecht, getuigt dat hij vrede heeft helpen maken tussen beide personen. Wat zij
eerder tegen elkaar gezegd hadden, weet hij niet. En toen hij met een knuppel vrede wilde stichten,
greep mr Vrerijck de knuppel uit zijn hand en sloeg daarmee naar Knijff, twee maal op zijn mes. Knijff
sloeg naar mr Vrerijck en verwondde hem aan de hand. Toen liet mr Vrerijck de knuppel vallen en
Knijff dreef hem rondom de tafel met zijn getrokken mes. Getuige pakte de knuppel terug en
probeerde de vechtenden uit elkaar te halen.
Arent Ruerick, de stadswachter, getuigt dat toen hij op het Waakhuis het gerucht uit de Wijnkelder
hoorde, er naar toe is gegaan en daar heeft hij gezien dat Knijff met zijn zwaard op mr Vrerijck in
hakte; deze weerde de slagen af met zijn stootdegen. Daarna zag hij dat mr Colijn van Utert en
Hermen Glasemaker Knijff wegtrokken en hem weer aan de tafel op zijn plaats zetten. Mr Vrerijck ging
weg en liet zich verbinden; meer heeft hij niet gezien.
Johan Mensen, de knecht van mr Vrerijck, getuigt dat hij gezien heeft dat zijn meester opstond om
naar huis te gaan en dat Herman Glasmaker hem weer terug riep en dat zijn meester weer ging zitten.
Daarna stond hij weer op en Knijff trok zijn mes en sloeg naar zijn meester. Deze kreeg een knuppel
van de wijnknecht en verweerde zich. Bij de tweede slag van Knijff sloeg hij de knuppel uit handen
van mr Vrerijck en verwondde hem. Getuige meldt dat hij niet gezien heeft dat zijn meester een mes
had getrokken voordat de knuppel uit zijn hand viel. Zijn meester moest weglopen voor Knijff en zich
verweren met zijn stootdegen, die getuige ook aan de burgemeester heeft laten zien, anders hadden
zij zijn meester doodgestoken.
Nr. 422

FOLIO:

148v

DATUM:

8 oktober 1543

Goosen Roeloffsz getuigt dat hij uit het wachthuis is gekomen en naar de Wijnkelder is gegaan, toen
mr Vrerijck en Knijff met elkaar vochten. Hij heeft gezien dat Knijff slag na slag aan mr Vrerijck
toebracht en deze weerde de slagen af met zijn stootdegen en raakte tenslotte gewond. Getuige
hoorde iemand zeggen tegen mr Vrerijck: “boef, je zult sterven.”
Nr. 423

FOLIO:

148v

DATUM:
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11 oktober 1543

-Van Loy Robertsz.
Bernt Brouwer en Bernt Zwartte getuigen dat zij afgelopen zondag zaten te drinken in de Eenhoorn
met Loy Robertsz en andere, onbekende mensen; zij melden dat Robert Corvemaecker kwam en zijn
zoon, Loy Robertsz, daar weg wilde halen. Loy wilde daar blijven en sprak haastig met zijn vader.
Omdat Bernt Zwartte dacht dat er een handgemeen zou komen, ging hij tussen hen in staan en
getuige duwde hem aan tafel, waarbij zijn neus gewond raakte.
Verder hebben zij niets gezien.
Nr. 424

FOLIO:

149

DATUM:

11 oktober 1543

Robert Corvemaecker getuigt dat hij afgelopen zondag ’s middags, komende van de preek in de
Broeren, naar de Eenhoorn is gegaan, waar zijn zoon Loy zat te drinken die hij graag naar huis
gestuurd wilde hebben, omdat hem gezegd was dat hij niet goed tegen drank kon. Toen hij binnen
was, zat zijn zoon aan tafel en bromde in zich zelf terwijl hij zijn mes vast hield. Getuige vroeg of hij
zijn bier niet met genoegen kon drinken, waar Bernt Brouwer om moest lachen. Hij meldt verder,
omdat zijn zoon Loy de hand aan het mes hield, dat hij het mes uit de schede wilde halen om
eventuele ellende te voorkomen. Toen pakte Loy het mes, maar trok het niet geheel uit de schede.
Nr. 425

FOLIO:

149v

DATUM:

12 oktober 1543

-Van Joachym Berentsz en Lubbe Cornelis.
Arent Dirxsz, Arent Willemsz en Henrick Willemsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Arent
Willemsz thuis ongeveer veertien dagen voor St.Michael, waar zij geholpen hebben een koop te
regelen tussen Joachym Berentsz enerzijds en Lubbe, de weduwe van Cornelis Geerlochsz met Arent
Dirxsz, hun broer en momber over de kinderen anderzijds; het betreft twee kindsdelen van een haag
met een kamp land en houtgewas in het gericht van Epe in Schaafere, welke kindsdelen van Lubbe
zijn, n.l. het ene als erfenis van Cornelis en het andere gekocht van haar zuster Anne. Joachym zou
haar daarvoor geven 9 g.g. en 1 mud rogge, die zij al ontvangen heeft en de percelen gebruiken als
zijn eigen bezit. Als hij of zijn erfgenamen meerdere zaken nodig heeft voor de rechter volgens
landrecht, zal Lubbe hem die verschaffen.
Nr. 426

FOLIO:

150

DATUM:

15 oktober 1543

Henrick Hodde, Leffert Sticker en mr Dubbelt Dubbeltsz, organist, getuigen dat zij afgelopen
woensdag in de Wijnkelder zaten om de afrekening te horen tussen jfr Griete van Wilssem en Griete
Henrix, betreffende de 13 ryder gulden die jfr Griete ontvangen heeft in de vorm van diverse percelen,
van de 24 ryder gulden die Griete Cremer haar beloofd had.
Griete Cremers heeft volgens haar boekhouding geen percelen toegezegd, schriftelijk noch
mondeling, waarbij de 13 gulden, waar we het nu over hebben, zijn inbegrepen. Als getuigen de
afrekening van de 22 ryder gulden die betaald zijn wilden horen, dan was dat mogelijk, die had ze bij
zich. Maar van de 13 gulden waar nu over gesproken werd, had zij geen bewijs. Ze wist ook niet waar
het vandaan kwam, alleen dat ze bekend had van jfr Griete 13 gulden ontvangen te hebben van de 24
ryder gulden die Griete haar beloofd had. Griete Cremer werd verteld dat zij de 13 ryder gulden, waar
we nu over praten, alleen maar mocht plaatsen in de 22 ryder gulden die haar betaald zijn, nu ze uit
de Wijnkelder gingen. Getuigen vroegen aan Griete Cremer of ze van de 13 gulden wilde afzien of ze
rechtens wilde opeisen, waarop zij antwoordde dat ze ervan afzag, maar aanspraak maakte op de
12½ ryder gulden die ze in de Wijnkelder had ontvangen. Henrick van Wilssem reageerde hierop met
de opmerking dat ze dan een nieuwe aanspraak moest maken.
Nr. 427

FOLIO:

150

DATUM:
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15 oktober 1543

Peter Jansz, stadskok en Claes Kerskensz getuigen dat zij zich herinneren en gehoord hebben toen
Frans Bouwensz aanspraken maakte op Joachim van Ingen en zijn zuster als erfgenaam van Pilgrim
van Ingen, dat hij o.a. wilde dat de verweerders de boekhouding van hun overleden vader zouden
laten zien, waar zij alles wel in zouden kunnen vinden, maar mr Godtschalck ten Indyck wilde dat niet
doen. De eiser zou zijn zaak duidelijk op papier zetten en daarna wilden zij antwoorden.
Nr. 428

FOLIO:

150v

DATUM:

17 oktober 1543

-Tussen Griete, de vrouw van Peter Cremer en joffer Griete van Wilssem.
Claes van Ryssen en Jan Berntsz getuigen dat zij afgelopen woensdag in de Wijnkelder waren om de
onenigheid te horen tussen Griete Cremer en jfr Griete van Wilssem. Henrijck Hodde heeft Griete
Cremer gevraagd wat er in haar boekhouding stond over de afrekening. Zij antwoordde dat haar
boekhouding 27 stuiver en 23 stuiver meer dan 22 ryder aangaf. Volgens Henrijck Hodde hoefde dat
dus niet uitgerekend te worden. De 22 ryder gulden heeft zij ontvangen, maar Griete Cremer
antwoordde dat ze de 13 ryder en de 22 ryder niet had ontvangen, want zij heeft 13 ryder ontvangen
van de 24 die ze schuldig had bekend en niet van de hoofdsom van het handschrift. Henrijck Hodde
vond dat duidelijk, zij heeft evenveel ontvangen, want ze bekent zelf dat het bedrag gelijk was.
Bij het verlaten van de Wijnkelder, heeft Henrijck van Wilssem tegen Griete Cremer gezegd dat ze
morgen langs moest komen omdat men een oplossing wilde. Griete zei dat ze eerst naar de
familieraad ging en zij heeft zich nergens aan gebonden, niet aan de 13 ryder noch aan de 12½, en
hield zich aan de bekentenis van jfr Griete.
Nr. 429

FOLIO:

151

DATUM:

18 oktober 1543

-Van mr Geert, secretaris en Jacob van Graes.
Mr Geert Glauwe en Jaspar van Wou getuigen dat zij samen met Jan van den Hoeve en Carsken van
Schyndelen bij Jacob van Graes waren afgelopen zomer omstreeks Jacobi om te bezien of zij de
onenigheid tussen Jacob en zijn zwager mr Geert Hermansz, secretaris, konden oplossen. Als
getuigen werden door de secretaris mr Geert Glauwe en Jaspar van Wou gekozen als
moetsoenslieden. Namens Jacob van Graes werden gekozen Johan van den Hoeve en Karstken van
Schyndelen. Als de vier moetsoenlieden het met elkaar niet eens konden worden, zou men een
onpartijdig persoon een uitspraak laten doen. Getuigen herinneren zich niet dat Geert Loze of Tyman
van der Veen genoemd werden als overman, noch iemand anders.
Nr. 430

FOLIO:

151

DATUM:

18 oktober 1543

Johan van den Hoeve en Karstken van Schyndelen getuigen zoals boven; verder hoorden zij Jacob
Graes praten over het kiezen van een overman, Geert Loze, Tyman van den Veen of iemand van de
Raad, maar er werd niets besloten, evenmin over de inventaris en het [boekhoud] boek.
Nr. 431

FOLIO:

151v

DATUM:

18 oktober 1543

-Tussen Hermen Schene en Johan van Meppelen.
Theus Baers getuigt dat hij erbij geweest is in Deventer toen onze stadhouder met ruiters en soldaten
naar het land van Gelre was getrokken voor het beleg van Zutphen of een andere stad. Hij heeft
gehoord dat Hermen Schene vroeg aan Johan van Meppelen of hij met hem ook het leger wilde
volgen zoals zij eerder gedaan hadden. Maar Johan had geen geld en Hermen bood aan alles voor
hen te betalen, waarop zij vertrokken. Johan van Meppelen had vóór Lochum een hoeveelheid honing
gekocht van het geld voor de levensmiddelen die ze samen aan het leger verkocht hadden en
waarvan Johan zei dat die ook van Hermen was.
Johan Hermensz getuigt hetzelfde.
Jacop Plettenborch zei dat Hermen Schene en zijn maat Thoenys hadden afgekocht.
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Nr. 432

FOLIO:

152

DATUM:

18 oktober 1543

-Tussen Henrick Hudde en Johan Tonysz.
Roloff Smyt, Lubbert Jacopsz, Thys Luytkensz en Jacop Petersz getuigen dat zij jaarlijks met hun
schepen de markt in Antwerpen bezoeken en dat iedereen de goederen mag inladen die zij willen, wol
of iets anders, ieder voor zijn eigen geld. Ze zijn niet verplicht voor een ander goederen te vervoeren
en wat zij hier niet hebben kunnen vinden, moeten zij aantonen dat zij ze uit Deventer of elders
hebben gehaald. Ze hebben altijd wol vervoerd, de zak voor 8 schilling min 2 penningen, zoals zij van
wijlen Geert en Willem van Hengelen hadden ontvangen.
Nr. 433

FOLIO:

152

DATUM:

18 oktober 1543

-Tussen Frans Heyne en mr Johan die scherprichter.
Arent van Verecht getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden heeft gezien dat mr Johan de
scherprechter en Frans Heyne samen stonden onder de poort bij het huis van Geert Pannebacker en
haar wakker maakten en onderling onenigheid kregen. Mr Johan sloeg met zijn vuist naar Frans maar
raakte hem niet; hij trok zijn mes half uit de schede. Frans kwam onder het mes en duwde mr Johan
ruggelings ter aarde en bleef boven op hem liggen zodat mr Johan zijn mes niet kon pakken. Getuige
heeft niet gezien dat Frans enig wapen in de hand had.
Louwe Jansz getuigt dat hij Frans op mr Johan zag liggen en heeft ze uit elkaar gehaald. Hij heeft niet
gezien dat Frans iets in de hand had en Frans had mr Johan gezegd dat hij niet door hem gestoken
zou worden.
Nr. 434

FOLIO:

152v

DATUM:

20 oktober 1543

-Van Evert van den Grave.
Lambert Santfurer, door Evert van den Grave gerechtelijk gedagvaard, getuigt onder ede over de
echtheid van de navolgende kopie, geschreven door notaris Peter Warnaarsz, van de rentenbrief van
10 enkele gouden overlandse keurvorsten Rijnsche gulden, van goed goud en zwaar van gewicht,
eerder gemunt en geslagen, de goede betaling van haar jaarlijkse rente volgens document dat hij
t.b.v. Gheert Borchertsz en getuige ontvangen had van de stad Zwolle in 1510 als betaling van de
salpeter die getuige, naast andere goederen, voor Gheert Borchertsz uit Frankrijk, uit Rochelle, had
meegebracht. Hij gaf Gheert Borchertsz een document van de helft van de jaarlijkse rente, omdat de
originele brief alleen gesteld was op naam van getuige. Hij meldt dat zij altijd de jaarlijkse rente van 10
g.g. ontvangen hebben, ieder zijn helft, tot in het jaar 1539, toen getuige (omdat de brief alleen op zijn
naam en die van zijn vrouw stond), met Gheert Borchertsz is overeengekomen hem uit te kopen met
100 g.g. als hoofdsom plus wat hem aan rente toekwam. Daarna was hij alleen begunstigde en heeft
Geert uitbetaald.
Nr. 435

FOLIO:

153

DATUM:

20 oktober 1543

-Kopie van de rentebrief geschreven door notaris Peter Wernertsz.
Burgemeesters, Schepenen en Raad van de stad Zwolle maken openbaar dat zij met toestemming
van de gemeente t.b.v. Lambert Santvoerer en zijn vrouw Gese verkocht hebben de erfkoop van een
jaarlijks geldbedrag, 10 enkele gouden overlandse keurvorsten Rijnse gulden, van goed goud en
gewicht, eerder gemunt en geslagen, als betaling uit onze stadsgoederen, renten en inkomsten,
jaarlijks te betalen tussen Allerheiligen en Paulus bekering. Deze rente kan worden afgekocht met 200
g.g. of gelijke waarde en volledige pacht, mits een half jaar van te voren aangekondigd.
Als oorkonde der waarheid is het stadszegel aan deze brief gehecht, anno 1510, de avond voor
Allerheiligen.
Nr. 436

FOLIO:

154

DATUM:

95

22 oktober 1543

Roloff Smyt, Lubbert Jacobsz, Thys Luykensz en Jacob Petersz, gedagvaard door Jan Thonysz en die
reeds getuigd hebben t.b.v. Henrick Hodde, getuigen wederom hetzelfde. Op de vragen gesteld door
Jan Thonysz of iemand anders, antwoorden zij dat zij geen andere vracht of goederen aannemen dan
van te voren met hem is afgesproken en wat betreft de zak wol, getuigen zij zoals eerder. Tenzij de
koopman iets met hen heeft afgesproken, nemen zij wel eens iets meer als dat lukt, dat is dan geld
waar beslag op gelegd is.
Nr. 437

FOLIO:

154

DATUM:

22 oktober 1543

-Van Jan Suere.
Anna de Waele getuigt dat zij nog goed weet dat Jan Suere in 1538 geleverd heeft in het huis van
wijlen Claes de Waele op last van Claes en Henrijck Marwen, een vat Rijnwijn voor 12 stuiver courant,
op voorwaarde dat als het land van Gelre keizers- of Bourgondisch zou worden, dan zouden zij
beiden, Claes en Henrijck, teruggeven aan Jan Suere 12 taken wijn, 12 stuiver courant voor de take.
Johan van Driel getuigt dat hij hetgeen geschreven is over Claes de Waele en Henrijck Marwen
naderhand heeft horen zeggen.
Nr. 438

FOLIO:

154v

DATUM:

23 oktober 1543

Engbert van Hardenberch getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden in Kopenhagen in gescheept had
2 vaten haring bestemd voor Amsterdam in het schip van Henrick Ruden vanuit Hamburg; deze haring
behoorde hem toe en aan niemand anders.
Nr. 439

FOLIO:

154v

DATUM:

24 oktober 1543

-Van de man van Enkhuizen en Bouwen Vriese.
Albert Drager getuigt dat Bouwen Vriese hem afgelopen zaterdag heeft gevraagd om beslag te leggen
op de Enkhuizer schepen i.v.m. de aanspraken die Bouwen Vriese op hen heeft. Toen hij met Bouwen
daar aan boord was gekomen, greep een man uit Enkhuizen Bouwen vast en wilde hem overboord
gooien. Hij zei dat als hij hen op de dijk tegenkwam, dan kregen ze een pak rammel.
Nr. 440

FOLIO:

155

DATUM:

26 oktober 1543

-Van Aeghte van den Grave.
Thonis van Trier en Henrijck Dubbeltsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest en gehoord hebben dat
Aeghte en Evert van den Grave tegen Egbert ten Bussche, indertijd burgemeester, gezegd hebben,
toen een stadsdienaar hen zei dat ze bij Geert Borchertsz moesten komen om de eed te horen die
Geert Borchertsz wilde afleggen over een bepaalde inventaris die Aeghte gestuurd had, dat Aeghte
en Evert openlijk een verklaring aflegden, want zij hebben nooit in de inventaris gestaan, dan alleen
op een bedrieglijke manier. Zij hebben de inventaris verworpen en verklaard er niets mee te maken te
hebben. Dit vond plaats op 17 oktober voor de deur van Geert Kreyinck.
Nr. 441

FOLIO:

155v

DATUM:

29 oktober 1543

-Tussen Bartolt Hermansz en Geert Komstell.
Johan Hermansz, Jan Berntsz en Andries Straetgen getuigen dat Bartolt Hermansz van Geert
Komstell een mate gehuurd heeft gelegen achter Brunnepe; zij zijn met Bartolt naar de mate toe
geweest, waar zij gezien hebben dat het land in kwestie nogal kaal was gevreten door de koeien van
Geert Komstell. Het kwam hen voor dat de koeien er langer dan acht dagen in geweid waren, want er
lag heel veel drek en zo. Andries Straetgen getuigt dat hij gezien heeft dat de koeien in de wei
stonden, maar hoe lang ze er stonden, weet hij niet.
Nr. 442

FOLIO:

155v

DATUM:

96

29 oktober 1543

-Tussen mr Geert Secretaris en Jan Suyre.
Peter Jansz en Willem Dircksz getuigen dat zij kort geleden aanwezig zijn geweest in de Barse waar
mr Geert Secretaris en Johan Suyre samen een wijnschuld afrekenden. Zij melden dat toen zij alles
hadden geregeld, zij onenigheid kregen over een zilveren penning, waarvan Johan Suyre zei dat hij
die aan mr Geerts vrouw of hemzelf had gegeven in de periode dat enige personen van de
ridderschap bij mr Geert logeerden. Zij melden dat mr Geert daarop antwoordde dat Jan Suyre die
penning aan zijn vrouw had geschonken, omdat zij, op het geld dat de leden van de ridderschap
verteerd hadden, een tijdje moest wachten totdat zij het van Jan Suyre ontvangen zou. Omdat Jan
niet op een afgesproken tijd betaald had, had hij ook gemeend dat het geld was vervallen, wat zij uit
Jans woorden hadden opgemaakt. Jan Suyre wilde het geld niet op die voorwaarden geven; hij zei dat
de penning wel 3 Jochumsdaalder waard was.
Peter Jansz getuigt dat hij de penning in kwestie gezien heeft; het is een grote gegoten penning, niet
gangbaar. Tenslotte wilde Jan Suyre voor de penning 3 g.g. hebben. Zij melden verder dat mr Geert
van Jan nog 23 kwarten wijn eiste o.i.d. waar hij nog recht op had als toelage. Jan Suyre zei dat de
toelage al verrekend was bij de afrekening.
Nr. 443

FOLIO:

156v

DATUM:

29 oktober 1543

-Tussen Jochum van Mullem en Cornelis van Gelder.
Claes van Rijssen en Peter Vriese getuigen dat zij op verzoek van Jochum van Mullem kort geleden
aanwezig zijn geweest in de Wijnkelder, waar Jochum van Mullem een handschrift liet zien, afkomstig
van Cornelis van Gelder. Cornelis wilde de schuld van het handschrift niet erkennen en had ook geen
ander bewijs van betaling van de schuld dan zijn boekhouding, waarin Jochum van Mullem bekende
schuldig te zijn aan Cornelis van Gelder 3 gulden en 9 stuiver. Toen Jochum aan Cornelis vroeg na de
afrekening waar het bedrag van 3 gulden en 9 stuiver vandaan kwam, antwoordde Cornelis dat hij die
bladzijde uit het boek had gescheurd. Bij het weggaan zei hij tegen Jochum dat hij moest wachten
totdat Willem van Campen terug was in de maatschap en intussen zou hij zich net zo loyaal opstellen
als hij deed t.o.v. hem, Cornelis.
Nr. 444

FOLIO:

157

DATUM:

29 oktober 1543

-Tussen Cornelis Dubbeltsz en mr Reyner, secretaris.
Herman Heer en Johan Kerckhoff getuigen dat zij in 1542 omstreeks St. Margrete aanwezig zijn
geweest bij Cornelis in de Moriaen, waar mr Reyner de secretaris kocht van Cornelis Dubbeltsz in de
Oudestraat het huis waar Herman Heere nu beneden en mr Reyner nu boven in woont, met een klein
huisje in de steeg achter Peter Vriese. Uit het huis in kwestie ging jaarlijks 10 h.p.; voor de overwaarde
zou mr Reyner aan Cornelis 11 h.p. per jaar betalen, betaalbaar in vier termijnen, n.l. met St. Michael
1543 25 g.g. zonder rente, een jaar daarna 25 g.g. met de verschenen pacht van 2½ h.p., in 1545
weer 25 g.g. met pacht en tenslotte in 1546 25 g.g. met de rente. Bovendien nog eenmalig 10 g.g.
zonder rente en hierna werd de koop gesloten. Gedurende die tijd zou Cornelis Dubbeltsz het huis als
onderpand laten staan, totdat mr Reyer alles betaald had.
Nr. 445

FOLIO:

157v

DATUM:

3 november 1543

Johan Suere en Claes Kerstgensz getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden in de Eenhoorn zaten,
waar terzelfdertijd Jacop Schroer uit Elburg woorden had met wijlen Willem Tymensz, over diverse
schulden die Jacop bij Willems soldaten had openstaan. Zij melden dat Willem Tymensz aan Jacop
beloofde de schulden vanwege de soldaten goed en wel te betalen; waarom Willem de soldaten geld
schuldig was en hoeveel, weten zij niet. Hierop gaf Jacop Schoer geld voor twee kwarten Hamburger
bier in het gelag.
Nr. 446

FOLIO:

158

DATUM:

97

5 november 1543

-Van Peter Warnersz en Albert Snoeck.
Mr Otto van Bommelen getuigt dat hij onlangs bij Peter Warnersz stond voor het Stadhuis, waar hij
gezien en gehoord heeft dat Albert Snoeck (omdat Peter met hem voor het gerecht was geweest),
vanaf de zijkant heimelijk schampere opmerkingen maakte en dreigementen uitte; hij zei o.a. dat hij
hem zou betalen, ook al kostte het hem de helft van zijn bezittingen. Peter antwoordde dat hij met
dreigementen zijn zaak niet duidelijk had kunnen maken; Albert ging flink tekeer en het leek of hij
Peter wilde slaan of steken en zei dat hij hem wel krijgen zou, al kostte het 50 gulden. Toen de
dochter van Albert Snoeck die er bij stond, dit hoorde, ging zij voor haar vader staan en begon te
huilen, want Albert hield niet op en wilde Peter met een mes te lijf gaan. Getuige vroeg aan Peter wat
al die schampere woorden toch te betekenen hadden, waarop Peter antwoordde dat het niet van pas
kwam. Albert hield niet op met zijn schampere opmerkingen en Peter zei dat mr Otto nu wel genoeg
had gehoord en vroeg of hij alles nu wilde zeggen zodat Tymen van den Vene (de burgemeester die
uit de Schepenkamer was gekomen) het ook kon horen, evenals andere goede mensen. Albert
reageerde met de uitspraak dat hij een drinkenboer was e.d. en geen getuigen wilde hebben en in het
openbaar niet durfde toe te zeggen wat hij hem heimelijk in het oor fluisterde.
En hierna ging Albert dreigend en morrend weg.
Nr. 447

FOLIO:

158v

DATUM:

6 november 1543

-Tussen Maurijs Weber en Cornelis van Gelder.
Thys Claesz en Jan Luyttensz getuigen dat Maurijs Weber hen ongeveer een jaar geleden 4 Deventer
gulden heeft gegeven die zij uitbetaald hebben aan Cornelis van Gelder, opdat Cornelis van Maurijs
zou tappen. Zij melden dat Cornelis inderdaad de vier gulden ontvangen heeft.
Nr. 448

FOLIO:

159

DATUM:

6 november 1543

-Tussen Alyt Peters uit Amsterdam en Vranck Claesz.
Ditte Sasse, de vrouw van Jacop Vrancke, getuigt dat zij ongeveer een jaar geleden naar haar vader
Vrancke Claesz gegaan is toen hij uit Deventer kwam en hij van Claes Arijsz de 10 Jochumsdaalder
had ontvangen namens Jacop Vrancke, waarvan de vrouw uit Amsterdam 2 pond groot zou
ontvangen. Zij meldt dat zij aan haar vader vroeg of hij haar het geld van de vrouw uit Amsterdam
wilde geven om te besteden, waarop haar vader zei dat de vrouw haar niet zou manen.
Alyt Sasse getuigt dat haar dochter Ditte toen ze van haar schoonvader Vrancke Claesz kwam, tegen
haar heeft gezegd dat haar schoonvader dit tegen haar had gezegd.
Nr. 449

FOLIO:

159

DATUM:

8 november 1543

-Tussen Jan Sloetemaecker en Wessel Maeler.
Andries Timmerman, Johan Andriesz, Arent Goltsmit en Wessel Kystemaecker getuigen dat zij
afgelopen zomer aanwezig zijn geweest in de Eenhoorn, toen Johan Slotemaecker aan Wessel
Maeler een huis en erf verkocht in de Nieuwstraat, naast Goosen Holtsager voor 200 g.g., betaalbaar
met 100 gulden contant met Pasen en de andere 100 gulden zou Wessel als rente geven op het huis
met 20 tegen 1, die afgelost mocht worden met halve pond / hele pond, of zoveel ponden als Wessel
wilde. Jan Slotemaecker verkocht Wessel Maeler een vrij huis met erf zonder lasten voor dijken en
dammen e.d. Het huis zou overgedragen worden 159vmet Pasen.
Nr. 450

FOLIO:

159v

DATUM:

9 november 1543

-Van Jan Schroer en Arent Reynersz.
Jan van Almeloe, Symon Schroer, Jan Schroer en Geert Droochscheerder getuigen dat er onenigheid
geweest is tussen Jan Schroer als brouwer en Arent Reynersz vanwege bepaald laken en arbeidsloon
voor werk gemaakt door Jan Schroer en geleverd aan Arent Reynersz, volgens een afrekening door
Jan Schroer ingebracht. Op bevel van de rechtbank hebben getuigen, als gildemeesters en
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olderlieden van het schroers gilde en met toestemming van beide partijen, de onenigheid aangehoord
en onderzocht en hebben beslist dat Jan Schroer van de afrekening kreeg toebedeeld ….. [ niet af ]
Bladzijde 160 is blanco.
Nr. 451

FOLIO:

160v

DATUM:

9 november 1543

-Tussen Arent Lubbertsz de jonge en Willem Claesz tegen Herman ter Brugge.
Geert Baack, Symon Jellesz en Henrijck Jansz getuigen dat zij omstreeks St. Jacob aanwezig zijn
geweest in de Groene Deur bij Luten, waar Herman ter Brugge aan Willem Claesz een paars Engels
laken wilde verkopen van 33 el lang. Herman bood per el 15 stuiver en zij kwamen tenslotte uit op 13
stuiver de el, zonder dat er afgesproken werd welke stuiver bedoeld werd. Herman gaf Willem Claesz
respijt tot St. Michael. Bij de wijnkoop legde Willem vier vanen bier in, waarvan hij er twee zou korten
op Herman ter Brugge.
Nr. 452

FOLIO:

160v

DATUM:

9 november 1543

-Van Geese Tripmaker.
Femme Arijs en Alyt Dirxsz getuigen dat zij er niet bij zijn geweest toen Kunne Kerckhoff bij Geese
thuis onenigheid met haar kreeg, maar zij hebben gezien toen Kunne en Geese al kijvend uit het huis
kwamen, dat Geese een kras aan haar lip had. Geese ging behoorlijk tekeer omdat Kunne haar had
geslagen in haar eigen huis. Toen zij voelde dat Kunne haar in het gezicht greep, heeft zij haar bij de
hoicke gepakt. Toen getuigen op straat kwamen en rustig met hen wilden spreken, zei Kunne dat
Geese zwanger was. Femme Arijs die dit hoorde, zei nog wat lelijke dingen.
Getuigen melden dat Geese tegen Kunne zei dat haar geld klaar lag en dat ze daarom de bode had
gestuurd; zij wilde haar onderpanden terug hebben.
Nr. 453

FOLIO:

161

DATUM:

9 november 1543

-Van Kunne Kerkhoff.
Claes Symonsz getuigt dat omstreeks een uur of twee nadat Kunne Kerckhoff en Geese Tripmaker
onenigheid met elkaar hadden over de hoicke, hij heeft geholpen met een minnelijke schikking. Er
werd niet getuigd over slaan en getuige heeft evenmin gezien dat Geese Tripmaker een schram of
snee in haar gezicht had.
Jan Kerckhoff getuigt hetzelfde.
Nr. 454

FOLIO:

161

DATUM:

13 november 1543

-Tussen Jan Henrijxsz en Ditmer Lubbertsz.
Jochum van Ingen en Vrerijck Droochscheerder getuigen dat zij op 25 februari aanwezig zijn geweest
bij Jochum van Ingen, waar Jan Henrijxsz en Ditmer Lubbertsz afrekenden wat Johan Thonys, Jan
van Bolten en Ditmer ontvangen hadden, volgens een cedule door mr Godtschalck geschreven groot
32 ph.g., van de verkoop van Hansgens koeien die Johan Thonys en Jan van Bolten gekocht hadden.
Johan Thonys getuigt dat Johan van Bolten hem gegeven heeft van de koeien die Ditmer Lubbertsz
gekocht had van Jan Henrijcksz eerst 6 ph.g. en later 8 ph.g. in ‘witten‘ van 14 plakken de stuiver.
Nr. 455

FOLIO:

161v

DATUM:

13 november 1543

Vrerijck Droochscheerder getuigt dat omstreeks St. Jacob Peter Corvemaker en Bernt van Catten hem
elk 10 of 11 vimmen weerhout, de vim voor 2 ryder, verkocht hebben. Bernt heeft hem zijn aandeel
geleverd en toen Peter Corvemaker zijn deel zou leveren, vroeg getuige hem waar het hout vandaan
kwam. Peter zei dat het uit de stads were kwam en omdat ze ook pacht moesten betalen, namen ze
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wat ze krijgen konden. Toen getuige dat hoorde, wilde hij het hout van Peter niet hebben, het was ook
geen goede koopmans waar.
Nr. 456

FOLIO:

162

DATUM:

14 november 1543

-Van Kunne Kerckhoff en Geese Tripmaker.
Geertgen Gerbrants in de Hagen getuigt dat zij op straat stond toen Kunne Kerckhoff en Geese
Tripmaker samen aan het kijven waren voor de deur van Geese. Zij heeft gezien dat Kunne de hoicke
en de kap van haar hoofd had getrokken zodat het haar om haar hoofd hing. Zij heeft niet gezien dat
Geese een schram o.i.d. in haar gezicht heeft gekregen.
Nr. 457

FOLIO:

162

DATUM:

15 november 1543

Geert Harnasmaker getuigt dat hij gisteren erbij geweest is boven in de keuken waar men recht
spreekt, waar hij o.a. gehoord heeft, toen Jan Suere zijn eis deed tegen mr Gheert secretaris over een
bepaalde wijnschuld, dat zij samen onenigheid hadden over een zilveren muntstuk. Hij hoorde o.a. dat
Jan Suere openlijk zei dat hij niet naar dat muntstuk vroeg en hem evenmin terug wilde hebben. Hij
sprak alleen over zijn wijn boekhouding.
Henrijck Sadelmaker getuigt hetzelfde.
Nr. 458

FOLIO:

162v

DATUM:

19 november 1543

-Van Maurys Weber en Cornelis van Gelder.
Cornelis Claesz en jonge Engbert van Hardenberch getuigen dat zij afgelopen dinsdag aanwezig
geweest zijn bij de afrekening tussen Maurys Weber en Cornelis van Gelder. Zij melden dat Cornelis
de schuld erkende die opgelezen werd uit de boekhouding van Maurys, m.u.v. 1 Jochumsdaalder, die
door beide partijen aan de vrouw van Maurys werd toegeschreven; daar moesten zij beiden tevreden
mee zijn.
Nr. 459

FOLIO:

162v

DATUM:

22 november 1543

Swarte Winolt, olderman, mr Bernt Metseler, gildemeester van het metselaars en leiendekkers gilde,
Jan Pannebacker, olderman, Peter van Venloe, olderman en mr Geert van Barspick, olderman
getuigen dat Jacop Leiendecker die nu in Leeuwarden woont, hier van jongs af aan heeft gewerkt in
de gilde en zich een vroom mens heeft getoond en hier vandaan is gegaan zonder problemen achter
te laten.
Nr. 460

FOLIO:

163

DATUM:

23 november 1543

-Tussen Cornelis van Gelder en Jochum van Mullem.
Thys Draeger en Jan Luythyensz getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig zijn geweest in
de Moriaen, waar zij gehoord hebben dat Jochum van Mullem beloofde aan Cornelis van Gelder, als
hij bier van hem kocht, dat hij hem elk vat een of twee stuiver meer zou geven dan aan een ander.
Getuige weet niet hoeveel vaten bier Cornelis gekocht heeft.
Nr. 461

FOLIO:

163

DATUM:

23 november 1543

Johan Vriese en Peter Stuvesant getuigen dat zij een tijd geleden aanwezig zijn geweest toen
Cornelis van Gelder met Willem van Campen en Jochum van Mullem, zijn reders, afrekende en hen
zijn document gaf; terwijl hij dit deed, zei hij tegen Willem en Jochum dat zij hem nog geld schuldig
waren voor kaarsen, brood, bier en verteringen e.d. zoals in zijn rekenboek stond. Getuigen melden
dat zij daarop antwoordden dat alles wat Cornelis kon bewijzen, in mindering zou worden gebracht.
Nr. 462

FOLIO:

163v

DATUM:
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24 november 1543

-Van Wynken inde Hagen.
Hans Wurst getuigt dat Wynken inde Hagen omstreeks St. Jacop of acht dagen ervoor, met hem
scheep gegaan is naar Bergen in Noorwegen en acht dagen na St. Michael weer hier aan land
gekomen is.
Lambert Raven en Reyner van Drienhuesen getuigen dat zij terzelfdertijd ook naar Bergen zijn gezeild
en dat Wynken op het schip van Hans Wurst was en dat ze samen weer thuis gekomen zijn.
Nr. 463

FOLIO:

163v

DATUM:

26 november 1543

-Tussen Dove Egbert en Henrijcken Blaffert.
Reyner van Zutphen getuigt dat hij een tijd vóór Petri ad Cathedram naar Dove Egbert is gegaan en
gevraagd heeft of hij het huis waarin hij woonde wilde ontruimen vóór Petri en gaan wonen in het huis
waar Henrijcken Blaffert in woont. Hij zou hem daarvoor 1 pond geven. Getuige meldt dat Dove Egbert
wilde dat hij naar de pastoor van Wilsum zou gaan om met hem te onderhandelen, zodat Henrijcken
bij de pastoor zou komen wonen. Hij meldt daarna dat Henrijcken in het huis is gebleven waar Dove
Egbert met Petri in wilde wonen en hij heeft Dove Egbert daarom het pond niet gegeven, als hij met
Petri was weggegaan, zou jij het gekregen hebben.
Nr. 464

FOLIO:

164

DATUM:

26 november 1543

-Tussen Willem Foyse en de weduwe van Jan Muller.
Rutger Smyt en Jan Willemsz Muller getuigen dat zij ongeveer zes weken voor St. Michael aanwezig
zijn geweest in de Barse, toen Jan Muller van Willem Foyse een hinkend paard kocht; bij de koop
werd afgesproken dat als het paard met St. Michael nog hinkte, dan zou Jan het paard terug sturen,
als het niet hinkte, zou hij het houden. Hij meldt dat Jan het paard terugstuurde en er was ook
afgesproken dat Jan in dat geval de wijnkoop zou betalen.
Nr. 465

FOLIO:

164

DATUM:

26 november 1543

-Tussen Frerijck Droochscheerder en Johan Brouwer.
Johan van Halteren en Claes Symonsz getuigen dat zij in de zomer aanwezig zijn geweest bij Cornelis
van Geller en geholpen hebben een moetsoen te maken tussen genoemde partijen over de
onenigheid die zij hadden over het scheren. Er werd afgesproken dat Frerijck voortaan niet méér van
elke el grof en klein dan 1 butken zou krijgen en Johan Brouwer zou het gelag betalen bij Cornelis van
Geller en Frerijck dat bij Jan Schep. Frerijck zou veertien dagen wachten met het geld, zodat Jan de
schuld van Henrick kon manen.
De veertien dagen zijn allang om.
Nr. 466

FOLIO:

164v

DATUM:

28 november 1543

-Tussen Jan Geye en Thele van Geelmuden.
Lubbert van Heerden en Johan Blauwe getuigen dat Lubbert van Geelmuden hen beiden met Jan
Geye in dienst had genomen om naar Noorwegen te varen. Ze hebben wel vijf weken moeten
wachten voordat Lubbert van Geelmuden klaar was. Jan Geye heeft van de vrouw van Thele
Lubbertsz een Jochumsdaalder ontvangen. Johan Geye heeft geholpen het schip op te knappen en
heeft zo zijn Jochumsdaalder wel verdiend, want de wachttijd heeft hem meer schade opgeleverd.
Nr. 467

FOLIO:

164v

DATUM:

29 november 1543

-Van Gysbert Backer.
Johan van Deventer en Goosen Jansz getuigen dat zij de avond voor OLV-dag in Deventer aanwezig
zijn geweest in de Bisschop, waar onze burger Gysbert Backer van een Harderwijker 5 vim twijg kocht
minus 3 bossen, de vim voor 11½ ph.g., de gulden van 1 rijder met 1 stuiver. Hoeveel Gysbert hierop
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contant betaalde, weten zij niet. Er werd bij de koop afgesproken dat Gysbert de rest van het geld vrij
in Deventer zou afleveren, waarop hij de twijg kon meenemen.
Nr. 468

FOLIO:

165

DATUM:

3 december 1543

-Tussen Gerryt Hollander en Johan Bonger.
Claes Kerstgensz en Jan Vreryxsz getuigen dat zij veertien dagen geleden aanwezig zijn geweest bij
Albert Kuyritser, waar Gerryt Hollander en Johan Bonger samen onenigheid hadden over de koop van
een merrie die Johan aan Gerryt verkocht had en die een veulen zou krijgen. Ze hadden ruzie en
wilden elkaar voor het gerecht dagen, daarom hebben getuigen, vanwege hun afgelegde eed en om
een minnelijke schikking te bewerkstelligen, geëist dat zij de kwestie aan hen zouden overdragen, wat
ook gebeurd is. Getuigen kwamen tot de conclusie dat de merrie geen veulen had gekregen en deden
de volgende uitspraak. Gerryt Hollander mag 1½ ph.g. in mindering brengen, de gulden van 1 ryder
met 1 stuiver, op het geld dat Johan nog moet ontvangen en Gerryt zou het gelag betalen, 20 gosseler
waarvan hij 10 gosseler op Johan zou korten. Hiermee moet de zaak opgelost zijn.
Nr. 469

FOLIO:

165v

DATUM:

3 december 1543

-Tussen Jochum Nolle en Johan Voss.
Wybrant uit de Kuinre getuigt dat hij omstreeks St. Maarten, voor de laatste storm toen de schepen in
Amsterdam aan de grond liepen, met zijn schuit op weg was naar Deventer. Jochum Nolle was
eveneens met zijn schuit geladen met kaas van Johan Voss, voor de storm op weg naar Deventer en
lag, omdat het avond was, in de buurt van het Nieuwe Werk van Deventer aan land. Getuige is bij
Jochum gaan liggen en is met hem naar de herberg gegaan om te wachten tot het dag werd.
’s Nachts stak er een storm op en Jochum is met zijn knecht naar zijn schuit gegaan om die te redden
en de lading te bergen. Getuige werd te hulp geroepen en toen hij er was is de schuit door de storm
aan de grond gelopen. Enige dagen later heeft Johan Voss een schip gehuurd en heeft men de schuit
vlot getrokken en de kaas zo veel mogelijk geborgen, waar getuige ook aan heeft meegeholpen.
Jochum heeft niet kunnen verhinderen dat de schuit aan de grond liep door de storm.
Berent Jansz getuigt dat hij met Jochums schuit meegevaren is naar Deventer en dat hij ongeveer om
9 uur ’s avonds bij het Nieuwe Werk in Deventer kwam en niet meer in de stad kon komen. Hij heeft
daar aangelegd en toen ’s nachts de storm opstak is Jochum naar zijn schuit gegaan om die te
bergen; hij vroeg Wybrant uit de herberg om hem te helpen. Getuige heeft niet kunnen meehelpen
vanwege hoofdpijn. Jochum en Wybrant hebben hun uiterste best gedaan om de schuit met de lading
te bergen.
Nr. 470

FOLIO:

166

DATUM:

3 december 1543

-Tussen Jan van Urck en Evert Maeler.
Claes Symonsz getuigt dat hij ongeveer vier of vijf jaar geleden met wijlen Cracht Dageraet naar Evert
Maeler is gegaan om een vierde deel van een potschip met turf te kopen dat in Meppel lag en
waarvan Evert de papieren had. Het vierde deel van het potschip met turf behoorde toe aan Johan
Blauwe. Getuige meldt dat zij Evert Maeler en diens vrouw Anna Blauwe vroegen of Jan Blauwe, die
ook aanwezig was, het recht had om het vierde deel te verkopen en vrij was om te leveren. Evert en
Anna bevestigden dit. Cracht Dageraet stierf kort daarna zonder dat hij het vierde deel van het schip
met turf had gekocht. Getuige meldt dat hij aanwezig is geweest bij Johan van Urck toen Johan van
Urck van Johan Blauwe en zijn vrouw het vierde deel turf kocht en betaalde; beiden waren hiermee
tevreden.
Nr. 471

FOLIO:

166v

DATUM:

-Van Vrancke Geertsz.
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7 december 1543

Alyt Bernts en Lubbe Henrijx getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen Vrancke Geertsz geboren
werd. Zij weten dus heel goed dat Vrancke afgelopen St. Jacob 15 jaar oud was en nu in zijn 16 e jaar
is.
Nr. 472

FOLIO:

166v

DATUM:

7 december 1543

-Tussen Maurys Weber en Cornelis van Geller.
Dirck Wesseltsz en Cornelis Claesz getuigen dat zij afgelopen week aanwezig zijn geweest bij
Cornelis van Geller, waar Maurijs Weber en Cornelis hun afrekening maakten. Er werd vastgesteld dat
Cornelis schuldig was op Vastenavond aan Maurijs 19 gulden min 3 stuiver Brabants, de gulden van
26 claeskens, en dat hij van Vastenavond tot aan de afrekening 8 koopmansgulden schuldig was, die
niet direct betaald moesten worden. Cornelis zei dat de Raad had beslist dat de 19 gulden min 3
stuiver konden blijven staan totdat hij van Maurijs zou tappen. Deze wilde het niet toestaan.
Nr. 473

FOLIO:

167

DATUM:

10 december 1543

-Van Jochum van Ingen.
Catharina Henrijcx getuigt dat zij afgelopen winter door Jochum van Ingen, toen haar broodheer,
gestuurd is naar Cracht Woltersz, die toen woonde bij zijn broer Geert Crachtsz hier in Kampen, om
hem te manen namens Jochum voor de pacht die met Martini betaald moest worden. Zij meldt dat hij
haar wat geld heeft gegeven, waaronder 2 rijder, 2 stuivers voor 2 ph.g. en hiermee was Jochum niet
tevreden. Deze stuurde haar weer terug naar Cracht om te zeggen dat er 2 ph.g. ontbraken en dat het
geen goed geld was. Cracht antwoordde dat zij het geld terug moest geven en dat hij het in een ander
jaar wel goed zou maken.
Henrijck Rutgersz getuigt dat hij tijdens de oorlog in 1541 in maart door Jochum van Ingen gestuurd is
naar Elburg naar Cracht Woltersz en hem namens Jochum een brief heeft overhandigd en hem
gevraagd heeft of hij door wilde gaan zoals in de brief beschreven stond, met het land dat hij van
Jochum gepacht had en of hij het nog twee jaar wilde houden. Cracht bevestigde dit en Jochum
meldde dat hij zich geen zorgen moest maken over de pacht.
Nr. 474

FOLIO:

167v

DATUM:

11 december 1543

Bernt Brouwer getuigt dat hij omstreeks Pinksteren met Jochum van Ingen ging wandelen buiten de
Venepoort en dat hem daar toen een man tegemoet kwam uit Elburg, die zei tegen Jochum dat hij
ontboden werd door Cracht Woltersz, omdat deze het land dat hij huurde van Jochum niet langer
wilde pachten en dat hij de huur opzegde. Jochum van Ingen antwoordde dat Cracht het land gehuurd
had en niet van plan was daarmee op te houden. Hij nam de mededeling niet serieus.
Nr. 475

FOLIO:

167v

DATUM:

11 december 1543

-Tussen Johan van Wouw en Peter van Wieringen.
Claes Jansz en Jan Luytensz, gezworen dragers, getuigen dat zij ongeveer drie maanden geleden op
een zondag na OLV-dag, op verzoek van Johan van Wouw, bij Peter van Wieringen thuis een vat
Kamper joppenbier gehaald hebben en diezelfde dag naar Johan van Wouw hebben gebracht,
waarvan de belasting betaald zou worden.
Nr. 476

FOLIO:

168

DATUM:

11 december 1543

-Van het gevecht tussen mr Vrerick en Knijff uit Zwolle.
Henrijck Coepsz, Gerryt van Swoll en Jan Henrijcksz getuigen dat zij hun burgerwacht deden toen in
de Wijnkelder het gevecht tussen mr Vrerick de stadstimmermeester en Knijff uit Zwolle plaats vond.
Toen zij in de Wijnkelder waren, hoorden zij dat mr Vrerick en Knijff met een meester uit Utrecht
woorden hadden over kunst, terwijl ze in de Wijnkelder aan tafel zaten, o.a. met Herman Glasemaker.

103

gingen tekeer en getuigen hoorden dat er schamper tegen de stadstimmermeester werd gesproken.
Mr Vrerick zei daarom dat het erom ging dat de heren van Kampen het werk dat ze hadden
aanbesteed aan hem zouden moeten toekennen, dat zou veel geld gescheeld hebben, want het
zagen van het hout had al meer gekost. Omdat hij al begonnen was, hoopte hij het te mogen
afmaken. De andere kunstenaars spraken schamper over mr Vrerijck en deze stond haastig op van de
tafel, liet zijn knecht de lichten aansteken en wilde naar huis gaan. Getuigen melden dat Herman
Glasemaker hem terug riep, zij spraken enige woorden met elkaar en zagen dat Knijff van tafel was
opgestaan. Toen mr Vrerick weg wilde gaan, stak Knijff hem twee of driemaal met zijn getrokken mes
zodat mr Vrerick gedwongen was zich te verweren. De andere kunstenaars stonden op en liepen er
tussen door; de meester uit Utrecht kreeg een zwijnsspit en voegde zich in het gevecht, alsof hij hen
wilde scheiden.
Nr. 477

FOLIO:

168v

DATUM:

14 december 1543

Arent Reynertsz en Peter Jansz Cock getuigen dat zij afgelopen maandag boven voor het gerecht
gehoord en gezien hebben dat Cornelis Dubbeltsz door zijn voorspreker Kerstgen mr Reyner
Secretaris aangesproken heeft voor een bepaald geldbedrag, afkomstig van de koop van een huis. Mr
Reyner antwoordde dat hij wilde betalen vóór de volgende rechtsdag.
Nr. 478

FOLIO:

169

DATUM:

15 december 1543

-Tussen Herman Glasemaker en de procurator van Hulsbergen.
Engbert Rutgersz en Geert Borgersz, stadsdienaren, getuigen dat ongeveer vijf jaar geleden wijlen mr
Jan Glasemaker hen naar Hulsbergen gestuurd heeft met een brief voor de abt om hem te manen
voor zijn schuld van het glaswerk. Hij meldt dat de abt hen geen geld meegaf maar een reactie
schreef onder de brief die Jan Glasemaker hem had gegeven.
Peter Warnartsz getuigt dat hij de brief die mr Jan Glasemaker gestuurd had naar de abt van
Hulsbergen met zijn antwoord, had gelezen en dat het dezelfde brief betreft als boven is beschreven.
Henrijck Lenaertsz meldt dat hij op verzoek van wijlen mr Glasmaker, die toen ziek was, bepaalde
schulden heeft genoteerd die hem toekwamen, o.a. de schuld van de abt van Hulsbergen.
Nr. 479

FOLIO:

169v

DATUM:

15 december 1543

-Van Gerryt van Byselt, burger van Deventer.
Jan Vranckensz, Dyrck Jansz, Louwe Franckensz en Henrick van Ense getuigen dat zij aanwezig zijn
geweest in Kampen op de Welle, nu na Pasen, toen Gerryt van Byselt en Jan van Keyserscroer,
eveneens burgers uit Deventer, hen opgedragen hadden met hun gezellen 3 schepen, geladen met
wijn, naar Amsterdam te varen, waarvan de schippers waren Henrick Bul, Jan Petersz en Andries van
Deventer en waarvoor Gert Byselt hem 11 courante koopmansgulden betaalde. En toen een van de
schippers, Andries van Deventer, ook op het Diep kwam, waar hij niet over mocht, werd hem verteld
dat hij wat van de wijn over moest dragen. Tenslotte mocht hij doorvaren, maar liep aan de grond.
Hoewel de kooplui na hem niet wilden wachten, moesten zij met de twee andere schepen verder
zeilen en bovendien stuurden zij een seinschip naar schipper Andries en lieten hem vragen of hij wilde
helpen; hij antwoordde dat het niet mogelijk was omdat zij te weinig water hadden zij mochten wel
weg varen.
Nr. 480

FOLIO:

169v

DATUM:

16 december 1543

-Van Heyman Elegast.
Lysbeth Willems en Zwaene Lubberts getuigen dat zij in de hooitijd aanwezig zijn geweest, toen
Heyman Elegast van Lubbert Martensz 8 voer hooi kocht. Zij melden dat Heyman daarvoor 18 stuiver
Brabants zou betalen per voer, de stuiver van 15 plakken.
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Nr. 481

FOLIO:

170

DATUM:

8 januari 1544

-Tussen Jochum van Mullem en Willem van Campen.
Peter Vriese en Wessel Kistemaecker getuigen dat zij ongeveer twee of drie dagen geleden bij
Jochum van Mullem zijn geweest, waar Jochum met Willem van Campen, zijn compagnon, de in- en
verkoop afrekende van het bier dat zij samen hadden ingekocht en weer verkocht hadden. Hun
boekhoudingen stemden met elkaar overeen. Toen zij klaar waren, vroeg Jochum aan Willem of hij
hem niet 200 Jochumsdaaler had betaald om samen winst te maken en of Willem op zijn beurt niet
200 daalders zou inleggen? Willem antwoordde bevestigend en Jochum vroeg waar het geld was
gebleven, want hij had er niets van terug gezien. Willem zou met zijn boekhouding bewijzen dat hij het
bier daarvan had gekocht en Jochum was bereid dat te accepteren.
Daarna heeft Jochum van Mullem zijn compagnon Willem van Campen gevraagd of hij hem niet 100
ryder had geleend toen Willem naar Rostock ging, waarop deze vroeg hoe hij dat dan gedaan had; dat
was gebeurd d.m.v. de 1½ brouwte bier die hij uit Friesland had meegebracht, maar, volgens de
ander, kwam dat geld uit de algemene middelen. Jochum zei dat als hij het kon bewijzen, dan zou hij
het accepteren. Tenslotte zei Jochum van Mullem tegen zijn compagnon Willem dat het geld er moest
zijn, omdat de boeken het bewezen, het geld is ontvangen, het moet bij de een of de ander zijn. Maar
volgens Willem had Jochum de boeken bewaard. Jochum beloofde Willem dat hij hem geen deel zou
geven in de bieraccijns die hij geïnd had voor dit jaar en dat hij voor eigen profijt naar Rostock mocht
gaan. Willem vroeg weer waarom Jochum zijn documenten had genomen en hem schade had
toegebracht, waarop Jochum antwoordde dat dat later wel zou blijken. Willem wilde het er voor het
gerecht wel over hebben.
Nr. 482

FOLIO:

171

DATUM:

8 januari 1544

-Van Vrouwe Stegeman.
Alffert van den Vene en zijn vrouw Jacop[je] getuigen dat zij een aantal jaren geleden aan Otto
Stegeman en diens vrouw een stuk land verkocht hebben op de Oostermate bij Genemuiden voor 80
g.g. die geheel betaald zijn in contant geld en niet in goederen.
Nr. 483

FOLIO:

171

DATUM:

19 januari 1544

-Van Berent van MeppenFout! Bladwijzer niet gedefinieerd..
Gheert Baeck en mr Jacop van Graes getuigen dat wijlen Jan Droochscheerder hen op zijn ziekbed
aangesteld heeft, na zijn overlijden, als executeurs testamentair en momber van zijn vrouw Janneken
Droochscheerder, om toezicht te houden op zijn na te laten goederen. Zij melden dat wijlen Janneken
na haar mans dood, bepaalde erven, renten en goederen heeft verkocht buiten hun toestemming. Zij
heeft o.a. een erf in Heerde zonder hun toestemming verkocht.
Nr. 484

FOLIO:

171v

DATUM:

22 januari 1544

-Tussen Vrancke Claesz en Cornelis, de vrouw van Dirck Haerwever.
Ede Vriese en Hessell Jansz getuigen dat zij vóór de eerste vorst aanwezig zijn geweest bij Ede
Vriese, waar toen ook Vrancke Claesz en Cornelis, de vrouw van Dirck Haerwever, waren die
woorden met elkaar kregen over bepaalde appelen en noten, die zij door Vrancke Claesz naar
Groningen wilde laten brengen met zijn schip. Toen zij samen ongeveer 10 of 11 mengelen
Hamburger bier hadden gedronken, vroeg Vrancke Claesz aan Cornelis of zij het gelag wilde betalen,
dan zou hij haar de vracht kwijt schelden, want hij wist wel andere vracht. Cornelis ging hierin niet mee
en wilde normaal inschepen. Vrancke Claesz ging toen weg.
Nr. 485

FOLIO:

171v

DATUM:

-Van de Cellezuster.
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22 januari 1544

Jan Luytthensz, drager, getuigt dat hij een tijd voor Kerstmis zat te drinken bij Zwarte Wyngens met
drager Jan Jansz. Daar kwam toen zuster Lubbe, Cellezuster, die klaagde dat zuster Celie, haar
overste, door Jan Jansz geslagen was. Hij meldt dat hij gehoord heeft dat Jan Jansz zei dat ze haar
mond moest houden anders zou hij haar ook slaan, of zo iets dergelijks.
Nr. 486

FOLIO:

172

DATUM:

22 januari 1544

-Van Jacop Willemsz.
Gerryt Vranckesz getuigt dat hij een tijd geleden heeft zitten drinken bij Laurens Vriese met Jacop
Willemsz en Gysbert ten Appelen e.a.; hij meldt dat Jacop Willemsz en Gysbert onenigheid met elkaar
kregen over het gelag. Hij heeft gezien dat Jacop het schrijfplankje pakte en het naar Gysbert smeet,
maar hem niet raakte, voor zover hij kon zien.
Gysbert Louwensz getuigt dat hij er ook bij was en dat alles gebeurd is zoals Geryt Vrancke heeft
gezegd. Hij heeft evenmin gezien dat Jacop Willemsz zijn zwager Gysbert heeft geraakt.
Nr. 487

FOLIO:

172

DATUM:

23 januari 1544

-Tussen Willem van Campen en Jochum van Mullem.
Peter Vriese en Wessel Kistemaker getuigen dat zij gedaagd zijn op verzoek van Willem van Campen
om te getuigen over hetgeen zij gezien en gehoord hebben bij de afrekening tussen Jochum van
Mullem en Willem. Zij hebben gehoord dat Jochum zei tegen Willem, zijn compagnon, dat het geld
ergens moest zijn, omdat het als ‘ontvangen’ staat in de boeken; het moest bij de een of de ander zijn.
Willem antwoordde dat hij niet wist waar te zoeken en dat het geld en de boeken door Jochum
bewaard werden, zoals getuigen eerder gemeld hebben.
Cornelis Dubbeltsz meldt dat Jochum van Mullem tegen hem gezegd heeft toen ze onder de Clocke
liepen, dat hij het geld wist te vinden bij hem of bij Willem, zijn compagnon.
Nr. 488

FOLIO:

172v

DATUM:

24 januari 1544

-Tussen Remmolt Bischop en Wynolt Scheminck.
Andries Straetgen en Otto van Bommelen getuigen dat zij onlangs gingen wandelen onder de Clocke,
waar zij gehoord hebben dat Remmolt Bischop woorden had met Wynolt Scheminck, zijn landheer,
over een bepaald erf dat hij van hem huurde. Remmolt zei o.a. tegen Wynolt zijn landheer dat hij de
huur zou opzeggen over een jaar en dat Wynolt dan zo duur mogelijk kon verhuren. Wynolt
antwoordde dat hij er vrede mee had.
Nr. 489

FOLIO:

172v

DATUM:

24 januari 1544

-Van Lambert Harmensz.
Lubbert van Noorthoorn en Gerryt Vranckesz getuigen dat zij goed weten dat Lambert Harmensz door
wijlen Jacob Tymensz, schout in Emmeloord, twee jaar geleden ingehuurd is als goede en trouwe
schipper en knecht om zijn schip zo goed mogelijk te varen. Hij heeft part noch deel in het schip of de
lading, hij is alleen de schipper.
Nr. 490

FOLIO:

173

DATUM:

26 januari 1544

-Tussen mr Henrijck Barbier en Willem Smit.
Johan Kerckhoff en mr Claes Barbier getuigen dat zij een tijd geleden bij Luten thuis een moetsoen
gemaakt hebben over het meesterloon van Dirck Hoeffsmit voor de verwonding van Geert
Harnasmaker. Willem Smyt beloofde namens Dirck Hoeffsmit te betalen aan mr Henrijck Barbier 3
Jochumdaalder en de zoon van de vrouw van Dirck, zijn stiefzoon, beloofde Willem Smyt te vrijwaren.
Nr. 491

FOLIO:

173

DATUM:

106

26 januari 1544

-Tussen Michiel van Bysselen en twee vrouwen uit Zutphen.
Cornelis Claesz getuigt dat tijdens de laatste vijandelijkheden van Gelderland afgelopen zomer twee
vrouwen uit Zutphen bij hem gekomen zijn, in de tijd van het bestand in Zutphen, waarbij Michiel van
Bysselen met zijn adherenten aanwezig was. En toen hij thuis kwam, hebben de vrouwen hem verteld
hoe zij handel hebben gedreven met boter, kaas en zout, dat Michiel hen zou leveren binnen acht of
tien dagen in Elburg, als het bestand op de genoemde dagreis nog van kracht was. De vrouwen
gaven hem toen 5 Gelderse ryder mits Michiel met zijn gezelschap de genoemde goederen op de
afgesproken dag in Elburg zou leveren. Als de vrouwen dan niet aanwezig waren om de goederen in
ontvangst te nemen, dan zouden de 5 ryder vervallen aan Michiel van Bysselen. Als de goederen
minder opbrachten dan de investering, dan zouden de vrouwen hem ook eerlijk betalen.
Nr. 492

FOLIO:

173v

DATUM:

26 januari 1544

Johan Woltersz, onze burger, getuigt dat hij zich goed herinnert dat in 1541 in Riga, waar hij toen was
omstreeks Matheus Evangelist in de herfst, Henrick Schul, Jacop van Steenre en getuige Johan
samen zaten in hun kosthuis bij de waard, Peter Bemuynckhuysen; Berent Kuzer uit Zutphen zat in de
herberg bij Dirck Menynck en hij heeft via zijn neef de drie, Schul, van Steenre en Johan, bij hem laten
ontbieden om met hen de wijn te drinken die men hem had geschonken: goed gezelschap zonder
problemen. Genoemde Berent Kuzer werd echter na enige tijd onstuimig, sloeg met de vuist op tafel
en zei dat de duvel en de dood degene zou halen die niet billijk en rechtvaardig is en keek daarbij
naar Henrick Schul. Hij zei dit wel drie maal en tenslotte zei Henrick Schul dat geen van de
aanwezigen het zich aantrok, hij ook niet. Er ontstond enig geharrewar over de beschuldigingen en
tenslotte zei Berent dat hij hem bij Jan van Bommel had gebracht en dat hij daar zo gehandeld heeft
en dat zijn goede vriend, Henrick ter Laar, daarvan op de hoogte is. Henrick zei dat hij inderdaad bij
Jan van Bommel was geweest, maar dat hij liever bij de boedel was geweest. Hij heeft zich daar
eerlijk en correct gedragen en zijn vrouw Lude is bij de afrekening geweest; hoe Bommel zich
gedragen heeft, is bekend, daardoor is de twist ontstaan.
Nr. 493

FOLIO:

174

DATUM:

26 januari 1544

Henrick ter Laar getuigt dat hij Berent Kuzer in hetzelfde jaar waarin hertog Karel van Gelre gestorven
was, in Deventer sprak op de Brink, zonder enige problemen onderling en hij ging ook weg zonder
gedoe. Maar de onenigheid tussen Jan van Bommel en Henrick Schul heeft getuige samen met
Henrick Hodde in der minne opgelost, waarvan een document is gemaakt. Verder weet getuige niets
anders van de zaak, noch of Henrick Schul iemand beledigd heeft.
Nr. 494

FOLIO:

174v

DATUM:

28 januari 1544

-Van Frans Turffdrager.
Thys Koelgreeff getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden heeft horen zeggen dat Frans
Turfdrager onenigheid heeft gehad met Marryken, zijn geliefde, zodat zij er ziek van werd en toen
Frans zijn mes greep, greep zij ook naar het mes; Frans pakte het mes aan de scherpe kant zodat hij
zich zelf in de hand sneed.
Nr. 495

FOLIO:

174v

DATUM:

29 januari 1544

Mr Henrick Alendunck, stadschirurgijn, getuigt dat jfr Wolffs hem gisteren om 9 of 10 uur ontboden
heeft bij haar thuis in haar kamer en hem haar rechteroog liet zien dat vol bloed zat. Zij depte het als
een wond en haar fluwelen kleed was met bloed bevlekt, zo ook haar omslagdoek die op tafel lag. Ze
zei dat alles veroorzaakt was door de boosheid van de weduwe van Jacob Hoff die haar dit in de OLVkerk had aangedaan.
Jfr Gese Croes (?) getuigt dat zij in het portaal van de OLV-kerk stond met haar nicht jfr Wolffs, toen
haar nicht van Oenden kwam, hen goedemorgen wenste en tegen nicht Wolffs zei dat zij door haar
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dienstmaagd was ontboden om te praten en zij vroeg dus haar te zeggen wat zij over haar gezegd
zou hebben en nicht Wolffs antwoordde dat ze dat zelf wel wist. Nicht van Oenden zei dat ze het heilig
sacrament wilde ontvangen en dat zij niets over haar gezegd had, maar volgens de ander waren er
mensen in de kerk die beweerden dat zij met nicht van Erp had gesproken enz. Jfr Wolffs wilde nog
steeds niet zeggen wat er gezegd was, wat nicht van Oenden deed zeggen dat ze dus wel zou liegen.
Jfr van Oenden hield haar nog steeds vast bij haar mantel en na nog meer geharrewar was jfr Wolffs
erg in de war en beefde.
Nr. 496

FOLIO:

175v

DATUM:

29 januari 1544

-Van Frans Turfdrager.
Mr Gabriel Barbier getuigt dat hij de wond van Frans Turfdrager aan zijn vinger heeft verbonden; hij
kan daaruit niet anders concluderen dan dat Frans zelf het mes aan de scherpe kant heeft vastgepakt,
zoals hij ook door anderen heeft horen zeggen.
Rutger Smyt getuigt dat hij gezien heeft dat Marrijken Frans Turffdrager met haar vuisten sloeg en zijn
‘brekenvelder’ pakte, Frans wilde zijn mes terugpakken en zij trok het uit zijn hand. Zij nam toen een
steen en gooide die naar hem. Getuige heeft niet gezien dat Frans zich verweerde.
Nr. 497

FOLIO:

175v

DATUM:

1 februari 1544

-Van Willem Volckertsz en Jochum Mullem.
Wolff Schoemaecker getuigt dat Jochum van Mullem ongeveer acht dagen geleden tegen hem heeft
gezegd over de kwestie tussen Jochum van Mullem en Willem Volckertsz, dat het geld is ontvangen
en dat het in Willems bureau moet zijn of in het zijne.
Nr. 498

FOLIO:

176

DATUM:

4 februari 1544

-Tussen Gerryt van de Wolde en Jacop Henrijcxsz.
Mr Jacop van Graes en Willem Dirxsz, stalknecht, getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden
aanwezig zijn geweest in de Gulden Arent, met Tyman van den Veen Evertsz, schout in IJsselmuiden,
n.l. Willem als overman en Jacop van Graes en Tyman als zegslui, gekozen door beide zijden, omdat
Gerryt van de Wolde en Jacop Henrijcxsz samen onenigheid hadden over een paard, dat Jacop had
gekocht. Getuigen hebben in die kwestie een uitspraak gedaan: Jacop Henrijcxsz zou Gerryt voor het
paard 12 ph.g. en het gelag.
Nr. 499

FOLIO:

176

DATUM:

4 februari 1544

-Tussen priester Berent in Eune en Lambert Diesmers.
Jan Henrijxsz die nu op de Kruishoop woont, getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden in Welssen
gewoond heeft met Steven Berentsz en dat hij goed weet dat priester Bernt in Eune terzelfdertijd had
aangenomen vijf paarden te weiden op zijn land. Lambert Diesmers uit Eune had die paarden een
nacht opgesloten in zijn stal en daarna heeft hij de paarden op de dijk laten lopen zodat ze
weggelopen zijn. Voordat Lambert de paarden in zijn stal had opgesloten, zijn Lambert en Berent naar
Steven Berentsz gegaan, zijn broodheer, en hebben hulp gevraagd om de paarden naar de overzijde
van de IJssel te jagen; zij melden dat niemand Steven en Berent heeft willen helpen.
Nr. 500

FOLIO:

176v

DATUM:

4 februari 1544

-Van Jonge Reyner.
Cornelis de Goyer, Cornelis Stuvesant en Reyner Vriese getuigen dat zij omstreeks St. Maarten op
het schip van Jonge Reyner geweest zijn aan de Welle in Deventer, komend uit Amsterdam. Zij
hebben o.a. helpen lossen met de hefboom een vat zeep toebehorend aan ene Daem, wonend in
Deventer bij de Zandpoort. Zij melden dat de karreman die het vat aannam zijn wagen niet goed had
vastgezet, want toen hij het vat op de wagen wilde plaatsen, is het gevallen en in de IJssel gerold.
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Nr. 501

FOLIO:

177

DATUM:

6 februari 1544

-Van Trude Zweers en Bye Geerts.
Femme Thys getuigt dat zij acht of tien dagen geleden aanwezig is geweest voor de deur van Trude
Zweerts, waar zij gezien en gehoord heeft dat Bye Geerts aan Trude vroeg waarom zij gezegd had dat
zij een beddenlaken had gestolen en twee hoofddoeken. Trude antwoordde dat ze een diefachtige
hoer was en maar naar Lambert Santvoerder moest gaan, waarop Bye zei dat hij geen misdadiger
was.
Agnes Peters getuigt dat zij, toen zij naar het lof wilde gaan, hoorde dat Trude Zweers tegen Bye zei
dat ze, als diefachtige hoer, maar naar Lambert Santvoerder moest gaan en dat Bye antwoordde dat
hij geen misdadiger was.
Nr. 502

FOLIO:

177

DATUM:

6 februari 1544

-Van Peter Baertscheerder uit Zutphen.
Arent Zomerdijcker getuigt dat hij onlangs in Zutphen heeft gelegen als luitenant van Wolter
Messemaecker waarbij ook Kindt van Campen aanwezig was. Hij weet heel goed dat Kindt van
Campen eerlijk afgerekend heeft met zijn waard, Peter Baertscheerder uit Zutphen en dat hij hem
37½ ph.g. schuldig was. Hij meldt dat de schrijver van Wolter Messemaecker niet meer heeft
genoteerd dan 37½ karolus gulden en dat Wolter Kindt van Campen niet meer dan hetzelfde bedrag
t.b.v. Peter Baertscheerder heeft ingehouden en heeft betaald.
Nr. 503

FOLIO:

177v

DATUM:

6 februari 1544

-Van Willem van Campen over de mede.
Gheert Backer, verver, getuigt dat Willem van Campen en Johan Berntsz in 1543 samen mede
hadden gekocht en daarvan vier balen in Zwolle hadden verkocht, waarvoor de kopers hen bedankten
en zes balen waren in Kampen gebleven. Getuige heeft daaruit de beste twee balen gekozen die
Willem naar Rostock heeft gebracht.
Thonis Verwer getuigt dat hij van de vier balen die overbleven er ook nog één gekocht heeft, waarover
hij tevreden was, want het was goede koopmanswaar.
Nr. 504

FOLIO:

177v

DATUM:

6 februari 1544

Johan Berntsz getuigt dat hij in mei in Bergen op Zoom in Brabant gekocht heeft van Vincent de Smidt
10 gewone balen van de vier keurmerken. Hij heeft daarvan een document ontvangen geschreven
door Vincent Smidt en dat heeft hij doorgegeven aan Willem van Campen.
Thonis Verwer getuigt dat hij daarbij aanwezig is geweest en gezien heeft dat Vincent het document
schreef, waarin stond dat hij verkocht had aan Jan Berntsz, schoenmaker, 10 gewone balen van de
vier keurmerken, n.l. vooral uit Tholen en Reimerswaal. En dat alles waarachtig was wat hij
geschreven en ondertekend had.
Nr. 505

FOLIO:

178

DATUM:

8 februari 1544

-Tussen Jan Muller en mr Geert Clockgieter.
Herman Timmerman getuigt dat mr Gheert Clockgieter hem met Pasen had opgedragen om zijn
molen in de Hagen bedrijfsklaar te maken en dat hij de molen drie weken voor Pinksteren in orde had
gemaakt. Ongeveer een maand voor St. Michael brak een roede van de molen en getuige heeft dit
weer gerepareerd, waardoor de molen veertien dagen stil heeft gestaan. Acht dagen voor Kerstavond
is de andere roede ook kapot gegaan zodat de molen sindsdien niet heeft gemalen.
Bernt en Thonys Touwslager getuigen dat alles gebeurd is zoals Herman heeft getuigd.
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Bernt Muller getuigt dat hij aanwezig is geweest bij mr Gheert Clockgieter toen Jan Muller de molen in
de Hagen van mr Gheert huurde bij dezelfde gelegenheid en op dezelfde voorwaarden als getuige de
molen had gehuurd, n.l. per jaar voor 22½ g.g. en de molen begon te malen een week na Pasen.
Nr. 506

FOLIO:

178v

DATUM:

8 februari 1544

-Tussen Jochum van Mullem en Willem Volckersz.
Thys Claesz en Jan Luythensz getuigen dat zij vaak gezien hebben dat Jochum van Mullem en Willem
Volckersz met elkaar en met anderen in de accijnskamer(?) speelden om geld, maar waar dat geld
vandaan kwam, weten zij niet.
Nr. 507

FOLIO:

178v

DATUM:

11 februari 1544

-Van Alyt Draecks en Geertruyt Syches.
Hughe Rijx, de knecht van Goosen Thomasz, getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden gezien
heeft dat Sychye Vriese in de Kuinre een portie brasem, spiering en ongeveer 5 haringen gekocht
heeft, die hij vanuit de Kuinre met een slee hier naar Kampen gebracht heeft naar de brug.
Goosen Thomasz getuigt dat hij gezien heeft dat Hughe, zijn knecht, met Syche Vriese uit en thuis
gekomen is.
Nr. 508

FOLIO:

179

DATUM:

11 februari 1544

Jacob van Driehuysen getuigt dat hij goed weet dat Dapper uit de Kuinre hem een brief heeft
geschreven vanuit Utrecht, waar hij als soldaat lag, om hem te vragen of hij zijn schip hier in Kampen
kon aanleggen, alsof het zijn eigen bezit was. Daarna schreef hij nog dat Jacob zijn schip naar
Holland moest brengen, maar toen hij dat wilde doen, bleek er geen spriet te zijn, die had Gerrytken
Pynt eruit gehaald, toen hij op de hoogte werd gebracht van bepaald timmerwerk. Jacob kon zonder
spriet niet varen en liet het schip hier liggen; verder weet hij niets.
Cornelis van Gelre getuigt dat Gerrytken Pynt bij hem is gekomen en de spriet wilde lenen van het
schip van Dapper om daarmee naar Holland te zeilen. Cornelis antwoordde hierop dat hij daar geen
opdracht toe had. Maar hij hield hem voor dat Dapper wel tevreden zou zijn met “avontuur”.
Nr. 509

FOLIO:

179v

DATUM:

11 februari 1544

-Mr Godtschalck ten Indijck.
Cornelius Meusz, secretaris, getuigt dat mr Godtschalck ten Indijck als gevolmachtigde van de stad
Wilsum in 1542 een rechtsvordering namens de Raad heeft ingediend tegen Jacob van den Kercken,
volgens het vonnis van de stad, en dat Jacob als bescherming van zijn rechten door priester Goesen
van Voerst ettelijke zegels en brieven betrekking hebbend op het land van het gasthuis van Wilsum bij
de rechtbank had ingebracht. In diezelfde tijd omstreeks Symon en Judas Thaddeus, kwam mr
Godtschalck bij getuige in de schrijfkamer met Jacob van den Kercken omstreeks 2 uur ’s middags, in
aanwezigheid van Jan Schepelaer, Henrick Kuynretorff en mr Gheert Glauwe, om te melden dat hij
met Jacob had afgesproken dat hij alle rechten van Jacob zou overnemen en hij liet getuige een
moetsoen lezen geschreven door Claes Witte, schout van Kampen; hij wilde daarna alle brieven en
zegels hebben die Jacob bij het gerecht had ingebracht via priester Goesen van Voerst. Getuige sloot
zijn mand waarin de brieven waren opgeborgen af en overhandigde die aan mr Godtschalck met
toestemming van Jacob van den Kercken in aanwezigheid van de Raadsvrienden.
Nr. 510

FOLIO:

180

DATUM:

12 februari 1544

-Van het Bolwerk in de Hagen.
Johan van Graffhorst en Thonis Touwslager getuigen dat zij onlangs gezien hebben dat onderstaande
personen met hen aan het Bolwerk in de Hagen hebben helpen afbreken: Onduitsche Hans, Pekel
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Henrick, Geerlich opte Steendijck, Henrijck Drager, Dirck Drager uit Brunnepe, Jonge Lacherkens,
Claes alias Jan Lacher, Arent Timmerman, Jan Muller, Bernt Touwslager, Dirck Touwslager en Jan
Vlashaer.
Nr. 511

FOLIO:

180

DATUM:

11 februari 1544

-Van de mensen uit Kamperveen.
Mr Reyner Bogerman uit Dokkum getuigt dat hij zich goed herinnert dat de Burgemeester en de Raad
van de stad Kampen hem ongeveer in 1505 of 1506 als secretaris gestuurd hadden met de credentie
en kopieën van de privilegies van de ingezetenen van Kamperveen naar de vorst Heer Frederijck,
bisschop te Utrecht, geboren markgraaf te Raden in Duurstede. Toen hij de credentie met de
boodschap en de privilegies van Kamperveen aangehoord had, maakte hij enige aanmerkingen en zei
dat het vijandig was te zien dat de boeren de dupe waren en het hele land zal betalen. Bij het
weggaan zei de vorst dat hij de armen uit Kamperveen niet wilde krenken en dat hij genegen was, zo
als zijn voorvaders, hen onverminderd te laten onderhouden en gebruiken en deze beslissing is door
mr Reyner gerapporteerd.
Nr. 512

FOLIO:

180v

DATUM:

13 februari 1544

-Van de algemene karveelschippers.
Jacop Reynersz, Dirck Johansz en Tyman Jansz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Jonge
Reynersz toen de algemene karveelschippers vergaderden. Zij hebben gezien en gehoord dat
schipper Jacop Gerrytsz aan de maatschap bekende 800 gulden schuldig te zijn vanwege goederen
die hij vervoerd had.
Nr. 513

FOLIO:

180v

DATUM:

13 februari 1544

DATUM:

13 februari 1544

-Van Lubbert van Geelmuden.
[doorgehaald, zie volgende akte ]
Nr. 514

FOLIO:

181

-Van Lubbert van Geelmuden.
Evert van Dulman en Tyman Berntsz getuigen dat er in maart ongeveer in Hamburg onenigheid is
geweest tussen onze burger Lubbert van Geelmuden enerzijds en Geert Noormans, dienaar uit
Amsterdam anderzijds over een bepaalde vracht, die Lubbert van Geelmuden van Geert Noormans
dienaar eiste. Beide partijen hebben de onenigheid overgedragen aan getuigen, want Geert
Noormans dienaar had in Hamburg zijn lading aangebroken en uit het schip van Lubbert van
Geelmuden bepaalde goederen verkocht, mede omdat Lubbert de goederen niet in Amsterdam
leverde.
Zo hebben zij als gekozen zegslieden een uitspraak gedaan: Lubbert van Geelmuden zou op de hele
vracht 26 karolus gulden laten vallen en 1 koopmansgulden betalen voor het gelag en zij melden dat
Geert Noormans dienaar Lubbert de gehele vracht aan geld en hout betaald heeft minus de 26
karolus gulden, behalve de 11½ koopmansgulden die Lubbert nog restten.
Nr. 515

FOLIO:

181v

DATUM:

14 februari 1544

-Tussen Thonis Jansz en wijlen Geert Schoemaecker.
Geert Backer getuigt dat hij afgelopen zomer op het schip van Willem van Oij is geweest om naar
Spanje te varen. Toen ze in Engeland voor Dartmouth lagen, kwamen wijlen Geert Schoemaecker als
bussenschutter en andere bootgezellen op het schip. Willem van Oij was aan land gegaan en diens
zoon Wynolt ging naar de bussenschutter en wilde wat kruit hebben in een buisje, maar de
bussenschutter wilde het niet geven. Peter IJsbrantsz zei toen tegen Joost van Ens dat hij naar de
bussenschutter moest gaan, maar deze weigerde eveneens. Peter ging toen zelf naar de
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bussenschutter met het buisje, maar de bussenschutter wilde het hem ook niet geven. Volgens Peter
zou de schipper hem geen kruit weigeren als hij aanwezig was geweest. Peter heeft toen het kruit zelf
genomen en is met zijn buis vol kruit naar de voorplecht gegaan bij Thonis Jansz, de schieman. Daar
kregen ze vuur en ze wilden een beetje spelen. Het buisje is in brand gevlogen en het vuur liep langs
de rand van het schip tot aan de plaats waar de bussenschutter zat, waar het kruit in brand vloog
evenals de bussenschutter. Als Geert Backer niet gevallen was, zou hij ook verbrand zijn. Getuige
meldt dat de bussenschutter gewond was door de brand en een hekel had aan Peter IJsbrantsz.
Willem Thymensz, Jan Dircksz de oude en Jan Dircksz de jonge getuigen dat zij ook met Willem van
Oij gevaren hebben en zij hebben gehoord dat de bussenschutter, Geert Schoemaecker, tegen Peter
IJsbrantsz zei toen hij brandwonden had dat hij niet met dat buisje had moeten spelen.
Heyman Wichersz getuigt dat hij schrijver is geweest op het schip van Willem van Oij en gehoord
heeft dat wijlen Geert Schoemaecker op zijn sterfbed bij Cales Males in Andalusie, ondanks zijn
brandwonden, zei dat Peter Ysebrant de oorzaak was van de brandwonden. Hij wilde hem niet
vergeven op zijn sterfbed, als er geen verzoeken waren geweest van getuige, van Rotger Berens uit
Genemuiden en van de waard uit Andalusie.
Nr. 516

FOLIO:

182v

DATUM:

14 februari 1544

-Tussen Geert Gyse en Peter Evertsz.
Johan Thonisz, Rycolt Kerckhoff, Henrijck van Voorst en Claes Kerstgensz getuigen dat zij een tijd
geleden op verzoek van Geert Gyse met hem naar Peter Evertsz zijn gegaan, om te vragen of hij wat
geduld wilde hebben met het geld dat hij hem schuldig was. Johan Thonisz zou Geert namens hem 2
ph.g. geven van 24 plakken de stuiver en Geert Gyse zou daarna direct naar Bremen varen. Bij
terugkomst, zou Geert Gyse Peter nog 1½ ph.g. geven, die Johan Thonisz ook betaald heeft. Daarna
zouden zij bij elkaar komen om te zien of ze het konden regelen.
Nr. 517

FOLIO:

182v

DATUM:

15 februari 1544

-Van Wessel Maler.
Zuster Femme Johans in het Buitenconvent en zuster Cunere getuigen dat ongeveer zes jaar geleden
wijlen Cornelis[v], [vrouw van] Henrijck Watermans 16 g.g. op verzoek van Henrijcks moeder, geleend
heeft die haar door Wessel Maler en diens vrouw Yde betaald zijn, m.u.v. 2 g.g. en 10 stuiver van het
geld waarvoor zij van Wessel en Yde nog een bed als onderpand hebben.
Nr. 518

FOLIO:

183

DATUM:

15 februari 1544

-Tussen Bernt van Meppen en Jan Berntsz.
Arent Lubbertsz, Hans Petersz en Willem Blomme getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden
aanwezig zijn geweest bij Luten, waar zij als gekozen moetsoenslieden een bemiddeling hebben
gedaan tussen Bernt van Meppen enerzijds en Jan Berntsz anderzijds, over een maatschap die zij
met elkaar hadden in Oostland. Er werd besloten dat Johan Berntsz aan Berent van Meppen 28
Jochumsdaalder zou geven en daarmee zou de maatschap geheel zijn beëindigd.
Nr. 519

FOLIO:

183

DATUM:

15 februari 1544

-Tussen Bernt van Meppen en de weduwe van Gysen Haecken.
Geert van Hasselt getuigt dat Bernt van Meppen en wijlen Gyse Haecken samen een maatschap
hadden in ossen en hij weet heel goed dat zij uitgegeven hebben in Antwerpen aan ossen en paarden
de volgende bedragen: 300 ryder min 3, nog 6 ryder, 18 ryder, nog 11 ph.g., 6 ryder. Het is niet
uitgesloten dat zij meer hebben uitgegeven, maar dat weet getuige niet meer, want het is al drie jaar
geleden. Met de ossen zijn zij samen naar Brabant gegaan waar zij ze verkocht hebben. Getuige weet
niet wie het geld van hen beiden heeft ontvangen.
Nr. 520

FOLIO:

183v

DATUM:

112

15 februari 1544

-Van Bartolt Evertsz.
Thonis van Deventer getuigt dat hij afgelopen maandag namens zijn heer, Jan van Bolten, Bartolt
Evertsz gerechtelijk heeft aangesproken voor een taeke wijn, wat Bartolt niet wilde accepteren, terwijl
getuige wilde bewijzen dat Bartolt de wijn had laten halen. Ze hielden ermee op en toen ze elkaar de
volgende dag op straat tegenkwamen, vroeg getuige hem of ze wel verder zouden gaan voor het
gerecht en Bartolt antwoordde dat het zo niet gegaan was etc. etc. Ze losten het samen wel op en
zouden niemand er iets over zeggen.
De Sallemaker(?) is naar zijn heer gegaan en getuige zei tegen Henrijck Sallemaker dat hij van Bartolt
het geld had ontvangen waarvoor hij naar de rechtbank was gegaan. Bartolt heeft ook iemand naar
hen toegestuurd om te zeggen dat de taeke wijn moest worden doorgehaald, omdat die al betaald
was.
Nr. 521

FOLIO:

184

DATUM:

15 februari 1544

Jacob[je], de weduwe van Albert van Nymwegen, getuigt dat zij goed weet dat Lubbert Stockman in
1538 op Allerheiligen uit Kampen vertrok en zij weet ook dat Lubbert Stockman Griete Cremers niets
schuldig was, maar wat hij haar vóór die tijd schuldig was, daarvoor kreeg zij een harnas met een
ringkraag.
Herma, de weduwe van Jan van Oltzende, getuigt dat zij zich goed herinnert dat haar overleden man
Griete geen bonnet schuldig was van 22 stuiver en evenmin 4 stuiver daarop betaald heeft. Haar man
is nu drie jaar dood en Griete heeft haar niet meer gemaand. Maar haar man heeft wel gezegd op zijn
sterfbed dat hij Joachym Schoemaecker geld schuldig was, Griete Cremers noemde hij niet.
Nr. 522

FOLIO:

184

DATUM:

16 februari 1544

Gossen Jansz getuigt dat hij Marriken Peters uit Ens omstreeks Pasen twee jaar geleden 20 ph.g.
betaald heeft, afkomstig van een potschip dat hij van haar gekocht had. Het jaar daarna in 1542 met
Pasen heeft Gossen weer 20 ph.g. betaald; hij heeft aan niemand anders dan aan Marriken betaald.
Nr. 523

FOLIO:

184v

DATUM:

16 februari 1544

Peter Ysbrantsz getuigt dat hij aanwezig is geweest op het schip van Willem van Oij, in Engeland in de
haven van Wight en dat hij zag dat de scheepsjongen aan bakboord bij het boeitouw zat; er zat een
hond bij hem. De kok kwam en zei ‘daar zit hij met zijn maatje’ en pakte een hamer en sloeg op de
plek waar de hond zat en de schieman zei toen tegen de scheepsjongen dat hij naar de
bussenschutter moest gaan om wat kruit te vragen. De jongen vroeg of Joest, de zoon van Jan van
Ensz, naar de bussenschutter mocht gaan, maar deze wilde het kruit niet geven. Tenslotte werd Peter,
een goede kennis, gestuurd en deze kreeg van de bussenschutter het kruit. Hij bracht het naar de
voorplecht en de scheepsjongen nam wat vuur mee, waardoor een vonk ontstond en de
bussenschutter brandwonden opliep. De hond stond niet in brand.
Joest, de zoon van Jan van Ensz, getuigt hetzelfde, maar hij heeft niet gezien hoe het vuur in het kruit
kwam.
Nr. 524

FOLIO:

185

DATUM:

18 februari 1544

-Van Eefze Strijprock.
Mechtelt Dirix, meer dan 70 jaar oud, Griete Johansdochter, ongeveer 60 jaar oud, getuigen dat zij
een stadsdienaar gekend hebben, ene Johan Gruyter, en dat Johan meerdere kinderen had, o.a. een
echte zoon, die in Groningen woonde en die algemeen genoemd werd Gruyter Wijntapper. Deze
Gruyter Wijntapper had een echte zuster, Mette genaamd, die getrouwd was met Johan Strijprock,
onze burger, die een nu nog in leven zijnde dochter nagelaten heeft, genaamd Eefze Strijprock, en
deze Eefze is een echte erfgename van Gruyter Wijntapper, haar oom. Gruyter Wijntapper was in
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Groningen getrouwd en beide echtelieden zijn inmiddels overleden, maar waar hun kinderen gebleven
zijn, weten getuigen niet. Zij hebben wel horen zeggen dat wijlen Gruyter Wijntapper in Zeeland een
getrouwde dochter had genaamd Belie.
Anna Tripmaecker, 44 jaar, weduwe van Jacop Tymensz, getuigt dat zij de overleden moeder van
Eefze, Mette Strijprock, gekend heeft en bij haar heeft gewoond en dat Eefze een echte dochter is van
Mette en dat ze de naam van haar vader draagt: Strijprock en de voornaam van haar moeder: Eefze
Gruyters.
Nr. 525

FOLIO:

185v

DATUM:

19 februari 1544

Rotger Willemsz en Jaspar van Wou getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden aanwezig zijn
geweest bij Henrick in de Barsse, waar zij in aanwezigheid van wijlen Gyse Haeke en Berent van
Meppen allerlei zaken hebben afgerekend, van de ossen, de lakens en het geld dat Berent aan Gyse
geleend had. Berent kreeg nog van Gyse 4 ryder gulden en van Willem Vaalken 6 ph.g., want volgens
hem had hij van Willem niet meer dan 50 g.g. ontvangen; er stond nog een handtekening van
Lodewych van Bonschoten voor 51 ph.g. en nog bij de naam Geert Pynynck 12 ph.g. en 1 oord; nog 1
ph.g. van Andries Welpendorp ongedeeld; Berent zou Gyse nog geven 1 Joachimsdaalder voor de
onkosten van het manen, dit hadden zij indertijd in een cedule beiden ondertekend in het bijzijn van de
getuigen.
Verder getuigt Jaspar van Wou dat hij, in aanwezigheid van Geert van Hasselt in de Wijnkelder, na
deze afrekening nog een andere afrekening heeft gezien tussen Gyse en Berent van de vette ossen,
waarbij Berent van Gyse 19 ryder en 1 oord toekwamen, verder nog 26 koopmansgulden en 10
stuiver, nog 3 ph.g. en Gyse had tegoed van Berent 16 koopmansgulden en 6 ph.g.
Nr. 526

FOLIO:

186

DATUM:

20 februari 1544

-Van Herman Jansz in de Hagen.
Arent van den Heyden en Dirck Dronter getuigen dat zij zondag gezien hebben dat Wolter Gerbrantsz
dronken bij Herman Jansz kwam aanlopen. Herman heeft Wolter met een loden knots tegengehouden
en getuigen hebben niet gezien dat Hermen met de knots geslagen heeft of hem heeft geraakt. Zij
melden dat Herman en Wolter met elkaar in een tuin zijn gevallen, waarbij Wolter per ongeluk een
verwonding door een tak heeft opgelopen.
Nr. 527

FOLIO:

186

DATUM:

21 februari 1544

Herman Dircksz en zijn vrouw Kathrijne getuigen dat Jacop van Graes een tijd geleden met Goosen in
de Waskeerse zat te drinken, voordat Goosen met mr Jacop van Graes onenigheid kreeg over zijn
dienstmaagd thuis boven de poort. Mr Jacop beloofde Goosen met zijn dienstmaagd 3½ el grijs laken
te geven en de boete van twee lakens die voor in de vensterbank lagen. En als Goosen de boete niet
wilde hebben, dan kreeg hij niets.
Geert van Aemstell getuigt hetzelfde.
De vrouw van Herman Dirixsz Korthwijne en Gheert van Aemstell getuigen dat zij geen laken gezien
hebben dat mr Jacop Goosen heeft aangeboden.
Nr. 528

FOLIO:

186v

DATUM:

23 februari 1544

Henrick Giesbertsz en Willem Ricoltsz getuigen dat zij gisteren bij Johan Vette geweest zijn, waar zij
gezien en gehoord hebben dat Johan van Laurens van Delden een rente van 5 h.p. per jaar kocht
voor 10 ryder en 50 schreckenberger, per stuk van 4 stuiver Brabants, de stuiver van 14 plakken en 1
ryder over het geheel. Johan Vette zei toen dat Laurens om 9 uur zou komen om zijn geld te
ontvangen en dan gelijk de overdracht zo doen.
Nr. 529

FOLIO:

186v

DATUM:

114

23 februari 1544

-Van Peter van Wyringen
Tys Claesz en Herman Jansz alias Brouwer getuigen dat zij woensdag aanwezig waren bij Geertken
Backer, op de hoek van Jan van de Vechts steeg, waar Albert van Wyringen aan de dienstmaagd des
huizes vroeg waar het bed was gebleven dat in de lege bedstee lag in de droogkamer. De
dienstmaagd antwoordde dat Lambert het uit huis had gehaald en dat getuigen zonder bed weggingen
omdat Peter hen had geroepen om te helpen dragen.
Nr. 530

FOLIO:

187

DATUM:

27 februari 1544

Jacob Claesz en Herman Hero getuigen dat Peter van Wyringen met Henrick Baers, de man van
Geertken Backer, onenigheid hadden over een schuld afkomstig van weit en andere zaken; zij hadden
hun recht gehaald en beide getuigen hebben de zaak in der minne opgelost, zodat Peter hem de tijd
van veertien dagen of drie weken zou toestaan zonder rechtsvordering en dan zouden de goederen
van Henrick en diens vrouw in het huis blijven staan zoals Albert van Wyringen, Peters zoon,
terzelfdertijd in aanwezigheid van getuigen, ze had beschreven. Tijdens het schrijven vroeg Peter om
hoeveel bedden het ging, waarop Henrick antwoordde dat het er twee waren, maar Geertken Backer
zei dat het er drie waren. Verder meldt Jacob Claesz alleen dat Geertken nog bekende dat er twee
zilveren lepels waren, die Albert ook noteerde.
Nr. 531

FOLIO:

187

DATUM:

28 februari 1544

Arent van Holtzende en Henrick van Diepholt getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden bij
Henrick Dillen in de Barsse zaten waar ook mr Hermansz de Secretaris was. De dienstmaagd van mr
Geert kwam om ongeveer 12 uur en zei tegen mr Geert dat hij naar de kamer moest komen, maar hij
moest zijn glas nog leeg drinken. De dienstmaagd kwam weer om te zeggen dat mr Geert bij Elart
Cromme moest komen. Mr Geert zei dat hij wel wilde komen maar maakte geen aanstalten, waarop
de dienstmaagd enige kwade woorden tegen hem sprak. Henrick van Diepholt zei dat ze hem wilde
beledigen.
Anna, de maagd van Henrick Dillen en ook zijn dienstmaagd Marriken, Zwane Rotghers en Sybrant
Henrixdr getuigen dat zij in de Barsse waren en hoorden dat de dienstmaagd van mr Gheert de
Secretaris ’s avonds op afgelopen Petri vroeg aan de waardin of zij ook gehoord had dat mr Gheert zo
lelijk vloekte en zij had dat inderdaad ook gehoord en de maagd zei dat ze dan allemaal logen.
Henrick Dillen, de waard, voegde zich bij hen en vroeg of hij ook loog en de dienstmaagd beaamde
dit. Hij zei haar enkele malen het huis uit te gaan en omdat ze dat niet wilde, pakte hij een tang en
sloeg naar haar, maar hij raakte haar niet.
Nr.532

FOLIO:

187v

DATUM:

28 februari 1544

-Van Lubbert van Enss en Egbert Croeser.
Mr Geert van Wou getuigt dat hij op dinsdag, Vastenavond, met Egbert Croeser en anderen zat te
drinken in de Wijnkelder en dat Lubbert van Enss Egbert Croeser een dobbelspel bracht die Lubbert
verloor. Lubbert en Egbert kregen daar onenigheid over en Lubbert wilde dat Egbert hem het geld
weer terug gaf, maar Egbert zei dat hij het eerlijk had gewonnen. Lubbert ging naar huis en haalde zijn
mes en toen hij terug was in de Wijnkelder werd er geroepen, pas op, Lubbert is weer terug. Egbert
stond op en ging hem met zijn mes tegemoet, maar ze werden van elkaar gescheiden. Getuige heeft
niet gezien dat iemand zijn mes had getrokken, maar er werd in de Wijnkelder gezegd dat Croeser
Lubbert wilde doodsteken.
Hermen Glasemaecker getuigt zoals hierboven en verder meldt hij dat toen Croeser van tafel opstond
om Lubbert tegemoet te gaan, hij ook opstond en hielp om Lubbert tegen te houden, hij heeft niet
gezien dat iemand zijn mes had getrokken.
Nr. 533

FOLIO:

188v

DATUM:

115

28 februari 1544

-Van de wijnknecht en Evert van Enss.
Thonis van Voert en Henrick Jansz getuigen dat zij afgelopen dinsdag ook in de Wijnkelder waren en
toen Evert van Enss een handgemeen met de wijnknecht had gehad, kwam Evert bij getuige aan tafel
zitten en liet hem twee stopmessen zien, waarvan hij zei dat de wijnknecht ze naar hem had gegooid.
Meer hebben getuigen niet gezien.
Nr. 534

FOLIO:

188v

DATUM:

28 februari 1544

-Van Berent Touslager.
Johan Henrixsz, de knecht van Berent Touslager en Wobbe Henrix getuigen dat zij afgelopen winter
toen zij bij Berent woonden, niet gezien noch gemerkt hebben dat Berent enig stukje van het Bolwerk
dat in de Hagen afgebroken was, mee naar huis had genomen of door iemand heeft laten brengen; hij
is in deze kwestie geheel onschuldig.
Nr. 535

FOLIO:

189

DATUM:

28 februari 1544

-Nog over het Bolwerk in de Hagen.
Arnt die Coelgreve getuigt dat hij gezien heeft dat Evert van Enss in de Wijnkelder bij de kist kwam
dinsdagochtend omstreeks 4 uur, gekleed in vrouwenkleren maar zijn gezicht onbedekt. Evert wilde
dat de wijnknecht hem wijn zou serveren tegen betaling, hij liet zijn geld zien. De wijnknecht wilde dat
niet doen omdat het laat was; Evert gooide zijn geld op de toonbank en ook de wijnvrouw zei dat de
knecht niet meer zou tappen omdat het te laat was. Evert zei dat hij dan zelf wel zou tappen; er
ontstond een handgemeen tussen de wijnknecht en Evert.
Nele Peters, de dienstmaagd van Assel Jans, getuigt dat Evert van Enss geld voor de wijnknecht
neerlegde voor een kwart wijn, maar dat deze niet wilde tappen. Hierover ontstond onenigheid en zij
heeft gezien dat de wijnknecht messen naar Evert gooide en dat Evert naar een knots liep waarmee
hij de knecht op het hoofd sloeg.
Assel Jans getuigt dat zij bij haar zoon Henrick zat en dat Evert daar kwam met twee messen die de
wijnknecht naar hem gegooid had. Meer heeft zij niet gezien.
Frans Turffdrager getuigt dat hij gezien heeft dat Evert van Enss in de Wijnkelder zat, bij de wijnknecht
aan de kist een mengele wijn bestelde en het geld daarvoor neerlegde. De wijnknecht wilde hem niet
bedienen omdat het te laat was en het tijd was om naar huis te gaan. Evert liep toen naar de kelder
alsof hij zelf wilde tappen en de wijnknecht greep een knots en sloeg naar Evert; deze pakte de knots
af en joeg de knecht de kelder in, al lopend gooide de knecht een mes naar Evert. Deze heeft de
knecht geraakt op het hoofd met zijn knots zodat hij bloedde.
Dit alles vond plaats tussen 3 en 4 uur ’s nachts.
Nr. 536

FOLIO:

190

DATUM:

28 februari 1544

-Van Henrick van den Dam en Thonis van Voerst.
Thonis van Deventer getuigt dat hij op St. Petrus in de Wijnkelder zag dat Henrick van den Dam en
Thonis van Voerst samen onenigheid hadden over het spelen en dat Thonis het geld weer terug wilde
hebben dat hij verloren had. Getuige heeft niet gezien dat Henrick iets naar Thonis heeft gegooid of
dat er verboden wapens zijn gebruikt. Thonis had zijn mes getrokken, maar getuige heeft niet gezien
of hij ermee gestoken heeft. Evenmin heeft hij het gevecht tussen de wijnknecht en Evert van Enss
gezien, noch van Kroeser en Lubbert van Enss.
Nr. 537

FOLIO:

190

DATUM:

29 februari 1544

-Van Evert van Enss.
Jan Butgen getuigt dat hij dinsdagnacht, Vastenavond, in de Wijnkelder was, staande achter Ernester
en zittend aan de lange tafel waar de burgemeesters plegen te zitten en hij heeft daar lawaai gehoord
bij de kist. Hij zag dat de wijnknecht in zwijm onder de tafel lag met een wond aan zijn hoofd. Evert
van Ens had de knots, waarmee hij geslagen had, nog in de hand en getuige zei hem dat hij hem
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aansprakelijk zou stellen, omdat men dacht dat de knecht dood was. Evert vertelde hem wat de
aanleiding was en hoe alles had plaats gevonden.
Andries Touwslager getuigt dat hij gezien heeft dat Evert van Enss bij de kist kwam en een mengele
wijn wilde hebben voor zijn geld en dat de wijnknecht het niet wilde doen omdat het te laat was, al drie
uur. Evert deed een beroep op zijn burgerrechten, met 8 gosselers in zijn hand die hij daar neerlegde.
De wijnknecht ging naar de kelder en deed de deur dicht; hij trok zijn mes en gooide ermee naar
Evert. De knecht liep naar de deur van de koelkamer en Evert pakte een knots en verwondde
daarmee de knecht aan het hoofd zodat hij viel.
Nr. 538

FOLIO:

191

DATUM:

1 maart 1544

Gerryt Doernynck getuigt dat hij aanwezig was bij Lubbert van Genemuiden in Kampen, met Martini
een jaar geleden, waar hij gezien en gehoord heeft dat Johan Zure aan Joachym Bulken een stuk
weiland verhuurd had in Mastenbroek bij de Rykssteeg voor een deel van het jaar en voor een
bepaald bedrag; voor zover hij zich herinnert ging het om 6 morgen land voor 7 gulden, mits Johan
Zure het land zou laten bewerken binnen de maand maart van dat jaar buiten Joachyms kosten;
mocht Jan Zure dat niet doen, dan zou hij Joachym de wijnkoop weer betalen, n.l. 3 kannen
Hamburger bier en Joachym zou vrij zijn van huurbetaling. Bovendien zijn getuige Gerryt en Joachym
half maart aan het bed van Jan Zure geweest, die ziek was, om hem te manen het land te laten
bewerken zoals afgesproken was. Dat beloofde hij, maar het is tot nu toe niet gebeurd en Joachym
heeft het land helaas moeten laten liggen tot zijn schade.
Hele Lubbertsz getuigt zoals beschreven is, maar van dat laatste artikel afgesproken aan het bed van
Jan Zure, weet zij niets. Zij weet wel dat Jan Zure de 3 kannen bier weer zou geven en vrij zou zijn
van huur.
Nr. 539

FOLIO:

191v

DATUM:

2 maart 1544

Johan van Kuyppenborch getuigt dat hij aan Thonis van Neerden in 1538 namens Jan Zure 6
courante gulden gegeven heeft toen hij uit Riga kwam. Thoenys van der Horde, zijn oude dienaar,
meldt dat hij zich dat goed herinnert.
Nr. 540

FOLIO:

191v

DATUM:

3 maart 1544

-Tussen Bele, de weduwe van Gyse Haecke en Berent van Meppen.
Gheert van Hasselt getuigt dat hij een aantal jaren geleden aanwezig is geweest in de Wijnkelder,
waar hij heeft gezien dat Berent van Meppen en wijlen Gyse Haecke samen een afrekening maakten
van ossen, vette of magere ossen, dat weet hij niet. Getuige zag dat Jaspar van Wouw met krijt op de
muur schreef en hij meldt verder, toen hij met Berent van Meppen en wijlen Gyse Haecke uit Auwrick
terug kwam, dat zij daar magere ossen hadden gekocht en ettelijke paarden.
Nr. 541

FOLIO:

192

DATUM:

3 maart 1544

-Van Mette Tielmans.
Claes Kerstgensz getuigt dat hij zich goed herinnert dat een aantal jaren geleden Mette Tielman via
het IJsselmuider recht beslag had laten leggen bij Femme van Elst uit Deventer en haar gerechtelijk
aansprak voor 19 schreckenberger. Hij meldt dat Jan Geertsz, ketelboeter en onze burger, borg stond
voor Femme, om de schuld binnen veertien dagen te betalen aan Mette Tielman, anders moest ze
terug naar de rechtbank.
Mr Jan ter Stege getuigt dat hij jaren geleden dienaar geweest is bij wijlen mr Gheert Clockgieter en hij
weet nog goed dat wijlen mr Gheert met recht beslag had laten leggen namens Mette op last van de
schout op diverse tinnen schotels. Waar die schotels gebleven zijn, weet hij niet, evenmin of Mette de
schotels weer heeft ingelost. Hij meldt verder dat hij ook nog weet dat Mette in IJsselmuiden beslag

117

had laten leggen bij Femme van Elst en dat Femme een borg wilde stellen, maar dat Mette daar niet
tevreden mee was.
Nr. 542

FOLIO:

192v

DATUM:

5 maart 1544

Henrick Buese, bakker, Johan van Oldenzeell, onze burger en Dirick Borchersz, burger van Grafhorst,
getuigen dat zij wijlen Peter Holtsaeger, onze burger, gekend hebben en dat Luytken Petersz alias
Luytken van Campen, zijn echte zoon was.
Nr. 543

FOLIO:

192v

DATUM:

6 maart 1544

-Tussen Johan Thoenysz en mr Geert secretaris.
Arent van Holtzende getuigt dat ongeveer drie jaar geleden mr Geert Hermansz secretaris hem
openlijk heeft beloofd in het oude Tolhuis, dat als Johan Thoenysz rentmeester was van de stad
Kampen, zijn profijt uit de rentmeesters kamer 100 gulden zou zijn, dat wilde hij er wel voor geven en
hiervoor wilde Arent van Holtzende zijn fiat wel geven; hierbij waren aanwezig en hoorden het ook:
Geert Kreynck en Thoenys van Voerst.
Geert Kreynck en Thoenys van Voerst getuigen zoals Arent, zij waren er tegelijkertijd bij aanwezig.
Actum 13 maart.
Nr. 544

FOLIO:

193

DATUM:

6 maart 1544

-Van Heyman Elegast.
Peter Egbertsz getuigt dat Steven Egbertsz, zijn broer, een tijd geleden tegen hem gezegd heeft dat
hij een van zijn tinnen kannen miste en dat Heyman Elegast zo’n kan had staan op zijn kast, dat had
hij laten uitzoeken.
Geertgen Gerbrants in de Hagen getuigt dat zij bij Steven Egberts kwam toen Steven daar Heyman
Elegast geslagen zou hebben; ze zei hem dat het geen eer was een vrouw te slaan waarop Steven
openlijk zei dat Heyman Elegast van hem een tinnen kan had genomen.
Styne Dircks getuigt dat Steven Egbertsz haar twee of driemaal gezegd heeft dat Heyman Elegast van
hem een derde deel van zijn kannen had gestolen en op zijn kast had staan.
Nr. 545

FOLIO:

193

DATUM:

8 maart 1544

-Van Jan van Gulich.
Gheert Egbertsz getuigt dat hij afgelopen zomer omstreeks Jacobi met zijn schip naar Hamburg is
geweest en dat Andries Brooze in Hamburg bij hem een vat met vlas heeft ingescheept met een
speciaal merkteken. Dit vat is vervoerd door onze burger Bernt Ottinck.
Bernt Ottinck getuigt dat hij het vat met vlas heeft ontvangen uit het schip van Geert Egbertsz t.b.v.
Jan van Gulich, burger van Amsterdam. Dit vat heeft hij afgeleverd bij onze burger Dirick Jan om in
Amsterdam aan Jan van Gulich te overhandigen.
Engbert van Hardenberch getuigt dat hij het vat met vlas heeft helpen lossen hier in het Diep uit het
schip van Geert Egbertsz en dat het vat bestemd was voor Jan van Gulich.
Nr. 546

FOLIO:

193v

DATUM:

10 maart 1544

Alffert van den Vene getuigt dat hij goed weet en geholpen heeft een contract te maken tussen Johan
Zure en Joachym Bullek in 1542 op St. Katrijnendag bij Lubbert van Genemuyden in Kampen; daarbij
werd afgesproken dat Johan Zure aan Joachym 5½ morgen land zou verhuren in de Asschet voor een
periode van 6 jaar, waarvan 3 jaar vast, per jaar voor 6½ g.g. Johan Zure zou zich mogen beraden of
hij wel wilde verhuren tot 12 uur Kerstavond, maar Joachym wilde geen beraad en Johan besloot dat
Joachym in die tussentijd op zijn kosten het land kon gebruiken, zodat hij geen schade zou lijden met
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zijn koeien die hij daar had staan. Als Jan dit niet zou doen in die tussentijd, dan zou Joachym van de
huur ontslagen zijn en Jan zou hem de 3 kwarten Hamburger bier vergoeden van de wijnkoop.
Nr. 547

FOLIO:

194

DATUM:

10 maart 1544

-Tussen Geert Tymans en Jan Drost.
Lenart Jansz en Arent Decker getuigen dat zij aanwezig zijn geweest en geholpen hebben bij Zwarte
Wynken met het geschil tussen beide broers Gerryt en Jan over een paard dat Drost van Gerryt
gekocht had voor 14 ph.g., 1 ryder en 1 stuiver voor de ph.g., te betalen met Midwinter uiterlijk met
Vastenavond.
Nr. 548

FOLIO:

194

DATUM:

10 maart 1544

-Van Johan van Geller en Jan Brant.
Henrijck Thymensz, Henrijck Dircxsz en Cornelis Henrijcksz getuigen dat zij goed weten dat het
vroeger gewoonte was de spiering van het Onderdiep op het land te trekken en daar te laten drogen.
Nr. 549

FOLIO:

194

DATUM:

10 maart 1544

-Tussen Arent Coster en de Enkhuizers.
Zwarte Wynken en Coert Sluter getuigen dat zij aanwezig waren bij Wynken en goed weten dat
omstreeks Jacobi een schipper uit Enkhuizen genaamd Peter en Arent Coster van de St. Nicolaaskerk
samen onenigheid hadden over 50 koopmansgulden, die Arent de schipper schuldig zou zijn van een
vracht weit naar Lissabon. De schipper had een rechterlijk schrijven uit Enkhuizen waarin stond dat
Marten Nyters gevolmachtigd was om de weit met schipper Peter naar Lissabon te laten vervoeren;
getuigen hebben beiden dit gezegelde papier gezien en hebben de inhoud horen voorlezen.
Terzelfdertijd werd geaccordeerd dat Arent door de schipper 20 koopmansgulden kwijt gescholden
werd, waar Lodewych Barbier borg voor stond.
Nr. 550

FOLIO:

194v

DATUM:

11 maart 1544

Johan Cuynretorff getuigt dat hij met St. Petrus in de Wijnkelder kwam, bij het gelag van Henrick van
den Dam en Thoenys van Voerst , die samen zaten te spelen. Toen zij met elkaar begonnen te
redetwisten, heeft Johan Cuynretorff niet gezien dat iemand van hen beiden met vuisten geslagen
werd, noch dat Thoenys van Voerst zijn mes trok.
Henrick Jansz getuigt hetzelfde maar voegt er aan toe dat Henrick van den Dam met zijn vuist
Thoenys sloeg.
Nr. 551

FOLIO:

195

DATUM:

13 maart 1544

-Van Dubbelt, de zoon van Claes Dubbeltsz.
Arent van Holtzende, Geert Kreynck en Johan van Olst getuigen dat zij goed weten dat hier vroeger
onenigheid was tussen de waardin en Dubbelt, de zoon van Claes Dubbeltsz over een zwart laken
met een klein loodje verzegeld, waarover Dubbelt heel schamper sprak tegen de waardin. Er werd
bemiddeling gezocht bij Peter van Elven en Jan Thoenysz die e.e.a. in der minne wilden oplossen.
Daarna is er weer gedoe ontstaan en op verzoek van de zwager van de waardin is alles beëindigd,
maar hoe het met de beschuldigingen is afgelopen, is niet duidelijk. Er zijn uitvoeriger getuigenissen in
een cedule.
Nr. 552

FOLIO:

195

DATUM:

-Van Kindt van Hasselt.
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14 maart 1544

Maurys Dircx, onze burger, getuigt dat hij vorige week zat te drinken in Zwolle bij Kindt van Hasselt en
dat de echtgenote van Kindt en de vrouw die bij hen in huis woonde aan het kijven waren; Kindt van
Hasselt zei tegen getuige dat de vrouwen het maar moesten uitzoeken en dat zij zich er niet mee
wilden bemoeien. Getuige meldt verder dat de vrouw van Kindt al kijvende naar buiten ging en dat
haar zoons de andere vrouw met stenen hebben bekogeld die in het huis terecht kwamen. Toen is
Kindt van Hasselt opgestaan, heeft een bezemsteel gepakt en heeft die naar een van de zoons
gesmeten. Deze noemde Kindt van Hasselt een dief, een schelm en een moordenaar.
Nr. 553

FOLIO:

195v

DATUM:

14 maart 1544

Dyrck Gerritsz en Geerloch Geertsz getuigen dat zij vanuit de verte zagen voor het huis van Berent
van Catten dat het dak op de waard in brand stond. Zij weten niet, ook niet van horen zeggen, wie het
betrof, want zij voeren niet op de IJssel maar gingen het Ketelgat in. Zij gingen door met hun
bezigheden, riet snijden, waarvoor zij ingehuurd waren.
Nr. 554

FOLIO:

195v

DATUM:

17 maart 1544

Bartolt van Wilsum getuigt dat hij in Riga aanwezig is geweest bij zijn oom Giesbert van den Dam,
toen schipper Reyner Willemsz drie Schotse lakens ruilde voor hennep. Toen Reyner weg ging uit
Riga, heeft Giesbert hem de hennep nagezonden met Hans Kock, maar het schip van Hans Kock met
alle goederen heeft die reis niet overleefd, daar heeft getuige ook grote schade door geleden.
Johan Giesbertsz getuigt dat hij aanwezig was toen Reyner de lakens verruilde voor hennep. Hoewel
men het vat met de hennep ipv de lakens, niet kon vullen, heeft Reyner uit zijn eigen zak nog hennep
gekocht om het vat geheel te vullen.
Nr. 555

FOLIO:

196

DATUM:

18 maart 1544

Peter Jansz getuigt onder ede dat hij een tijd geleden de goederen van Geertken Backer beschreef en
toen ze uit huis gehaald werden, heeft hij gezien dat de dienstmaagd van het huis erg huilde; ze was
bang dat ze nu geen loon zou krijgen. De vrouw van Peter van Wyringen zei tegen de dienstmaagd
dat ze ook beslag moest laten leggen op de goederen en dat ze dan haar loon wel zou krijgen.
Nr. 556

FOLIO:

196

DATUM:

18 maart 1544

Henrick van Diefholt, Arent Schroer en Albert Schroer getuigen dat zij afgelopen zondag zaten te
drinken bij getuige Arent en omdat Albert van Herick en Luytken Schroer samen woorden hadden, zei
Luytken tegen Albert dat hij hem niet zo zou sarren als hij wat op het lijf had. Albert antwoordde dat hij
zijn pantserdegen op het lijf deed, waarop Luytken de degen trok en Albert stak.
Men haalde hen uit elkaar.
Nr. 557

FOLIO:

196v

DATUM:

14 maart 1544

Van de waardin en Dubbelt.
Arent van Holtzende, Geert Kreynck, Johan van Olst en Henrick van den Hoeve getuigen dat het
ongeveer twee jaar geleden is dat Henrick van den Hoeve bij Frans in de Parsse kwam om een pak
lakens in te brengen; Henrick heeft daaronder een Kamper laken gevonden dat gewaardeerd was op
een klein lood, maar een groot lood erbij had.
Nr. 558

FOLIO:

197

DATUM:

-Van Herman Vranckensz – gewond.
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20 maart 1544

Jacob Willemsz heeft zijn eed afgelegd en getuigt dat hij ook aanwezig was bij het gelag bij Laurens
Vriese thuis, waar Herman Vranckensz gewond raakte; hoe dat gebeurde of wie dat heeft gedaan,
heeft hij niet gezien en weet hij niet, hij hoorde er ook niet over spreken.
Nr. 559

FOLIO:

197

DATUM:

24 maart 1544

-Van mr Reyner en Cornelis Dubbeltsz over de koop van het huis.
Herman Heere en Johan Kerckhoff getuigen dat zij gedaagd zijn door mr Reyner de secretaris voor
een ondervraging over de onenigheid tussen hem en Cornelis Dubbeltsz over de koop van een huis;
zij moeten verslag uitbrengen over de getuigenissen die zij hierover hebben afgelegd. Zij melden
verder dat er sprake was van een belofte afgelopen Pasen van Cornelis Dubbeltsz aan mr Reyner dat
de overdracht plaats zou vinden in 1543 volgens stadsrecht m.u.v. de 10 h.p. per jaar die daar
uitgingen. De termijnen moesten jaarlijks betaald worden met St. Michael zoals zij eerder getuigd
hadden.
Maar Cornelis Duybbeltsz wilde niet instemmen met de overdracht, in tegenstelling tot zijn eerdere
getuigenis.
Nr. 560

FOLIO:

197v

DATUM:

27 maart 1544

Roloff Jansz en Lambert Tysz getuigen dat zij zich goed herinneren dat op de plaats van het Langhe
Stall in het zeewater, waar men nu dit jaar 30 fuiken heeft geplaatst, niet één fuik gedurende een of
twee jaar placht te staan, maar wel op het Ketelmeer, daar stonden wel twee fuiken zoals nu en ook
nog wel een derde.
Nr. 561

FOLIO:

198

DATUM:

1 april 1544

-Van Griete Pottebacker.
Priester Lubbert van Hardenberch getuigt dat Anna, de weduwe van Claes de Waele, hem bij de
eerste heilige mis heeft laten verkondigen dat hij opgedragen werd voor haar overleden man, zijn
beide echtgenotes en zijn dochter. Daarna heeft Anna gevraagd of hij voor de ene vrouw niet meer
wilde bidden maar alleen de drie namen in het boek zou noteren en niet die van de overleden moeder
van Griete Pottebacker. Later kwam Griete en vroeg hem of hij wijlen haar moeder wilde gedenken,
wat hij weigerde. Griete wilde dat hij die naam erbij schreef en zou dat ook betalen.
Priester Herman Wolffsz getuigt dat Anna de Waele hem een briefje gestuurd had met drie namen
waarvoor hij zou bidden. Naderhand kwam Griete Pottebacker en vroeg hem of hij ook voor haar
overleden moeder wilde bidden. Toen hij weigerde, zei Griete dat zij zou betalen voor haar overleden
moeder omdat Anna dat niet deed.
Nr. 562

FOLIO:

198

DATUM:

1 april 1544

Henrick Dil, de waard in de Barsse, Peter Jansz, de stads-roedendrager en Peter Evertsz getuigen dat
zij goed weten en dat zij aanwezig zijn geweest op 29 maart j.l. in de Barsse, waar zij hoorden dat
Hans van Hackberghen, hoofdman, nadat Hans van den Berghe hem had aangesproken i.v.m. een
schuld, voor de Raad verschenen is en dat Hans van den Berghe daar de hoofdman ervan
beschuldigde de stadscode gebroken te hebben. Hans van Hackberghen is diezelfde dag op etenstijd
in de Barsse gekomen en zei dat Hans van den Berghe hem had uitgescholden voor de Raad voor
leugenaar en hij zelf beschouwde Hans als een schelm en een booswicht.
Hij wilde dat voor het hoogste hof verklaren en wilde het niet verzwijgen.
Johan Gerrytsz, staande voor zijn deur, hoorde dat Hans van Hackberghen zei dat hij niet handelde
als een vroom man maar als een schelm en een booswicht; hij hoorde niet dat de naam van Hans van
den Berghe werd genoemd.
Nr. 563

FOLIO:

199

DATUM:

121

3 april 1544

-Van Arent van der Heyden.
Henrick Willemsz getuigt dat Arent van den Heyden nu in het begin van de vasten bepaalde visfuiken
geplaatst heeft op de Stet naast het viswater van Hermens Delle. Getuige heeft gevraagd aan Arent
waarom hij dat had gedaan, waarop deze antwoordde dat meerdere personen uit de Raad hem
daarvoor toestemming hadden gegeven.
Nr. 564

FOLIO:

199

DATUM:

9 april 1544

-Van het Lange Stall in zee.
Lambert Sticker, Wolter Yserdoll, Johan Ruese en Roloff Jansz getuigen dat zij heden met de
vertegenwoordigers uit de Raad van Kampen naar de Zuiderzee geweest zijn om de toestand van het
Lange Stall [ bepaalde ruimte ] en het zeewater te bekijken, waar de zegenvissers zich over hadden
beklaagd, omdat die plaats te zeer verzandde naar het Diep toe. Zij constateerden dat de Stall op de
juiste plaats stond maar dat de zegenvissers het lastig vonden dat de veerschepen daar door moesten
varen. Zij hebben daar ook geconstateerd bij de gebruikers van het Lange Stall dat, westwaarts naar
de zee toe, andere grote Stallen recht in de monding van het Diep lagen, bij de ingang van de vis, die
er van oudsher niet waren, de verste dateert van afgelopen jaar, de middelste van dit jaar en verder
was e.e.a. omgeven door een hele serie netten, boven en beneden de monding van het Diep.
De zegenvissers zeggen daarom dagelijks dat dit anders opgelost moet worden.
Nr. 565

FOLIO:

199v

DATUM:

17 april 1544

Goyken Jacobsz, goudsmid, Henrick Boeste en Peter Goykensz getuigen onder ede dat zij goed
weten dat wijlen Michiel Gerritsz, alias Zwarte Michiel, en Anna Claesdr echtelieden waren en dat
Claes Michielsz hun beider zoon is, in Kampen geboren en nu woonachtig in Stralsunt.
Nr. 566

FOLIO:

199v

DATUM:

21 april 1544

-Van Jan Hermansz en zijn gezellen van het Lange Stall in het zeewater.
Arent van der Heyden, Henrijck Jacopsz en Roeloff Henrijcksz getuigen dat zij vroeger jarenlang het
Lange Stall bevist hebben van het zeewater en dat Lange Stall van de Zwartenoord, volgens het
stadsboek en de cedule daarvan, de basis was voor de verhuur van de visserij.
Nr. 567

FOLIO:

200

DATUM:

22 april 1544

-Van Cornelis van Geller en zijn vrouw en de man uit Hamburg.
Dirck Wesseltsz getuigt dat hij afgelopen week zat te drinken met Cornelis van Geller bij hem thuis,
toen er een onbekende man uit Hamburg binnen kwam die Cornelis maande voor het geld van een
vat Hamburger bier. Cornelis wilde dat hij even geduld zou hebben tot de volgende dag. De man bleef
aandringen en Cornelis zei dat hij nu geen geld had maar eventueel zijn bed wilde verkopen. Toen de
vreemdeling dat hoorde, zei hij dat hij dan beter het geld zou kunnen kwijtschelden, maar daar wilde
Cornelis niets van weten. Hij haalde zijn mes en getuige ging weg; bij zijn terugkeer zag hij dat de man
uit Hamburg onder de tafel lag met bloed aan zijn hoofd.
Johan Gerrytsz getuigt dat Geertgen, de vrouw van Cornelis van Geller, thuis kwam toen de
onbekende man in haar huis gewond lag; ze zei dat zij hem een kan naar het hoofd gegooid had.
Frans Droochscheerder getuigt dat hij gezien heeft dat twee personen uit Hamburg op de stoep voor
Jan Gerrytsz deur hebben gezeten, waar zij woorden hadden met Cornelis van Geller. Deze is naar
huis gegaan en terug gekomen bij het Moriaens Hoofd met een getrokken slagzwaard in de hand. Hij
werd naar binnen getrokken, daarna kwam de man uit Hamburg uit het huis van Jan Gerritsz met een
geweer; meer heeft hij niet gezien. Dit gebeurde ’s avonds nadat de man uit Hamburg bij Cornelis
gewond was geraakt.
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Nr. 568

FOLIO:

200v

DATUM:

22 april 1544

-Van Frans Leyendecker.
Mr Berent van Coesvelt en Evert Stratemaecker, gildemeesters van de metselaars, getuigen dat Frans
Leyendecker beschuldigd en beboet tegen Henrick Leyendecker. Zij melden dat ze niet gezien
hebben dat zij iets naar elkaar gooiden of elkaar sloegen, zodat er iemand gewond raakte bij het
drinken van het gildebier. Zij hebben wel rumoer gehoord; meer weten zij niet van de zaak.
Nr. 569

FOLIO:

200v

DATUM:

24 april 1544

-Van Cornelis van Geller.
Dirick Jacobsz getuigt dat hij zat te drinken bij Cornelis van Geller toen de man uit Hamburg kwam
manen voor een vat Hamburger bier. Toen Cornelis zich beklaagde dat hij niet goed bij kas was, heeft
hij gehoord dat de vreemdeling tegen de waard zei dat hij voor een vat bier zijn vrouw wel wilde
beminnen. Cornelis antwoordde dat hij dat wel mocht voor een half vat en de vreemdeling zei dat hij
het zo niet meende. Getuige ging naar huis.
Peter Cuper getuigt dat hij ’s morgens bij Cornelis was geweest en dat de vreemdeling uit Hamburg
kort daarna bij Cornelis kwam en hem maande voor een vat bier. Geertgen van Geller wilde dat de
vreemde man geduld had tot de middag, want zij zou nog een Jochumsdaalder ontvangen en wilde
hem echt betalen. Getuige ging naar huis en de koopman bleef zitten. ’s Middags kwam getuige weer
terug en zag dat de koopman nogal dronken was en verwond aan zijn hoofd en dat zijn mes onder de
tafel lag.
Nr. 570

FOLIO:

201

DATUM:

25 april 1544

-Tussen Jonge Reyner en Hadewych Daems uit Deventer.
Hans Petersz en Jacop van Appelen getuigen dat zij ’s maandags na Palmpasen bijzitter geweest zijn
van de schout van Kampen, toen Jonge Reyner onenigheid had met een vrouw uit Deventer,
Hadewych Daems, over een tonnetje zeep. De vrouw uit Deventer nam met haar voorspreker haar
keizersdag [ uitstel ] van veertien dagen en Henrick Dill werd haar borg.
Nr. 571

FOLIO:

201

DATUM:

25 april 1544

-Tussen Anthonis van Doernick en Henrick Dubbeltsz.
Arnt Reynertsz en Johan Woltersz getuigen dat zij afgelopen woensdag aanwezig zijn geweest toen
Anthonis van Doernick aan Henrick Dubbeltsz het geld betaald heeft, dat Henrick en zijn zwager
Jonge Jan Tenwesz toekwam van het huis van Anthonis Doernick, n.l. 283 g.g. van 28 stuiver de
gulden en de stuiver van 14 plakken. Henrick beloofde een volmacht te geven van zijn zwager Jan
Tenwesz, om op korte termijn overdracht te doen van het huis aan Anthonis en zijn vrouw en
erfgenamen.
Nr. 572

FOLIO:

201v

DATUM:

25 april 1544

Joachym van Mullem getuigt dat hij een tijd geleden van Berent Gaetsitten een zwart Engels laken
heeft gekocht van ongeveer 33 el lengte op verzoek van Geert Borchartsz, voor een bepaald bedrag
dat Joachym aan Berent betaald heeft namens Geert. Het laken was ongekrompen en mocht niet als
goed laken verkocht worden, omdat het te Groningen voor Joachym gestolen goed was; men durfde
het niet anders te noemen en verkocht de el voor 1 ryder.
Jan Albertsz getuigt dat hij een bepaald zwart Engels laken heeft helpen kopen voor iemand, bestemd
voor een tabbert, van Berent Gaetsitten, die zei dat het goed Engels laken was. Maar getuige heeft
geconstateerd dat het ongekrompen was en heeft het weer teruggebracht naar Berent en hielp de
mensen daar om een ander laken te kopen.
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Nr. 573

FOLIO:

202

DATUM:

26 april 1544

-Van de vissers van het Lange Stall in het zeewater.
Peter Jansz, Peter Baack, Jacop Jansz, Egbert Petersz, Jochum Jansz, Peter Foppe, Evert Jansz en
Cornelis Aertsz zijn gerechtelijk gedaagd door Bartolt Hermansz en zij zijn diegenen die dit jaar in het
Lange Stall in zeewater vissen. Zij getuigen elk, eerst Peter Jansz: hij heeft vorig jaar in het Lange
Stall gevist en er stonden niet meer ‘stallen’ dan het jaar ervoor. Peter Baack getuigt: er staan nu niet
meer ‘stallen’ dan het jaar ervoor; hij heeft dat water zelf helpen bevissen. Jacop Jansz getuigt
hetzelfde. Egbert Petersz getuigt: er staan niet meer stallen dan het jaar ervoor. Jochem Jansz getuigt
hetzelfde. Peter Foppe: niet meer stallen dan vorig jaar. Evert Jansz: idem en Cornelis Aertsz meldt
dat hij vorig jaar het viswater ook gebruikt heeft en dat er nu niet meer stallen staan dan vorig jaar.
Nr. 574

FOLIO:

202v

DATUM:

5 mei 1544

Dirick Jacobsz getuigt dat hij zich herinnert dat zijn tante Dubbelt Jans en Dirick Evertsz en diens
erfgenamen wijlen Jacop van Oltzende jaarlijks anderhalf achtste deel boter plachten te geven uit een
stuk land in Emmeloord.
Nr. 575

FOLIO:

202v

DATUM:

5 mei 1544

-Van Johan Hebels.
Kersken van Schindelen en Hermen Here getuigen dat afgelopen winter Agathe, de vrouw van
Hermen Wichertsz, bij hen kwam met meerdere gouden penningen in haar hand; ze zei dat ze die
ontvangen had van Johan Hebels om de man uit Antwerpen te betalen, die bij wijlen Anna Apteker
schuld had. Volgens Kerstken had Agathe 10 ryder gulden.
Nr. 576

FOLIO:

202v

DATUM:

5 mei 1544

-Van de vicarie van priester Bernt die Haesen op het altaar van de smeden.
Hilbrant Kempe, mr Henrick Harnesmaecker, Warmbolt Willemsz en Jan Potgieter, oldelieden en
gildebroeders van de smeden, getuigen dat priester Bernt die Haesen op het altaar van de smeden in
Kampen een vicarie heeft liggen van drie missen per week. Hij weet heel goed dat namens priester
Bernt aan hun altaar sinds zes jaar geen missen gelezen zijn.
Hilbrant getuigt dat hij vijf jaar geleden in Hattem geweest is en aan priester Bernt gevraagd heeft een
priester te sturen voor hun altaar, zoals beloofd was, maar priester Bernt zei dat hij niemand kon
vinden.
Nr. 577

FOLIO:

203

DATUM:

5 mei 1544

-Van Frans, de stiefzoon van Itze Vriese, over de wijn.
Marten Backer en Jan Treetsachter getuigen dat zij deze morgen gehoord hebben dat de vrouw van
Frans, de stiefzoon van Itze Vriese, met de moeder van Frans vroegen aan de medewerker van de
tollenaar, waarom hij de tollenaar de waardevolle wijnen niet gemeld had die Frans in de passieweek
had ingescheept. De medewerker zei dat hij het vergeten was.
Nr. 578

FOLIO:

203

DATUM:

6 mei 1544

-Van de boter uit Emmeloord.
Johan Petersz, Johan Albertsz alias Jonge Johan getuigen dat zij zich goed herinneren dat Johan
Petersz, nu ongeveer 75 of 76 jaar oud, en Johan Albertsz, ongeveer 70 jaar oud, menigmaal gehoord
hebben van wijlen Louwes Tymansz, zoon van Tyman Jan Camensz, de broer van de vader van de
eerste vrouw van Jan Petersz, dat Jacob van Oltzende uit verschillende landerijen op Emmeloord, het
Mays land of het Jan Mettes land of het Flemynx land genoemd, een bepaalde jaarlijkse boterrente
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had. En Louwe en Peter als de meest betrokkenen in deze kwestie, plachten jaarlijks de boterrente te
vorderen en Jacob van Oltzende te betalen. Getuigen weten ook heel goed dat drie stukken land in de
Jan Koens sate vóór in de venen, door Louwes erfgenamen nu op dit ogenblik gebruikt worden en dat
elk stuk een half vierde deel buitendijks land is kwijtgeraakt. En Jan Petersz heeft vanwege zijn eerste
vrouw het vrije gebruik van een halve sate gehad en hij vroeg Louwe in hoeverre hij deze gebruikte.
Louwe antwoordde dat hij daaruit de jaarlijkse boterrente moest betalen. Getuigen weten ook goed dat
Louwe en zijn erfgenamen een vierde deel hadden van het Jan Mettes of Mays land en dat Peter weer
een vierde deel had van de Jan Caemsz sate, zij hadden samen afgesproken om daaruit jaarlijks
Jacob van Oltzende zijn boterrente te betalen.
Nr. 579

FOLIO:

203v

DATUM:

6 mei 1544

-Over hetzelfde.
Arnt Reynersz getuigt dat hij in 1534 op Ens aanwezig geweest is toen Claes Louwensz en Jacop
Jansz, ingezetenen van Ens, daar voor de schout, Jacob Doedensz, een heilige eed gezworen
hebben, dat zij beiden hun aandeel in het Mayenland op Emmeloord, verkocht hadden aan Gerryt
Claesz, m.u.v. de jaarlijkse boterrente van Jacob van Oltzende. Zij zeiden ook dat, als Gerryt Claesz,
Jacob van Oltzendes erfgenaam, de boterrente niet jaarlijks wilde betalen, dat zij dan hun geld weer
terug wilden hebben, omdat Gerryt Claesz hen gekort had op de hoofdsom. Van deze afspraak is een
certificaat gemaakt dat getuige in Emmeloord in de rechtbank heeft horen voorlezen.
Nr. 580

FOLIO:

204

DATUM:

7 mei 1544

Wolter Lambertsz, ongeveer 60 jaar oud, getuigt onder ede dat hij goed weet dat mensen uit Dronten
40 jaar geleden hun fuiken plachten te zetten achter hun land, niet verder uit elkaar dan drie span.
Maar mettertijd hebben zij er veel bijgeplaatst zoals men nu kan zien.
Nr. 581

FOLIO:

204

DATUM:

7 mei 1544

-Van Cleyne Wolter.
Willem Schottelaer getuigt dat hij aanwezig is geweest ongeveer drie weken geleden en toen zag dat
Jan Arentsz voor het Tolhuis zijn mes trok tegen Cleyne Wolter; het was een broodmes. Wolter
ontweek hem en werd niet geraakt.
Nr. 582

FOLIO:

204v

DATUM:

8 mei 1544

-Van Cornelis van Gelre.
Jacop Potgen getuigt dat hij afgelopen dinsdag heeft gezien dat Johan Albertsz uit IJsselmuiden
kwam en dat Cornelis van Gelre hem op de touwbaan tegemoet kwam, zodat ze elkaar tegen het lijf
liepen en samen in de sloot vielen. Getuige heeft Johan Albertsz uit de sloot helpen trekken.
Nr. 583

FOLIO:

204v

DATUM:

8 mei 1544

Geert Henrixsz alias Woyt getuigt dat hij gezien heeft dat Johan Albertsz uit IJsselmuiden op de
touwbaan kwam en dat Cornelis van Gelre hem tegemoet kwam en toen Cornelis hem maande voor 1
kan bier (en Johan had wel wat gedronken), stootte Cornelis hem tegen de borst en viel Johan in de
sloot, maar eerst viel Cornelis, want die had ook wel wat op.
Theus van Zwolle getuigt hetzelfde als Geert Henrixsz.
Nr. 584

FOLIO:

205

DATUM:

9 mei 1544

-Van de St. Nicolaas stall [viswater ] en de nonnen uit Brunnepe.
Jacop Henricsz getuigt dat wijlen zijn vader het stall van St. Nicolaas bevist heeft ruim 40 jaar geleden
en dat er in die tijd geen klacht geweest is zoals nu.
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Cornelis Geertsz getuigt dat hij zich goed herinnert dat de vader van Jacob Henricksz 40 jaar op het
stall gevist heeft en dat Gheert Coster zijn gezel was.
Johan Hermensz getuigt hetzelfde.
Nr. 585

FOLIO:

205

DATUM:

9 mei 1544

-Van het viswater van Geert Loese.
Jacop Henrixsz, Cornelys Geertsz, Johan Hermensz, Bertolt Jansz en Henrick Kerstkensz getuigen
dat het water van Geert Loese altijd bevist is zo lang als zij zich heugen en dat er nooit klachten
waren.
Nr. 586

FOLIO:

205

DATUM:

9 mei 1544

-Tussen Albert van Herick en Alffert van den Vene.
Evert van Hardenberch en mr Henrick Albertsz getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig
zijn geweest bij Albert van Herick, waar Alffert van den Vene opdroeg aan Warner van Wilsum zijn dijk
te onderhouden. Alffert gaf toen een halve daalder voor de wijnkoop en hij zei tegen Albert dat hij die
halve daalder bij de rest moest voegen, want hij was hem toch het e.e.a. schuldig. De volgende dag
toen de charters geschreven werden, werden er nog 10 stuivers bijgevoegd.
Johan Tonysz getuigt dat in de tijd dat Albert in bed lag vanwege de verwonding hem toegebracht
door Wolff Schoemaecker, hij met priester Frans van den Vene bij hem op ziekenbezoek ging en zij
hebben hem toen gevraagd of hij 6 of 7 dagen geduld wilde hebben, zodat de vrouw van Alffert een
oplossing kon vinden om hem te betalen.
Getuige weet dat de schuld betaald is, maar niet hoeveel.
Nr. 587

FOLIO:

205v

DATUM:

12 mei 1544

Jan Mepse en Frans Albertsz getuigen dat zij beiden een moetsoen gemaakt hebben in de onenigheid
tussen Tyman Berentsz en Hansken van Arnhem over een bepaalde partij weit die Hansken zou
leveren. Er was afgesproken dat Hansken een halve last natte weit zou houden en daarom zou
Tyman hem 7½ daalder geven. Bovendien zou Hansken Tyman nog leveren 4½ last goede droge
weit, goed koopmansgoed zoals hij beloofd had te leveren, met Beloken Pasen.
Getuigen weten niet of hij dat wel of niet heeft geleverd.
Nr. 588

FOLIO:

206

DATUM:

14 mei 1544

Cornelys Stuvesant en Lambert Baars getuigen dat zij ook aanwezig waren op het schip van
Evert Valkenaar, toen het vanuit Hamburg het Vlie in zeilde in 1543, ongeveer veertien dagen voor St.
Michael, waar Gerryt Noorman met zijn adherenten het schip overnam en met goed weer uit het Vlie
naar zee voer. En na ongeveer drie dagen bracht genoemde Noorman het schip en de goederen voor
de haven van Enkhuizen, waar genoemde getuigen moesten ontschepen. Terzelfdertijd waren er het
touw, de takels, het bier, de etenswaren etc op het schip, dat naar de palen voor Amsterdam
gedreven werd en naderhand in brand vloog en gerepareerd werd voor wel 40 g.g., wat veel minder
was dan indertijd door Noorman werd gevreesd.
Nr. 589

FOLIO:

206

DATUM:

14 mei 1544

Geert van Brevoorde, onze burger, getuigt dat hij ongeveer vier weken voor Martini 1543 met zijn
schip, een boeier, uit Hamburg kwam en dat hij, toen Evert Valckenaers boeier met Geert Noorman en
de goederen in het Vlie aangehouden was, nog een reis heen en weer naar Hamburg gemaakt heeft.
Het was hem goed uitgekomen als hij nog zo’n reis had mogen maken, terwijl Evert via Noorman
zoveel schade opliep en getuigen hadden van die ene reis de vracht van ongeveer 110 courante
gulden.
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Nr. 590

FOLIO:

206v

DATUM:

15 mei 1544

Johan van Bolten getuigt dat een tijd geleden Joachym uit de Keyser van Deventer en mr Geert van
Wou samen onderling dingen hadden geregeld in Zwolle m.b.t. een handschrift op naam van mr Geert
van Wou en diens broer Johan van Wou. Johan van Bolten wist toen niet dat Jan van Wou er ook in
genoemd werd. En mr Geert zei dat hij meerdere redenen had om te korten, o.a. een ringkraag,
waarop Joachym antwoordde dat als mr Geert dat alles kon bewijzen, dan zou hij dat accepteren en in
mindering brengen op het bedrag in het handschrift genoemd. En alles wat eventueel onbetaald bleef,
daar stonden getuigen borg voor op verzoek van mr Geert van Wou.
Nr. 591

FOLIO:

206v

DATUM:

19 mei 1544

Johan Arentsz getuigt dat een tijd geleden toen hij uit Bergen in Noorwegen kwam, Johan Thoenysz
aan hem vroeg of hij een drinkpenning voor hem had; bij navraag bleek dat Johan dat wilde vanwege
een schuld aan zijn ouders, namens de stad. Zo heeft Johan Tonysz zonder enige schriftelijk bewijs 2
ryder ontvangen, of 2 koopmansgulden.
Leffert Sticker getuigt dat een tijd geleden Jan Thonysz bij hem is gekomen en zei dat hij op de hoogte
was van schulden, die hem, zijn zwager en getuige, niet bekend waren. Leffert riep de hulp in van Jan
Bruynsz en naderhand zijn Leffert, Jan Bruynsz en Johan van Bolten met Jan Thoenysz bijeen
gekomen in de Eenhoorn bij Brigitte, waar Jan Thoenysz vertelde dat de moeder van Leffert geld had
geleend aan de stad, hij weet niet of het 10, 11 of 13 gulden was. Johan Thoenysz heeft getuige voor
zijn deel daarvoor ongeveer 4 mud weit betaald en Johan Bruyns eveneens 4 mud. Leffert heeft
Johan hiervan een kwitantie gegeven en Jan Thonysz betaalde het gelag. Later heeft Johan van Olst
gezegd tegen Leffert dat zijn moeder geld aan de stad had geleend maar Leffert wilde van de schuld
verder niets weten.
Willem Hermansz, schoenmaker, getuigt dat Johan Thoenysz een tijd geleden bij hem kwam en hem
maande voor 6 g.g. die hij van de stad geleend had. Hij wilde het afkopen voor 2 gulden en Willem
schold hem de schuld kwijt en weet niet meer welke soort guldens het betrof die Jan Thoenysz hem
gaf.
Nr. 592

FOLIO:

207v

DATUM:

21 mei 1544

Evert Valckenaer en Engbert van Hardenberch de jonge getuigen t.b.v. Sywert Fredericksz uit Hoorn,
dat zij goed weten dat Sywert aan Evert heeft gevraagd in Hamburg 45 last Asse berenklauw naar
Kampen te brengen, voor de last 2 koopmansgulden. Evert Valckenaer heeft 5 last ervan overgedaan
aan Geert Egbertsz voor dezelfde vrachtprijs en Sywert zou bijdragen in de eventuele onkosten, Gert
Egbertsz eveneens.
Nr. 593

FOLIO:

207v

DATUM:

21 mei 1544

Griete, de weduwe van Jan Seysynck heeft wel gehoord als in een gerucht dat Frerix Henrijcksz riep
“Vrouw Seysynck, help mij of hij slaat mij dood.” Zij hield zich in en bleef de hele nacht daar, maar
heeft niets gezien van slaan of verwondingen.
Nr. 594

FOLIO:

208

DATUM:

21 mei 1544

Herman Backer, onze burger, getuigt dat hij zich goed herinnert dat hij ongeveer twee jaar geleden in
de herfst van Thomas Touslager in Zutphen een lichte plank kocht t.b.v. Arent Martensz uit
Diepenveen en dat hij de schipper Willem Zwaenk die plank voor Arent overdroeg op zijn schip om
naar Kampen te brengen. Dat heeft de schipper ook gedaan en Arent van Diepenveen heeft de plank
hier zelf verkocht. De schipper en Thomas hebben niets meer met Arent van doen, want deze heeft de
vracht betaald en heeft aan al zijn verplichtingen voldaan.
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Nr. 595

FOLIO:

208

DATUM:

26 mei 1544

-Tussen Lubbert Luythiens en Geert Beertsz en de schout van Kampen.
Luythien van Wilssem, Henrijck van Wilssem, Jochum van Ingen en Tyman van den Veen Evertsz
getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig zijn geweest op verzoek van Lubbert Luythensz
en Geert Beertensz in de Wijnkelder, waar zij de onenigheid van de gewone boeren van Kamperveen
met de dijkgraaf mr Godtschalck Indijck hebben opgelost, betreffende de wade van de familie Twent
wade en de afgestoken aarde aan de kade, verder niet.
Nr. 596

FOLIO:

208v

DATUM:

26 mei 1544

-Van mr Frerick.
Johan Brandhorst, de stadsslotenmaker, getuigt onder ede dat hij op de avond voor Hemelvaart, voor
zover hij zich herinnert, hulpgeroep hoorde van een vrouw; getuige is zijn bed uitgegaan en toen hij
buiten kwam, zag hij een vrouw lopen en mr Frerick erachter en toen getuige bij hen kwam, had hij
een stok in de hand om vrede af te dwingen. Hij vroeg waarom ze ’s nachts op straat zoveel lawaai
maakten en mr Frerick zei dat hij zijn vrouw sloeg en wat getuige daarmee te maken had.
Getuige zag dat ze bij Kunne Ravens waren en ging weer naar huis.
Nr. 597

FOLIO:

208v

DATUM:

26 mei 1544

-Van Jacob Schroer.
Henrick Cuper getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden zag dat wijlen Cruze Willem zich inscheepte
om naar Deventer te gaan. De vrouw van Jacob Schroer, Eefze, liep hem achterna en wilde het geld
terug hebben dat ze hem geleend had. Cruze Willem antwoordde dat hij dat geld in Antwerpen
namens haar betaald had en dat hij nu nog geld van haar echtgenoot Jacob Schroer tegoed had.
Hille, de weduwe van Cruze Willem, getuigt hetzelfde.
Nr. 598

FOLIO:

209

DATUM:

31 mei 1544

Cunne Ravens heeft net als Jan Slotenmaker hetzelfde gerucht gehoord op straat ’s avonds na 10 uur
en zij zag bovendien dat mr Frerick met zijn mantel zijn vrouw vaak op het hoofd sloeg; Cunne wist
niet dat er lood in de mantel zat, zoals zij later hoorde en daarom schreeuwde de vrouw erbarmelijk.
De weduwe van Jan Seysynck liet de vrouw bij haar binnen komen.
De vrouw van Jelle Maurys getuigt hetzelfde, maar zij wist niet dat er lood in de mantel zat.
Nr. 599

FOLIO:

209

DATUM:

31 mei 1544

Evert Baers heeft ook het wapengerucht gehoord zoals getuigen vermeld hebben en hij heeft ook
gezien dat de vrouw van mr Frerick haar man ontliep; mr Frerick haalde haar bij de trap van priester
Albert ten Toorenweg en stuurde haar naar huis. Omdat zij haar omslagdoek op de trap had laten
liggen wilde zij toestemming van haar man die weer op te halen, wat hij toestond.
Daarna gingen zij met de vrouw van Mouwer Schroer, Cunne Ravens en anderen weer naar huis.
Nr. 600

FOLIO:

209v

DATUM:

27 mei 1544

-Tussen Jochum van Ingen en Jan Roeloffsz.
Mr Godtschalck Indijck en Vrerick Droochscheerder getuigen dat een tijd geleden de knecht van Jan
Roeloffsz hen met een schuit overzette van het huis van Jan Roeloffsz naar Wilsum, waar Jochum
van Ingen ook bij was. Voordat ze het schip ingingen, hoorden zij dat Jochum van Ingen Johan
Roeloffsz aanbood hem te vrijwaren voor de borgstelling, die Jochum op verzoek van Webbe, de
vrouw van Jan Roeloffsz, betaald had namens Jan Zweers aan Luythien van Wilsum, Geert Evertsz
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en hun adherenten. Johan Roeloffsz had n.l. beloofd hem een waarborg te laten tekenen voor Jochum
van Ingen. Jan Roeloffsz zei dat hij de getuigen wilde overzetten en hij zou hen volgen om het te
doen.
Nr. 601

FOLIO:

210

DATUM

27 mei 1544

-Van Cuylvoet.
Henrijck Gerrijtsz alias Cuper getuigt onder ede dat dat hij heel goed weet dat 36 jaar geleden er een
diepe sloot lag tot en onder Cuylvoet en een moeras en dat er behalve de Cuylvoeter brug nog een
klein bruggetje was over de sloot op het land van Cuylvoet, waar men met paard en wagen over kon
rijden. Hij meldt verder dat hij nog goed weet dat Gysbert van Leuwen namens de stad een hoofd
wilde leggen bij het bruggetje. Dat hoofd [ krib ] was bedoeld om de stadsdijken te beschermen en om
land aan te winnen, dat de stad, afhankelijk van de ligging van het hoofd, ook zelf hield mits het niet
het land van Cuylvoet raakte; zo is de nieuwe weert gewonnen.
Henrijck getuigt verder dat de mensen van Oldebroek over het land van Cuylvoet en de schere gingen
en het is voorgekomen dat toen het kleine bruggetje beschadigd en buiten dienst was, de bewoners
van Oldebroek de Raad van Kampen vroegen met goede argumenten het bruggetje te laten maken,
anders zouden zij de mensen uit Kampen de toegang tot de stenen brug ontzeggen.
Getuige leverde de stad ruim 200 g.g. aan hout voor het hoofd; de hoofdmeester die het hoofd moest
plaatsen was Henrick Jansz en overleed in het H. Geest Gasthuis; hij had een zoon bij leugenachtige
Griete. Het hoofd werd gelegd tussen de weg en de IJssel op een klein stukje land boven het
bruggetje, waarvan men de palen kon zien staan.
Jan Berentsz getuigt dat hij ook gewerkt heeft voor zijn loon aan het hoofd en herinnert zich wat
Henrijck heeft verteld tot aan het punt van Oldebroek.
Henrick van Voerst getuigt hetzelfde als Henrijck Cuper tot aan het punt van Oldebroek, verder niet.
Actum 21 juli 1544.
Nr. 602

FOLIO:

210v

DATUM:

28 mei 1544

-Tussen Jan Slotemaecker en Wessel Maeler.
Mr Jacop Maeler en Arent Goldtsmidt getuigen dat zij in de vasten aanwezig zijn geweest bij Arent
Goldtsmidt thuis, waar Jan Slotemaecker en Wessel Maeler met elkaar overeen kwamen inzake de
koop van het huis dat Wessel van Jan gekocht had, dat Wessel 10 g.g. minder zou geven dan 200
g.g. vrij en niet opzegbaar, te betalen 100 gulden met Pasen en de 90 gulden zou Wessel jaarlijks
verrenten tegen 9 pond, aflosbaar met 20 tegen 1.
Nr. 603

FOLIO:

210v

DATUM:

29 mei 1544

-Van Joost Thonisz.
Berent van Wilssem getuigt dat hij aanwezig is geweest op St. Jorgiensdag, toen de schutters van St.
Jorgien op het Raadhuis hun bier dronken; hij heeft daar gezien en gehoord dat Volcker Gyse met
Joost Thonisz onenigheid kreeg over een pint bier, zodat Volcker een pint bier bij Joost in het gezicht
gooide, waarop deze zijn mes trok en Volcker ermee verwondde. Dit vond plaatst omdat Volcker
eerder ruzie had gehad met Thonis Backer, de vader van Joost.
Luytthien Kempe getuigt dat hij gezien heeft dat Thonis Backer Volcker Gyse een pint bier bracht die
hij niet direct opdronk. Omdat Volcker de pint voor zich liet staan, vroeg Thonis wat er was en Volcker
wilde het bier in een andere kan gieten, maar Thonis pakte zijn arm zodat hij het bier zou opdrinken
en niet uitgieten. Er ontstond een handgemeen en er vielen woorden over de vader van Thonis, die
zich niet kon verdedigen tegen Volcker. Deze pakte de pint bier en goot het over Joost die daarna
Volcker verwondde.
Thonis Dirxsz getuigt dat hij twee kannen bier had getapt en toen hij ze naar de tafel wilde brengen,
heeft hij gezien dat Volcker Gyse Thonis Backer aan zijn haar trok en met zijn vuisten sloeg. Daardoor
ontstond de twist tussen Joost en Volcker.
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Tyman Berentsz getuigt zoals Luytthien Kempe en meldt bovendien dat hij met Thonis Backer op de
grond viel toen hij probeerde de twist te sussen.
Nr. 604

FOLIO:

211v

DATUM:

30 mei 1544

-Van Helmich van Tweenhusen.
Gheert Loze en Willem Brant getuigen dat zij een tijd geleden aanwezig zijn geweest in Hattem, waar
zij geholpen hebben een minnelijke schikking te treffen tussen Machtelt, de vrouw van Geert Brouwer
en haar man Gheert en de mombers over haar kinderen bij wijlen priester Johan ter Steghe en Alyt, de
vrouw van Helmich van Tweenhusen, als erfgenaam van priester Jan ter Steghe. Het betrof het
testament en de schenking van priester Jan ter Steghe aan Machtelt en haar kinderen.
Getuigen zijn er in geslaagd een minnelijke schikking te treffen.
Nr. 605

FOLIO:

211v

DATUM:

6 juni 1544

-Van Johan Kroese en mr Godtschalck ten Indijck.
Gheert Buter, Henrijck Claesz, Frans Albertsz, Herman Heer en Arent Reynertsz getuigen dat zij
donderdag voor Pinksteren, 29 mei, in de Schepenkamer waren en hebben gezien en gehoord dat
Johan Kroese voor de rechtbank stond en zich beklaagde over geweld dat hem in Kamperveen was
overkomen. Johan ging nogal tekeer tegen mr Godtschalck en noemde hem een minderwaardig mens
die in Kamperveen een arme man had toegestaan aan de dijk te bouwen voor zich zelf en van die
arme man een stuk boter genomen had zo groot als een paardenkop. De man had de boter zelf
betaald en toen Godtschalck de schouw deed, gaf hij hem nochtans een boete van een oude schild
die hij hem op verzoek van een goede vrouw gegeven had. Bovendien nam Godtschalck van de arme
man nog 1 koopmansgulden, die hij aftrok van het arbeidsloon voor een gegraven sloot. Mr
Godtschalck antwoordde hierop dat hij geen onmens was. Er ontstond geharrewar over de term:
onmens en ze verwijten elkaar beiden hetzelfde: de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.
NB. Eind juni 1544 hebben Gheert Buter, Henrijck Claesz en Herman Heer op verzoek van Jan
Kroese deze getuigenis middels hun eed erkend.
Leffert Sticker en Wolff, de zoon van Alyt Backer, getuigen zoals de anderen gedaan hebben, m.u.v.
de punten van gerechtigheid en de ketel / pot, die zij zich niet herinneren.
Nr. 606

FOLIO:

212v

DATUM:

7 juni 1544

-Tussen de erfgenamen van Albert Snouck en Gese, diens weduwe.
Frans Tielmansz en Peter Hekelmaker getuigen dat zij nog goed weten en dat zij aanwezig zijn
geweest, toen wijlen Albert Snouck aan zijn vrouw Gese Tymans verschillende schenkingen deed
zoals in zijn handschrift staat vermeld, door Albert persoonlijk geschreven. Zij melden verder dat toen
Albert dit schreef, er niemand namens hem aanwezig was.
Nr. 607

FOLIO:

212v

DATUM:

9 juni 1544

Thomas van Deventer, de knecht van Johan van Bolten, heeft onder ede verklaard dat hij op de
wijnschuld van anno 1541 niet anders ontvangen heeft dan hetgeen het wijnboek dat hij voor het
gerecht getoond heeft, vermeldt.
Nr. 608

FOLIO:

213

DATUM:

9 juni 1544

-Van het ongeluk met de schuit, gezonken door het schip van Jan Vriesken.
Burgemeesters, Schepenen en Raad van Kampen melden dat voor hen verschenen zijn op verzoek
van onze burger schipper Jan Vriesgen: Agge Heres uit Stavoren, stuurman, oud ongeveer 60 jaar,
Lambert Hermansz, hoofdbootsman, oud ongeveer 30 jaar, Sweer Egbertsz, timmerman, oud
ongeveer 60 jaar, Johan Hansz, schieman, oud ongeveer 50 jaar, Herman van Batman, kok, oud
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ongeveer 30 jaar, Andries Lubbertsz, bootsman, oud ongeveer 30 jaar, Peter Jansz, bootsman, oud
ongeveer 20 jaar, Adriaen Jacobsz uit Alkmaar, bussenschutter, ongeveer 38 jaar, Peter van Lymmen
uit Alkmaar, bootsman, ongeveer 27 jaar oud, Henrijck uit de Kuinre, bootsman, ongeveer 25 jaar oud,
Marten uit de Kuinre, bootsman, ook ongeveer 26 jaar oud, en Gheert Jansz, schilder, oud ongeveer
16 jaar, allen op het schip van onze burger Johan Vriesgen. Zij hebben allen onder ede verklaard dat
op 7 mei ’s middags om 1 uur schipper Jan Vriesgen met zijn schip van Amsterdam op weg ging naar
Noorwegen en dat er omstreeks drie uur bij een noordwesten wind in vliegende vaart een schuit uit de
richting Durgerdam kwam. De bootgezellen hadden in Amsterdam geen tijd gehad om te eten en
waren nu bezig aan hun maaltijd. Jonge Jan uit Blokzijl en Marten uit de Kuinre kwamen na het eten
op de brug en zagen de schuit die zij tekens gaven, opdat zij hun koers konden houden.
Degenen die op de brug stonden en het gevaar zagen, waarschuwden de man aan het roer, die geen
goed uitzicht had. De schuit die in volle vaart aan kwam zeilen, werd door hen overvaren. De schipper
die vanaf Amsterdam in zijn kajuit zat, pakte snel zijn losse spullen die hij had meegebracht, in de
hoop ze te kunnen redden.
Getuigen hebben gemeld dat de bootsgezellen, de schipper noch de stuurman enige schuld had,
maar dat alles gebeurd is door onwetendheid van degenen in genoemde schuit.
Nr. 609

FOLIO:

214v

DATUM:

13 juni 1544

-Van Willem Zwaengen.
Thys Draeck en Peter Ruese getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden aanwezig zijn geweest in
Deventer in De Bischop, waar zij gezien en gehoord hebben dat Arent van Diepenhem daar openlijk
zei dat Herman Backer uit Kampen de koopman is van de planken, die Willem Zwaengen, onze
burger, vervoerd heeft en niet Willem.
Hij wilde Willem vrijwaren voor de koop en voor alle schade die daardoor veroorzaakt is. Arent zei ook
dat de beide getuigen uit Zutphen op kwalijke wijze spraken en dat Herman Backer zijn recht zou
halen.
Nr. 610

FOLIO:

214v

DATUM:

13 juni 1544

-Tussen Maelt Wynter en Johan Suere.
Albert Arentsz en Jan Vincke, gezworen kraanlieden, getuigen dat ongeveer een maand of zes weken
geleden Johan Suere hen gevraagd heeft naar de molenstenen van Geert Borchertsz. Zij hebben hem
geantwoord dat zij van de stenen niets afwisten en hem gezegd dat hij het aan Laurens de drager
moest vragen. Johan Suere is naar Laurens gegaan en gaf hem een drinkpenning omdat hij de stenen
had aangewezen. Johan kwam weer bij getuigen en zei dat hij twee van de stenen gekocht had en
wilde dat zij de stenen via de kraan verplaatsten. Zij hebben de molenstenen in het schip van Zwarte
Claes geplaatst dat naar Amsterdam zou vertrekken. Johan betaalde hun arbeidsloon.
Nr. 611

FOLIO:

215

DATUM:

13 juni 1544

Lubbe, de vrouw van Cornelis in de Moriaen, getuigt dat zij meer dan drie jaar geleden in Amsterdam
een partij Bremer bier gekocht heeft van schipper Warnar van Bremen en dat Abel Reynersz in de
Gulden Paerse borg voor haar stond. Zij meldt dat kort daarna Abel haar geschreven heeft dat zij hem
het geld moest sturen omdat hij schipper Warnar moest betalen in Amsterdam. Zij getuigt dat zij direct
naar Amsterdam reisde en Abel het geld gaf. Daarna zeiden Abel en zijn knecht Melcher haar dat hij
al betaald had aan Jacob, de oom van de schipper in Amsterdam, namens de schipper van Bremen
en hij nam aan dat de oom en de schipper alles onderling goed hadden geregeld.
Nr. 612

FOLIO:

215v

DATUM:

-Van Bartolt Evertsz.
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16 juni 1544

Henrick van Diepholt en Johan Zure getuigen dat zij in 1541 op 26 juni bij Henrick van Diepholt een
taeke rijnwijn hebben laten halen uit de wijnkelder die zij lieten schrijven op naam van Bartolt Evertsz,
zonder dat deze dat wist, op de twist [?] van zijn zwager Lambert. Verder melden zij dat Bartolt Evertz
gemaand werd door de bediende van Jan van Bolten voor die taeke wijn in 1544 omstreeks 15
februari en dat Bartolt dat niet wilde betalen, omdat hij nergens van af wist. Op verzoek van goede
vrienden van Henrick van Diepholt, heeft Bartolt de bediende betaald, zoals wijlen Jan Wolffsz zegt,
thuis bij wijlen mr Volkert van Urck, waar Henrick er 5 gosseler bij legde om alle onlust te vermijden.
Nr. 613

FOLIO:

215v

DATUM:

16 juni 1544

-Willem Touslager.
Herman Henrixsz, Jutte zijn vrouw en Geertyen Willems getuigen dat zij aanwezig waren in het St.
Catherijne Gasthuis in de Oudestraat, waar zij hoorden dat Willem Touslager vroeg aan Herman
Cuper wat voor praatjes hij had over zijn vrouw, zij was nl een goede vrouw.
Henrick Cuper antwoordde dat hij ook wel iets anders over haar kon zeggen.
Hij pakte een kan en sloeg daarmee op de kan van Willem en op zijn borst; daarna stak Cuper hem
met een scherp voorwerp en verwondde Willem aan de schouder.
De drie getuigen waren de enige aanwezigen.
Nr. 614

FOLIO:

216

DATUM:

17 juni 1544

-Van Janneken Jans.
Gerryt Backer, Catharina van Oostenwolde, Elsgen Hermans en Lysken van Bysselen getuigen dat zij
wijlen Johan Stevensz en zijn vrouw Thonis goed gekend hebben, zij woonden in de Hagen en
getuigen weten goed dat zij samenwoonden zoals goede echtelieden betaamt. Zij hadden samen een
dochter Janneken, die nog leeft.
Nr. 615

FOLIO:

216v

DATUM:

18 juni 1544

-Van Henrick Dubbeltsz.
Johan Treetsachter, de stadsmeter, getuigt dat hij zich goed herinnert dat de 23 mud rogge die
Henrick Collenar verkocht had aan Henrick Dubbeltsz met de andere rogge in een schip lagen, waarbij
de 23 mud onderin lag en nat was geworden. Getuige heeft zelf de rogge gekeurd toen die bij Kaarl
Brouwer op zolder lag, twee maal per dag.
Henrick Snoyssea,stadsmeter, getuigt dat hij zich goed herinnert dat de 23 mud rogge, waarvan zijn
partner Johan getuigd heeft en die op de zolder van Kaarl Brouwer lag, nat, klam en vochtig was en
niet zoals goede koopmanswaar behoort te zijn. De rogge was afkomstig uit een schuit uit Deventer
en getuige heeft de rogge hier zelf gemeten. De 3½ last waar de 23 mud onder lag, was ook niet
droog zoals behoort; dit heeft getuige ook gemeten en was afkomstig uit een potschip dat de rogge
hier gebracht heeft.
Kaarl Brouwer getuigt dat de 3½ last en de 23 mud rogge naar zijn zolder zijn gebracht, elk op een
aparte plaats; de 23 mud waren geheel nat maar de 3½ last was minder vochtig, wel klam.
Nr. 616

FOLIO:

217

DATUM:

21 juni 1544

-Van mr Godtschalck ten Indyck als dijkgraaf van Kamperveen.
Gerryt van Delden, onderschout van Kamperveen, getuigt dat hij in 1543 op 11 maart, namens mr
Godtschalck als dijkgraaf van Kamperveen, de kerkenspraak op Kamperveen gedaan heeft, waarbij
ieder zijn zinken korven uit de wetering en het zeegraven moest halen voor 1 oude schild. Hij meldt
dat hij van de dijkgraaf de bevoegdheid heeft ontvangen om diverse boeren, die Jan Kruese nu in
Kamperveen heeft laten getuigen, gerechtelijk aan te spreken, omdat de dijkgraaf van mening was dat
zij in gebreke waren gebleven. De dijkgraaf heeft niet zelf de boeren gehoord, dat is gedaan door
Arent Reynersz namens hem. Getuige meldt dat Arent zich op correcte wijze met de boeren verstaan
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heeft, hij is erbij geweest toen Arent zich op minnelijke wijze met de boeren onderhield. Hij meldt
verder dat hij de schrijver van de dijkgraaf is geweest bij de laatste schouw in de winter op 5 oktober.
Gerryt beschreef in zijn verslag de broeken [ moerassig land ] en omdat het zo regende kon hij pas bij
het afstappen zijn boek bijwerken: de dijkgraaf noemde dan de namen op vanuit zijn register, wat
overeenkwam met de namen die hij uit zijn hoofd kende.
Arent Reynertsz getuigt dat een tijd geleden de dijkgraaf hem had gevolmachtigd om van zijn broeken
in Kamperveen bepaalde boeren in der minne of gerechtelijk te manen, die vanwege de dijkgraaf een
‘dag van recht ‘ opgelegd hadden gekregen. Hij meldt dat de dijkgraaf hem had bevolen hen niet te
hard aan te pakken. Hij heeft met alle boeren in vriendschap onderhandeld en afspraken gemaakt,
zodat de een 6 stuiver zou geven, de ander 10 stuiver, een halve gulden, een ryder al naar gelang van
hun broeken; alles op zo’n manier dat zij hem en de dijkgraaf daarvoor bedankten.
Na afloop toen hij de dijkgraaf verslag uitbracht, was deze tevreden en was niet van mening dat hij
teveel of te weinig van de boeren had geïnd.
Nr. 617

FOLIO:

217v

DATUM:

21 juni 1544

Zwarte Berent getuigt dat hij ruim 28 jaar schrijver, dienaar en ‘broekeman’ van de dijkgraaf van
Kamperveen is geweest en dat hij dus goed weet dat men fuiken en korven toeslagen gaf van 1 oude
schild of de fuiken en korven door de dienaar liet verkopen; de dijkgraaf liet zulke inbreuken genadelijk
oplossen.
Henrijck Sadelmaecker getuigt zoals Zwarte Berent heeft gedaan, want hij was ook in de tijd van
wijlen Jan van den Vecht, schrijver van de dijkgraaf.
Nr. 618

FOLIO:

218

DATUM:

23 juni 1544

-Van de rogge.
Marten Backer en Bouwe Vriese getuigen dat zij beiden op het potschip waren geladen met rogge, die
Henrick Collenar verkocht had aan Henrick Dubbeltsz en zij namen er elk een handvol van om te zien
of het goed was. Aangekomen op de Welle, vroeg Geert Evertsz of dat van de partij van Henrick
Collenar was, wat getuigen beaamden. Geert zei dat als hij de rogge gekocht had, dan zou hij er geen
woorden aan vuil gemaakt hebben. Een volgende keer heb je meer geluk. Dit getuigt Geert Evertsz
ook, even als Lange Jan. Johan zei dat als hij de rogge had gekocht, dat hij wel een
schadeloosstelling wilde hebben. De koopman uit Keulen zei dat hij zoveel schadevergoeding wilde
geven als door goede mannen zou worden vastgesteld.
Nr. 619

FOLIO:

218v

DATUM:

25 juni 1544

-Van Albert Snoeck.
Lubbert Jansz en Peter Hekelmaecker getuigen dat zij een tijd geleden betrokken waren bij Gese
Tymensdochter om haar huwelijk te regelen met Albert Snoeck. Zij gingen wandelen aan de overkant
van de IJssel bij de dijk met Bernt Snoeck, Frans Albertsz en Henrick Claesz om afspraken te maken.
Getuigen eisten dat men Gese uit de goederen van Albert van te voren geld zou geven. Berent en zijn
helpers vroegen toen welke goederen Gese in zou brengen of wat de waarde ervan was. Buiten Gese
om, antwoordden getuigen dat haar goederen, met haar kindsdeel erbij, ongeveer drie of vier honderd
gulden waard waren. Verder is er niet over gesproken. Het huwelijk werd geregeld bij Frans Tielmansz
thuis.
Nr. 620

FOLIO:

219

DATUM:

26 juni 1544

-Van Herman Lambertsz.
Wolter Lambertsz getuigt dat hij goed weet dat Herman Lambertsz de Vossenweerd, die hij nu van de
stad gehuurd heeft, in het elfde jaar gebruikt heeft, nadat hij de weert van zijn broer Jacob Lambertsz
had overgenomen, strekkend van het Zuiderdiep tot aan de zee.
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Lambert Sticker getuigt hetzelfde als Wolter.
Johan Tymansz getuigt dat hij de weert wel 25 jaar bewerkt heeft en zijn geld ermee verdiend heeft,
toen Henrick Cloetynck de huurder was en Puuraal daarop woonde; en dat wijlen Johan van der
Vecht hem had opgedragen namens de stad een sloot te graven tussen de weert van Cloetynck en
die van Puuraal, strekkend tot aan de zee.
Johan Roese getuigt zoals Wolter heeft gedaan.
Nr. 621

FOLIO:

219

DATUM:

27 juni 1544

-Van Henrick Cuper.
Barbara, de weduwe van Gosen Brouwer, getuigt dat zij hoorde toen zij uit de [Raads]kamer kwam dat
de vrouw van Willem Touslager, die nog bij haar man zat, Henrick Cuper met zijn vrouw en Herman
Henricksz met zijn vrouw uitschold en hen beschuldigde. Henrick Cuper zei dat ze in godsnaam weg
moesten gaan, omdat hij daar geen zin in had.
Herman Henrixsz getuigt zoals hierboven en blijft daarbij.
Alyt Leyendecker getuigt dat zij er achteraan in de droogkamer kwam en zag dat Willem Touslager en
Henrick Cuper elkaar bij de haren hadden gepakt; zij hoorde dat de vrouw van Touslager tegen
Henrick Cuper zei dat hij op moest houden. Alyt wist niet waar het over ging en meer heeft zij niet
gezien noch gehoord in deze kwestie.
Nr. 622

FOLIO:

219v

DATUM:

26 juni 1544

-Van Berent van Catten.
Lambert Sleuwert, Peter Corffmaker en Dyrck Gerritsz getuigen dat zij goed weten dat voor de mr
Henrick Seckenweert en de Vossenweert de volgende bepalingen gelden: de Vossenweert mag geen
aanwas hebben, omdat de nieuwe weert die Berent van Catten nu gebruikt ervoor ligt, strekkend tot
aan die stukken, zoals de scheidingssloot uitwijst tussen Berent en Herman Lambertsz die nu de
Vossenweert gebruikt. Aanwas kan alleen bij de nieuwe weert met het heuveltje komen, die Lambert
Sleuwert nu gebruikt.
Nr. 623

FOLIO:

220

DATUM:

26 juni 1544

-Van Henrick Cuper en Willem Touwslager.
Herman Henrijcksz en Jutte zijn vrouw getuigen dat zij een tijdje geleden aanwezig zijn geweest in het
St. Catherine Gasthuis in de Oudestraat, toen Willem Touwslager en Henrijck Cuper onenigheid met
elkaar hadden. Na de maaltijd hebben zij gehoord dat Geertgen, de vrouw van Willem, tegen Henrijck
Cuper zei dat ze hoopte dat degene die de deur dichtgespijkerd had duizend duveltjes in zijn lijf kreeg.
Henrijck zei dat hij daar niet schuldig aan was, maar Geertgen had zo haar bedenkingen en hield er
niet over op. Henrijck begon haar uit te schelden voor dikke zak, hoer en leugenaar, wat bij Willem
weer wrevel wekte, want zij was een goede vrouw volgens hem. Zij zaten samen aan tafel en hadden
elk een kan voor zich staan. Henrijck nam zijn kan, die van steen was en gooide hem naar Willem,
pakte hem weer op en gooide hem tegen de tinnen kan van Willem. Daarna verwondde Henrijck
Willem aan de schouder met een scherp voorwerp, zoals reeds getuigd is. Het werd een gooi- en
smijtpartij, maar of iemand geraakt werd, hebben getuigen niet gezien. Henrijck had wel bloed in zijn
gezicht, maar getuigen weten hier niets van af.
Toen dit gebeurde, was er niemand anders aanwezig dan Geertgen.
Nr. 624

FOLIO:

220v

DATUM:

27 juni 1544

-Van Berent van Catten.
Johan van Gelre getuigt dat hij de Vossenweert ongeveer 33 of 34 jaar geleden in bewaring had
namens Heyn Junckers, wel 15 jaar lang en dat deze hem riet liet snijden vanaf de nieuwe weert tot
aan het kolkje.
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Lubbert Jansz getuigt dat hij de Vossenweert twee jaar lang gebruikt heeft volgens de bepalingen.
Maar Herman Lambertsz verbood hem het jaar daarna dat hij niet verder naar achteren kon weiden,
omdat hij de nieuwe weert gebruikte; daarna woonde Lubbert op de Vossenweert en sneed 4 vim riet
van de heuvel die Peter Arentsz toen gebruikte, maar Lubbert moest wel doen wat Peter wilde.
Henrick Martensz getuigt dat hij het kolkje sneed dat de scheiding vormde tussen de Vossenweert en
de nieuwe weert.
Arent Jansz getuigt dat Herman Lambertsz hem dikwijls gezegd heeft dat het kolkje tussen de
Vossenweert en de nieuwe weert de scheiding was, toen Herman opde nieuwe weert woonde.
Nr. 625

FOLIO:

221

DATUM:

27 juni 1544

-Van Herman Lambertsz.
Berent Willemsz, Roloff Jansz, Tyman Willemsz, Jan Coepsz en Dyrck Henricksz getuigen dat zij
goed weten dat de Vossenweert aanwas uit zee heeft gekregen en niet vanaf de IJssel.
Peter Pors getuigt dat wijlen Jan Puyraal hem gezegd had dat de Vossenweert die Jan Tymans placht
te gebruiken en nu Herman Lambertsz, de erfscheiding had tussen de nieuwe weert met het heuveltje
daarachter en de kolk en wat er bij gekomen is, is mettertijd vanuit zee aangewassen.
Bladzijde 221v is blanco.
Nr. 626

FOLIO:

222

DATUM:

27 juni 1544

-Van Johan Cruse.
[op 27 juni hebben zij de artikelen horen voorlezen en op de 28e hebben zij getuigd]
Gedaagd op grond van zeker artikel, op verzoek van de erfgenamen van Johan Cruse, zijn de
onderstaande personen voor mij verschenen, om te getuigen over hetgeen beneden in de
Schepenkamer gebeurt.
Claes Witte, schout van Kampen en Kamperveen, heeft op het eerste artikel geantwoord, mede
namens de 11 anderen waar geen stipje vóór staat, dat zij het 1e artikel niet geheel begrepen hebben
en acceptabel vinden zoals mr Godtschalck gevraagd had. Toen zei hij dat wat de gemiddelde
erfgenaam acceptabel vond, door hem ook geaccepteerd zou worden.
[Namen zonder stip:
Willem Brant, Johan van Broeckhusen, Geert van Leuwen, Tyman van den Veen Evertsz, Henrick ter
Laar, Geert Evertsz, Johan Thoenysz, Jacob van Appelen, Joachim van Ingen.
Namen met stip: Mr Geert Glauwe, Luytken van Wilssem]
Op het 2e artikel: Zij getuigen samen dat zij wel gehoord hebben van de brieven die mr Godtschalck in
Kampen uit Friesland had ontvangen, maar verder herinneren zij zich niets. Zij hoorden wel dat mr
Godtschalck en Johan Cruse hier woorden over hadden, maar hebben daar geen aandacht aan
besteed.
Op het 3e artikel: Zij getuigen dat zij wel het laatste deel onthouden hebben, dat Johan Cruse zei dat
hij zijn dijk zo wilde maken dat het land niet beschadigde, maar zij twijfelen over het antwoord hierop.
Op het 4e artikel: Zij getuigen dat zij het daarmee eens zijn.
Op het 5e artikel: Zij getuigen dat zij hiervan het effect beschouwen en niet de vorm of het voorschrift.
Op het 6e artikel: Zij getuigen dat zij het eerste deel accepteren, maar niet wat volgt.
Op het 7e artikel: Zij getuigen dat dit klopt.
Op het 8e artikel: Zij getuigen dat dit twijfelachtig is, want het artikel is zeer lang en ze kunnen daar
niet op reageren.
Op het 9e artikel: Zij getuigen dat dit twijfelachtig is.
Op het 10e artikel: Twijfelachtig.
Op het 11e artikel: Twijfelachtig.
Op het 12e artikel: Zij getuigen dat dit klopt.
Op het 13e artikel: Dit klopt, maar de juiste inhoud hebben zij niet onthouden.
Op het 14e artikel: Deels waarachtig en deels twijfelachtig.
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Op het 15e artikel: Zij getuigen dat dit klopt, maar het had misschien anders geformuleerd moeten
worden.
Nr. 627

FOLIO:

223

DATUM:

28 juni 1544

-Op de dijk.
Hierna volgen diegenen die op de ingestorte dijk waren op 28 mei 1544.
Getuigen:
Joachym van Ingen, Claes Witte, Geert Evertsz, Johan Thoenysz, Johan van Broeckhuysen en Jacob
van Appelen. [Deze personen zijn verhoord over de artikelen hieronder vermeld.]
Op het 1e artikel van de vragenlijst getuigen zij allen: twijfelachtig.
Op het 2e artikel getuigen zij ook: twijfelachtig.
Op het 3e artikel getuigen zij bevestigend en waarheidsgetrouw.
Op het 4e artikel getuigen zij: twijfelachtig.
Op het 5e artikel getuigen zij dat het eerste deel waarheidsgetrouw is en veel andere zaken
twijfelachtig.
Op het 6e en laatste artikel getuigen zij hetzelfde; zie het rapport van beide gedeputeerden Tyman van
den Vene en mr Jan Mathysz.
Nr. 628

FOLIO:

223

DATUM:

28 juni 1544

Articuli sequitur.
1. Op de eerste plaats dat op 28 mei ’s morgens om 7 uur de twee gedeputeerden van de Raad van
Kampen, Tyman van den Vene en mr Jan Mathysz met 7 betrokkenen uit Kamperveen, te weten: mr
Geert Glauwe, Claes Witte, Johan Thoenysz, Geert Evertsz, Jacop van Appelen, Wolter Gerritsz,
Goesen Egbertsz en ook Geert Loze, daarbij ook de dijkgraaf mr Godtschalck, Johan van
Broeckhusen, Joachym van Ingen en Tyman van den Vene Evertsz, samengekomen zijn bij de
ingestorte dijk bij de Zalker sluis. Johan Kruse met zijn adherenten, zoals Henrick van Wilssem, Evert
van Hattem en Salynck van Sloeten vroegen genoemde gedeputeerden waar en hoe zij van plan
waren de dijk te herstellen om de erven en goederen van de inwoners te beschermen evenals de
gemeenschappelijke landerijen, maar zij waren niet van plan om nooddijken aan te leggen zoals mr
Godtschalck te kennen had gegeven.
2. Toen Jan Kruse de gedeputeerden vertelde wat er samen met zijn adherenten voor de bewoners
was gebeurd, zei mr Godtschalck met boze woorden tegen Johan Kruse : “waar is hier de dijkgraaf?”
3. Johan Kruse antwoordde hierop tegen mr Godtschalck dat hij een gierige wolf was en dat hij dat
kon bewijzen; van andere dijkgraven wist hij niets.
4. Johan Kruse zei tegen de verzamelde gedeputeerden hoe het kwam dat mr Godtschalck met zijn
adherenten wilde verhinderen dat Johan Kruse uit zou breiden zonder hun toestemming.
5. mr Godtschalck antwoordde daarop dat hij uitbreiding niet wilde verhinderen tot aan de kerk van
Kamperveen toe, maar de dijk moest eerst hersteld worden, buitendijks aan de IJsselkant waar hij
ingestort was, zoals hij eerder had bevolen.
6. Johan Kruse reageerde hierop door te zeggen dat zulks niet mogelijk was omdat het daar 4 of 5
vadem diep was. Er vielen aan beide zijden harde woorden en Tyman van den Vene en mr Johan
Mathysz zeiden toen dat er hier niet veel anders te doen viel en dat zij de diepte gemeten hadden met
een stok.
Wij leggen dit morgen vroeg voor aan de Raad.
Nr. 629

FOLIO:

224

DATUM:

27 juni 1544

-Van Henrijck Dubbeltsz over de rogge.
Nelle van Aken getuigt dat zij onlangs gekocht heeft van Henrijck Collenaer 22 mud rogge en 1
schepel, afkomstig van 33 mud rogge die Henrijck Dubbeltsz van Henrijck Collenaer gekocht zou
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hebben. Zij meldt dat ze de 22 mud en 1 schepel rogge gekocht heeft als natte rogge. De rogge die
nog over was na haar aankoop, werd gegooid bij de andere 3½ last die nog op zolder lag.
Johan Backer getuigt dat hij de rogge van Nelle van Aken gemeten heeft en dat het restant bij de rest
op zolder, de 3½ last, werd geplaatst.
Thys Claesz getuigt hetzelfde want hij heeft de rogge gedragen.
Nr. 630

FOLIO:

224

DATUM:

30 juni 1544

-Tussen Gerryt van den Wolde en Mouwer Jansz.
Gerryt Jansz en Vranck Geertsz getuigen dat zij vorig jaar omstreeks St. Jacob geholpen hebben een
grijze merrie over te brengen naar het groene land t.b.v. Mouwer Jansz. Zij zouden het paard met een
hooiwagen brengen. Toen zij het paard daar gebracht hadden, gingen zij weer naar huis en lieten het
paard daar. Vier of vijf dagen later, kregen zij bericht dat het paard dood was en dat het kort daarvoor
vervoerd is en gewerkt heeft. Zij kunnen niets melden over de gezondheid van het paard en weten
niet wat het paard onder de leden kan hebben gehad.
Nr. 631

FOLIO:

224v

DATUM:

30 juni 1544

-Van Herman Jansz uit Zwolle.
Kerstgen Gyse en Thys Draeck getuigen dat zij onlangs gingen wandelen op de Welle aan gene zijde
van het Tolhuys met Herman Jansz uit Zwolle en dat terzelfdertijd Egbert Backer van achteren
aankwam en tegen Herman Jansz zei: “Ben je daar?” Hij greep hem vast en wilde direct een
schreckenberger hebben of hij zou hem met geweld pakken. Herman antwoordde dat hij met hem
naar de rechter wilde gaan. Egbert greep echter een stuk hout dat daar lag en sloeg Herman ermee.
Deze probeerde Egbert te ontlopen en de omstanders riepen hem toe zich te weren en zich niet te
laten slaan. Herman pakte een klein mes om zich te verweren, wat resulteerde in een kleine
verwonding aan de hand van Egbert.
Alyt, de vrouw van Thys Draeck, getuigt zoals boven.
Nr. 632

FOLIO:

225

DATUM:

1 juli 1544

-Van de rogge.
Thys Draeck getuigt dat hij langs het Tolhuys kwam op de Welle waar het potschip lag met de rogge
die Henrijck Dubbeltsz en Maurys Weber van de Collenaer gekocht hadden. Hij hoorde dat Henrijck
en Maurys woorden hadden met de Collenaer omdat de rogge nat was en dat een van de omstanders
zei dat de rogge droog was en dat het vocht in de rogge gekomen was tussen Deventer en Kampen
vanwege een scheur, omdat het een open potschip was.
Nr. 633

FOLIO:

225

DATUM:

7 juli 1544

-Over het meesterloon.
Henrick Hodde en Albert Krytszer getuigen dat zij beiden tussen Joest Backer en Volcker Gysen een
moetsoen hebben uitgesproken om de onenigheid op te lossen die was ontstaan. Er werd
afgesproken dat Joest het meesterloon zou betalen en de [heel]meester tevreden zou stellen en
daarmee zou de onenigheid in der minne zijn beëindigd.
Nr. 634

FOLIO:

225v

DATUM:

7 juli 1544

-Van Peter Porsz en Jan Berentsz.
Peter Woltersz, Berent Jansz en Jacob Claesz getuigen dat zij afgelopen zaterdag gezien en gehoord
hebben tussen 5 en 6 uur dat Johan Berentsz op de bok van de wagen naar Brunnepe zat en dat
Peter Porsz op de gemeente steeg bij hem kwam bij de wagen en zei dat hij het geld van het 6e slag
wilde hebben. Jan Berentsz zei dat hij niet wist waar het over ging. Hij sloeg naar Johan met een
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knuppel maar Jan ontweek de slag door om de wagen heen te lopen. Daarna sloeg Peter hem twee
of drie maal op zijn hoofd maar verwondde hem niet.
Omdat Jan hem niet langer kon ontwijken en zich moest verweren, gooide hij zijn stok en tenslotte
heeft hij Peter verwond met een broodmes.
Nr. 635

FOLIO:

225v

DATUM:

7 juli 1544

Peter Woltersz, gedaagd namens Peter Pors, getuigt dat hij zich herinnert dat hij gezien heeft dat
Peter Poss naar Johan Berentsz sloeg met een knuppel maar hem niet raakte, dat Johan Berentsz
hem ontweek bij de wagen en dat hij de zeis greep en naar Peter Poss sloeg onder zijn arm; Johan
Berentsz is alleen door Peter Poss geraakt.
Nr. 636

FOLIO:

226

DATUM:

7 juli 1544

-Van de declaratie ter instantie van Johan Kruse.
Onderstaande personen zijn gecompareerd in de secretaris kamer om de artikelen toe te lichten in de
onenigheid tussen Johan Kruse en mr Godtschalck ten Indijck.
Geert Buter, Herman Hero, Wolff Schomaker en Leffert Sticker verklaren n.a.v. het gerechtelijk
verzoek van Johan Kruse over bepaalde punten van declaratie, die hen zijn voorgelezen bij
voorgaande getuigenissen en door hen onder ede bevestigd, dat zij daar niets aan toe te voegen
hebben.
Nr. 637

FOLIO:

226

DATUM:

9 juli 1544

-Van Kerstgen Gyse.
Bastiaen Backer en Alyt Hermans getuigen dat zij omstreeks Pinksteren gezien en gehoord hebben
dat Kerstgen Gyse en zijn vrouw onenigheid met elkaar hadden; zij zagen dat de vrouw van Kerstgen
van hem wegliep de straat op en dat Kerstgen een spinrok pakte en achter haar aan smeet, maar
haar niet raakte.
Claes van Grimbergen strafte Kerstgen daarvoor en getuigen zagen dat Kerstgen een hellebaard nam
maar er volgens Alyt niets mee deed. Bastiaen getuigt dat Kerstgen Claes van Grimbergen met de
hellebaard te lijf ging.
Kempe Ketelboeter getuigt dat hij het rumoer van Kerstgen Gyse op straat hoorde toen hij van
Thomas Potgieter afkwam waar hij had zitten drinken. Hij zag dat Kerstgen en Claes van Grimbergen
met elkaar op straat lagen, waar getuige ze uiteen haalde; hij zag ook een hellebaard naast hem
liggen op straat. Meer heeft hij niet gezien.
Nr. 638

FOLIO:

226v

DATUM:

14 juli 1544

-Van mr Styne.
Laurens[v] die Uthdraachster getuigt dat zij kort na de Bovenkermis namens een goede vriend met
een drankje gegaan is naar mr Styne en zij wilde heel graag dat mr Styne er naar wilde kijken. Styne
wilde dat niet doen, maar tenslotte kreeg Laurens het voor elkaar dat zij het drankje onderzocht. Zij
oordeelde dat een kraamvrouw dit vocht wel mocht drinken. Toen de zieke het drankje had
ingenomen heeft zij het direct weer uitgespuugd en heeft er niets van opgedronken. De vrouw was zo
ziek dat zij niets kon binnenhouden behalve hetgeen Reyner haar had aangeraden.
Nr. 639

FOLIO:

227

DATUM:

14 juli 1544

Henrick Ruwenhorst getuigt dat hij omstreeks Sacramentsdag ‘s avonds bij de Broederpoort liep toen
de melkmeisjes kwamen en hij hoorde dat Gosen in de Waskerse bij het sluiten riep tegen de
dienstmaagd van Joachym Trip die achteraan liep, dat ze op moest schieten omdat hij ging sluiten.
Toen zij op de ophaalbrug kwam, schoot de brug los en viel de dienstmaagd voor de brug. Henrick
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met de sleutel trok haar weg zodat ze niet in het water viel en de melk behouden bleef. Goessen deed
zelf de brug open, nadat hij de dienstmaagd had geholpen.
Nr. 640

FOLIO:

227

DATUM:

16 juli 1544

-Tussen Cornelis Dubbeltsz en zijn stuurman Wyse Willem.
Claes Tyssen en Bartolt Willemsz getuigen dat Cornelis Dubbeltsz een stuurman uit Texel genomen
had, Wyse Willem, om met hem naar Engeland te varen. Zij hebben gehoord toen ze bij Voorland
kwamen dat de stuurman zei dat het Voorland niet was en hij noemde een andere naam, zodat hij
blijkbaar van Engeland niets af wist. Cornelis is de andere schepen gevolgd en zo in Engeland
gekomen, anders zou hij problemen hebben gehad.
Nr. 641

FOLIO:

227v

DATUM:

17 juli 1544

-Egbert Backer tegen de varkenskoper uit Zwolle.
Berent Kistemaker, Hans Backer en Henrick Pelsser getuigen dat zij gezien hebben op zondag na de
Bovenkermis dat Egbert Backer op de Welle een varkenskoper tegemoet kwam en tegen hem zei dat
hij hem 1 schreckenberger schade had veroorzaakt en dat hij die wel terug wilde hebben. De
varkenskoper wilde hem niets geven en Egbert begon hem met zijn vuisten te slaan. Diverse burgers
hebben de varkenskoper aangezet zich te verdedigen en hij heeft Egbert met een puntig voorwerp in
de arm gestoken. Egbert had geen mes in de hand, wel een stok.
Nr. 642

FOLIO:

227v

DATUM:

19 juli 1544

Cornelis Claesz, Herman Gerritsz en Warner Arentsz getuigen dat zij ongeveer drie weken geleden
gezien hebben dat een vrouw, de echtgenote van Jan van Grafhorst, Bartolt in de Zantbergh sloeg,
eerst met een visman en daarna met zijn eigen stok die zij hem uit de hand had getrokken. Zij sloeg
hem op zijn hoofd zodat hij bloedde. Voor zover getuigen gezien hebben, sloeg Bartolt haar niet terug.
Nr. 643

FOLIO:

228

DATUM:

19 juli 1544

Henrick Cuynretorff, Claes van Ryssen en Claes Grymberch getuigen dat zij zich goed herinneren dat
men in Bergen (Noorwegen) als gebruik had bij de brug, als er enige kooplui waren die goederen, op
het strand liggend, in Hollandse schepen laadden of in andere schepen, hen te beboeten naar rato
van het aantal goederen dat zij hadden ingescheept met 30, 40 mark of 50, 60 mark.
Nr. 644

FOLIO:

228

DATUM:

19 juli 1544

-Van Jan Geertsz en Herman Scheve.
Kerstken Gysen, Lute Jansz, waardin en Thoenys Rixsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest en
gehoord en gezien hebben bij Luten in de Gulden Arent, de dag nadat de dragers hun gilde dronk
hadden, dat Herman Scheve van Jan Geertsz een veulen kocht voor 8 ryder, waarna de wijndronk
plaats vond.
Nr. 645

FOLIO:

228v

DATUM:

21 juli 1544

Jacob [Coppen] Bartholomeus en Berent Wernersz getuigen dat de kwestie tussen de gildemeesters
van St. Johan en Frederick Droochscheerer, ongeveer 1½ jaar geleden, opgelost is via twee
afgevaardigden uit de Raad, n.l. Johan Schepelar en mr G. Morre; er is toen besloten dat de
gildemeesters aan Frederick Droochscheerer 10 g.g. eens zouden geven, waarmee de gehele kwestie
was beëindigd.
Egbert Geerloff Backer getuigt dat hij nog goed weet dat de gildemeesters van St. Jan aan Frerick
Droochscheerer in de vasten de hof zouden overdragen en terzelfdertijd klaagde Frerick dat hij een ½
g.g. min een ½ stuiver aan onkosten en gerechtsgeld tekort kwam. Dit bedrag heeft hij de
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gildemeesters kwijtgescholden, omdat ze het niet konden betalen; de 10 g.g. hebben zij hem wel
betaald.
Nr. 646

FOLIO:

228v

DATUM:

21 juli 1544

-Van de dienstmaagd van Joachym Trip.
Thys Loywagen getuigt dat de dienstmaagd van Johan Trip een tijd geleden van de Broederbrug
gevallen was en dat hij gezien heeft dat Goesen de Sluiter en Henrick Ruwenhorst haar omhoog
hebben getrokken. Getuige heeft samen met Geerken Arents de dienstmaagd van Joachym op een
draagbaar naar huis gebracht.
Wibbe Andries en Alyt Henricks getuigen dat zij erbij waren toen Thys en Geerken het meisje thuis
brachten. Toen zij al in bed lag, sloeg de klok pas 7 uur. Enkele dagen later zijn zij naar het huis van
Joachym gegaan maar het meisje was nog steeds ziek; zij kon geen eten verdragen en evenmin dat
iemand aan haar kwam.
Nr. 647

FOLIO:

229

DATUM:

23 juli 1544

Jacob Reynersz, Arent Wyartsz en Jan Bole getuigen dat zij ongeveer 10 of 11 dagen geleden gezien
hebben omstreeks 5 of 6 uur voor zonsondergang, dat Geert Gysen onder de Kraan zat en Thoenys
Bisschop had koemest gereden en had twee zakken wol op zijn wagen. Geert vroeg aan hem of de
wagen geen drie zakken wol kon dragen als de goederen in de wagen die ruimte lieten.
Daar kregen ze woorden over zodat Thoenys Geert Gysen, zittend op de steen, in zijn linker zij stak
en Geert deed geen enkele poging zich te verweren.
Nr. 648

FOLIO:

229v

DATUM:

24 juli 1544

-Tussen Luytken Schroer Romeyner en Johan Lasman.
Symon Schroer, Jan van Almeloe en Jan Dircksz, gildemeesters van de schroers getuigen dat
Luytken Schroer een tijd geleden met Johan Lasman voor de rechtbank stond vanwege Lasmans
zoon. Namens de rechtbank was hen, getuigen, opgedragen de twist aan te horen en te bemiddelen.
Zij hebben hun uitspraak gedaan waarbij afgesproken werd dat de zoon van Lasman weer zou gaan
werken bij Luytken en als hij dat niet wilde doen, dan zou Luytken wel zijn geld krijgen.
Mocht bemiddeling niet helpen, dan konden zij zich weer richten tot de rechtbank.
Nr. 649

FOLIO:

229v

DATUM:

30 juli 1544

-Van Henrick Baers Backer.
Eefze, de dochter van Willem Jansz, getuigt dat zij goed weet dat in de tijd dat zij woonde bij Henrick
Baers, zij op zijn bevel uit zijn huis gehaald heeft, toen zijn vrouw ziek was, een bed met 5 kussens en
1 deken die zij naar Jan Andreesz in de Nieuwstraat bracht. Zij weet ook dat ongeveer 8 of 9 mud
rogge en 1 vat bier uit zijn huis werden gedragen naar het huis van Jan Hebbelensz. De dragers
waren de knecht van vrouw Stegeman en de zoon van Henrick Backer. Zij meldt ook dat zij samen
met de zoon van Henrick het vierde deel van een pot turf uit huis heeft gedragen, nog 1 zwarte rok die
altijd van Geertken was. En naar de Vloeddijk naar het huis van jfr Lubben 1 ketel, en Eefze zag ook
dat Henrick Backer nog 2 zilveren lepels in zijn zak stak. Hij sneed ook 8 zilveren knopen van de
mouwen van zijn vrouw, maar zij weet niet wat hij daarmee heeft gedaan; ook een rozenkrans met
zilveren kralen en een laken hoyke die zij op zijn bevel naar het huis van Jan Kannegieter bracht in de
Oudestraat. Getuige heeft nog 8 of 9 stuks garen naar het huis van jfr Lubben gebracht met een
saaien schouderdoek met zilveren maliëen. Drie stoelen droeg Henrick zelf weg en 4 beddenlakens; 2
koperen potten bleven in het huis staan.
Twee zakken weitmeel droeg Lambert naar het huis van Griete Goerts en 2 vierendelen zout droeg
Lambert naar het huis van Hans Vriese.
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Eefze heeft een jaar gediend bij Henrick Backer en wijlen zijn vrouw en moet nog 8 pond loon
ontvangen zoals haar beloofd is.
Mette Kannegieter getuigt dat zij in huis heeft gehad 1 paar hosen, 1 wambuis en 1 paltsrok die Eefze
daar gebracht had.
Swane van Ommen, de dienstmaagd van jfr Lubben, getuigt dat zij de zwarten rok heeft zien liggen op
de zak in het huis van jfr Lubben.
Nr. 650

FOLIO:

230

DATUM:

30 juli 1544

-Van Henrick Jacobsz.
Wycher Reynertsz, Roloff Henrixsz en Henrick Willemsz getuigen dat zij allen goed weten dat Willem
Geertsz het land van mr Jans van Uterwijck voor zijn ossen gebruikt heeft, zo goed en zo kwaad als
Henrick Jacobsz deed.
Nr. 651

FOLIO:

230v

DATUM:

30 juli 1544

-Van Bate.
Kathrijne Jansdr, Janneken Jansdr en Alytken Clemens getuigen dat zij aanwezig waren voor de deur
van vrouw Dodens, toen een groepje jongens kwam met stokken en stenen op St. Maartensdag voor
de teertonnen; zij maakten veel stennis, maar getuigen hebben niet gezien dat Bate, de dienstmaagd
van Joachym Bullen, door de jongens geslagen werd.
Nr. 652

FOLIO:

230v

DATUM:

30 juli 1544

-Tussen mr Thomas de Leghe en Hillegen Schroer.
Evert Witte, priester en Willem Petersz getuigen dat er een tijd geleden oorlog was tussen de keizer
en de vorst van Kleef, n.l. in 1542 en dat Hillegen Schroer uit Elburg bij hem kwam om hem te vragen
behulpzaam te zijn bij het huren van een huis in Kampen waar zij direct haar intrek in wilde nemen. Zij
hebben gesproken met Kathrijne, de dienstmaagd van Thomas de Leghe en hebben haar eerst
gevraagd of ze het recht had het huis van mr Thomas in de Oudestraat te verhuren en dat was het
geval. Jacop de Leghe die erbij kwam, zei dat zijn broer Thomas en hij wel aan haar wilden verhuren
en zij kwamen overeen dat zij het huis zou huren voor drie jaar vast, per jaar voor 22 h.p. Trijn zou in
het huis laten maken wat nodig was en zou het rapenzaad laten opkomen en dat heeft zij ook gedaan.
Nr. 653

FOLIO:

231

DATUM:

2 augustus 1544

-Van Nele Pottebacker.
Albert Seylemaker getuigt dat hij nog goed weet dat ongeveer 10 jaar geleden Caryn, de overleden
man van Nele Pottebacker, ook in het karveel was geladen met ossen, waarvan Caryn de schipper
was; hij kwam helaas om halverwege tussen Urk en Holland. Getuige is er naderhand met zijn schip
wel drie maal bij geweest om te helpen het schip in kwestie van de grond te trekken, maar het mocht
niet baten. Alles wat zij konden bergen was een aker, een ton, een spriet en verder wat klein
gereedschap.
Nr. 654

FOLIO:

231v

DATUM:

2 augustus 1544

-Van Jan Berentsz en Peter Porsz.
Wycher Geertsz en Jacob Arentsz getuigen dat zij er niet bij waren toen Johan Berentsz Peter Porsz
verwondde. Maar ongeveer een ½ uur ervoor had Peter Porsz geëist dat Wycher[?] zijn huis uitkwam
om hem te slaan met een stok. Toen hij buiten kwam, probeerde hij Peter te ontwijken. Zulke
uitdagingen heeft Peter hem vaak gedaan in stegen en in straten. Jacob Arentsz kwam langs uit het
huis van Berent Sloyer maar Porsz dreef hem met een stok weer naar het huis van Jan Michielsz; hij
sloeg naar hem maar raakte hem niet.
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Nr. 655

FOLIO:

231v

DATUM:

2 augustus 1544

-Van Henrick Backer.
Bartolt Roloffsz, de knecht van vrouw Steghemans, getuigt dat Henrick Baars Backer in de periode dat
zijn vrouw ziek was, hem vroeg of hij hem wilde helpen diverse goederen uit zijn huis te dragen. Zo
heeft hij met de zoon van Henrick naar het huis van Jan Hebbelensz een vat bier en een stoel
gedragen, verder niets.
Lubbe Geertsdr getuigt dat de dienstmaagd van Henrick Backer, toen zijn vrouw ziek lag, uit het huis
van Henrick naar haar huis op de Vloeddijk heeft gedragen een zak, waarvan de inhoud haar niet
bekend is en nog een ketel.
Nr. 656

FOLIO:

232

DATUM:

5 augustus 1544

Willem Claesz getuigt dat hij zag dat Herman Jansz, varkenskoper uit Zwolle, van boven af op de
Welle kwam aanlopen en Egbert Backer kwam hem tegemoet van af beneden; Egbert greep het hoofd
van de varkenskoper en gooide hem om. Er ontstond een gevecht en toen zij weer op de been waren,
hoorde Willem dat Egbert tegen Herman zei dat hij de schreckenberger wel wilde hebben, anders zou
hij hem snijden. Egbert greep een stuk hout, maar Herman liep weg. Toen de omstanders hem
aanspoorden zich te verdedigen, nam Herman een puntig voorwerp om Egbert te verwonden.
Nr. 657

FOLIO:

232

DATUM:

6 augustus 1544

Lamme, de dienstmaagd van Jan Andriesz, getuigt dat zij met Lambert, de zoon van Henrick Backer,
allerhande gereedschap heeft helpen dragen uit het huis van Henrick Backer naar het huis van Jan
Andreesz. Zij meldt ook dat Eefze de dienstmaagd van Henrick, ’s avonds een bed heeft gebracht
naar het huis van Jan Andreesz.
Nr. 658

FOLIO:

232

DATUM:

6 augustus 1544

Johan Andreesz getuigt dat hij niet thuis was, toen de dienstmaagd van Henrick Backer, Eefze,
bepaalde huisraad van Henrick bracht, maar naderhand toen hij weer thuis was, zei zijn vrouw dat
Lammert, de zoon van Henrick, haar had gevraagd of hij zijn huisraad bij haar mocht brengen. Hij
heeft wel degelijk bepaalde items gezien, maar er verder geen acht op geslagen.
Claes[je], de vrouw van Jan Andreesz, getuigt dat Lambert haar had gevraagd zoals boven
beschreven staat en dat Eefze, Henricks dienstmaagd, ’s avonds vóór de maaltijd toen Claesje haar
kind bakerde, een bed bracht gewikkeld in een deken en andere huisraad. Claesje heeft nooit anders
geweten dan dat alles aan Lambert toebehoorde.
Nr. 659

FOLIO:

232v

DATUM:

6 augustus 1544

Johan Hebbelen getuigt dat Lambert, de zoon van Henrick Backer, bij hem is gekomen in de
Wijnkelder, waar hij toen zat en zijn stal wilde huren, wat hij hem toestond zolang zij hem zelf niet
nodig hadden. Lambert heeft er allerlei goederen en huisraad, die hij gepand had, in laten brengen,
maar of er rogge of bier bij was, dat weet getuige niet. Alles wat er ingebracht was, heeft Peter van
Wyringen er weer uit laten halen.
Femme, de dienstmaagd van Johan Hebbelen, getuigt dat zij van niets weet, niet van rogge noch van
turf, die naar boven gedragen is. Zij weet wel dat er allerlei huisraad en gereedschap naar de stal
gebracht is en door Peter van Wyringen daar weer uit gehaald is.
Griete, de dochter van Jacob Goertsz, getuigt dat zij echt niet meer weet dat er enig weitmeel van
Lambert, de zoon van Henrick Baars, ’s avonds naar een huis gebracht is, ook niet tijdens de ziekte
van Henricks vrouw.
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Nr. 660

FOLIO:

233

DATUM:

7 augustus 1544

-Van Dyrck Jacobsz, de waard van de Elephant.
Katrijne de waardin in de Elephant en Femme Dyrcks, haar dienstmaagd, getuigen dat zondag acht
dagen geleden Dely Jans, de dochter van Katrijn, in de Elephant kwam om haar moeder te spreken
en omdat Dyrck, haar stiefvader, eerder onenigheid met haar gehad had, verbood hij haar de toegang
tot het huis. Zij wilde niet weggaan en hij sloeg haar met zijn vuisten. Hij had eerst een stok in de hand
maar die haalde Femme weg; hij heeft haar dus niet met de stok geslagen.
Nr. 661

FOLIO:

233v

DATUM:

7 augustus 1544

-Van het valse laken van Thys Hoelboom.
Henrick Jansz, wolwever, getuigt dat hij het groene Kamper laken geweven heeft en dat het zijn
merkteken is en dat er verder niets bewezen is.
Lysbet de Utdraechster getuigt dat zij ongeveer een half jaar geleden op een kerkelijke feestdag ’s
avonds in de winter omstreeks de tijd van de completen, een partij Kamper laken naar het huis van
Thys Holboem bracht; het laken werd door hem ontvangen en in het bijzijn van zijn vrouw en zoon bij
kaarslicht bekeken. Omdat er twee kleine loodjes ontbraken en hij niet meer dan één kleine loodje
wilde hebben, heeft hij dat stuk genomen en naar Femme Ulrix gebracht en i.p.v. een klein loodje een
groot loodje teruggebracht.
Jacop Coppen, waard, getuigt dat hij omstreeks mei in de Parse was om een stuk Kamper laken te
bekijken dat Thys Hoelboom had gestuurd en om hem te adviseren bij de aankoop door Henrijck
Hodde. Dit stuk laken had een klein loodje en omdat er tevens met blauw garen een groot loodje aan
genaaid was, heeft hij het laken naar zijn huis gebracht. Nadat de hele partij laken uit het schip
gehaald was heeft Thys aan Jacop gevraagd wat er mis was met het laken en volgens Jacop zou hij
dat nog wel merken bij de andere drie stukken die toegekend waren, waaronder zes kleine loodjes.
Thys wilde toch weten hoe het met de loodjes zat en Jacop bleef beweren dat alles in orde was.
Trude Henrijx, uitdraagster, getuigt onder ede dat zij omstreeks Martini twee partijen laken ontvangen
heeft die zij ’s avonds in het donker naar Thys Hoelboom gebracht heeft. Thys heeft de partij stuk voor
stuk bij kaarslicht bekeken en zou betalen voor een deel van de partij. Zij kwam later het geld voor dat
deel halen en Thys wilde haar niet betalen voordat hij het laken opnieuw had bekeken. Terwijl zij de
andere stukken daar bracht, heeft zij daar meer Kamper lakens gezien, hoeveel weet zij niet.
Nr. 662

FOLIO:

234

DATUM:

7 augustus 1544

Johan van Olst, Henrijck van Dam en Jacop Coppen, de waard, getuigen onder ede dat de waard,
vanwege de erkenning door Henrick Jansz dat het zijn merkteken was, Henrijck eerst had verweten
dat de kwestie van het laken misschien zijn schuld was, maar hier later op terug kwam en de schuld
niet bij hem legde. Henrijck vreesde dat een gerechtelijke procedure hem afbreuk zou doen en door
tussenkomst van de waard Jacop Coppen, is er afgesproken dat, als ooit zou blijken dat hij schuld
had, dan zou hij accepteren wat de Raad daarover zou uitspreken.
Getuigen melden tevens dat Thys Hoelboom hen ook al lastig gevallen had met dezelfde voorwaarden
van acht snaphanen die zij niet ontvangen hebben.
Nr. 663

FOLIO:

235

DATUM:

8 augustus 1544

-Tussen Coert Schroer en Gerryt Hulleman.
Ede Vriese getuigt dat ongeveer zes weken geleden Coert Schroer en Gerryt Hulleman bij hem zaten
te drinken; hij heeft gehoord dat Gerryt Hullerman aan Coert beloofde met St. Jacob 20 of 23 ph.g. te
betalen voor het schip dat Gerryt toen bezig was te timmeren. Hij meldt dat zij elkaar daarbij de
levering van het hout kwijtscholden dat voor het schip nog nodig was.
Mr Goosen timmerman getuigt zoals Ede gedaan heeft.
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Nr. 664

FOLIO:

235

DATUM:

12 augustus 1544

-Van Peter Poss.
Arent Jansz getuigt dat hij aanwezig is geweest toen Peter Poss en Jan Berentsz samen onenigheid
hadden en hij heeft gezien en gehoord dat Peter Poss vroeg aan Jan Berentsz waarom hij het geld
van het hooiland niet betaalde. Hij zag dat Peter Poss een knuppel op zijn schouder had waarmee hij
naar Jan Berentsz sloeg, maar hem niet raakte. Jan ontweek Peter en nam toen de steel van een zeis
waarmee hij Peter op het lijf sloeg. Tenslotte pakte Jan een broodmes en verwondde zijn
tegenstander.
Nr. 665

FOLIO:

235v

DATUM:

13 augustus 1544

Evert van den Grave, gedaagd t.b.v. mr Aalt Wynter, getuigt evenals wijlen Marten Nycamer dd 01-061538 over de moetsoen uit het boek van de Depositionen, n.l. dat hij op aansporing van Geert
Borchertsz, zonder opdracht of medeweten van zijn moeder, naar Claes Dubbeltsz is gegaan om hem
ook zijn zegel aan de brief te laten hechten.
Claes Dubbeltsz getuigt dat hij op verzoek van genoemde Evert de moetsoen heeft helpen bezegelen,
maar hij is er niet bij geweest.
Nr. 666

FOLIO:

236

DATUM:

20 augustus 1544

Voor ons is verschenen Johan Mathysz, gedaagd op verzoek van mr Aalt Wynter en getuigt onder ede
over zijn getuigenis afgelegd dd 1538 op de avond voor Pinksteren t.b.v. Johan van den Grave
namens zijn moeder, over een schrijven door hem opgesteld en overhandigd, n.l. dat Geert Borchertsz
bij een bepaald onderhoud enkele woorden die gesproken zouden zijn, wilde verbieden. Bij de nadere
verklaring van zijn eerste getuigenis zegt getuige te weten dat tijdens de vergadering van genoemde
partijen verzocht was door Evert van den Grave om iets goeds te doen. Toen ze bij Geert Borchertsz
bijeen waren, stelde deze voor, samen met anderen, dat tussen hem en zijn zuster van den Grave de
moetsoen die voor hen geschreven was, bezegeld werd en dat zijn zuster de moetsoen 9 of 10 jaar
lang bij zich had gehouden, wat hem verbaasde en waarop Agatha zei dat als hij het had gevraagd, zij
hem zou hebben opgestuurd. Getuige weet niet meer of de getuigenis ook werd getoond.
Verder meldt mr Johan Mathysz dat Geert Borchertsz ook het testament van zijn overleden vrouw liet
lezen, waarin de weduwe van den Grave en haar zoon Evert genoemd stonden als executeurs
testamentair.
Ook vroeg Geert Borchertsz aan Evert van den Grave of hij hem niet een bericht over de moetsoen
had gestuurd, waarop Evert antwoordde dat hij daar dan wel een kopie van wilde hebben.
Mr Johan Mathysz hoorde terzelfdertijd dat Geert Borchertsz wilde dat zijn zuster van den Grave de
moetsoen ook namens haar liet bezegelen, wat hij al in zijn eerste getuigenis had verklaard.
Verder meldt mr Johan dat Geert Borchertsz toen ook sprak over een grote som geld die hij al had
uitgegeven, meer dan 2000 gulden, eveneens over 200 gulden, die hij zou betalen bij haar huwelijk.
Geert sprak ook over 5 gulden per jaar met St. Anna en nog andere legaten die hij aan Agathe en
haar kinderen wegens kleding en kleinodiën had betaald. De juiste bedragen weet getuige niet meer,
maar hij herinnert zich wel dat zijn zuster, haar zoons en mr Marten toegaven dat ontvangen te
hebben. De weduwe van den Grave en haar zoons en zwager waren weggegaan om zich te beraden
en bij terugkomst zei ze dat ze nooit had ingestemd met de moetsoen en ook met de moetsoenslieden
niet had gesproken. De weduwe vroeg mr Aalt of zij hem gevraagd de moetsoen te accepteren, maar
dat was haar broer geweest.
Getuige heeft ook nog gehoord dat de weduwe dacht dat zij de moetsoen nooit zou accepteren;
getuige zag dat zij de moetsoen op tafel legde en waarop Geert Borchertsz zei dat niet meer dan
verloren moeite is geweest.
Wat de testamentsbrief betreft, wilde de weduwe en haar zoon Evert van den Grave een kopie
hebben die hen werd toegestaan. Omdat zij in het testament genoemd werden, vonden zij dat ze van
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alle goederen een inventaris moesten hebben, wat ook werd beloofd. Verder vroeg Geert Borchertsz
aan Agathe of zij met haar dochter Bathek niet veel legaten aan de armen had gegeven.
Mr Marten zei dat hij naar zijn baas moest gaan om rapport uit te brengen en daarom werd er een
nieuwe bijeenkomst in Kampen uitgeschreven drie weken na Pasen. Over de inventaris bleef Geert
heel moeilijk doen, maar na veel gepraat beloofde hij een exemplaar van zijn eigen inventaris die op
zijn bureau was gelegd, maar nu onvindbaar was.
Maar voordat de moetsoen bezegeld werd met Evert van den Grave over alle goederen, kleding,
kleinodiën enz. en met de hand gecorrigeerd werd, zoals mr Aalt had gevraagd, werd er een cedule
met enige kopieën gemaakt.
Nr. 667

FOLIO:

237v

DATUM:

13 augustus 1544

-Van het gevecht tussen Geert Gyse en Thonis Byscops.
Andries Straetken, Hermen Scheve, Jan Petersz en Jan Muller getuigen dat zij gezien hebben dat
Thonis Byscop Geert Gyse stak en dat het openlijk gebeurde en niet in het geniep.
Geert trok niet zijn mes voordat hij gestoken werd.
Nr. 668

FOLIO:

237v

DATUM:

14 augustus 1544

-Van Henrijck Hodde als gevolmachtigde van Henrijck van Marckell.
Dirck Schonecamp getuigt onder ede dat hij aanwezig is geweest in Bergen [Noorwegen] bij Henrick
van Hasselt in 1542 tussen St. Jacob en St. Bartholomeus en dat Henrick van Hasselt terzelfdertijd
samen met Lolle Olffert van iemand uit Straelsund, die Mathyszoon heette, een klein schip kocht,
groot ongeveer 45 last, met alle toebehoren. Getuige heeft dus voor zijn goederen of die van iemand
anders, niets van het schip in kwestie gekocht, alleen beide kopers.
Getuige zegt dat hij dat kan bewijzen met een gezegeld certificaat van Kristoffel Witvelt, hoofdman op
het Berger [stad]huis en bezworen door Henrick van Hasselt, dd 6 april 1543; tevens met een
certificaat van de stad Stavoren, bezworen door schipper Lolle Olffert, waarin o.a. staat vermeld dat
de schipper nadrukkelijk bij zijn eedsaflegging zegt dat er geen andere kopers zijn dan Henrijck van
Hasselt en hijzelf. Verder met een certificaat van de stad Amsterdam, bezworen door een schipper uit
Straelsund, genaamd Dirck van Swynckel, die bij de koop aanwezig was. Hierin staat ook vermeld wat
Henrijck van Hasselt betaald heeft in Bergen en dat hij ook de reis naar Amsterdam zou betalen.
Getuige meldt verder dat het schip na de koop afgemeerd is aan het strand en omdat hij zelf part noch
deel heeft aan het schip, heeft hij ook niets gezegd toen het schip aan het strand werd gelegd, zie het
certificaat van Kristoffel Witvelt en dat van Stavoren. Daarin was vastgelegd dat schipper Lolle het
schip op bevel van Henrijck van Hassselt als voornaamste koper van de koopmans brug naar het
strand bracht en niet op bevel van Dirick Schonecamp of iemand anders. Verder meldt getuige dat hij
geen toestemming gekregen heeft om goederen in het schip te laden, wel naderhand.
Dirick Schonecamp is met Henrijck van Hasselt overeengekomen dat een deel van de goederen in het
schip geladen werd, omdat het moeilijk was in tijden van oorlog goederen het land uit te krijgen.
Getuige meldt verder dat hij geen bijzondere bescherming heeft genoten van Kristoffel Witvelt,
ambtenaar van de koning van Denemarken, bij de verscheping van zijn goederen, maar hij was een
vrije jongen en geen burger van de drie steden van Overijssel zoals Henrijck van Hasselt van hem
wilde bij Kristoffel. Vanwege al die berichten en de verzoeken van Henrijck van Hasselt, werd getuige
Dirck overal doorgelaten met zijn goederen.
Vervolgens meldt getuige dat hij terzelfdertijd ettelijke goederen van Henrick van Marckell uit Deventer
als compagnon had, maar deze bemoeide zich geheel niet met de inschepingen die getuige heeft
gedaan in het schip dat aan het strand lag.
Verder heeft getuige Dirck gezegd dat Henrijck van Marckell hem nooit beloofd heeft hem te helpen bij
rechtsvorderingen tussen hem en de Bergenaars in Deventer. Maar mocht getuige veroordeeld
worden voor schuld, dan zou hij zijn onschuld verdedigen. Tijdens hun zakelijke samenwerking,
hebben Dirck en Henrijck van Marckell geen samenzweringen gehad en ook nu niet. Zij zijn zakelijk
van elkaar gescheiden en alles is al meer dan een half jaar geleden.
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Nr. 669

FOLIO:

239v

DATUM:

16 augustus 1544

-Van Swarte Wyngens bier.
Peter Cuper en Thys Claesz getuigen dat zij ongeveer twee of drie dagen geleden zaten te drinken bij
Swarte Wyngen en dat Lute de dienstmaagd daar een mengele Hamburger bier haalde. De
dienstmaagd werd getapt uit hetzelfde vat dat de brouwers gekeurd hadden en waarvan getuigen
dronken; zij dronken het als goed bier.
Nr. 670

FOLIO:

239v

DATUM:

18 augustus 1544

-Van Geert Jansz uit Zwolle.
Andries Pilgrimsz en Willem Jansz, onze burgers, getuigen dat zij op zaterdag na Vincula Petri in
Zwolle waren en daar, na 12 uur, 3½ mud rogge kochten van een burger uit Zwolle, een
droogscheerder wonend tegenover de H. Geest. Zij hebben de rogge hier laten brengen en zijn door
niemand aangehouden of gevorderd en de voerman had het druk met zijn paard en wagen.
Getuige is met Willem Jansz om 3 uur naar het gerecht gegaan en is door niemand gerechtelijk
aangesproken.
Nr. 671

FOLIO:

240

DATUM:

18 augustus 1544

Burgemeester en Raad van de stad Kampen maken bekend dat voor hen is verschenen op verzoek
van onze burger Henrick Hodde, gevolmachtigde van Henrick van Marckell, burger uit Deventer, Dirck
Schonecamp die onder ede heeft verklaard dat hij goed weet dat in 1542 ene Henrick van Hasselt als
principaal met ene Lolle Olfferts een kraaier schip kocht met toebehoren van Mathys Zona uit
Straelsund; dit vond plaats in Bergen [Noorwegen] bij Henrick van Hasselt, waar getuige bij aanwezig
was, niet als koper maar als zegsman.
Daarna werd het schip van de brug gebracht naar de Bisschops Gaarde, waar het werd afgemeerd
aan het strand. Getuige heeft hier niets mee te maken gehad en heeft evenmin toestemming
gekregen om een deel van zijn goederen in het schip aan boord te brengen; dat is later wel gebeurd.
Hij had geen aandeel in het schip, maar het gebeurde uit dringende nood, opdat zijn goederen niet
gevorderd zouden worden.
Dirck Schonecamp heeft bevestigd dat getuige geen gunsten aan mocht nemen van Christofffel
Witvelt, ambtenaar van de koning van Denemarken, want getuige was volgens de verklaring van
Henrick van Hasselt geen burger van de Overijsselse steden maar een vrije jongen. Intussen
beschikte getuige als maatschap over goederen van Henrick van Marckell, die op geen enkele wijze
getuige bevel of advies heeft gegeven en nergens van op de hoogte was; in deze tijd van oorlog was
het heel moeilijk goederen het land uit te krijgen.
Tenslotte heeft getuige bevestigd dat genoemde Henrick van Marckell hem nooit heeft beloofd hem te
helpen bij enige rechtsvordering, zoals bij veel Bergenaren gebeurde. Zij hebben nooit een geheime
agenda gehad of heimelijke afspraken gemaakt.
Zegel op 19 augustus.
Nr. 672

FOLIO:

241v

DATUM:

19 augustus 1544

-Tussen Johan Schroer en Berent Diricxsz.
Erents van Coesvelt getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Johan Schroer thuis, ongeveer veertien
dagen geleden, waar terzelfdertijd Johan Schroer met Berent Diricxsz de kleren afrekende die hij voor
hem gemaakt had. Hij meldt dat Johan Schroer uit zijn boek de verschillende posten oplas en volgens
hem was Berent hem nog 2 ph.g. en 4 stuiver schuldig. Hij getuigt verder dat Berent toegaf de
genoemde onderdelen ontvangen te hebben, maar verder was hij van mening dat Johan kon schrjven
wat hij wilde, maar volgens hem was hij dat bedrag niet schuldig.
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Nr. 673

FOLIO:

241v

DATUM:

19 augustus 1544

-Van Jacob Gossensz.
Luyken Smyt, Claes Steenbergen en Johan ten Hove getuigen dat zij aanwezig zijn geweest onder de
Clocke in de Zilveren Helm, toen Gerryt Hulman en Jacob Gosensz aannamen een potschip te
timmeren voor Johan Coertsz voor een bepaald bedrag. Maar de timmerlieden hadden graag wat geld
contant gehad. Jan Coertsz wilde met Pinksteren 20 gulden betalen, uiterlijk met St. Jan.
Nr. 674

FOLIO:

242

DATUM:

20 augustus 1544

-Van Henrijck Hodde en Goosen Thomasz.
Thonis Bisschop getuigt dat Henrijck Hodde in de afgelopen winter hem heeft opgedragen een vat met
vlas te halen in Groningen. En omdat getuige een andere vracht kreeg naar Bremen, vroeg hij Goosen
Thomasz of deze de vracht naar Groningen wilde doen, wat hij accepteerde.
Goosen zou hem daarvoor een jochumsdaalder geven.
Nr. 675

FOLIO:

242

DATUM:

20 augustus 1544

-Tussen Dirck Loese en Maurys van Nijmegen.
Geert Gyse en Johan Petersz getuigen dat zij van Maurys een bepaald bedrag hadden verdiend van
vracht, maar dat hij weigerde te betalen. Zij moesten zich wenden tot Maurys en de andere voerlui
zodat hij hen gelijkelijk kon betalen; en wat ze met Dirck Loese en anderen van doen hadden, zou hij
vooraf in mindering brengen en dan iedereen betalen. Toen getuigen met Dirck Loese en de andere
voerlui bij Maurys kwamen, heeft deze getuigen eerlijk betaald.
Nr. 676

FOLIO:

242v

DATUM:

20 augustus 1544

Kerstgen Gyse getuigt dat hij onlangs op de stoep van mr Claes Barbier heeft gezeten, waar hij
gezien heeft dat de scherprechter en zijn vrouw, die uit het Raadhuis kwamen, naar het huis van mr
Claes gingen, waar zij veel smadelijke woorden spraken. Tenslotte zag hij dat de vrouw van de
scherprechter, Hillegondt, de vrouw van mr Claes aan haar haren uit het huis trok; zij viel en getuige
heeft Hillegondt helpen opstaan. Hij heeft ook gezien dat de scherprechter zijn mes richtte op mr
Claes, deze trok daarop ook zijn mes en zei: “schelm, wil je mij in mijn huis vermoorden!”
Wijngen de wijnknecht getuigt dat hij ook gezien heeft dat de scherprechter en zijn vrouw bij mr Claes
naar binnen gingen en dat de vrouw van de scherprechter naar buiten kwam en Hillegondt aan het
haar trok zodat ze viel.
Peter van Hummel getuigt dat hij gezien en gehoord heeft dat Hillegondt en de vrouw van mr Claes
woorden met elkaar hadden toen ze in het portaal van het huis stonden. Zij grepen elkaar bij het
hoofd, maar wie van de twee begon, weet getuige niet. Hij heeft verder gezien dat mr Claes met
getrokken mes uit het huis kwam.
Nr. 677

FOLIO:

243

DATUM:

21 augustus 1544

-Tussen Herman ten Apell en Idze Vriese.
Bartolt Roeloffsz, de knecht van vrouw Stegeman, getuigt dat hij op OLV-dag tegen de avond op het
land van zijn bazin is geweest buiten de Kalverhekkenpoort en toen hij weer naar de stad wilde gaan,
vond hij daar Herman ten Apell en de vrouw van Idze Vriese. Hij vroeg aan de vrouw van Idze waar ze
geweest was en zei antwoordde dat ze met Herman ten Apell naar zijn paard was gaan kijken dat bij
familie van haar man in de Kuinre stond. Ze zei ook dat het paard er niet zo goed uitzag als toen
Herman het paard daar bracht. Zij klaagde tegen getuige dat ze altijd zo goed voor het paard gezorgd
had en dat ze nu vrienden tot vijanden gemaakt had.
Eefze, de vrouw van Roeloff Drager en Geertgien, de dienstmaagd van Herman ten Apell, getuigen
dat zij gezien en gehoord hebben bij Herman thuis, dat Idze Vriese en zijn vrouw afgesproken hebben

147

dat ze het paard dat Herman aan Idze verhuurde, in de Kuinre zouden laten werken en dat ze
beloofden het paard gezond en wel terug te brengen.
Nr. 678

FOLIO:

243v

DATUM:

25 augustus 1544

Henrijck Claesz getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden aanwezig was hier in Kampen en
gehoord en gezien heeft dat Dirck Gulicker, zittend op een wagen om naar Deventer of Zwolle te
rijden, met Tyman Berentsz de koop sloot van 7 of 8 vaten zalm. Hij zou Tyman per vat 8 ph.g. min 1
oord betalen en daarmee waren beiden het eens. Getuige weet goed dat Dirck hier iemand
achtergelaten heeft die de zalm in ontvangst zou nemen.
Peter Cuper getuigt dat hij de zalm opgeslagen heeft en dat de pekel en de zalm in orde waren. Toen
degene die de zalm in ontvangst zou nemen, beweerde dat sommige vaten niet vol waren,
antwoordde Tyman Berentsz dat hij in Deventer de vaten op zijn kosten mocht bijvullen, dat zou hij in
mindering brengen op het geld, waarop de man de zalm met genoegen in ontvangst nam.
Bladzijde 244 is blanco.
Nr. 679

FOLIO:

244v

DATUM:

25 augustus 1544

-Van Willem Cluppel.
Henrijck Hodde getuigt dat hij met toestemming van Willem Cluppel, Gerryt Petersz uit Amsterdam
heeft opgedragen zijn huis te bouwen; er is afgesproken dat Gerryt Petersz Willem alle dagen wat
geld zal geven als zij met elkaar tot overeenstemming zijn gekomen. Daarmee erkent Gerryt Willem
als zijn meester en Willem zal Gerryt daarvoor weer verdedigen.
Nr. 680

FOLIO:

244v

DATUM:

30 augustus 1544

-Van Jan Slotemakers testament.
Henrijck Jansz, Assele Johans en Geese Egberts getuigen dat zij mede-erfgenamen zijn van wijlen
Eefse, de vrouw van Johan Slotemaker en dat hen een kopie is gegeven van haar testament.
Zij getuigen dat in het testament o.a. staat dat Johan en zijn vrouw hun goederen mogen gebruiken tot
hun dood met vrije beschikking, m.u.v. hun beider familie aan wie elk 25 gulden uitgekeerd zal worden
na hun beider dood. Dit moet betaald worden van het huis in de Nieuwstraat en wat er dan nog
overblijft, zal gaan naar de armen.
Nr. 681

FOLIO:

245

DATUM:

1 september 1544

-Van het paard van Herman ten Apell.
Steven Jansz getuigt dat hij aanwezig is geweest toen de man uit de Kuinre het paard van Herman
ten Apell uit de weide haalde. Toen hij de man vroeg of hij het paard mee kon krijgen, zei deze dat het
goed was. Getuige zei dat het een jong paard was waar je naar om moest zien. De man zei dat als het
paard niet goed genoeg was bij het terugbrengen, dan zou hij Herman dat dubbel en dwars
vergoeden, daar staat iemand borg voor.
Geert Gyse getuigt dat op OLV-Hemelvaart de vrouw van Idze Vriese bij hem kwam en dat zijn vrouw
haar vroeg waar ze naar toe ging. Zij antwoordde dat zij naar het huis van Herman ten Apell was
gestuurd waar ik goed gezorgd heb voor een paard.
De vrouw van Arent Geertsz getuigt hetzelfde.
Nr. 682

FOLIO:

245

DATUM:

1 september 1544

Peter Jansz Cock, roedendrager en Thys, de knecht van mr Godtschalck, getuigen dat zij afgelopen
vrijdag bij Griet Willems kwamen op de Burgwal omstreeks 5 uur in de middag en vroegen haar om
een mengele bier, maar dat mocht zij niet doen. Toen getuigen achterin de [gelag]kamer kwamen,
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zaten daar Jan Butyens met twee lichte vrouwen uit de toren te drinken. Getuigen gingen er bij zitten
en toen ze wilden betalen, zei de waardin dat ze niets wilde hebben; daarna gingen ze weg.
Nr. 683

FOLIO:

245v

DATUM:

1 september 1544

-Tussen Tonis Backer en Volcker Gyse.
Andries Straetken getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Tonis Backer van de overkant van de IJssel
kwam en de stad in wilde gaan. Volcker Gyse kwam hem tegen bij het brughuisje, greep hem vast en
gooide hem op de grond. Geen van beiden had zijn mes getrokken en men heeft hen uit elkaar
gehaald.
Johan van Lothum meldt hetzelfde.
Nr. 684

FOLIO:

245v

DATUM:

5 september 1544

-Tussen Johan Paell en Willem Vaelgen.
Henrijck Hodde, gedaagd door Johan Paell, getuigt dat hij in 1541 aanwezig was als tussenspreker in
zijn hof, waar Johan Paell en Willem Vaelgen met elkaar de ontvangen pachtgelden, huishuur e.d.
afrekenden. Hij meldt dat Willem klaagde dat hij grote schade had geleden bij het innen van de
landpacht en bovendien had hij een weggelopen monnik gehuisvest namens Johan Paell. Getuige
heeft als een goed bemiddelaar Johan Paell aangegeven dat hij Willem moest compenseren voor 23
g.g.
Getuige meldt dat hij niet beter geweten heeft dan dat alles hiermee was opgelost.
Verder heeft Henrijck Hodde getuigt dat een maand geleden bij hem thuis en op 4 september bij jfr
Dageraet Johan en Willem vergaderden en dat toen Willem o.a. de bovenvermelde afspraak weer ter
sprake bracht; getuige zei daarop tegen hem dat als hij de percelen in Mastenbroek van Johan Paell
in huur had mogen houden, dan zou hij deze onenigheid niet weer hebben opgeroepen. Willem
beaamde dit.
Arent Reynertsz getuigt dat hij gisteren en vandaag bij jfr Dageraet heeft geholpen diverse twisten bij
te leggen tussen Johan Paell en Willem Vaelgen. Willem meldde nog de schade die hij had opgelopen
vanwege de weggelopen monnik en getuige heeft gehoord dat Henrijck Hodde vroeg aan Willem als
hij de percelen land in Mastenbroek van Johan Paell in huur had mogen houden of hij dit dan ook
gezegd zou hebben, wat door Willem werd ontkend.
Nr. 685

FOLIO:

246v

DATUM:

15 september 1544

-Tussen Albert Jansz en Willem Geertsz in de Hagen.
Henrick Petersz en Geert Jansz getuigen dat zij omstreeks Pinksteren naar Deventer gevaren zijn en
toen ze in Olst lagen met Willem Geertsz aan boord, hebben zij gehoord en gezien dat Willem en zijn
knecht Albert Jansz onenigheid met elkaar kregen. Willem zei tegen zijn knecht o.a. dat hij aan land
moest gaan. Desalniettemin is Albert meegegaan tot Deventer en daarna met Willem weer terug naar
Kampen waar ze uit elkaar gingen.
Nr. 686

FOLIO:

246v

DATUM:

19 september 1544

Johan van den Hoeve en Cornelis Geertsz getuigen dat zij ongeveer een maand geleden aanwezig
zijn geweest hier in Kampen en hebben gehoord dat Johan Droochscheerder woorden had met Geert
Rijnvis uit Elburg en hem maande voor een bepaald bedrag. Zij hoorden dat Geert daarop vroeg
waarom hij dan Henrijck Hermansz dat geld had gegeven. Getuigen melden dat Johan naderhand
Henrijck Hermansz bij hem gebracht heeft, die mededeelde dat hij van Geert Rijnvis niets anders
ontvangen had dan het geld voor het voer van de ossen.
Cornelis getuigt dat Geert Rijnvis eerder tegen hem gezegd had dat als hij in een kleine zaak
overeenstemming kon bereiken met Jan Droochscheerder, dan zou Cornelis hem ontbieden, wat ook
geschiede.
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Nr. 687

FOLIO:

247

DATUM:

19 september 1544

-Tussen Willem Vaelgen en Henrick Maler over het bed.
Geertgien Henrijx getuigt dat zij ongeveer drie jaar geleden woonde bij Willem Vaeltgen en dat
Henrijck Maler zijn twee dienstmaagden naar hem gestuurd had om een bed op te halen, want hij
wilde het lenen voor Peter Cremer, zijn stiefzoon, om op te slapen. Zij hebben op bevel van de vrouw
van Willem het bed naar het huis van Henrijck Maler gebracht.
Tryne Kuyritser getuigt dat zij in die tijd gewoond heeft bij Henrijck Maler. Hij kreeg veel gasten en was
zorgvuldig met bedden en zij heeft gehoord dat Peter Cremer, de zoon van Willems vrouw, toen in de
kost was bij Zwane, de vrouw van Henrick en dat zijn moeder wel voor een bed zou zorgen. Zwane
heeft haar dus samen met een ander meisje, met een kar gestuurd naar de vrouw van Willem, waar zij
dat bed zouden ophalen. Toen zij bij Willem waren, hebben zij namens hun bazin gevraagd om een
bed te lenen en zij zouden het ook weer terug brengen. Zij brachten het bed naar het huis van
Henrijck Maler.
Daarna heeft zij gehoord dat Zwane, haar bazin, aan Peter Cremer vroeg of zij het bed weer naar zijn
moeder moest sturen. Maar Peter zei dat zijn stiefmoeder hem dat bed had gegeven en dat Zwane het
moest houden. Al die tijd had zij onderpanden van hem.
Roeloff van Rijssen getuigt dat hij heeft zitten drinken bij Henrick thuis met Peter Cremer. Hij heeft
gezien dat er een bed met een deken in huis gebracht werd vanuit het huis van Willem Vaeltgen.
Nr. 688

FOLIO:

247v

DATUM:

19 september 1544

Mette Willems en haar zoon Rutger Willemsz getuigen dat Mette en wijlen Willemgen ter Hellen, in
onze stad gestorven en Lubbe van Arckel, in Arnhem gestorven, beiden nichten waren van dezelfde
moeder: Willemgen en Lubbe hadden Eve als moeder en Mette heeft als moeder Lysbeth.
Mette, Willemgen en Lubbe zijn rechte erfgenamen, want Willemgen en Lubbe hadden geen kinderen.
Zij begrijpen dat Willem de Greve uit Hattem een brief heeft waarin staat dat hij recht heeft op de
goederen van Willemgen en Lubbe, maar zij weten niet hoe Willem aan die brief gekomen is, omdat
hij geen erfgenaam is en de brief niet heeft gekocht noch gekregen.
Nr. 689

FOLIO:

248

DATUM:

23 september 1544

-Tussen Henrick Hermansz en Joachym Dyrxsz.
Cornelis Roerinxsz getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Joachym Dyrxsz, tussen Midwinter en
Vastenavond, toen Joachym een melkkoe aan Henrick Hermansz voor niet minder dan 11 ph.g. wilde
verkopen, te weten 1 ryder en 1 stuiver voor de gulden. Door tussenkomst van getuige zou Joachym
hem een vaars en een jonge koe die nog niet gekalfd had leveren en daar zou Henrick dan 11 gulden
voor geven, voor de koe en voor het melken van de vaars gedurende een jaar. Joachym accepteerde
dit.
Egbert Geerloffs, bakker, getuigt dat hij naderhand toen de koop gesloten was tussen Joachym en
Henrick, erbij kwam en meedronk met de wijnkoop. Henrick zei toen tegen getuige dat hij nu twee
koeien had en dat Joachym er nog een 3e bij zou doen. Toen Joachym dat hoorde zei hij tegen Egbert
dat hij een vaars in Oosterholt had die gust was en als ze een kalf droeg, dan zouden zij wel een deal
kunnen hebben. Meer heeft Egbert niet gehoord of onthouden.
Alyt Egberts getuigt dat zij ook aanwezig was en bij Joachym woonde, toen Henrick Hermansz de koe
kocht voor 11 gulden min 1 oord. Zij hoorde dat Joachym zei dat hij een vaars uit had staan en als ze
gust was dan bleef ze daar maar als ze drachtig was kwam ze naar huis. Dan zouden zij kunnen zien
of zij een deal konden sluiten. Meer heeft zij niet gehoord.
Nr. 690

FOLIO:

248v

DATUM:

150

24 september 1544

Henrick van Dam getuigt dat hij goed weet dat Johan Schynckel omstreeks 10 jaar geleden woonde
op een erf in IJsselmuiden dat van de erfgenamen van wijlen Thoenys Jansz was.
Jan Thoenysz had daaruit gekocht van genoemde Thoenys Jansz een kwart vat boter per jaar dat hij
wilde houden als erfrente. Getuige meldt verder dat Jan Thoenysz hem ongeveer een jaar of twee
geleden beloofd had als vriendendienst om het vat boter erfelijk te houden, maar het is Jan Thoenysz
niet gegund, er moest afgelost worden.
Nr. 691

FOLIO:

248v

DATUM:

24 september 1544

-Tussen Peter Gerrytsz uit Ens en Claes Boncke.
Henrick van Wilssem en Johan Kerckhoff getuigen dat zij ongeveer een half jaar geleden namens
Peter Gerrytsz uit Ens gesproken hebben met Claes Boncke in de Broederstraat om hem de aflossing
aan te zeggen van een vierendeel boter per jaar, afkomstig van Ens, die Peter wilde aflossen met
St.Michael a.s. met volle pacht. Claes accepteerde de boodschap en de aflossing.
Nr. 692

FOLIO:

249

DATUM:

26 september 1544

Johan Lasman getuigt dat hij zich goed herinnert dat hij aanwezig was bij Hans Schynckel, toen Hans
een vierendeel boter kocht van de weduwe van Jan Arentsz voor 3 ph.g. omstreeks St. Jan; getuige
heeft het kwart vaatje boter naderhand uit het huis van Schynckel naar het huis van Jan Toenysz
gebracht, maar hij weet niet meer precies wanneer dat was.
Hille, die toen de dienstmaagd van Jan Toenysz was, getuigt dat zij zich bovenstaande ook herinnert
en verder nog dat zij de boter in kwestie samen met Jan Lasman bracht, op een draagbaar omstreeks
Jacobi, naar het huis van Jan Toenysz en werden toen gestuurd naar ‘Lissabon’ voordat Hilles dienst
was afgelopen, op zaterdag voor Mara Hemelvaart.
Nr. 693

FOLIO:

249

DATUM:

26 september 1544

-Tussen Tjalick van Sloten en Bernt Metselaer.
Henrijck Kuper en Herman Woltersz getuigen dat zij op zondag na OLV-ontvangenis in 1543 aanwezig
waren bij Tjalick van Sloten als zegslui in de onenigheid tussen Tjalick en Bernt Metselaer. Zij hebben
daar een uitspraak gedaan over het timmerwerk aan een huis de Moriaen, dat onder de Clocke lag.
Bernt Metselaer had aangenomen het huis af te breken en weer op te bouwen, voor en achter tot aan
de Nieuwstraat, met een ‘spyntgen’ onder de trappen, de vloer te leggen en verder voor en achter
alles te maken wat vereist was. Tjalick zou het steigerwerk betalen boven de kosten voor de
metselaar. Tjalick zou hiervoor aan Bernt 28 ryder en 28 stuiver van 14 plakken geven; hiermee waren
beide partijen tevreden en er werd een cedule van gemaakt door Sijbe Lijckles.
Nr. 694

FOLIO:

249v

DATUM:

26 september 1544

-Tussen Willem Volckertsz en Johan van Vesten.
Willem Jansz getuigt dat hij in mei met Johan van Vesten naar Hamburg is gevaren en heeft een
bepaalde partij bier helpen inschepen, zodat onderweg niemand erbij kon komen en er niet uit getapt
werd.
Nr. 695

FOLIO:

250

DATUM:

30 september 1544

-Tussen Bernt Lambertsz en mr Gheert Morre.
Johan Hermansz en Rijck Jansz getuigen dat Bernt Lambertsz hen beiden in 1543 een stuk land heeft
overgedragen in Oostenwolde, dat Bernt van mr Gheert Morre in pacht had om de helft te hooien. Het
was in de oorlog en zij durfden het hooi niet te halen, zodat een deel bedierf en zij niet alles konden
leveren. Zij melden ook dat de stad Kampen het onmogelijk had gemaakt met de wagen via de weg te
gaan, zodat zij het hooi via de Venemate moesten vervoeren.
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Nr. 696

FOLIO:

250

DATUM:

2 oktober 1544

-Tussen Catherine Sticker en haar dochter Griete enerzijds en de weduwe van Claes Boelen.
Geertken Sticker uit de Kuinre, gedaagd op verzoek van Geertruydt, de weduwe van Claes Boelen,
getuigt dat zij bij leven van wijlen Catherine Sticker, in de Kuinre is geweest en dat Geertruydt, de
weduwe van Claes Boelen, toen wilde dat zij, getuige, naar wijlen Catherine ging om haar te vragen of
het vierendeel boter dat Catherine jaarlijks uit haar land ontving, afgelost kon worden of dat het een
erfrente was. Catherine zei dat het vierendeel boter afgelost mocht worden en dat het geen erfrente
was. Zij zou dit ook aan haar dochter Griete bij haar leven mededelen voor het geval dat men het
eens wilde aflossen.
Jfr Lubbe Sticker getuigt dat zij 14 jaar bij haar tante Catherine Sticker heeft gewoond en dat wijlen
haar tante vaak heeft gezegd dat het vierendeel boter aflosbaar was en dat zij dat eigenlijk ook wel
had gewild; zij kreeg n.l. altijd slechte boter die ze weer verkocht, omdat zij hem niet kon gebruiken.
Peter Evertsz getuigt dat hij wijlen Catherine Sticker vaak heeft horen zeggen dat zij dit vierendeel
boter wilde aflossen, ze kreeg n.l. altijd als pacht slechte boter die ze zelf niet wilde eten.
Henrickgen Sticker, de dochter van Hans Blijffernicht, getuigt dat zij haar vader en moeder menigmaal
heeft horen zeggen dat, toen zij dit vierendeel boter aan Joachym Sticker verkocht hadden, dat het
een aflosbare rente betrof.
Nr. 697

FOLIO:

251

DATUM:

7 oktober 1544

Anna Wesselt getuigt dat zij kort na Pasen bij Gheert Gheertsz is gekomen en vond daar een klein
meisje dat zat te spoelen; zij vroeg of zij nu hier lint zat te weven en zei dat ze haar handen recht
moest houden. Ze zei dat het klopte, haar stiefmoeder had haar opgedragen het zo te doen.
Gheert van Ditmer getuigt dat hij toen ook daar was en dat alles gebeurd is zoals Anna heeft gezegd.
Nr. 698

FOLIO:

251

DATUM:

7 oktober 1544

-Van het schip van Jonge Reyner.
Jacop van Wyringen en Marten Cornelysz getuigen dat zij zaterdag acht dagen geleden met het schip
van Jonge Reyner naar de Reve gevaren zijn om daar het schip klaar te maken voor een reis naar
Hamburg; toen zij bij de monding van het Diep kwamen, hebben zij koers gezet naar de bakens zoals
die daar het hele jaar gestaan hebben. Toen zij het Diep bijna uit waren, was er een kil [ ondiepte ]
waarin onlangs een ander schip gekomen was dat aan de grond had gelegen en niet wist dat het daar
ondiep was. Zij hebben hun best gedaan het schip te lichten en dat kostte aardig wat tijd.
De loods die aangenomen had het schip van Reyner buitengaats te brengen en dagelijks op het diep
voer, was niet bekend met de kil en zou anders een andere koers gevaren hebben.
Jan Houwinck getuigt hetzelfde.
Nr. 699

FOLIO:

251v

DATUM:

9 oktober 1544

-Van de Hamburger schipper Hierascomus Kock.
Peter Vriese en Gheert Geerlichsz getuigen dat zij omstreeks St. Jacob in Noorwegen gelegen
hebben in een haven genoemd Weckerover waar een schipper uit Hamburg, Hierascomus Kock
geheten, ook lag. Ettelijke Hollandse schippers hebben zich in dat schip neergelaten en hebben de
goederen eruit gehaald, de touwen aan stukken gesneden en het schip laten drijven. De reden
hiervan was dat de schippers zeiden dat de schipper uit Hamburg goederen uit Schotland had
ingeladen. Peter Vriese getuigt verder dat Hierascomus daarna met een burgemeester van Helsenor,
genaamd Hans David, en anderen gevaren is naar een buis uit Holland, Enkhuizen en vroeg de
schipper van de buis of ze de touwen wilde teruggeven om het schip te kunnen bergen, maar de
schipper had daar geen oren naar.
Gheert meldt dat de schippers van de Hollandse schepen waren: Wibrant Dirixsz en Frans Orgelist.
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Peter getuigt dat de Hollanders van de stuurman van Hierascomus ongeveer 1½ schippond vlas
genomen hadden die ze hem teruggaven en Peter heeft alles weer in zijn schip geladen.
Nr. 700

FOLIO:

252

DATUM:

11 oktober 1544

Argelist van Husem getuigt onder ede dat ongeveer 1½ of 2 dagen geleden, donderdag, bij hem thuis
een bepaald gezelschap vergaderd heeft, waaronder Cornelis van Wyringen en Jacob Louwensz en
zij hadden verschil van mening over een vracht ossen die van Zwartsluis over gevaren zouden worden
naar Amsterdam. Cornelis pakte daarop een opsteker waarmee hij Jacob verwondde tussen de
schouders in zijn linker arm. Maar Jacob had ook een wapen en sloeg Cornelis daarmee op het lijf, hij
had zijn mes niet getrokken, hoewel hij erg tekeer ging en lelijke woorden gebruikte.
Nr. 701

FOLIO:

252

DATUM:

13 oktober 1544

-Tussen de weduwe van wijlen Gerryt van den Berghe en Jan Olyslaer.
Berent Brouwer en Jan Smyt getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig zijn geweest bij
Berent Brouwer, waar terzelfdertijd wijlen Gerryt van den Berghe aan Jan Olyslager een paard
verkocht voor 12 ph.g. Het paard zou ongeveer acht jaar oud zijn, mogelijk een jaar meer of minder.
Als Jan Olyslager kon bewijzen dat het paard ouder was, dan ging de koop niet door.
Nr.702

FOLIO:

252v

DATUM:

13 oktober 1544

-Van Anna inde Parse en mr Peter Sibrantsz.
Joachym Evertsz, zijn vrouw Janneken, Elisabeth Johans en Geertken Steygermans getuigen dat zij
dinsdag middag gezien en gehoord hebben, dat Alyt van Wilsum met haar dochter bij Dove Egbertsz
kwam en op een drankvat stond om over de muur te kijken van de hof van priester Peter Sybrantsz.
Zij heeft daar zien staan Anna inde Parse die priester Peters worsten zou maken. En Alyt van Wilsum
zei tegen Anna “wat zal God ervan vinden dat jij, papenhoer, hier de worsten staat te maken.” Anna
antwoordde dat zij dat toch maar moest accepteren, want zij was niet beter of slechter dan Alyt. Deze
nam Joachym als getuige om te bewijzen dat zij Anna bij priester Peter had aangetroffen.
Anna, de vrouw van Dove Egbert, getuigt dat Alyt van Wilsum dinsdag middag met haar dochter bij
haar kwam en vroeg of zij even naar achteren mocht. Toen ze in de tuin was, ging ze op een drankvat
staan om in de tuin van priester Peter van Werdens te kijken. Ze riep haar toe dat zij een dievegge en
een hoer was. Toen kwam mr Peter bij haar in de hof en zei “lieve tante, ze doet toch geen kwaad,
wat heeft ze meer gedaan dan Willem?” Daarna kwam Anna ook in de hof en zei tegen Alyt dat ze wel
gezegd had dat al haar vingers ‘meshaken’ waren, maar in geen enkel huis is te vinden dat ze iets
verkeerds heeft gedaan. Alyt zei dat de kinderen van Anna van iemand anders waren en dat Peter de
vader niet was enz.
Nr. 703

FOLIO:

253

DATUM:

15 oktober 1544

-Van Cornelis van Wyringen.
Jutte Jan Dirx, Bloemke van Gelre, Jacob Reynersz en Willem Valckenar getuigen dat zij aanwezig
zijn geweest bij Argelist van Husem, waar zij hebben gezien en gehoord dat Argelist getuigd heeft en
verder dat Jacob Louwensz of Willemsz op de bank stond met een schrijfplank in de hand, waarmee
hij Cornelis op het hoofd sloeg vóórdat Cornelis hem stak.
Nr. 704

FOLIO:

253

DATUM:

17 oktober 1544

Swarte Wyngen getuigt dat afgelopen maandag bij hem thuis ettelijke knechten van het Kampereiland
zaten te drinken en tijdens zijn afwezigheid werden ze wat ruzieachtig. Getuige heeft gezien, toen hij
van achteren kwam, dat de hand van de knecht van Gerryt van de Wolde gebloed had, maar wie het
gedaan heeft, weet hij niet, want de meeste knechten waren al naar huis gegaan.
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Nr. 705

FOLIO:

253

DATUM:

18 oktober 1544

Herman Dirxsz heeft bij zijn eedsaflegging getuigt dat de verwondingen die hij aan zijn linker arm heeft
hem zijn toegebracht door Gheert Wychertsz.
Nr. 706

FOLIO:

253v

DATUM:

22 oktober 1544

-Van Arent Voet.
Jutte Vroemoeder getuigt dat zij omstreeks Vastenavond werd gehaald naar het huis van Anne inde
Lutze, in de korte Hofstraat, omdat Anne bevallen was en een zoon had gekregen. Toen Jutte vroeg
wie de vader was, antwoordde Anne dat hij niet in de stad was, maar ze zei niet wie het was, het was
wel een edelman. Naderhand heeft Anne gezegd dat Arent Voet de vader was.
Anne Henrix getuigt dat de vrouw het kind gaf aan edelman Joncker Asseler, waar ze wel 15 of 16
weken woonde in Elburg en zij getuigt verder zoals Jutte.
Nr. 707

FOLIO:

253v

DATUM:

23 oktober 1544

-Tussen Jan Backer en Henrijck Backer.
Herman Smyt getuigt dat hij onlangs, dinsdag acht dagen geleden, aanwezig is geweest bij Henrijck
Backer, waar hij hoorde dat Jan Backer woorden had met Henrijck over de aankoop van een vaars.
Jan vroeg aan Henrijck of hij de vaars kon krijgen voor 6 ryder, maar dat wilde Henrijck niet; tenslotte
zijn ze het eens geworden over een bedrag van 6 ph.g., de gulden van 1 ryder met 1 stuiver, maar
Henrijck beloofde niet de vaars te leveren, dat moest Jan maar zelf regelen. Getuige meldt verder dat
op donderdag erna toen Henrijck de vaars wou leveren, Jan met een touw kwam om hem in ontvangst
te nemen. Henrijck heeft de vaars dus niet zelf afgeleverd.
Nr. 708

FOLIO:

254

DATUM:

23 oktober 1544

-Tussen Johan Wernarsz en Maurys Weber.
Claes Dubbeltsz getuigt dat hij goed weet dat Johan Wernartsz ongeveer twee jaar geleden bij Maurys
Weber woonde als brouwer gezel. Omdat er in die tijd oorlogshandelingen waren, is Johan Wernarsz
zonder toestemming van zijn baas, met de soldaten meegegaan en later, toen Johan terug kwam,
heeft getuige met beiden gesproken, zodat Johan weer een jaar lang bij Maurys in dienst kon zijn en
bij hem wonen. Maurys zou hem 16 Hoornsgulden of 8 ryder geven en daarmee moesten de
problemen opgelost zijn; Johan zou hem dienen zoals een trouwe knecht pleegt te doen.
Kaerle Brouwer getuigt dat hij goed weet dat Maurys Weber een tijd geleden Johan Wernartsz heeft
aangenomen, een half jaar lang om bij hem te werken en te wonen en Maurys zou hem daarvoor 9
Hoornsgulden geven. Getuige meldt dat Johan een half kwartaal eerder vanuit Deventer bij Maurys in
dienst gekomen is op verzoek van Maurys en dat deze hem beloofde dat navenant te belonen.
Maurys is Johan schuldig voor het halve jaar en het halve kwartaal 11 Hoornsgulden en 1 snaphane,
waarvan slechts 2 Jochumdaalders betaald zijn. Hij meldt verder dat Johan zich opnieuw heeft
onderhouden met Maurys. Voor een jaar lang zou hij moeten krijgen 20 Hoornsgulden, maar omdat
Johan in dat jaar in dienst is gegaan en weer teruggekomen is, getuigt hij dat Maurys en Johan met
elkaar overeen zijn gekomen dat Johan Maurys weer een jaar lang zou dienen, maar omdat hij
weggegaan is, krijgt hij over dat jaar 4 Hoornsgulden minder; hiermee is alles geregeld.
Nr. 709

FOLIO:

254v

DATUM:

23 oktober 1544

Gerbrant Jansz en mr Peter van Werden, priesters, zijn bereid onder ede te verklaren dat Anna inde
Lutze tegen hen gezegd heeft dat het kind van jonker Asselt is en dat hij haar tijdens de kraam 12 of
13 gulden gegeven heeft en dat zij nooit gewag heeft gemaakt van Arent Voet dan nu. Toen hij
(Arent?) zijn vrouw vergezelde naar de kerk, heeft hij zich schamper over Anna uitgelaten.
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Nr. 710

FOLIO:

255

DATUM:

24 oktober 1544

Claes Ruter, Berent Lambertsz, Herman Cuper en Roloff van Ryssen getuigen dat zij goed weten dat
Willem Vaeltken in de vasten toen hij uit Utrecht kwam lange tijd ziek is geweest, wel 8 weken, zodat
hij niet naar de kerk kon gaan noch naar buiten.
Nr. 711

FOLIO:

255

DATUM:

27 oktober 1544

-Van Geert van Rees en Egbert Jansz.
Lubbert Claesz uit Ens, Dirrick Symonsz en Wessel Dircxsz getuigen dat Geert van Rees Egbert
Jansz alias Cleyn van Campen, omstreeks St. Jacob gewond had aan de elleboog in het leger voor
Monstreull en dat zij ongeveer een maand later in het leger hebben zitten drinken met Geert en
Egbert. Zij hebben toen gezien en gehoord dat zij de kwestie van de verwonding met elkaar hadden
opgelost: Geert zou voor Egbert een goede dokter betalen die de wond zou verzorgen en genezen,
waar Egbert tevreden mee was. Zij gaven elkaar hierop een handdruk. Mocht Egbert langdurig
gehandicapt blijven, dan zou hij dat op Geert mogen verhalen. Hiermee was alles in der minne
geschikt.
Nr. 712

FOLIO:

255v

DATUM:

3 november 1544

-Van Arent Vleys.
Hessel Jansz getuigt dat hij samen met Geert Jansz geïntervenieerd heeft tussen Evert, de knecht
van Arent Vleys en Arent, zodat Evert met het koggeschip van Arent kon varen ongeveer veertien
dagen voor St. Jacob tot Kerstmis of St. Catherijne. Arent zou hem dan 4 koopmansgulden geven
voor de huur, de gulden van 20 stuiver Brabants. Hij meldt verder dat hij zich herinnert dat de knecht
wel 6 of 7 weken niet in zijn dienst is geweest en dat Arent na verloop van tijd de beloning bepaald
had, want er was ook afgesproken dat Arent hem later zijn loon mocht geven als hij hem niet langer in
dienst had.
Gheert Henrixsz getuigt hetzelfde als Hessel.
Nr. 713

FOLIO:

255v

DATUM:

3 november 1544

Peter van Wyringen, Rotger Willemsz, Henrick Hodde, Gheert Evertsz, Otto Tengnagel, Henrick van
Cleve en Henrick ter Laar, gedaagd namens Evert van den Grave op 9 januari 1544, ’s middags bij
Gheert Borchertsz in zijn kamer waar hij in bed lag, in aanwezigheid van mr Geert Morre, toen
burgemeester, Henrick Kuynretorff, mr Godtschalck ten Indyck en mr Johan Matysz gedeputeerde van
de Raad, met Cornelis Meusz, secretaris, getuigen dat zij aanwezig zijn geweest en gezien hebben
dat de gedeputeerden, evenals Gheert Borchertsz en Evert van den Grave, advocaten, overhandigd
werd een bepaalde kopie van de inventaris, die door Gheert Borchertsz gestuurd was aan Agathe van
den Grave. Na zorgvuldige controle van alle punten van de inventaris, werd geconstateerd dat Agathe
niet van alle profijt mocht genieten maar uit haar goederen nog moest betalen tussen 1300 en 1400
g.g. Zij hebben gehoord dat Evert redetwistte met Johan Kruse over de inventaris en beweerde dat
het geen deugdelijke inventaris was maar een bedrieglijke kattenbel van rekeningen. Zij hebben ook
gehoord dat Johan Kruse en anderen zeiden dat ze niet konden begrijpen dat het een inventaris was
en dat Evert van den Grave een verzameling bescheiden bijeen had gebracht en bewijzen van
goederen in de inventaris had weggelaten. Verder hebben zij gehoord dat Gheert Borchertsz openlijk
toegaf dat alles was zoals Evert het had gemaakt en gecontroleerd. Toen gevraagd werd of zij over de
bijeengebrachte bewijzen iets wilden zeggen, werd tenslotte door Jan Kruse ontkennend geantwoord.
Het was volgens hem een kwestie van Gheert Borchertsz. Evert van den Grave wilde de rentebrief
zien van Johan van den Vene, die mr Aalt volgens hem, zo direct niet kon vinden. Omdat het laat
werd, besloot men de volgende dag om 8 uur weer verder te gaan, de brief te vinden en ook de
documenten van Evert over de inventaris.
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De volgende dag is Evert van den Grave met zijn advocaten weer gekomen en nadat zij zich een tijdje
hadden teruggetrokken in het voorhuis, zijn de gedeputeerden en de secretaris uit de kamer gekomen
en zeiden tegen Evert en zijn advocaten of er niet een manier was om de zaken terug te vinden. Evert
wilde dat hij, na de beslissing die de vorige dag was genomen, zijn verdere bewijsstukken mocht
inbrengen tegen de inventaris, maar de gedeputeerden zijn weer naar binnen gegaan en daar een tijd
lang gebleven. Daarna hadden zij allerlei oplossingen voor handen voor Evert, maar deze was niet
bereid die aan te nemen. Hij volhardde bij zijn bewijzen en bescheiden.
De gedeputeerden zijn tenslotte naar de kamer van Geert Borchertsz gegaan en gaven hem, na veel
heen- en weergepraat, een ontwerp van een overeenkomst, waarvan ze hoopten dat Evert die zou
accepteren.
Deze heeft zich beraden met zijn familie en advocaten en hoewel Evert bij het doorlezen wel
bezwaren maakte, hebben zijn advocaten hem overgehaald te accepteren. De gedeputeerden
verlieten de kamer voor de laatste maal en wilden naar huis gaan, zij hoopten dat de onenigheid
hiermee voor altijd was opgelost.
De partijen zijn op vriendelijke wijze uiteen gegaan.
Henrick ter Laar getuigt en bevestigt dit geheel en al, maar vanwege enige hardhorendheid aan één
oor, zijn de woorden van Johan Kruse over de inventaris misschien niet helemaal gelijk aan die van de
anderen; ook was hij naar huis gegaan toen de moetsoen werd voltrokken.
Nr. 714

FOLIO:

257v

DATUM:

6 november 1544

-Van Arent Brant.
Arent to Boeckhope en Henrick ter Laar getuigen, op verzoek van Willem van Campen in de kwestie
tussen heer(?) Niclaes Peythuysen, burgemeester van Riga enerzijds en Willem anderzijds, dat zij
goed weten dat zij daarbij zijn geweest. Het betrof een afrekening van bepaalde goederen die heer
Niclaes van Riga had verstuurd naar Willem en tevens van goederen die Willem bij genoemde
burgemeester in Riga had staan. Er was een overeenkomst gemaakt tussen Willem en zijn advocaten
en Arent Brant, als gevolmachtigde van heer Niclaes, burgemeester, en diens advocaten, waarin
stond dat Willem met het eerste het beste schip naar Lijfland zou gaan om met heer Niclaes
persoonlijk te onderhandelen en tot overeenstemming zou komen. Indien Willem van de stad Kampen
op reis mocht gaan, zou iemand anders in zijn plaats gevolmachtigde worden. Een of twee weken
hierna zijn deze partijen met hun advocaten bijeen gekomen in de Wijnkelder om afspraken te maken
en Willem beloofde dat als hij naar Rostock en Mesonde moest vertrekken, vandaar persoonlijk naar
Riga zou gaan, omstreeks Midzomer, en al zijn zaken met heer Niclaes zou regelen. Arent Brant en
Henrick Hodde beloofden hem dat heer Niclaes hem eerlijk zou behandelen.
Hiermee waren beide partijen tevreden en gingen uit elkaar.
Nr. 715

FOLIO:

258

DATUM:

3 november 1544

-Tussen Evert van den Grave en Gheert Borchertsz.
Henrick Hodde getuigt dat hij enige tijd nadat Evert van den Grave op de avond voor Simon en Judas
Thaddeus in 1543 in de Broederen op de gastenkamer was tegen mr Aelt Winter namens Gheert
Borchertsz, toen burgemeester, en Henrick Kuynretorff, gedeputeerde van de Raad, hij achterin de
Schepenkamer is geweest op verzoek van mr Aelt Winter en daar gehoord heeft dat mr Aelt zei tegen
de gedeputeerde dat hij al hetgeen Evert had ingebracht tijdens zijn afwezigheid over de inventaris
door hem duidelijk werd tegengesproken, hij had daar goede bewijzen voor en wilde daarvoor een
vergadering houden in het erfhuis. Evert wilde die bijeenkomst bij de Observanten houden, maar mr
Aelt bleef bij het erfhuis, in aanwezigheid van Gheert Borchertsz die van alles het best op de hoogte
was.
Nr. 716

FOLIO:

258v

DATUM:

14 november 1544

-Tussen Johan Suere en wijlen Jan Evertsz de Oude en diens erfgenamen.
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Henrick van Dieffholt en Johan van Almeloe getuigen dat zij dikwijls gehoord hebben dat Johan Suere
de oude Jan Evertsz maande voor een bepaalde wijnschuld; zij weten niet om hoeveel het ging. Jan
Evertsz zei daarop steeds dat hij met hem wilde afrekenen.
Nr. 717

FOLIO:

258v

DATUM:

14 november 1544

-Tussen Jochum van Mullem en Willem Volckersz.
Cornelis Gerritsz, Jan Gerrytsz, Albert Kuyritser, Elsgen Dils en Floris Wynges, allen waard en
waardin in Kampen, getuigen dat zij de accijns van al het bier dat zij verkocht hebben dat jaar,
waarover Jochum van Mullem en Willem Volckersz nu redetwisten, betaald hebben, zowel aan de ene
als aan de andere persoon. Zowel Willem Volckertsz als Jochum van Mullem hebben dus de accijns
van het verkochte bier ontvangen.
Wolff Schoemaecker, Henrick Maeler, Erent van Coesvelt en Alyt, de vrouw van Berent van Wilsum,
hebben allen hetzelfde getuigd.
Nr. 718

FOLIO:

259

DATUM:

14 november 1544

-Tussen Peter Woltersz, cremer en Evert Petersz.
Henrick van den Hoeve en Herman Backer getuigen dat zij beiden aanwezig zijn geweest op 5
november toen Peter Woltersz Cremer, zijn vrouw Griete met Evert Petersz een afspraak gemaakt
hadden over een tabbert die Evert had overgedaan aan de moeder van Griete voor een bedrag van 7
ph.g., de Brabantse stuiver van 14 plakken. Griete heeft hierop betaald 3 ph.g. en de rest zou zij
betalen op Jacobi 1545; als dat niet lukte, dan zouden Peter en Griete de tabbert weer teruggeven en
de 3 ph.g. weer ontvangen. Dit alles werd genoteerd en alle partijen waren tevreden. Zij dronken
daarna samen twee kannen Hamburger bier die Peter betaalde.
Nr. 719

FOLIO:

259

DATUM:

14 november 1544

-Tussen joffer Alyt van Wilssem en mr Jan ter Steghe.
Geert Carreman getuigt dat mr Jan ter Steghe hem een tijd geleden gevraagd heeft of hij niet wist
waar joffer Alyt van Wilssems kalk lag. Na een bevestigend antwoord van getuige, wilde mr Jan ter
Steghe dat hij hem de plaats zou wijzen. Toen dat gebeurd was, heeft hij op verzoek van mr Jan een
kar vol weggevoerd voor zijn hoekhuis in de steeg bij de wedeme. Hij heeft hem daarvoor 6 plakken
betaald voor zijn arbeid.
Lesser Sticker getuigt dat joffer Alyt bij hem kwam op de Koornmarkt en hem vroeg of hij kalk van haar
steiger had gehaald, maar dat was niet het geval. Daarna kwam hij bij mr Jan ter Steghe die hem
toegaf kalk te hebben gehaald.
Henrick Evertsz getuigt dat jfr Alyt van Wilssem hem gestuurd heeft naar mr Jan ter Steghe voordat hij
de kalk had laten halen, om te zien of het nodig was het gat te laten repareren. Toen hij dat had
gezien, zei hij tegen jfr Alyt dat het geen punt was; waarop mr Jan de kalk liet halen om het gat ermee
te repareren.
Nr. 720

FOLIO:

259v

DATUM:

14 november 1544

-Tussen mr Godtschalck ten Indijck en Maurys Weber.
Assele Jans, Gerbrich Jans en Cornelis Jansz getuigen dat Maurys Weber en zijn vrouw hen een tijd
geleden hebben beloofd dat zij mr Godtschalck de huur wilden betalen, n.l. 6 g.g. namens Jochum
Geerts en diens vrouw Barbara.
Dirck Potter getuigt dat hij met zijn gezel Henrick de drager alle huisraad heeft gehaald die in het huis
van Jochum Geertsz was achtergebleven en alles heeft gebracht naar het huis van Maurys Weber en
niets heeft achtergelaten. De huisraad die Maurys heeft gekregen omvatte stoelen, banken, vaten,
planken en andere zaken.
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Nr. 721

FOLIO:

260

DATUM:

14 november 1544

Tyman Berentsz getuigt dat hij een tijd geleden ging wandelen op de brug met Joachym van Mullem.
Deze zei o.a. dat er door hem en Willem van Campen geïnd werd aan accijns 300 gulden, die te
vinden waren in de buidel van Willem en van hem.
Nr. 722

FOLIO:

260

DATUM:

14 november 1544

Geert Harnasmaecker getuigt en doet zijn gicht en meldt dat terzelfdertijd dat hij bij de huisraad van
Jochum Pelser was die door mr Godtschalck in beslag was genomen vanwege de huur en op de
grond van mr Godtschalck stond, de vrouw van Mauritius Weber dezelfde huisraad uit het huis haalde
en tegen hem zei dat haar man en zij mr Godtschalck zouden betalen. Daarna lieten ze alle huisraad,
meubels e.d. met een draagbaar weg halen en naar hun huis brengen. Toen getuige namens mr
Godtschalck de derde aanzegging deed bij Maurys, toen zeiden Maurys en zijn vrouw dat de
burgemeester wel veel moeite deed, maar dat zij gewoon wilden betalen.
Nr. 723

FOLIO:

260v

DATUM:

16 november 1544

-Tussen Jan Smyt en Claes Dirckxsz.
Johan Hugen, van de overkant van de IJssel, getuigt dat hij boven in het Raadhuis heeft gehoord dat
Johan Smyt en Claes Dirckxsz woorden met elkaar hadden over de aankoop van een paard. Claes zei
o.a. dat hij bewijzen wilde dat hij aan Jan Smyt had geleverd.
Nr. 724

FOLIO:

260v

DATUM:

20 november 1544

-Van Johan van Bommelen.
Cornelis Claesz getuigt dat hij ongeveer drie jaar geleden in Riga is geweest als gevolmachtigde van
Johan van Bommelen, waar hij heeft onderhandeld met de voormombers van wijlen Claes Dyert,
waarvan de éne Ghysbert van D was. Hij meldt dat Ghysbert tegen hem zei, voordat er afgerekend
werd, dat hij eigenlijk wilde dat getuige niet gekomen was, omdat hij van mening was dat Johan van
Bommelen niet meer dan 10 of 12 mark zou toekomen. Verder meldt hij dat er bepaalde geschriften
en rekeningen van Johan bij gehaald werden en dat zij met elkaar berekenden dat Johan een bedrag
van ongeveer 2000 mark toekwam, dat men hem overhandigd heeft; daarbij was inbegrepen 175
mark die de voormombers aan Jan van Bommelen toekenden vanwege de eigen goederen van de
weduwe: huisraad, schotels, potten, kannen en kleding. Getuige heeft geen geschriften van een
maatschap tussen Johan van Bommelen en wijlen Claes Dyersz gevonden.
Hij meldt verder dat hij in Riga bij de voormombers heeft gezien dat er ettelijke zeebrieven zijn die
mogelijkerwijs voor Johan in deze kwestie gunstig kunnen zijn, o.a. hoe Henrick Schull Johan van
Bommelen beperkt had toen de wijnen ingescheept werden, dat hij niet wilde varen i.v.m. vrees voor
de Fransen. Johan moest hem eerst verzekeren voor schade of voor het geval hij gevangen werd
genomen. Door interventie van goede lui, heeft Johan van Bommelen aan zijn broeders dienaar,
Henrick Schull, overhandigd de drie partijen wijn waar hij ook zijn voordeel mee kon doen en waarover
Johan zich bij wijlen Claes Dyert in de genoemde zeebrief beklaagde over Henrick Schull.
Verder heeft hij uit de zeebrieven vernomen dat Johan geschreven had aan Claes Dyert dat de
heirmeester wilde dat hij voor hem zou kopen twee partijen Berckhaene wijn omdat Johan die wijn niet
had kunnen krijgen; hij schreef aan Claes Dyert dat er onder de wijn die Johan daar had, twee grote
vaten waren. Hij wilde dat Claes die twee grote vaten zou toekennen aan zijn genade die ze mocht
houden als ze hem bevielen, mits hij de onkosten betaalde.
Nr. 725

FOLIO:

261v

DATUM:

21 november 1544

Peter Willemsz en Herman Jansz getuigen dat zij beiden ongeveer acht of negen weken geleden uit
de Reve kwamen varen naar Kampen en toen ze op het Diep kwamen, merkten zij dat het schip waar
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Tys Hoelboem op was, nog niet vlot was. Zij zijn onmiddellijk met hun potschip dat ze toen hadden, bij
hem aan boord gegaan en hebben het schip gelicht, dat geladen was met traan en vis uit Bergen,
zodat het schip van Tys direct weer vlot getrokken was en er niemand van de andere schepen die
daar kwamen enige schade heeft geleden.
Nr. 726

FOLIO:

261v

DATUM:

21 november 1544

-Van Peter Woltersz Cremer en Griete zijn vrouw.
Gheert Harnasmaecker en Willem van Campen, roedendragers, getuigen dat zij beiden aanwezig zijn
geweest ongeveer drie weken geleden en hoorden dat de gevolmachtigde van Albert Beeckman uit
Amsterdam openlijk zei dat er tussen Albert en Peter Woltersz Cremer een moetsoen was gemaakt
over de handel tussen hen beiden: Peter zou Albert het geld dat hij hem schuldig was betalen in
termijnen, n.l. ieder jaar 10 koopmansgulden totdat alles voldaan was. De gevolmachtigde van Albert
constateerde dat Peter zich niet aan zijn termijnen had gehouden en daarom zou hij niet profiteren
van de moetsoen. De getuigen zeiden hierop dat slechte betalingen de moetsoen niet buiten werking
stelden.
Nr. 727

FOLIO:

262

DATUM:

24 november 1544

Cornelis Geertsz in het Gulden Hooft en Rembolt Bysschop getuigen dat zij beiden aanwezig zijn
geweest voor het Gulden Hooft omstreeks Jacobi, toen Goest Thomasz en Andries Straetken
onenigheid hadden over een oude blinde merrie. Zij gaven het probleem in handen van beide
getuigen en waren bereid te accepteren wat hun uitspraak was.
Nr. 728

FOLIO:

262

DATUM:

24 november 1544

-Van Herman Metseler de man van Tryne Blauwe.
Herman Wichertsz getuigt dat hij afgelopen vrijdagnamiddag gezien heeft dat Herman Metseler de
man van Tryne Blauwe Jan Hebels tegen het lijf liep op de ophaalbrug, waarbij Jan bijna achterover
op de brug was gevallen. Herman had een speer over de schouder die hij in de hand nam en zei dat
als hij Jan ergens anders zou zijn tegen gekomen, dan had hij hem wat anders laten zien.
Claes Brunsz getuigt hetzelfde.
Nr. 729

FOLIO:

262v

DATUM:

26 november 1544

Johan Thoenysz en Henrick Hodde, gedaagd namens Herman Schene, getuigen dat zij beiden goed
weten en erbij aanwezig zijn geweest in Kamen op de IJsselbrug, enige tijd geleden, toen Arent van
Oltzende en Jan van Grafhorst kwestie met elkaar hadden. Arent had beslag laten leggen voor een
bedrag van 11 daalders en enige stuivers van landpacht. Terzelfdertijd hebben beide getuigen Arent
van Oltzende verzocht om Jan van Grafhorst 6 daalders kwijt te schelden en dan zou hij de 5 daalders
betalen met St. Jan en met Jacobi. Herman Schene zou hier borg voor staan op verzoek van Jan van
Grafhorst. Deze beslaglegging betrof de landpacht.
Nr. 730

FOLIO:

262v

DATUM:

28 november 1544

-Tussen Jan Henrixsz en Willem Albertsz uit IJsselmuiden.
Henrick Sadelmaker, roedendrager en Johan Arentsz opte Cruyshoop getuigen dat zij eergisteren
aanwezig zijn geweest bij Zwarte Wyngen, waar Jan Henrixsz en Willem Albertsz onenigheid hadden
over het meesterloon van een gewond paard. Zij melden dat ze gehoord hebben dat Willem Albertsz
en Goert de stadshoefsmid overeen gekomen waren dat Johan Henrixsz voor het meesterloon aan
Goert 1 Jochumsdaalder zou betalen en Willem 1 ryder voor het arbeidsloon aan het paard.
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Zij getuigen dat Johan Henrixsz het geld direct op tafel wilde leggen, maar Goert en Willem wilden het
niet hebben. Jan Henrixsz zei dat zij met elkaar hadden afgesproken 1 Jochumsdaalder en 1 ryder en
als het paard gestorven zou zijn, dan had hij het ook moeten betalen.
Nr. 731

FOLIO:

263

DATUM:

1 december 1544

Johan van den Vene Tymansz gedaagd namens Johan van Halteren, gevolmachtigde van Kathrijne,
de schoonzuster van Johan van Halteren, getuigt dat hij aanwezig is geweest in het huis waar hij toen
in 1541 woonde, waar hij gehoord heeft dat Kathrijne van Elven, de moeder van Johan van Koerbeke,
beloofde aan Johan Zweersz en Johan van den Vene dat de goederen van haar zoons, die hij zou
brengen naar Kathrijne, de schoonzuster van Johan van Halteren, een waarde zouden hebben van
550 g.g. aan geld, rente en goederen, n.l. aan contant geld 140 g.g. en nog de helft van 300 g.g. die
Johan met zijn broer Frans had, verder nog 100 g.g. van de stadsdomeinen van Kampen zoals
vermeld in een bezegelde brief. Verder zei de moeder dat hij een half huis zou meebrengen. Johan
Zweersz vroeg of dat wel 150 g.g. waard was, waarop zij antwoordde dat het klopte, het was een huis
in de Oudestraat.
Nr. 732

FOLIO:

263v

DATUM:

2 december 1544

Gysbert Jacobsz getuigt dat vroeger, voordat de zoon van Kathrijne van Elven, Johan Koerbeke, met
haar dochter trouwde, Kathrijne bij getuige thuis kwam en hem vroeg welke goederen de dochter van
wijlen Johan van Ommen bezat, want zij wilde een van haar zoons aan haar koppelen Gysbert
getuige antwoordde dat hij lange tijd bij hun ouders had gewoond en dat zij goede bezittingen hadden,
zodat volgens hem elke dochter wel ongeveer 800 gulden zou ontvangen. Kathrijne zei dat ze haar
zoon de helft van het huis zou meegeven met alle toebehoren en kleinodiën die de vrouw van Jan van
Bolten had en die zij teruggekocht had. Getuige heeft een tabbert gezien die Kathrijne, de vrouw van
Jan van Koerbeke, hem had getoond en die daarvan afkomstig was.
Nr. 733

FOLIO:

263v

DATUM:

2 december 1544

-Van Willem Bloemen.
Rotger Willemsz en Egbert van Wyringen getuigen dat zij beiden zich goed herinneren dat zij samen
met Willem Bloemen en Lange Jan van een man uit Dittmer een schip vol weit en gerst hebben
gekocht en dat Rotger daarvan 4 last weit zou nemen en 2 last gerst, Egbert ook 4 last weit en 2 last
gerst en Willem Bloemen 2 last weit en 1 last gerst. Lange Jan zou de rest nemen uit het schip van de
man uit Dittmer. Als de man de goederen geleverd had, zou ieder afrekenen wat hij ontvangen had.
Cornelis Claesz getuigt ook zo over de koop, maar niet hoeveel ieder heeft ontvangen.
Nr. 734

FOLIO:

264

DATUM:

4 december 1544

Peter IJsbrantsz en Jacob van Groningen getuigen dat zij op St. Michael meegevaren zijn met
schipper Engbert van Hardenberch uit de Sont en zij hebben gezien dat de schipper, boven hetgeen
hij geladen had, nog genoeg ruimte en plaats had op het schip om meer goederen in te laden, al was
het 30 last, hij had die plaatsen vrij gehouden voor goede koopmansgoederen.
Nr. 735

FOLIO:

264

DATUM:

5 december 1544

-Tussen Engbert van Hardenberch jr en Lambert van Gemmen.
Tyman Berentsz en Henrijck Wolff getuigen dat zij beiden goed weten dat ongeveer acht dagen voor
St. Michael Lambert van Gemmen Jonge Egbert van Hardenberch in Kopenhagen 6 last meel liet
vervoeren met zijn schip, waarvoor Lambert hem per last 3½ keizersgulden zou betalen. Daarna is
Lambert weer bij Jonge Engbert gekomen en vroeg of hij nog meer plaats had om goederen te
vervoeren, waarop jonge Engbert antwoordde dat het niet het geval was. Maar als Lambert met meer
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goederen kwam en er was nog een plaatsje, dan zou hij zijn best doen. Getuigen melden verder dat
Lambert zijn goederen niet op tijd aanbracht, zodat de schipper weg is gevaren met lege plekken.
Nr. 736

FOLIO:

264v

DATUM:

9 december 1544

-Van Tyman Zwaenken.
Gerryt Woltersz en Dyrck Zwaen getuigen dat zij beiden zich goed herinneren dat zij met Tyman
Zwaenken van hier naar Koningsbergen gevaren zijn en van daar naar Kopenhagen. Toen de
schepen in Kopenhagen aangehouden werden, moest men al het koren dat Tyman geladen had
overdragen bij het huis naast Lambert Stalvoecht en vandaar weer naar een schip brengen. Het koren
was eigendom van Tyman Zwaentken en van niemand anders, maar dat durfde hij niet te zeggen
omdat hij bang was dat het als buit beschouwd zou worden.
Beide getuigen hebben hun vergoeding van Tyman ontvangen.
Nr. 737

FOLIO:

265

DATUM:

9 december 1544

Dyrck Brouwer, gedaagd met rechtsdwang, getuigt dat hij aanwezig was toen Lange Jan van een man
uit Dittmer in de Witte Arent de lading koren van een schip kocht, gerst en weit. Hij vroeg toen aan de
rest van het gezelschap hoeveel zij daarvan hebben wilden, waarop Willem Bloemen meldde dat hij 2
last weit en 1 last gerst wilde hebben; men zou de koopman betalen bij aflevering van het koren, van
enige aanbetaling was geen sprake.
[ enkele regels zijn doorgehaald ]
Nr. 738

FOLIO:

265

DATUM:

9 december 1544

-Van Thyle Goltsmyt.
Jaspar van Wou getuigt dat hij in december 1519 of daaromtrent bij Herman van Asschendorp zat te
eten samen met andere goede familieleden en dat Thyl Goltsmyt aangeschoten opstond van tafel en
met Anne, de stiefdochter van Jan van Vorden, voorin de zaal ging zitten. Zij lieten Jaspar bij zich
komen om hem te trakteren vanwege hun huwelijk. Hij hoorde dat ze al getrouwd waren en dat Thyl
haar de helft van zijn geld had gegeven en de andere helft zelf hield.
’s Anderendaags zag getuige dat Thyl tekeer ging tegen Anne en anderen, maar getuige wist niet
waar het overging. Hij hoorde Henrick Scepeler zeggen, dat hij het ook lastig vond omdat Thyl zijn
vader in Bremen en zijn maatschap in Dantzig kwaad zou maken, met wie hij nog niet afgerekend had.
Verder meldt Jaspar dat hij wel hoorde dat Thyl liever een paar jaar later getrouwd was, waar Anne
niets voor voelde.
Kort daarna heeft Jaspar gezien dat Thyl en Anne met meerdere familieleden naar Zutphen gingen en
hij heeft gehoord dat zij daar de kerkgang en de bruidsnacht hielden.
Herman van Asschendorp getuigt dat hij, toen het huwelijk tussen Thyl Goldsmyt en Anne van Vorden
in zijn huis werd geregeld, er niet bij was, want hij lag in bed, maar ’s anderendaags kwam Thyl bij
hem en klaagde dat het huwelijk geregeld was ’s avonds toen hij gedronken had en dat hij veel liever
had gezien dat het huwelijk zes jaar werd uitgesteld, vanwege de familie in Dantzig en Bremen; ze
hadden het stil willen houden maar daar was Anne niet blij mee. Tegen Anne zei hij dat alles goed of
fout kon uitpakken, waarop zij antwoordde dat ze nog jong waren en dat ze met Gods hulp de kost wel
konden verdienen.
Verder herinnert getuige zich niets.
Nr. 739

FOLIO:

266v

DATUM:

9 december 1544

Dirck Brouwer getuigt dat Lange Johan hem vroeg of hij zijn ene last weit die hij ook in het schip had
laten brengen uit Dittmer in dezelfde koop wilde hebben als de goederen die hij van de Ditmerse
koopman had gekocht; Lange Jan kocht dus dezelfde last van hem voor dezelfde prijs.
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Nr. 740

FOLIO:

266v

DATUM:

10 december 1544

-Van Vrerick van Vorden.
Bye van Vorden getuigt dat zij zich goed herinnert dat in 1536 de proost van Enam bij hen gekomen is
en zij heeft terdege gezien dat de proost van wijlen haar man, Warnar van Vorden en van wijlen
Geertruyt Stegeman, het geld ontvangen heeft dat Vrerick van Vorden verteerd had in Rijssel.
Gysbert Jacopsz getuigt dat hij vaak heeft horen zeggen door wijlen vrouw Stegeman dat de proost
van Enam wel degelijk betaald was voor de kosten van vertering door Vrerick van Vorden.
Nr. 741

FOLIO:

267

DATUM:

10 december 1544

-Van Bele Cremer en Jacob van Weteringen.
Jorien Hansz getuigt dat hij zich goed herinnert dat Arent van Holten vroeger in Kampen was en een
geschreven volmacht van Jacob van Weteringen had, die Jorien gezien heeft, inzake Gyse Hake, de
overleden man van Bele Cremer, voor het resterende geld van de ossen. Verder meldt getuige dat
Arent Engels laken, gouden ringen, kleding en linnen doeken had die hij van Bele had ontvangen
tegen betaling en bij iemand thuis gebracht had; alles werd door getuige naar Bremen gestuurd naar
het huis van Hans Kock op last van Arntsz.
Jaspar van Wou getuigt dat hij de volmacht, waarvan Jorien Hansz hierboven getuigt, ook gezien
heeft. Verder heeft hij gezien dat Bele Cremer Arent van Holten tot tweemaal toe betaald heeft voor
kleding, laken, ringen en diverse kleinodiën; deze betalingen heeft Arent zelf afgetekend op een
handschrift dat wijlen Gyse geschreven had.
Willem van Campen getuigt dat hij zich herinnert dat Arent van Holten als gevolmachtigde (waarvan hij
de machtiging heeft gezien) van Jacob van Weteringen, overeenstemming bereikte met wijlen Gyse
Haack over het handschrift dat Berent van Meppen gegeven had over de betaling van de ossen, die
hij voor de helft zou betalen, n.l. 417 daalders. Verder meldt Willem dat wijlen Gyse van dat bedrag
aan Arent 200 daalders betaald heeft in aanwezigheid van getuige bij Gyse thuis. Arent heeft
naderhand, toen Gyse overleden was, als gevolmachtigde het restant van de aanbetaling ontvangen
van Bele, de weduwe van Gyse, voor ringen, laken, linnendoek en kleding zoals wambuis en paltrok
voor een bedrag van 167 daalders, wat door Arent op het handschrift werd aangetekend.
Nr. 742

FOLIO:

267v

DATUM:

10 december 1544

Jonge Peter van Wyringen getuigt dat hij bij Herman Vetten is geweest in de Witte Arent voor de
aankoop van de weit en de gerst en dat ieder zou ontvangen wat vermeld staat in de getuigenis van
Rutger Willemsz en Egbert van Wieringen: Rutger en Egbert elk 4 last weit en 2 last gerst en Willem
Bloemen 2 last weit en 1 last gerst .
Nr. 743

FOLIO:

268

DATUM:

13 december 1544

Peter van Wieringen en Rutger Willemsz getuigen dat zij met elkaar zijn overeen gekomen dat zij de
man uit Dittmer geen geld wilden geven voordat zij hun koren hadden ontvangen, zoals afgesproken
was bij de koop. Verder meldt Peter dat hij terzelfdertijd bij Willem Bloemen kwam en hem heeft
gezegd hoe hij met Rutger de betaling had geregeld. Willem Bloemen wilde toen hetzelfde doen als
getuigen.
Nr. 744

FOLIO:

268

DATUM:

15 december 1544

-Van Kempe Hylbrantsz tegen Joest Backer.
Egbert Kannegieter en Tyman van Koesvelt getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden zaten bij
Kempe Hylbrantsz, waar een contract werd gegeven om de wijnkoop te krijgen voor al diegenen die bij
het gelag aanwezig waren: de eerst die trouwde zou Kempe teruggeven op 10 kwarten Hamburger
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bier 20 stuiver Brabants, Joest Backer zou eerst trouwen en dus betalen en Kempe zei bovendien dat
het belangrijk was dat hij voor de bruiloft uitgenodigd werd, dan zou hij geven wat behoorde.
Nr. 745

FOLIO:

268v

DATUM:

15 december 1544

-Tussen Joachym van Mullem en Willem van Campen.
Henrick ter Laer en Henrick Hodde getuigen dat zij een tijd geleden aanwezig waren toen Joachym
van Mullem en Willem van Campen met elkaar afrekenden inzake hun maatschap van de bieraccijns.
Joachym bracht terzelfdertijd een cedule in van een afrekening door Willem ondertekend, waarvan
Willem zei dat alle posten in die cedule afgerekend waren, waarmee hij wilde bewijzen dat hij de 200
daalders die elk had ingelegd, betaald had.
Nr. 746

FOLIO:

268v

DATUM:

15 december 1544

-Van het gevecht tussen Henrijck Leyendecker en Herman Leyendecker.
Herman Leyendecker getuigt dat hij afgelopen donderdag in het huis van zijn meester, Henrijck
Leyendecker, kwam en hem vroeg of hij hem wilde kwalificeren als een goede knecht voor zijn
meester. Henrijck antwoordde dat als je goed bent, moet je goed blijven. Herman vroeg verder of hij
gezegd had dat hij hem een kan in het gezicht wilde gooien, waarop Henrijck bevestigend
antwoordde. Herman zei tegen Henrijck dat hij dat zou doen en als er iets aan hem mankeerde, moest
hij maar naar buiten gaan. Herman trok zijn mes en stak naar Henrijck maar miste. Getuige ging naar
buiten en heeft niet gezien wat er verder gebeurde.
Herman Ulenbrouck en Hans bot Jenter getuigen dat zij rumoer gehoord hebben in het huis van
Henrijck Leyendecker; toen zij gingen kijken, zagen zij dat Herman Leyendecker uit het huis werd
geduwd met zijn mes nog in de hand. Hij eiste dat Henrijck naar buiten kwam en gebruikte veel
scheldwoorden, zoals verrader.
Meer hebben zij niet gehoord noch gezien.
Nr. 747

FOLIO:

269

DATUM:

15 december 1544

-Van Willem Bloemen.
Egbert van Wieringen getuigt dat hij ’s morgens om negen uur toen de man uit Dittmer af wilde reizen,
bij Willem Bloemen kwam die nog in bed lag. Getuige zei tegen Willem dat zijn vader, Peter van
Wieringen en Rutger Willemsz de man uit Dittmer al betaald hadden. Willem vroeg zich af hoe dat
kon, want Peter van Wieringen had gezegd de man niet te betalen vóórdat het koren geleverd was.
Getuige meldt dat Willem hem vroeg naar de man toe te gaan en te vragen of hij nog even wilde
wachten zodat hij het geld kon brengen. Getuige gekomen was om Hamburger bier te vullen en de
vrouw van Willem veronderstelde dat de man wel even zou blijven. Willem stond op en ging de man
zijn geld brengen, maar hij was al vertrokken.
Nr. 748

FOLIO:

269v

DATUM:

18 december 1544

-Van Egbert Krueser.
Herman Glasemaker getuigt dat hij afgelopen zondagavond zat te drinken in de Wijnkelder aan de
kisten met Egbert Krueser en Herman ter Brugge. Hij meldt dat Egbert Kroeser spelenderwijs zijn mes
trok en dat voor de neus van getuige hield, maar niet op een kwade manier.
Nr. 749

FOLIO:

269v

DATUM:

20 december 1544

-Van de reis van Lambert Raven.
Cristoffer Henrixsz, Jan Visch en Jasper Geertsz getuigen dat zij voor St. Michael als bootgezellen
gevaren hebben voor schipper Lambert Raven naar Bergen in Noorwegen. Toen zij weer terug
zouden gaan, hebben zij gezien dat het spuigat van het schip aan bakboord dicht gemaakt was en dat

163

de scheepstimmerman naar de andere zijde ging om daar het spuigat ook dicht te maken. In Ens
gekomen om te lossen, hebben zij een prop gevonden die onder de vis lag bij het spuigat en het was
duidelijk dat die uit het spuigat gehaald was. Zij hadden op zee veel risico gelopen evenals de
goederen van de koopman, maar wie de prop eruit gehaald had, is hen onbekend.
Nr. 750

FOLIO:

270

DATUM:

23 december 1544

-Tussen Vrancke Claesz en Johan Gyse.
Hessel Jansz, Joost Petersz en Henrick Arentsz getuigen dat zij omstreeks Maria Lichtmis aanwezig
waren bij Vrancke Claesz, waar Vrancke terzelfdertijd Johan Gyse inhuurde om een jaar lang als
knecht bij hem te varen. Vrancke had toen een klein schip en hij regelde met Johan dat als hij een
groter schip zou nemen, hij wel bij hem bleef varen. Johan ging hiermee akkoord.
Nr. 751

FOLIO:

270v

DATUM:

3 januari 1545

Johan van Oesten en Jacob van Groningen getuigen dat zij afgelopen maandag in Amsterdam met
hun schip voor de palen lagen en uit het schip van Hans Ryersz, dat nu door iemand anders gevaren
wordt, ontvangen hebben 29 vaten Hamburger bier om naar Kampen te brengen naar Rotger
Willemsz, wat zij ook gedaan hebben. Verder uit de Clock van Harlingen terzelfdertijd 3 brouten
waarvan een vat van de laatste broute ontbrak, die zij gebracht hebben naar Kampen naar Egbert van
Wieringen die het gekocht had van Reyntien Rave te Amsterdam.
Nr. 752

FOLIO:

270v

DATUM:

7 januari 1545

-Tussen Berent van Meppen en Arent van Holten.
Jacop Dapper getuigt dat hij zich goed herinnert dat Arent van Holten een tijd geleden in Utrecht was,
waar getuige gezien en gehoord heeft dat Arent van Holten Berent van Meppen maande om te
betalen. Berent zei dat hij op dat ogenblik niet goed bij kas was, maar Arent wilde dat niet accepteren.
Berent zei dat hij het geld dat Arent toekwam, wilde lenen. Daarna zei Arent tegen getuige dat hij het
geld ontvangen had, maar getuige weet niet hoeveel. Hij meldt dat Arent er een kroon afhaalde
waarvoor hij met getuige iets heeft gedronken. Vandaar is Arent naar Brussel vertrokken en toen hij
weer in Utrecht kwam heeft hij Berent weer aangesproken voor geld, zodat deze hem weer geld
gegeven heeft, getuige weet niet hoeveel.
Johan Arentsz getuigt dat hij terzelfdertijd in Utrecht kwam, in het huis waar Arent van Holten en
Berent van Meppen vergaderden om overeenstemming te bereiken met Jacop Dapper en Henrick, de
zwager van Jan van Dulman. Getuige heeft aan Henrick gevraagd of ze overeenstemming bereikten
en hoe hun contract tot stand was gekomen, waarop Henrick antwoordde dat ze besloten hadden dat
Berent een deel van het geld aan Arent zou geven waar Arent tevreden mee was.
Hij meldt dat hij het zelf aan Arent heeft gevraagd en deze zei dat alles in orde was.
Nr. 753

FOLIO:

271v

DATUM:

8 januari 1545

Henrick van Diefholt getuigt dat hij een tijd geleden met zijn moeie, jfr Evert, bij mr Reyner secretaris
geweest is, die toen in de Oudestraat woonde boven Herman Heere, met een doos brieven over zijn
moeie en haar broer Bartolt Evertsz. Zij wilden graag dat mr Reyner de brieven zou doorlezen en hen
daarna raad zou geven. Naderhand is er een moetsoen gemaakt tussen Bartolt Evertsz en zijn moeie
en mr Reyner wild dat getuige zijn moeie zou zeggen dat zij hem 1 penning voor de moeite zou
betalen. Getuige ontving 1 ryder van zijn tante en toen getuige ’s morgens het geld aan mr Reyner
wilde overhandigen, weigerde deze het te ontvangen. Getuige bracht de ryder terug bij zijn tante en
deze zei dat mr Reyner dezelfde maandag het geld was komen halen.
Getuige weet verder niet of er iets aan mr Reyner is beloofd.
Nr. 754

FOLIO:

272

DATUM:
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8 januari 1545

-Van Berent van Meppen.
Cornelis Gerrytsz en zijn vrouw Lubbe getuigen dat in 1542 omstreeks mei Berent van Meppen bij hen
thuis heeft geleverd, deels betaald door Arent van Holten, vier zwarte Engelse lakens en daarbij
gevoegd een vaatje zalm. Zij hebben ook gezien dat Berent van Meppen aan Arent als betaling gaf
een gouden ring van zijn vinger en een zilveren pantserdegen van zijn lijf.
Jacop van Graes getuigt dat hij omstreeks dezelfde tijd vier zwarte Engelse lakens bekeken heeft bij
Berent van Meppen thuis en dat hij Berent aanbood per stuk 42 koopmansgulden te geven, want dat
waren ze wel waard. Kort daarna zei Cornelis Gerrytsz hem dat Arent de betaling van de lakens van
Berent had ontvangen.
Nr. 755

FOLIO:

272

DATUM:

8 januari 1545

Henrick Jacobsz en Femme Ulrix getuigen dat Berent van Meppen van hen beiden in 1542 een
bepaald Kamper laken gekocht heeft en omdat zij hoorden dat er praatjes gingen over de dingen die
hij schuldig zou zijn, heeft Berent hem voor dat laken, tussen de 40 en 50 stuks, in onderpand
gegeven een zilveren pantserdegen, een vrouwen gordel met vergulde randen, een rozenkrans van
kralen en daarbij zoveel Engels laken als er bij Berent thuis stond en ze wilden hebben, maar dat ze
bij Berent thuis lieten staan, omdat hij zei dat men hem niet wilde beschamen.
Luytken Willemsz, schroer, getuigt dat Johan Arentsz in 1542 in Utrecht was gekomen en dat hij op
straat door een man uit Denemarken, die zij niet kenden, aangesproken werd, die vroeg of hij iemand
uit Kampen kende, Jan Gaetsitten genaamd alias van Meppen. Men wees hem het logement van
Berent; daarna kwam hij de dame weer tegen die hem vroeg of hij Berent had gevonden en hij
antwoordde dat het hem niet gelukt was.
Willem Zwaantken getuigt dat hij in 1542 in Kampen in de Moriaen onder de Clocke kwam, waar
Berent van Meppen zat met een man uit Denemarken; Berent had een buidel met geld voor zich staan
en betaalde de Deense man, maar het bedrag is getuige vergeten.
Jorien de Voecht getuigt dat hij zich goed herinnert dat Arent van Holten schriftelijk gevolmachtigd was
door Jacob van Water uit Flensburg om schulden in te vorderen van Gyse Hake en Berent van
Meppen afkomstig van de koop van ossen. Verder meldt Jorien dat hij aanwezig is geweest in
Kampen en hoorde dat Arent aan Berent een vrijgeleide beloofde en zelf met de schuldenaars mocht
onderhandelen. Verder meldt Jorien dat hij nog weet dat Berent van Meppen een zwart Engels laken
met 2 stukken linnendoek naar zijn huis had gebracht t.b.v. Arent van Holten.
Nr. 756

FOLIO:

273

DATUM:

8 januari 1545

Bele Cremer getuigt dat zij terzelfdertijd in het huis van Jorien was, waar Arent van Holten haar een
zwart Engels laken liet zien en 2 stukken linnendoek en zei dat hij dat had ontvangen van Berent van
Meppen. Hij had liever gewild dat Berent hem niet uitsluitend met goederen had betaald.
Dit vond plaats eind februari 1542.
Nr. 757

FOLIO:

273v

DATUM:

16 januari 1545

Jonge Engbert van Hardenberch getuigt dat Mathys Pannekoek in Kopenhagen bij hem ingescheept
heeft, met Michaelis twee jaar geleden, 8 last rogge bestemd voor Amsterdam voor Hans Ellerdijck.
Toen getuige in Amsterdam de rogge bracht, was Hans niet thuis en Jacob van Wammolen, burger uit
Amsterdam, heeft de 8 last rogge in ontvangst genomen. Hij meldt verder dat identieke rogge in
Kampen verkocht is voor 24½ Joachymsdaalder de last. Getuige wist niet anders dan dat de
genoemde 8 last rogge toebehoorde aan Mathys Pannekoek en wist evenmin precies wat Mathys bij
hem had ingescheept.
Nr. 758

FOLIO:

273v

DATUM:
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17 januari 1545

Joest Canceler en Wessel Dircksz getuigen dat zij goed weten dat Johan van Almeloe, zoon van
wijlen Egbert, afgelopen zomer voor Monstreull een tijd lang bij Hansken van den Grave in de kost
was; hij heeft bij hem 3 caroli gulden verteerd, waarvan er één betaald is zodat hij hem nog 2 caroli
gulden schuldig is.
Nr. 759

FOLIO:

274

DATUM:

16 januari 1545

Geert Evertsz en Cornelis Dubbeltsz getuigen dat zij in 1544 aanwezig zijn geweest in de Wijnkelder
in Kampen, toen Willem van Campen de inleg van 200 daalders zou bewijzen met behulp van de
boeken, die Joachym van Mullem indertijd bewaard had. Na veel gepraat haalde Joachym van Mullem
een cedule tevoorschijn die niet door Willem ondertekend was en hij zei erover dat is de priester die
het uit het altaar krijgt en daarin staat dat Willem het heeft betaald, de broute bier heb ik gekocht en
Willem heeft het betaald; de last Rostocker bier heb ik gekocht, Willem heeft het betaald. Er was dus
toen geen andere kwestie tussen Willem en Joachym dan van een broute bier van 60 g.g., dat
accepteren beide partijen. Op dit punt is de zaak opgelost.
Daarna omstreeks 14 dagen later zijn zij weer bij elkaar gekomen op 4 februari 1544 in de Witte Arend
in Kampen, namens Joachym: Henrick Hodde, Henrick ter Laer, mr Dubbelt, organist en Henrick van
Mullem. Namens Willem: Geert Evertsz, Geert Kluppel, Albert Willemsz en Cornelis Dubbeltsz. Deze
vertegenwoordigers van beide partijen hebben de berekeningen bekeken en Henrick Hodde zei na
veel overleg dat de boeken, de cedule, Joachyms handschrift en Willems uitspraken met elkaar
overeen kwamen en dat zij tot de conclusie zijn gekomen dat Willems inleg klopt, waarop Joachym
niet reageerde.
Henrick ter Laer getuigt ook zo over de broute bier die Joachym gekocht en Willem betaald had en
van het Rostocker bier weet getuige niet precies meer.
Nr. 760

FOLIO:

274v

DATUM:

17 januari 1545

-Van Herman Bitter uit Zwolle.
Joffer Niese van Wilssem getuigt dat zij een tijd geleden eigenhandig een cedule heeft geschreven op
verzoek van joffer Dirck, de weduwe van Herman Bitter, vermeldende de baten en schulden. In deze
cedule heeft zij o.a. geschreven dat Jan van Schroyensteen aan jfr Dircks 65 g.g. schuldig was,
waarvan volgens haar een handschrift bestaat. Zij meldt dat namens wijlen Herman Bitter de
genoemde 65 g.g. samen met nog andere schulden als erfenis aan haar kinderen is bewezen volgens
een moetsoen die daarvan is opgesteld.
Nr. 761

FOLIO:

274v

DATUM:

19 januari 1545

-Tussen de weduwe van Henrijck van den Berge en Jan Olyslager.
Henrick van Wilssem en Arent Reynersz getuigen dat zij omstreeks St. Michael aanwezig zijn geweest
voor de Schepenkamer, waar de weduwe van Henrijck van den Berge en Jan Olyslager met elkaar
kwestie hadden over de ouderdom van een paard, dat Jan Olyslager van de weduwe gekocht had.
Jan zei n.l. dat het paard ouder was dan waarvoor het verkocht werd, waarop de weduwe een
schriftelijk bewijs liet zien van de prior of procurator van de Kartuizers, waarin vermeld stond dat de
conventualen naar eer en geweten hebben getuigd dat het paard in kwestie in het convent was
opgegroeid en niet ouder was dan de weduwe beweerde. Toen Johan Olyslager dit hoorde, zei hij dat
hij daar niets tegenin kon brengen en dat het raadzaam was te betalen.
Nr. 762

FOLIO:

275

DATUM:

21 januari 1545

Tyman Berentsz getuigt dat hij zich goed herinnert en dat hij ook aanwezig is geweest bij Argelist thuis
in het Rode Hart omstreeks St. Maarten, dat Frans Alfertsz een huis kocht van Evert van Hildenberch
in de Nieuwstraat, op voorwaarde dat bij de overdracht van het huis Frans Alfertsz hem 155 daalder
zou betalen.
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Willem Volckersz getuigt hetzelfde want hij was hierbij de zegsman.
Nr. 763

FOLIO:

275

DATUM:

21 januari 1545

-Van Herman Voncke, burger van Rhenen.
Henrijck Maeler en Cornelis Jansz, burger uit Wageningen, getuigen dat zij vandaag om 11 uur ’s
morgens aanwezig zijn geweest voor de Eenhoorn onder de Clocke, waar zij hebben gezien en
gehoord dat Evert Cracht bij Herman Voncke, burger uit Rhenen, kwam en vroeg waarom hij een
getuigenis moest afleggen. Herman antwoordde dat hij wilde weten wie de gebruikers van de
goederen van wijlen Proosle Piggens waren en wie de erfgenamen. Evert antwoordde dat de
schoonmoeder de naaste erfgename was en dat er nog een zuster was die de goederen van wijlen
haar broer Piggins hier mocht gebruiken, die haar bovendien veel had gekost. De goederen die
getuige hier ontving, stuurde hij naar de schoonmoeder in Utrecht.
Nr. 764

FOLIO:

275v

DATUM:

23 januari 1545

-Van de gildemeesters van de schroers.
Johan Dircksz van Halteren, Geert Droochscheerder en Claes Symonsz getuigen dat zij aanwezig zijn
geweest omstreeks een jaar na Kerstmis bij Erenst van Coesfelt thuis in de Geerstraat van der A,
waar de gildemeesters van de schroers overeenstemming bereikten met Michiel Kerckhoff, zodat hij
het gilde met Kerstmis 3 gulden zou betalen en 3 pond was en dan zou men hem een ½ g.g. korting
geven.
Nr. 765

FOLIO:

276

DATUM:

23 januari 1545

-Van Evert Valckenar.
Cornelis Stuvesant en Gysbert Jansz Valckenar getuigen dat zij beiden in Bergen, Noorwegen,
aanwezig zijn geweest met schipper Evert Valckenar, toen hij daar met zijn schip dit voorjaar,
ongeveer tussen Pinksteren en St. Jan, gekomen was. Beiden herinneren zich goed dat het schip van
Evert op een vrije plek voor anker lag en niet aan de brug en evenmin met een touw of tros aan de
brug was vastgemaakt.
Nr. 766

FOLIO:

276v

DATUM:

23 januari 1545

Claes Grimberch, gedaagd door Evert van den Grave, getuigt dat hij omstreeks Midwinter 1542 op
verzoek van Evert naar Herman Bercharst is gegaan om hem mede te delen dat Evert inzake de
onenigheid over de erfscheiding tot een conclusie is gekomen die hij ongaarne tegen zijn zwager,
Hermans oom Geert Borchertsz, wilde mede delen. Evert wilde dus dat hij zijn heeroom, Maelt Winter,
zou overhalen om één of twee goede familieleden aan te wijzen, zoals Evert zelf ook zou doen, die de
kwestie in stilte en in der minne op billijke wijze zouden afsluiten. Nadat Herman had geaccepteerd dit
aan zijn heeroom over te brengen en weer bij Claes terug was, heeft hij tegen getuige gezegd dat hij
de boodschap aan zijn heeroom had overgebracht en dat deze antwoordde dat hij Evert van den
Grave liet doen wat hij zelf wilde en hem geheel vrij liet, want hij was wel getroost en van alles goed
op de hoogte en meer van dat soort dingen.
Nr. 767

FOLIO:

276v

DATUM:

24 januari 1545

-Van Lambert van Santen.
Berent Engbertsz getuigt dat hij een tijd geleden in Zwolle geweest is met Jacop van Graes in een
herberg, waar hij geholpen heeft met wijlen Kerstgen de voorspreker bij een onenigheid die Jacop van
Graes had met Lambert van Santen over een handschrift. Toen de kwestie was opgelost, wilde
Lambert van Santen dat de voorlieden zouden weggaan, maar dat wilden zij niet zonder vrijwaring van
de schade en de onkosten die ze gemaakt hadden. Er vielen harde woorden tussen Lambert en de
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voorlieden. De ‘goede mannen’ zijn tussenbeide gekomen en hebben de onkosten getaxeerd op 4
Jochumsdaalder die Lambert aan de waard, waar de paarden waren gestald, gegeven heeft.
Berent getuigt verder dat hij niet weet of Lambert, Remmolt of Thonis de voorlieden gehuurd heeft.
Nr. 768

FOLIO:

277

DATUM:

26 januari 1545

Bartolt Evertsz getuigt dat mr Reyner secretaris een tijd geleden op straat bij hem kwam en tegen hem
zei dat zijn zuster joffer Evert over hem geklaagd had, omdat hij haar rente en goederen beurde en die
niet aan haar gaf. Bartolt antwoordde dat als hij haar tekort deed, zij hem gerechtelijk moest
aanspreken, daar was het recht voor. Voor de rest weet getuige niets.
Nr. 769

FOLIO:

277v

DATUM:

26 januari 1545

-Van wijlen Geert Schoemaecker.
Johan Petersz getuigt dat hij een tijd geleden achter de Nieuwe Muur kwam bij de OLV-poort, waar hij
heeft gezien dat Thonis Jansz woorden had met de weduwe van Geert Schoemaecker, Griete. Hij
vroeg Thonis Jansz waar de onenigheid over ging. Thonis erkende dat het de weduwe van Geert
Schoemaecker was en dat zij hem wilde verwijten dat haar man gestorven was. Bij verdere navraag
bleek dat er gedoe was met een hond. Zij hadden n.l. een pijpje met kruit gevuld dat Peter IJsbrantsz
gebracht had en dat pijpje hadden zij vast gemaakt aan de staart van de hond. Het pijpje hadden ze
aangestoken en zij waren langs het schip gegaan en per ongeluk vatte het kruit vlam.
Jacob van Groningen getuigt dat Thonis Johansz hem had aangesproken en zei dat het per ongeluk
was gebeurd en dat hij de schuldige was en niemand anders. Thonis heeft hem vaak gezegd bij het
wandelen onder de Clocke dat als hij een notendop met kruit zou hebben aangestoken of hij dan nog
in leven zou zijn; het moest een ongeluk zijn.
Wessel Henrixsz getuigt dat hij achterin het schip zat vóór het spreekgat en zag dat Thonis Jansz,
Peter Sybrantsz en Rycolt Gerrytsz samen op de brug bezig waren met een pijpje van Spaans riet
waar buskruit in zat. Maar hoe het afging, weet hij niet, want door de wind kreeg hij rook in zijn ogen.
Hij hoorde wel dat de gezellen zeiden dat Thonis het deed.
Lubbert Jansz zat op het zelfde schip en weet dat wijlen Geert Schoemaecker zeer verbrand op de
brug op zijn knieën viel, omdat hij niet meer kon blijven staan. Thonis zei toen: “wat heb ik gedaan, dit
is mijn schuld”.
Nr. 770

FOLIO:

278

DATUM:

27 januari 1545

Arent van Oltzende getuigt dat hij heeft horen zeggen dat wijlen Laurens Vriese een pakje had
verloren.
Meynart Cloppenberch getuigt dat hem in Deventer aan de Welle verteld werd door Laurens Vriese
dat hij een pakje was kwijtgeraakt, meer heeft hij niet gehoord.
Nr. 771

FOLIO:

278

DATUM:

27 januari 1545

-Van Cleyne Marten.
Arent van Holtzende, Ede Vriese en Jacob Gerrytsz getuigen dat zij gezamenlijk bij Ede thuis een
moetsoen hebben gemaakt tussen Cleyne Marten en Vrancke Claesz inzake een kwestie over het
schip dat Marten nu vaart, n.l. dat Vrancke aan Marten een jaar langer uitstel zal geven dan in de
scheepsbrief staat vermeld.
Nr. 772

FOLIO:

278v

DATUM:

24 januari 1545

-Tussen Roloff Hermensz en Willem Bloeme.
Albert Bartoltsz, Jacop van Urck en Thonis Claesz getuigen dat zij omstreeks St. Maarten met Roloff
Hermensz als bootgezel uit Hamburg zijn gekomen en omdat er een probleem was over een vat bier
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dat Willem Bloeme toebehoort, melden getuigen dat het vat bier in kwestie stond boven op het andere
bier onder de luiken en dat het bier van Willem niet anders behandeld is dan hun eigen bier en al het
andere dat in het schip was.
Nr. 773

FOLIO:

278v

DATUM:

28 januari 1545

-Tussen Heyman Elegast en Arent Lubbertsz.
Claes Coepsz getuigt dat hij omstreeks een jaar geleden aanwezig is geweest bij Arent Lubbertsz,
waar deze terzelfdertijd aan Heyman Elegast een stuk land verhuurde voor een periode van twee jaar.
Mr Jacop van Graes getuigt dat hij ongeveer drie maanden geleden t.b.v. Heyman Elegast naar Arent
Lubbertsz is gegaan bij Luten om te vragen of hij de twee jaar huur van Heyman van het stuk land
wilde verlengen. Arent antwoordde hierop dat als Heyman hem de charters had gebracht en de
wijnkoop had willen betalen, dan zou hij hem misschien de hele huurperiode hebben overgedragen.
Nr. 774

FOLIO:

279

DATUM:

4 februari 1545

Johan Kerckhoff en Herman Heere getuigen dat zij een tijd geleden aanwezig zijn geweest bij Cornelis
Gerrytsz in de Gulden Helm, toen mr Reyner secretaris het huis in de Oudestraat kocht van Cornelis
Dubbeltsz. En zij melden dat er bij de koop werd afgesproken dat mr Reyner de wijnkoop zou betalen.
Nr. 775

FOLIO:

279

DATUM:

4 februari 1545

-Van Jonge Engbert van Hardenberch.
Tyman van Hardenberch, Goycken Jansz en Berent Jansz getuigen dat zij omstreeks St. Jacob op het
schip van Jonge Engbert zijn geweest dat voor Arnemuiden lag in Zeeland. Tyman van Hardenberch
getuigt dat hij als hoofd bootsman op bevel van schipper Jonge Engbert de bootgezellen heeft
bevolen, toen ze ’s avonds zaten te eten nadat het zout gelost was, dat ze bij elkaar in het schip
zouden blijven, omdat de schipper ’s morgens vroeg met de loods en de stuurman wilde afvaren.
Zij melden verder dat diezelfde avond Willem van OijsFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. espink [
boot ] bij hun boot is gekomen en dat meerdere bootgezellen van hun schip in het schip van Willem
zijn gegaan, zoals b.v. Jan Willemsz.
Goycken Jansz en Berent Jansz melden dat de hoofd bootsman hen waarschuwde dat ze moesten
oppassen met drinken en elkaar niet over boord moesten duwen en dat ze op tijd weer op hun schip
moesten komen en hun werk niet verwaarlozen. Jan Willemsz heeft op het schip van Willem van Oij
aardig wat gedronken en toen hij weer was teruggekomen is hij gaan slapen onder de kajuit en de
scheepsjongen en Goycken Jansz melden dat hij ’s nachts is opgestaan en waarschijnlijk over boord
is gevallen, wat niemand op het schip wist. ’s Morgens zag men zijn muts buiten het schip liggen.
Goycken Jansz, die ook met Jan Willemsz romenije [ Spaanse wijn ] had gedronken op het schip van
Willem van Oij, meldt dat Jan Willemsz tegen hem had gezegd, toen ze weer zouden varen, dat hij wel
3 kwarten had gedronken.
Nr. 776

FOLIO:

279v

DATUM:

6 februari 1545

-Van Jacop Willemsz.
Cornelis van Wieringen getuigt dat hij omstreeks St. Michael heeft zitten drinken bij Argelist thuis met
Jacop Willemsz en anderen. Albert Geller en Jacop Willemsz kregen onenigheid met elkaar over een
vracht ossen en getuige is tussenbeide gekomen en zei dat hij het schip van Geller wilde nemen om
zijn ossen te vervoeren. Daarop nam Jacob Willemsz zijn schrijfplank en heeft getuige daarmee
geslagen zodat hij bloedde. Getuige trok zijn mes en verwondde Jacob, waarvoor hij een boete moest
betalen en waarvoor hij borgen heeft gesteld.
Nr. 777

FOLIO:

280

DATUM:

169

9 februari 1545

-Van Alyt, de weduwe van Rutger Schuerman.
Engbert Dircxsz en Loy Robertsz getuigen dat zij een tijd geleden aanwezig zijn geweest bij Henrick
Dil, waar ook Rutger Schuerman was die onderhandelde met Peter Evertsz over de koop van een
paard. Zij hoorden o.a. dat Peter erkende dat hij Rutger 6 ph.g. schuldig was voor het ruilen van het
paard en het gebruik, de gulden van 1 ryder en 1 stuiver.
Nr. 778

FOLIO:

280

DATUM:

9 februari 1545

-Tussen de vrouw van Cornelis Claesz en Dirck Claesz.
Willem Blomme getuigt dat hij een tijd geleden aanwezig is geweest in het erfhuis van de schoonvader
van wijlen Cornelis Claesz, waar hij heeft gezien dat Nelle, de vrouw van Cornelis Claesz, de
erfscheiding regelde van de nagelaten goederen met haar broer Dirck Claesz en haar zwager Willem
op Ens, waar zij tevreden mee waren. Maar Dirck Claesz klaagde dat hij niet genoeg van zijn moeders
goederen had gekregen, waar zijn zuster op reageerde en zei dat ze toen nog niet geboren was, maar
dat ze had gehoord dat hij wel koeien, land e.d. had ontvangen.
Getuige hoorde dat Nelle zei dat er nog 200 keizers gulden waren bij haar zwager Albert in
Amsterdam die nog bij het erfhuis hoorden en die ze samen zouden invorderen, zodat elk kind
daarvan zijn deel kon krijgen. Hij meldt verder dat bij de erfscheiding afgesproken werd dat Dirck
Claesz elk geldbedrag zou uitkeren aan zijn zwager Willem op Ens, hoeveel of hoe weinig dit was,
weet getuige niet; Dirck beheerde dus geld dat tot de erfenis behoorde, afkomstig van een
koggeschip.
Nr. 779

FOLIO:

280v

DATUM:

10 februari 1545

Claes Symonsz en Gerryt van Amstel getuigen dat zij zich goed herinneren dat ze aanwezig waren bij
Gerryt van Amstel boven de poort ongeveer een jaar geleden, toen de vrouw van Jan van Urck, Bele,
bij Jan Blau kwam en zei dat haar moeder, Anna Blau, haar veel verdriet deed met de turf die zij van
hem gekocht had, zij wilde weten of hij wel het recht had die turf te verkopen. Jan Blau antwoordde
dat hij een volmacht had en dat hij eerder turf had verkocht, daar kon niemand iets van zeggen.
Getuigen melden verder dat zij wijlen Luytken Heble, de voorman van Tryne Blauwe, hoorden zeggen
tegen Gerryt dat de turf die hij verkocht had eigenlijk aan Jan Blau toekwam en dat het een vierendeel
was van een potschip turf per jaar.
Nr. 780

FOLIO:

281

DATUM:

11 februari 1545

-Van Evert van den Grave.
Claes Ygerman, Geert Crachtsz, Henrijck Hodde, Henrick van Cleve, Otto Tengnagel, Rutger
Willemsz en Geert Evertsz, gedaagd door Evert van den Grave, getuigen dat zij in 1543 op de avond
van de apostelen Simon en Judas bij de observanten op de gastenkamer aanwezig waren, waar zij
gezien en gehoord hebben, in aanwezigheid van Henrick Kuynretorff en mr Geert Morre,
commissarissen, dat er onenigheid was tussen mr Aelt Winter, vanwege Geert Borchertsz en Evert
van den Grave, vanwege zijn moeder Aeghte van den Grave, over de erfscheiding; hierin werd
geïntervenieerd door de commissarissen. Mr Aelt ging zich met zijn raadgevers beraden en zei daarna
dat hij zijn broer Geert Borchertsz hiervan op de hoogte wilde stellen, want hij mocht niets doen
zonder diens raad en wilde de commissarissen binnen twee dagen antwoorden. Evert van den Grave,
na beraad met de zijnen, antwoordde dat hij na ontvangst van het antwoord van Geert Borchertsz zijn
goedkeuring wilde geven. Getuigen hebben toen ook gehoord dat Evert verklaarde tegen mr Aelt
Winter dat er bij Geert Borchertsz een cedule was, geschreven door wijlen Thonis van den Grave,
waarin de goederen vermeld stonden van wijlen Herman Dirxsz; Claes Ygerman, Geert Crachtsz en
Rutger Willemsz herinneren zich niets van genoemde cedule.
Nr. 781

FOLIO:

281v

DATUM:

170

11 februari 1545

Henrick Rowenhorst, Thys Loyewagen en Johan van Doesburg, dragers, gedaagd door Evert van den
Grave, getuigen dat zij Geert Borchertsz zekere tijd gedragen hebben naar het huis van de pastoor,
naar de huizen van zijn familieleden, naar St. Agnieten en naar andere adressen. Zij hebben hem ook
vaak naar de kerk gedragen, naar een bruiloft of naar gasten. Zij vonden dat hij helder van geest was
en van geheugen en hij mocht wel eten en drinken. Genoemde Henrijck en Jan van Doesburg
getuigen dat zij nu met Driekoningen een jaar geleden en ook daarna, Geert meer dan eens naar de
kerk gedragen hebben, goed van verstand en geheugen.
Nr. 782

FOLIO:

282

DATUM:

13 februari 1545

Mr Geert Hermansz, secretaris, getuigt dat hij erbij aanwezig was op 18 juli 1542 toen Jacob van
Graes afrekende met Ditmar Lubbertsz wat deze hem nog schuldig was van de laatste afrekening, n.l.
322½ g.g. en 4 stuiver Brabants. Eerstens werd er afgetrokken 3 partijen Kamper laken van 22½ g.g.
per stuk, aan stenen 82 duizend, de ossen die Ditmar vervoerd heeft, van Thoenys van Werf 5 ph.g.,
van 3 vrachten steen door Jacob gebruikt 12 g.g. Er resteert aan betaling voor Ditmar 170 g.g. en 1
stuiver Brabants.
Als Ditmar kan bewijzen dat Jacob van Graes de 31 duizend stenen uit Steenwijk en de 18 duizend uit
Blokzijl heeft betaald, dan zal dat worden gekort op het geheel.
Nr. 783

FOLIO:

282

DATUM:

13 februari 1545

Berent Schroer, gedaagd t.b.v. Johan Wychertsz, getuigt over een morgen land in Zalk.
Nr. 784

FOLIO:

282v

DATUM:

13 februari 1545

Arent Reynertsz getuigt dat hij zich herinnert dat een tijd geleden wijlen Claes Croeser hem naar
Jasper Hoemelar stuurde, rechter in Venlo, met een volmacht om van hem in der minne of rechtens
de 300 g.g. te ontvangen die hij Claes schuldig was, volgens het bescheid dat getuige van Croeser
ontvangen had. Hij ontmoette de rechter in Arnhem en toen bleek dat de rechter op dat ogenblik niet
goed bij kas was; hij heeft Arent toen gevolmachtigd voor 2 Schepenen van Arnhem om Arent op zijn
manier namens hem in handen van wijlen Claes Croeser een jaarlijkse rente van 15 g.g. te geven,
zoals de rechter had met zijn eerste vrouw Anna Genat uit het erf van wijlen dr Jan Wolffsz in
Kamperveen, wat Arent volgens landrecht en volgens zijn commissie voor de schout van Kamperveen
heeft geregeld.
[ onder de akte genoteerd ] in het jaar 35 (45?), 15 februari.
Nr. 785

FOLIO:

282v

DATUM:

23 februari 1545

Seyne Seysynck getuigt dat hij goed weet en dat hij ook aanwezig is geweest in het poorthuis waar
Seyne de wacht hield, dat schipper Jan Gerrytsz kwam en aan Jacob van Hardenberch vroeg of hij
met hem naar Zutphen wilde varen. Jacob vroeg wat hij daarvoor kreeg en de schipper bood 1
Hoornsgulden, waar Jacob niet tevreden mee was. De schipper bood hem toen 13 stuiver, waarop
Jacob met hem naar Zutphen is gevaren.
Nr. 786

FOLIO:

283

DATUM:

23 februari 1545

Trijne Dircx getuigt dat zij Zwarte Wyngen 1½ g.g. schuldig was en dat ze naar Jochum van Ingen was
gegaan om te vragen of hij Zwarte Wyngen niet wilde manen, want zij wilde hem de 1½ g.g. betalen
namens Zwarte Wyngen en daar had Jochum vrede mee.
Marrigen Geertsdochter, baker, getuigt dat zij omstreeks St. Michael de vrouw van Zwarte Wyngen
gebakerd heeft en dat in diezelfde tijd Frerick Droochscheerder in huis kwam en geld ontving, dat hij
bij het venster ging tellen, waarna hij weer naar het bed ging en zei dat het niet klopte. De kraamvrouw
gaf hem toen het geld, zodat Frerick tevreden was; verder weet zij niets.
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Nr. 787

FOLIO:

283v

DATUM:

25 februari 1545

-Tussen Herman ter Brugge en Wolff Schoemaecker.
Herman Dircxsz getuigt dat ongeveer 5 of 6 weken geleden Herman ter Brugge en Wolff
Schoemaecker bij hem boven de poort hebben zitten drinken. In diezelfde tijd verkocht Wolff
Schoemaecker aan Herman ter Brugge 6 of 7 mud bonen, het mud voor 1 daalder. Hij meldt dat Wolff
Herman een kraam met bonen liet zien die hij hem wilde leveren; volgens hem waren het goede
bonen.
Nr. 788

FOLIO:

283v

DATUM:

25 februari 1545

-Van Alyt Ravens.
Griete Goerts en Jutte Jochums getuigen dat zij op Aswoensdag ’s avonds omstreeks 8 uur zaten te
spinnen bij Alyt Ravens op de Burgwal en dat terzelfdertijd Lubbert van Heerde en Willem Henricxsz in
huis kwamen om hun rekening te betalen bij Alyt Ravens, de vriendin van Lubbert, omdat zij wilden
afreizen. Toen Volcker Blockzijll ook in het huis kwam, verzochten de aanwezigen Volcker naar huis te
gaan, naar zijn vrouw en moeder, want zijn moeder zou niets met hem te maken willen hebben en zij
wilden van haar gekijf niets horen.
Niet lang daarna kwam de moeder van Volcker en veroorzaakte veel onrust en begon Alyt uit te
schelden voor hoer. Toen de moeder flink op dreef was, is Volcker opgestaan en vertrokken.
Getuige meldt verder dat zij de hele winter in het huis is geweest, zowel vroeg als laat en dat zij geen
enkele ophef of rumoer heeft waargenomen van wie dan ook, zij heeft evenmin gezien hoe Volckers
zuster aan de verwonding is gekomen.
Willem Henrijcksz getuigt zoals boven vermeld en voegt eraan toe dat Lubbert van Heerde, Volcker
van Blockzijll en hij zelf met elkaar waren overeen gekomen dat de wijn die zij bij Alyt lieten halen,
gelijkelijk door hen zou worden betaald; Volcker Gyse zei dat hij de halve daalder die hij samen met
Herman Wichertsz had, wilde inzetten voor wijn, waarop getuige en Lubbert van Heerde zeiden dat ze
hetzelfde zouden doen. Zij hebben daar dus niet op kosten van Volcker gedronken.
Nr. 789

FOLIO:

284

DATUM:

13 februari 1545

Berent Schroer getuigt onder ede dat een morgen land in Zalk genaamd de Gellersche Morgen, zoals
in een cedule vermeld….
[Onder de akte genoteerd: De apotheker heeft de gehele akte ontvangen in kopie.]
Nr. 790

FOLIO:

284v

DATUM:

26 februari 1545

Arent Messemaker en Maurys Dirxsz getuigen dat zij aanwezig waren bij Luytken Schroer waar zij
samen met andere mede-drinkers bepaalden dat Luytken mocht kiezen wie de rekening zou betalen
en hij koos Geerloch.
Nr. 791

FOLIO:

284v

DATUM:

26 februari 1545

Evert Valckenaer heeft onder ede verklaard dat niemand van onze inwoners iets te winnen of te
verliezen had aan het schip dat hij in Bergen, Noorwegen, verkocht had en evenmin aan het schip
waarin hij nu vaart.
Nr. 792

FOLIO:

284v

DATUM:

26 februari 1545

-Van de bonen.
Anne Peters getuigt dat zij ook aanwezig was bij de aankoop van de bonen, want zij woonde toen bij
Herman ter Brugge. Zij meldt dat Wolff Schoemaecker beloofde te leveren goede, hele bonen zoals
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een duif zou verzamelen uit de kraam die Wolff had laten zien; zij meldt dat de bonen niet gaaf en vol
haver zijn.
Nr. 793

FOLIO:

285

DATUM:

28 februari 1545

-Tussen Tjalinck van Sloten en Herman Timmerman.
Swartte Wyngen en Dirck Jansz getuigen dat zij omstreeks St. Michael aanwezig zijn geweest bij
Zwarte Wyngen, waar terzelfdertijd Tjalinck van Sloten en Herman Timmerman met elkaar afspraken
dat alles wat het timmeren betreft nu was afgehandeld. En wat er nog over mocht blijven om te
repareren, dat zou Herman in het huis doen tijdens de winterdagen, waarvoor Tjalinck Herman zou
geven 7 ph.g., de gulden van 1 ryder met 1 stuiver, en nog 1 gulden voor het hout.
Nr. 794

FOLIO:

285

DATUM:

4 maart 1545

-Tussen Gerryt op Coelvoet en Willem van Campen.
Kempe Hillebrant en Herman Dircxsz getuigen dat zij voor Midwinter aanwezig zijn geweest bij
Herman Dircxsz boven de poort, waar terzelfdertijd Kempe Hillebrant zat te drinken met Willem van
Campen, Floer Backer en Albert Schroer. Getuigen melden dat Gerryt op Coelvoet bij hen kwam zitten
en zei dat hij een van hen 100 of 50 mud goede, witte bonen wilde verkopen, waarop Kempe
antwoordde dat hij dan wel goed koopmansgoed moest hebben zoals het hoorde. Gerryt zou zich
daar aan houden. Willem Volckersz wilde van hem wel 50 mud bonen kopen maar wilde 14 dagen
beraad hebben om te beslissen of hij 50 mud of 25 mud zou nemen, het mud voor 31½ stuiver van 14
plakken.
Nr. 795

FOLIO:

285v

DATUM:

4 maart 1545

-Tussen Berent Metselaer en Tjalinck van Sloten.
Swarte Wyngen getuigt dat hij een tijd geleden daarbij aanwezig is geweest en gezien en gehoord
heeft dat Tjalinck het huis van de schoenmaker kocht, die het leeg achter zou laten zodat Berent
daarin kon metselen. Of er nog andere voorwaarden werden gesteld, dat weet getuige niet.
Herman Timmerman getuigt dat hij meermaals gehoord heeft dat Tjalinck aan Berent Metselaer
beloofde alle gereedschap, kalk en steen te leveren, zodat hij bij de winterdag aan de slag kon.
Hij meldt verder dat zij onenigheid hadden over het ophalen van de stenen en dat het intussen begon
te vriezen en de stenen hier niet konden komen.
Jacop ten Appell getuigt dat hij erbij geweest is in de Witte Arent toen Berent Metselaer namens
Tjalinck de Benthover steen kocht van een man uit Zwolle, waarmee de gevel van Tjalinck Achter de
nieuwe Muur mee gebouwd is. Dit gebeurde rond St. Michael een jaar geleden, toen Tjalinck in
Friesland was. Verder meldt hij dat hij bij een reis naar Swarte Wyngen is geweest toen Berent en
Tjalinck onenigheid hadden, waarover weet getuige niet.
Nr. 796

FOLIO:

286

DATUM:

4 maart 1545

Joest Petersz getuigt dat hij zich goed herinnert dat ongeveer twee jaar geleden een schipper uit
Steenwijk, wiens naam hij niet kent, hem in Steenwijk beloofde dat hij bepaalde steen bestemd voor
het nieuwe deel van Ditmars tichelwerk, had ontvangen, waarbij een kleine, korte man die onder de
Clocke woonde in het hoekhuis hem had geholpen, dezelfde man die hem naar Ditmar stuurde. Hij
had geen informatie over de steen kunnen krijgen en dit heeft de vader in Steenwijk hem, getuige, in
Blokzijl ook beloofd.
Nr. 797

FOLIO:

286

DATUM:

4 maart 1545

Griete Gosens getuigt dat zij goed weet dat zij ongeveer twee jaar geleden met Midzomer zag dat de
dragers een last rogge van Henrick van Cleve naar het huis van Jacob van Graes brachten, waar zij
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toen woonde en 7 kwarten mout van Johan van Urck, die Ditmar Ticheler in Zalk schuldig was
vanwege laken en dat hij als betaling stuurde. Over de steen heeft zij geen andere informatie dan dat
zij heeft geholpen de steen naar het schip te brengen en naar de steiger, hoeveel en hoe vaak is zij
vergeten.
Nr. 798

FOLIO:

286

DATUM:

10 maart 1545

Johan van Urck getuigt dat hij in zijn boekhouding heeft gevonden dat Ditmar Tichelar van hem
ontvangen heeft tussen 10 of 11 last mout, maar wie het in ontvangst heeft genomen, weet getuige
niet. Hij vindt in zijn boekhouding ook dat Jacob van Graes1 last mout heeft ontvangen en nog 2 last
min 1 kwart.
Nr. 799

FOLIO:

286v

DATUM:

5 maart 1545

Mr Godtschalck ten Indyck getuigt dat hij weet dat de aankoop van een bepaald stuk land in
Wapenvelt hem namens Geert van Aemstel en aan Arent te Boeckhoop namens Herman Croeser, in
handen was gegeven en dat hij, getuige, zich terzelfdertijd afvroeg tegen Arent te Boeckhoop of je
zo’n aankoop liet liggen voor 8 of 9 gulden. Arent merkte op dat het land grensde aan Hermans
grondgebied, maar hoe en waar die twee stukken aan elkaar lagen, weet getuige niet.
Getuige meldt verder dat de koop tussen Aemstel en mr Herman geregeld was al voordat mr Herman
de cedule had geschreven, waarvan hij een deel thuis had voorbereid. De cedule waarin de koop
genoteerd was, was door mr Godtschalck en Arent te Boeckhoop ondertekend in aanwezigheid van
beide partijen als makelaars.
Arent to Boeckoop getuigt evenzo met dien verstande dat hij niet anders had verstaan dan dat de
landen aan elkaar grensden.
Nr. 800

FOLIO:

287

DATUM:

5 maart 1545

Arent Lambertsz, schroer, getuigt dat Jacob Jansz, zijn oude knecht, zich op zijn getuigenis heeft
beroepen, omdat hij zich nog goed herinnert dat ongeveer een maand geleden de dienstmaagd van
de pastoor in IJsselmuiden bij hem een zwart laken bracht om er een rok [ overkleed ] van te maken; zij
zei tegen getuige dat ze hoopte dat Jacob het laken niet te krap had afgesneden en hij antwoordde
dat er aan de achterkant wel een naad in mocht komen, dat zou niet erg zijn. Jacob zou 5 kwart laken
kopen van het stuk dat hij had afgesneden. Na veel gepraat over en weer, was de dienstmaagd
tevreden en zij heeft dat gemeld in IJsselmuiden aan de pastoor, die zei dat we rekening moesten
houden met de schamele omstandigheden van de knecht, bovendien heeft Arent haar de rok
aangeboden, waar zij toen, evenals haar beide heren, tevreden mee was in IJsselmuiden.
Nr. 801

FOLIO:

287

DATUM:

11 maart 1545

-Tussen Henrick Willemsz en Bele, de weduwe van Gyse Haecke.
Tymen van den Vene Evertsz getuigt dat hij nog goed weet dat wijlen Henrick Camphuys met wijlen
Gyse Haecke bij hem kwam en tegen hem, zijn landheer, zei dat hij zijn kistje uit het kantoor wilde
hebben, wat ook gebeurde. Hij meldt dat Henrick het kistje open deed en er veel knuppeldoeken met
geld uit haalde en toen hij die bekeken had legde hij sommige op het bureau en andere legde hij weer
terug, terwijl hij tegen getuige, de landheer, zei dat hij het geld moest helpen tellen voor Gyse Haecke,
n.l. 40 g.g., namens Henrick Camphuys; het meeste geld bestond uit Gelderse snaphanen en
braspenningen. Dit vond plaats in het eerste jaar toen wijlen Gyse met Bele getrouwd was, en in
aanwezigheid van zijn moeder Lodewich en priester Herman Haecke. Hij meldt verder dat priester
Herman op verzoek van zijn broer Gyse Haecke, hiervan een handschrift heeft gemaakt, door Gyse
ondertekend, waarin stond dat Gyse Henrick Camphuys daarvan jaarlijks 2 g.g. zou geven als zijn
aandeel in zijn vaders erfdeel dat hij met zijn broer moest delen.
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Johan van den Vene getuigt dat dat hij nog goed weet dat wijlen Gyse Haecke van Henrick
Camphuys, in het huis van zijn vader, Tyman van den Veen, 40 g.g. ontvangen heeft en dat daarvan
een handschrift is gemaakt, zoals zijn vader getuigd heeft.
Nr. 802

FOLIO:

288

DATUM:

11 maart 1545

Rutger Willemsz getuigt dat hij een tijd geleden op de brug zat bij mr Reyner de secretaris en Willem
Vaelgen en dat hij hoorde dat zij het over de onenigheid hadden die Willem in Utrecht had. Mr. Reyner
zei dat hij Willem wel wilde helpen en deze antwoordde dat hij hem dan zijn onkosten en reisgeld wel
wilde vergoeden en als hij inderdaad de onenigheid kon oplossen, dan zou hij hem eerlijk belonen;
meer weet getuige niet.
Arent Reynersz getuigt dat hij van Willem Vaelgen gehoord heeft dat Willem mr Reyner 10 keizers
gulden wilde geven als hij hem kon helpen zodat hij van de rechtsvordering ontslagen zou zijn.
Nr. 803

FOLIO:

288v

DATUM:

12 maart 1545

-Van Victor Sloetemaker.
Lubbert Smyt, Johan Slotemaker en Laurens Slotemaker getuigen dat zij ongeveer acht dagen
geleden bijeen waren bij Zwarte Wyngen, waar terzelfdertijd Victor Slotemaker en Gerryt Smijt waren
om kolen te kopen. Zij melden dat Victor en Gerryt tegen elkaar tekeer gingen en dat Gerryt de
kandelaar van de tafel greep en naar Victor gooide; of hij hem raakte, weten getuigen niet want de
kaarsen gingen uit. Daarna nam Victor de kan en dreigde hem die in het gezicht te gooien, maar hij
heeft het niet gedaan.
Lubbert Smijt getuigt dat hij Victor de woorden over ‘verbroken vriendschap’ niet heeft horen zeggen.
Nr. 804

FOLIO:

288v

DATUM:

16 maart 1545

-Van Geert van Lewen.
Thonis Evertsz, metselaar, getuigt dat hij in de afgelopen zomer aanwezig is geweest in Kamperveen
op het erf van Geert van Lewen, waar hij heeft gezien en gehoord dat Bronckhusen van Geert het
hout kocht dat afkomstig was van het oude huis van Geert voor 7 ryder. Hij meldt dat Bronckhusen
niet al het hout heeft gekregen.
Nr. 805

FOLIO:

289

DATUM:

16 maart 1545

-Van Geert Smyt.
Ditmer Smyt getuigt dat hij ook bij Zwarte Wyngen is geweest om kolen te kopen. Victor Slotemaecker
en Gerryt Smyt gingen daar toen tegen elkaar teker en getuige heeft gezien dat Victor de kan
oppakte. Daarbij heeft hij getuige onverhoeds met de kan tegen het hoofd gestoten en ook tegen de
tafel, zodat de schipper van de kolen ook aan zijn hand gewond raakte. Getuige heeft niet gezien dat
Gerryt Smyt en Victor elkaar geslagen hebben.
Goert de Hoefsmit5getuigt dat hij gehoord heeft dat Gerryt Smyt en Victor woorden met elkaar
hadden; hij heeft gezien dat Victor met de kan naar Gerryt sloeg en hij trok Gerryt weg zodat hij Victor
niet kon raken.
Swarte Wyngen en zijn vrouw Flore hebben bij hun eedsaflegging verklaard dat zij van dit gevecht
niets af weten.
Nr. 806

FOLIO:

289

DATUM:

18 maart 1545

Engbert Croeser en Leffert Sticker getuigen dat zij aanwezig waren in de Wijnkelder afgelopen zondag
Letare, waar zij hoorden dat Johan Thoenysz en Johan Heeblensz woorden met elkaar hadden over
een bepaalde roggerente die afgelost moest worden en waarvan Johan Thoenysz zei dat als hij er
documenten van had, hij ook moest aflossen en dat zijn moeder dat graag zou hebben gedaan. Johan
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Heeblensz antwoordde dat hij liever een vijand dan een vriend van Johan Thoenysz was, hij vond
hem een woekeraar en meer viel er niet te zeggen.
[ in de kantlijn ] Johan Heblensz heeft zich verontschuldigd en gezegd dat hij dit in een dronken bui
heeft gezegd; hij beschouwt Jan Thoenysz als een goed mens en heeft hem om vergeving verzocht;
gedateerd 17 april.
Nr. 807

FOLIO:

289v

DATUM:

20 maart 1545

Jacob[v] van den Veen getuigt dat zij de rozenkrans met de rode kralen die Alyt Jellys haar als
onderpand heeft gegeven, weer heeft doorgegeven aan Lysbet de Uytdraagster, zo goed en zo kwaad
als Jacobje hem van Alyt heeft ontvangen.
Beerte, de weduwe van Peter Jacobsz, getuigt dat zij gezien heeft dat Eefse Stryprock en
dienstmaagd Marriken in de hof samen de kralen van de rozenkrans telden vóórdat de slag viel [ van
de openbare verkoping ]; er waren 6 open delen tussen elke tekensteen maar zij weet niet of die delen
zo moesten zijn.
Beerte vroeg hen beiden wat het gewicht was van de rozenkrans, dat was 6 loot.
Teele Lubberts getuigt hetzelfde.
Nr. 808

FOLIO:

289v

DATUM:

21 maart 1545

Eefse Stryprock en Marriken Lubbers uit Ens, dienstmaagd, getuigen dat Eefse van Lysbet de
rozenkrans kreeg om te laten wegen vóórdat de slag viel.
Griete zei dat de kralen 6 loot wogen, maar nadat de slag was gevallen wilde zij nogmaals wegen. Bij
die weging was het gewicht 5½ loot en getuigen hebben 6 open delen tussen de tekenstenen gezien,
maar hoeveel kralen er waren hebben zij niet geteld.
Nr. 809

FOLIO:

290

DATUM:

21 maart 1545

Dirrick Sondergelt getuigt dat hij deze middag gezien heeft dat Hille ten Osse in de Schepenkamer de
bierproevers Hamburger bier liet proeven. Hij zelf proefde ook en volgens hem was het ‘t beste bier;
verder heeft hij niets gezien noch gehoord.
Thonis Glauwe, Edo Vriese en Swarte Wyngen getuigen dat zij gezien en gehoord hebben dat Geert
Buter en Jan Aertsz het Hamburger bier afkeurden omdat het vat vuil was. Jan Aertsz zei dat hij het
als goed bier gekocht had en vroeg aan Geert of hij zijn bier zou afkeuren. Zij zagen dat Jan hem een
kuipje voorhield maar hij vroeg niet of hij dat zou houden of niet.
Nr. 810

FOLIO:

290

DATUM:

23 maart 1545

-Tussen mr Hermen Kroeser en Gerryt van Amstell.
Arnt te Boecop getuigt dat hij ongeveer drie of vier dagen voor de aankoop van het land in
Wapenvelderbroek aanwezig was bij Gheert van Amstell, voor in de zaal, waar mr Hermen Kroeser
tegen Gheert zei dat hij verstaan had dat er tot aan de dijk 14 of 15 omheinden ruimten waren, waarop
Gheert antwoordde dat het niet klopte, er waren niet meer dan 4 of 5 ruimten, er was zand gespoten
voor de dijk, zodat deze al veilig gesteld was.
Nr. 811

FOLIO:

290v

DATUM:

23 maart 1545

-Tussen Jacop Jansz en Willem Konstenaer.
Gerbrich Willems en Webbegen Jans getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden gezien hebben dat
Willem Konstenaer uit het huis van Jacop Jansz een paar vissers laarzen haalde, die hij van Jacop
gekocht had voor 3½ lichte ponden en 1 elft [ vis ], zoals Jacop tegen getuigen gezegd heeft.
Nr. 812

FOLIO:

290v

DATUM:
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23 maart 1545

Moeder Jutte uit Hasselt getuigt dat zij ongeveer een kwartaal geleden als vroedvrouw bij de bevalling
van Nele, de dochter van Jan van Almeloe, is geweest en zij meldt dat Nele tijdens haar bevalling
bekende dat de zoon die zij ter wereld bracht, afkomstig was van een gezel uit Hasselt, die in Frankrijk
bij de soldaten gebleven was; zij weet niet hoe hij heet. Zijn moeder woont ook in Hasselt, maar zij
kent haar naam evenmin. Bij de bevalling waren tevens aanwezig Elsgen Messemaker, haar
buurvrouw en de zuster van Nele, die Griete wordt genoemd.
Nr. 813

FOLIO:

291

DATUM:

26 maart 1545

-Van Peter Poss.
Remmolt van Bommell en Arent Jansz getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden bij Zwarte
Wyngen geweest zijn, waar zij gezien hebben dat Johan Berentsz met een beugelstoel in zijn hand
gestaan heeft tussen Peter Poss en Peter Arentsz, zodat Peter Arentsz, die in een hand zijn mes en in
de andere de stoel had, naar Peter Poss stak, maar niet bij hem kon komen. Johan Berentsz haalde
hen uit elkaar en zei dat Peter Poss geen weerstand bood, maar alleen maar zei dat ze de man van
hem af moesten halen.
Flore, de vrouw van Zwarte Wyngen, meldt hetzelfde.
Nr. 814

FOLIO:

291

DATUM:

26 maart 1545

Mr Geert Morre en mr Godtschalck ten Indyck getuigen dat een tijd geleden Cathrijne Cuppers door
Johan Schepelar aangesproken werd voor de lage rechtbank vanwege de pacht van een bepaald
weiland aan de zomerdijk, waarop zij antwoordde dat het land in kwestie door haar op een andere
manier gehuurd was volgens de pachtcedule die zij kon overleggen. Johan kon haar daarom voor niet
meer dan de helft aanspreken en zei dat hij met die cedule nooit tevreden zou zijn. Cathrijne had
beweerd dat zij hier alleen verantwoordelijk voor was en niet toestond dat hij haar man om
toestemming vroeg.
Johan was bereid zijn eed af te leggen en de burgemeesters hebben die gepland voor de komende
rechtsdagen en inmiddels hebben getuigen de twist geschikt, omdat Cathrijne aanvoerde dat haar
broeder Dyrck Cornelysz het land gebruikt had en dat Jan Schepelar haar zou helpen op haar kosten
en arbeid, zodat Dyrck Cornelysz namens Johan voor de pacht aansprakelijk was, hij wist n.l. niet
beter of Johan was zijn landheer. Alles zou gebeuren voor St. Michael en mocht zij intussen in
gebreke blijven, dan zou zij zelf het geld aan Johan betalen. Dat Johan zijn gerechtelijke aanspraken
in Elburg niet buiten zijn kosten kreeg, dat weten beide getuigen nog goed, want Johan had daarvan
een afspraak, geschreven door mr Geert Morre, waaraan zij beiden refereerden omdat ze geen kopie
hadden gekregen.
Nr. 815

FOLIO:

291v

DATUM:

26 maart 1545

Arent Reynersz getuigt dat hij voor St. Michael en daarna Johan Schepelar vaak gemaand heeft om
een volmacht te krijgen waarmee hij de broer van Cathrijne in Elburg gerechtelijk kon aanspreken. Tot
nu toe heeft Arent geen volmacht ontvangen en hij meldt dat hij Johan Schepelar de afgelopen weken
namens Cathrijne Cuppers 16 g.g. gegeven heeft, om een rechtsvordering alhier te laten uitgaan en
een volmacht te krijgen om Dyrck Cornelisz gerechtelijk aan te spreken, want hij wist niet beter dan
dat Johan Schepelar zijn landheer was. Afgelopen maandag zei Johan Schepelar tegen Arent dat hij
toch in zijn recht bleef staan, waarop Arent antwoordde dat hij daarom het geld niet had gegeven.
Johan Schepelar vond dat het wel een goede betaling was, maar Arent antwoordde dat het zo niet
was bedoeld, want Johan had het geld ontvangen op boven vermelde manier.
Nr. 816

FOLIO:

292

DATUM:

-Van Peter Poss en Peter Arentsz.
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27 maart 1545

Johan Thymensz, drost, getuigt dat hij gezien heeft bij Zwarte Wyngen thuis dat Peter Arentsz met
een stoel heeft gegooid naar Peter Poss, voor zover hij weet. Hij heeft niet gezien of hij Peter Poss
raakte; meer heeft hij niet gezien.
Nr. 817

FOLIO:

292

DATUM:

28 maart 1545

-Van Gerryt Smijt.
Louwe Vrancke getuigt dat hij ook bij Zwarte Wyngen gezeten heeft om kolen te verkopen, toen Gerryt
Smijt en Victor Sloetemaecker samen onenigheid kregen. Hij heeft daar gezien dat Victor de kan van
de tafel nam, hem in zijn hand hield en naar Gerryt sloeg. Getuige weerde de slag af en kreeg het
deksel op zijn hand, zodat Gerryt niet geraakt werd. Getuige heeft niet gezien dat Gerryt met de
kandelaar naar Victor gegooid heeft.
Johan Slotemaecker getuigt dat hij erbij is geweest maar niet heeft gezien dat Gerryt Smijt met een
kandelaar naar Victor gooide, hoewel dit bij de getuigenis van Lubbert Smijt en Laurens Slotemaeker
genoteerd is, omdat Lubbert bij de getuigenis er veel ophef van maakte.
Nr. 818

FOLIO:

292v

DATUM:

30 maart 1545

-Tussen Remmolt Bischop en Geert Wayer.
Kerstgen Gyse en Thonis Ryxsz getuigen dat zij afgelopen winter aanwezig zijn geweest bij Luten,
waar zij als zegsman een uitspraak hebben gedaan over de onenigheid tussen Geert Wayer en
Remmolt Bischop inzake het hooien van de stads weert, omdat beide partijen de zaak aan hen
hadden overgedragen. Zij hebben beslist dat Remmolt Bischop aan Geert Wayer zal betalen tot St
Jan, Midzomer, 3 Jochumsdaalder, waarmee de zaak afgehandeld moet zijn.
Hierna heeft Remmolt de wijnkoop gehouden voor een halve daalder, die Geert ook heeft helpen
opdrinken.
Nr. 819

FOLIO:

292v

DATUM:

8 april 1545

Henrick Scull getuigt dat hij ’s avonds voor Palmzondag in Deventer kwam met een partij wijn en dat
de schipper naar de tollenaar is gegaan en wilde dat deze hem door liet om in Kampen te kunnen
lossen. Hij voerde als argument aan dat Henrick een burger uit Zutphen was die dit oudergewoonte
mocht doen. Henrick moest hiervoor een bewijs van de stad Zutphen laten zien en toen dat daar was
gekomen ………… [NIET AF.]
Nr. 820

FOLIO:

293

DATUM:

9 april 1545

Swarte Berent en Jacop Dapper getuigen dat zij in de vasten erbij zijn geweest op straat, waar zij
gezien en gehoord hebben dat Johan Thonisz Berent Gaetsitten aansprak en maande vanwege een
document; Berent Gaetsitten antwoordde hierop dat Johan Thonisz dat document maar moest
verscheuren en dat hij hem een ander document zou geven waarin hij zou bekennen 6 g.g. schuldig te
zijn, die hij Johan wilde betalen als hij weer thuis kwam.
Alffert van den Vene getuigt dat hij gehoord heeft dat Johan Thonisz Berent maande en dat deze
daarop antwoordde dat hij hem een nieuw document wilde geven over 6 g.g. die hij hem wilde
betalen.
[ in de kantlijn ] Deze 6 g.g., vermeld in de getuigenis, zijn betaald aan Johan Thonisz; akte 25
september 1545.
Nr. 821

FOLIO:

293

DATUM:

9 april 1545

-Tussen Volcker Ghyse en Tyman Jansz.
Johan Aertsz en Arent Messemaker getuigen dat zij deze namiddag aanwezig zijn geweest bij Argelist
thuis, waar zij als zegsmannen de koop hebben helpen regelen van het karveelschip van Volcker
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Ghyse aan Tyman Jansz voor 750 koopmansgulden indien hij koning zou worden van St. Anne. Zij
melden dat Volcker en Tyman elk een krijtje (?) in de hand kregen waarmee zij de koop hebben
vastgelegd.
Johan van Ens, Thonis Hesselsz en Herman Claesz getuigen dat zij ook bij het gelag zaten en gezien
en gehoord hebben dat Volcker Ghyse beloofde aan Tyman Jansz dat hij hem zijn karveelschip zou
verkopen als hij koning van de St. Anne schutterij zou worden, voor 800 keizersgulden. Tyman bood
400 keizersgulden, daarna 500; zij kozen elk een zegsman, n.l. Arent Messemaker voor Volcker en
Johan Aertsz voor Tyman en de zegslieden hebben de koop geregeld voor 850 keizersgulden op
genoemde voorwaarde. Zij hebben beiden de koop geaccepteerd. Tyman wilde naar buiten gaan om
te zien of er kooplui waren, want hij wilde morgen al met het schip varen. Getuigen melden nog dat
wie de koop niet accepteert er 1 gouden angelot bij inschiet.
Nr. 822

FOLIO:

293v

DATUM:

13 april 1545

-Tussen Weyme, de weduwe van Johan Cock en Willem Vruchtwinter.
Willem Rijkoltsz getuigt dat hij goed weet dat ongeveer 5 of 6 jaar geleden wijlen Johan Cock,
scheepstimmerman, een schip uit de schuur van Willem Vruchtwinter in de Hagen gehaald heeft,
waarbij een balk is gebroken. Hij weet niet of zij samen dit probleem hebben opgelost.
Peter van Bysselen getuigt geheel zoals Willem, want hij was er ook bij tegenwoordig.
Nr. 823

FOLIO:

294

DATUM:

15 april 1545

Arent Schroer getuigt dat hij gisterenavond thuis aan zijn bureau zat, toen Foysse, de vrouw van
Marius Nybar haastig kwam aanlopen, maar Arent hoorde niets anders dan dat hij iets wilde gooien.
Daarvoor had hij gekijf gehoord tussen Jan Aertsz en de vrouw, maar daar kon hij niets van verstaan.
Evert Backer kwam gisterenavond omstreeks 6 uur op straat Geert Borchertsz tegen en hoorde dat
Jan Aertsz en Foysse tegen elkaar tekeer gingen, maar hij kon er niets van verstaan.
Berent Berentsz getuigt dat hij evenmin iets verstaan heeft van wat er tussen hen beiden gezegd werd
en hij heeft evenmin gezien dat hij stenen in zijn hand had waarmee hij ging gooien.
Nr. 824

FOLIO:

294

DATUM:

17 april 1545

-Tussen Geert Baack en Johan Cornelisz.
Johan Aertsz, Peter Vriese, Arent Messemaker en Hansken Pyper getuigen dat zij vanmorgen op het
Raadhuis gezien en gehoord hebben dat Johan Cornelisz Geert Baak heeft uitgescholden voor
schelm en booswicht en bovendien tegen Geert zei dat hij ‘onecht’ was en hem wel ‘echt’ zou maken.
Nr. 825

FOLIO:

294v

DATUM:

18 april 1545

Henrick Claesz getuigt dat hij op de avond voor Palmzondag in Zwolle is geweest en dat ’s morgens
tussen 6 en 7 uur Herman Horthonck hem op straat tegemoet kwam; getuige vroeg hem wat hij daar
deed en Herman zei dat hij wilde zien of er voor hem iets te koop was. Getuige heeft niet gezien dat
Herman daar terzelfdertijd zalm of andere vis te koop had.
Nr. 826

FOLIO:

294v

DATUM:

20 april 1545

-Tussen Maurys Weber en Beerte Holtsager.
Willem Cluppell en Thys Backer getuigen dat zij omstreeks St. Michael gezien en gehoord hebben bij
Thys Backer, dat Beerte bekende aan Maurys Weber 12 keizersgulden schuldig te zijn, waarvoor zij
als onderpand stelde twee bankjes, een kastje en een bedstee. Getuigen melden dat Maurys tegen
Beerte zei dat als ze betaalde vóór Martini haar goederen weer vrij zouden zijn. Maurys gaf opdracht
aan Thys Backer en Beerte dat zij op maandag de spullen uit het huis zouden halen om te verkopen.
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Thys Backer getuigt dat hij goed weet dat genoemde huisraad daar gestaan heeft tot na Pasen en
meldt dat Beerte zonder toestemming van Maurys en getuige de huisraad nu onlangs uit het huis
gehaald heeft.
Nr. 827

FOLIO:

295

DATUM:

20 april 1545

-Van de zalm.
Jacop Willemsz getuigt dat Cornelis Roerix onlangs bij hem kwam en hem vroeg of hij met zijn schuit
wat zalm wilde halen van Nateers en die langs de brug wilde loodsen. Getuige antwoordde dat hij dat
wel wilde doen en hij heeft op Nateers 8 zalmen ingeladen en via de brug naar de wedeme gebracht,
omdat de wagen door het water nogal tegen zijn schuit sloeg. Zo is hij met de zalm naar Seveningen
gevaren, waar Henrick Saelmaker kwam met twee mannen die de zalm van hem overnamen. Wie de
zalm op de wedeme of in Seveningen in ontvangst heeft genomen, daar weet getuige niets van, want
geen van de acht vissers van Nateers heeft hem gezegd waar hij met de zalm naar toe moest gaan,
Cornelis had hem alleen gezegd dat hij de zalm langs de brug moest loodsen.
Nr. 828

FOLIO:

295

DATUM:

21 april 1545

Geert Geertsz getuigt dat hij gezien heeft dat Dyrck, de zoon van Bele Olyslagersdr, die helaas niet
goed bij zijn verstand is, het varken of het kleine kalf dat voor haar deur liep op de Burgwal, naar
binnen dreef en daarna had Herman Tymansz woorden met de stadsroedendrager, Geert Ligger,
maar wat er gezegd werd, dat heeft Geert niet kunnen verstaan. Genoemde Herman legde zijn schop
waarmee hij aan het werk was, neer en volgde de dienaar zonder enig protest en deed hem niets.
Arent van Delden getuigt dat hij gezien heeft dat Herman Tymansz achter de dienaar aan ging zonder
protest, hij heeft niet gezien dat hij hem iets aandeed, op welke manier dan ook.
Nr. 829

FOLIO:

295v

DATUM:

22 april 1545

-Van Bartolt Hermansz.
Bartolt Jansz getuigt dat Willem opte Sluze ongeveer 6 jaar geleden in de Wijnkelder van Geert Looze
en Egbert ten Bossch een erf met landerijen huurde in Dronten, toebehorend aan de kinderen van
Krueser, voor een periode van 6 jaar, waarvan Willem toen der tijd nog een jaar huur moest betalen.
Getuige is aanwezig geweest met Willem Vaelgen: Willem opte Sluze werd toen dronken en had spijt
dat hij het erf zo duur had gehuurd; Willem Vaelgen zei tegen de andere Willem dat als hij het land te
duur had gehuurd, hij het over kon doen aan hem en Willem Vaelgen zou dan ook de wijnkoop
betalen. Willem opte Sluze was daar tevreden mee en getuige meldt dat Willem de helft van het land
aan Vaelgen overdeed; deze wist heel goed dat Willem opte Sluze de volgende dag spijt zou krijgen
hij had nu teveel gedronken.
’s Anderendaags kwam getuige bij zijn zwager Willem opte Sluze en heeft hem te kennen gegeven
dat hij voor zich zelf de helft van het land had overgenomen van Willem Vaelgen en zijn zwager was
daar heel tevreden mee en zei dat als hij niet dronken was geweest, hij dat nooit zou hebben gedaan.
Hij hoopte dat Willem Vaelgen zou doen wat getuige verwachtte, want hij had het al eens aan Willem
Vaelgen gevraagd.
Willem Vaelgen getuigt dat hij zich goed herinnert dat Geert Looze en Egbert ten Bossche aan Willem
opte Sluze het land in kwestie verhuurden voor 7 jaar, als hij zich goed herinnert en hij meldt dat
Willem opte Sluze ongeveer twee jaar geleden gestorven is.
Nr. 830

FOLIO:

296

D ATUM:

23 april 1545

-Van mr Heyman Brant, priester.
Herman Glasemaecker getuigt dat hij aanwezig is geweest in de Wijnkelder toen het huis van mr
Heyman Brant in de Nieuwstraat openbaar verkocht werd volgens stadsrecht. Hij zat aan een tafel met
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Erenst Maeler en anderen en meldt dat Erenst Maeler zijn bod op het huis verhoogde met 15 g.g.; hij
had gehoord dat Erenst Maeler zei dat hij dat deed t.b.v de kinderen van mr Heymans.
Claes Coepsz getuigt dat hij zag dat de kaars bijna uitging en vroeg of er niemand was namens de
kinderen en familie van mr Heyman om te mijnen, daarom wilde hij het wel doen. Toen er geroepen
werd, stond Erenst Maeler op en verhoogde het bod met 15 gulden.
Mr Gheert de secretaris getuigt dat hij als secretaris bij de hoofdlui gezeten heeft namens de stad in
de Wijnkelder, toen het huis van mr Heymans publiek verkocht werd. Toen Erenst Maeler gemijnd
had, zei hij dat het zo goed voor de kinderen en de familie was, of zo iets dergelijks.
Nr. 831

FOLIO:

296

DATUM:

24 april 1545

Mr Gheert Morre getuigt dat hij als hoofdman van het Broer Espel aanwezig was in de Wijnkelder toen
het huis in kwestie openbaar verkocht werd en dat hij zich herinnert dat, toen Erenst Maeler gemijnd
had en bij de hoofdlui aan tafel zijn bod neergelegd had, hij zei dat het voor de kinderen was.
Nr. 832

FOLIO:

296v

DATUM:

27 april 1545

-Van het testament van wijlen Jacop Jansz.
Heer Jorgien, kapelaan in de OLV-kerk, Herman Asse en Gerryt Petersz getuigen dat zij daags na
OLV Lichtmis aanwezig zijn geweest op de St. Nicolaasdijk aan het ziekbed van wijlen Jacop Jansz en
voordat hij bediend werd, liet hij door priester Jorgien zijn testament schrijven, volgens een cedule met
de volgende inhoud:
Ik, Jacop Jansz, geef mijn ziel aan God, mijn lichaam aan de gewijde grond en mijn zonden aan de
barmhartigheid van God. Aan de OLV-kerk 3 ph.g., de OLV-memorie 3 ph.g., 2 mud rogge zullen
gebakken en verdeeld worden voor de armen, priester Georgien 1 ph.g., de koster een ½ ph.g., aan
Anne de vrouw van Mouwer Jansz 7 ph.g., aan Mouwer Jansz mijn beste rok en beste wambuis voor
alle last en moeite die zij met mij gehad hebben tijdens mijn ziekte, mijn zusters Mechtelt en Lubbe
geef ik alles wat ik nalaat, als zij sterven vervalt alles aan mijn andere zuster Jangen en bij haar
overlijden komt alles aan de naaste bloedverwanten. Mijn tante Beerte zal een eerlijke uitvaart voor
mij regelen van het geld dat Gerryt van de Wolde mij nog schuldig is; hij is mij schuldig 42 ph.g. en
nog 1 ph.g. en 9 stuiver Brabants. Dit is mijn uiterste wil en om het geldig te maken geef ik aan de St.
Nicolaaskerk 1 g.g. en ook nog 5 pond was.
Nr. 833

FOLIO:

297

DATUM:

29 april 1545

-Van Brun Heris.
Bije, de vrouw van Johan van Dulman, getuigt dat zij in 1540 in Sneek gewoond heeft met Brun Heris,
die toen wagenmeester was als zij zich goed herinnert. Zij is aanwezig geweest bij Brun en heeft daar
gezien en gehoord dat Brun van wijlen Otto Barnevelt vier vaatjes boter kocht, te leveren in Deventer.
Brun gaf hem daarvoor een rentebrief gevestigd op zijn huis en reisde korte tijd later naar Deventer
om de boter in ontvangst te nemen. Zij weet dus goed dat Brun een brief naar zijn vrouw schreef om
te zeggen dat hij de boter niet kreeg. Getuige meldt verder dat in de tijd dat Brun in Deventer was, er
in Sneek een man uit Amsterdam kwam, Wicher, die met één voet hinkte en die van Otto meerdere
vaatjes boter kocht. Otto verkocht de boter duur en voor contant geld, waarvoor Brun borg zou hebben
gestaan.
Nr. 834

FOLIO:

297

DATUM:

30 april 1545

-Van Jacop van Appelen.
Herman Heere getuigt dat hij 33 jaar gewoond heeft in het Horst espel, in de buurschap waar Jacop
van Appelen nu ter tijd woont. Hij meldt dat hij goed weet dat Dirck inde Parse en anderen, die in die
tijd in het huis van Jacop hebben gewoond, hun koeien altijd lieten brandmerken in het Horst espel.
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Jochum Geertsz getuigt dat hij 9 jaar gewoond heeft in dat huis en zijn koeien altijd gebrandmerkt
heeft in het Horst espel; dit is hem noch zijn voorouders, die ook in het genoemde huis gewoond
hebben, nooit geweigerd.
Anna Dircx, de dochter van wijlen Jan inde Parse, getuigt dat wijlen haar vader lange tijd in het huis
gewoond heeft en dat haar koeien altijd naar het Horst espel gingen waar haar zusters altijd melkten.
Wolter Geertsz getuigt dat hij ongeveer drie jaar geleden broekheer is geweest van het Horst espel en
dat Jacop van Appelem daar twee koeien had lopen. Hij weet heel goed dat Jochum Geertsz die eerst
in Jacops huis woonde, zijn koeien ook in dat broek had zonder dat het hem ooit geweigerd is.
Nr. 835

FOLIO:

297v

DATUM:

2 mei 1545

Egbert Croeser en Berent Lambertsz als heemraden, getuigen dat zij op de dijk in de Oostermate zijn
geweest op afgelopen Paasdag, waar Jorien van Haarst met zijn adherenten kwam en de dijkgraaf,
Frederick van Vorden, daar op de dijk vasthield met zijn heemraden en wilde dat hij een dijkdeel
landwaarts zou laten verleggen. Na beraad met zijn heemraden, antwoordde dijkgraaf Frederick dat hij
hem dat toestond voor zover zijn buren het goedvonden en geen schade leden.
Er vielen veel woorden tussen beide partijen en toen Jorien van Haarst vroeg hoe dit zou worden
ontvangen, vroeg de dijkgraaf aan van Remmolt Bischop zijn heemraad Claes Veelken zijn mening en
deze wees erop dat iedereen wel achter de meerderheid zou aanlopen.
Arent Reynertsz en Jasper Geertsz, de dienaar van jfr Wolffsz, getuigen zoals de heemraden
hierboven.
Nr. 836

FOLIO:

298

DATUM:

4 mei 1545

-Van Remmolt Bischop.
Arent Grelle getuigt dat ongeveer een half jaar geleden Remmolt Bischop hem namens Geert Wayer
betaald heeft 11 claeskensz.
Nr. 837

FOLIO:

298

DATUM:

5 mei 1545

Lambert Kannegieter en Wolff Schomaker, gedagvaard t.b.v. Jan Pottebacker, getuigen dat zij beiden
goed weten en er ook bij tegenwoordig zijn geweest bij Wolff Schomaker thuis, dat er de koop werd
gesloten tussen Jan Pottebacker en Gosen Thonisz van het huis waar Gosen nu in woont op de
Burgwal, ongeveer twee maanden voordat door het stadhuis werd aangekondigd dat daar geen
pottenbakkers mochten wonen. Hij kocht het op voorwaarde dat Johan Pottebacker in dat huis zijn
beroep mocht uitoefenen en hij liet hem zien waar dat mogelijk was.
Daarna heeft Jan Pottebacker een daalder voor de wijnkoop gegeven.
Nr. 838

FOLIO:

298v

DATUM:

5 mei 1545

Wolff Schomacker , Claes van Ryssen en Jan Smyt uit Delden getuigen, op verzoek van Geert van
Coesvelt, dat zij goed weten dat in 1544 op 30 september Johan Roloffsz en zijn vrouw Rebbe
verkocht hebben aan Gerryt Jansz van Coesvelt en diens vrouw Femme 10 h.p. per jaar zoals hij die
beurde uit zijn landen voor de pacht en jaarlijks betaalde op St. Michael, kommervrij in Kampen, m.i.v.
St. Michael 1545 uit het achtste deel van genoemd land en visserij dat Stuvesant heet en ligt in het
kerspel van Wilsum, strekkend in het oosten tot aan de IJssel, westwaarts tot aan de IJsseldijk,
zuidwaarts aan de Coppel en in het noorden aan het Woeste Erf.
Dit zal de eerste tins zijn, m.u.v. 9 h.p. per jaar die hier eerder uit het hele erf gaan.
Verder uit het vierde deel van hun erf, dat Schilpenoort heet en waar zij op wonen, tussen de scheren
enerzijds en Jan Roloffsz anderzijds, strekkend achter tot aan de IJsseldijk. Dit deel is vrij en Geert
Pynnynck staat borg zoals voorgeschreven is, op voorwaarde dat indien het onderpand onvoldoende
mocht blijken te zijn, dan zullen Johan Roloffsz en Rebbe schuldig zijn aan hun erfgenamen deze
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jaarlijkse rente af te lossen met 100 g.g. eens van 28 stuiver Brabants de gulden. De aflossing moet
een half jaar van te voren worden aangezegd, met een marge van 14 dagen eerder of later.
Dit alles zal behoorlijk beschreven worden zodat Geert Jansz geen schade lijdt.
Dit heeft plaats gevonden bij Wolff Schomaecker thuis, in aanwezigheid van de getuigen en Gerryt
Pynnynck.
Nr. 839

FOLIO:

299

DATUM:

6 mei 1545

Cunne Vyncke getuigt dat Johan van Arnhem 5 of 6 nachten bij haar geslapen heeft en met een
andere, schamele krijgsgezel van mes ruilt, te weten dat de ander aan Jan van Arnhem voor zijn mes
met houten schede 1 gosseler gaf, die Jan weer aan getuige betaalde als slaapgeld.
Nr. 840

FOLIO:

299

DATUM:

6 mei 1545

Mr Johan Mathysz, burgemeester en Claes Witte, schout van Kampen en Kamperveen, gedaagd door
Henrick Volckersz, getuigen dat zij op verzoek van Henrick in mei naar de Kuinre zijn gereisd, om daar
te horen wat Henrick voor het gerecht tegen Joachim Kerstkensz c.s. zou inbrengen. Toen zij daar
waren, hebben zij gezien en gehoord dat Henrick de schout van de Kuinre gevraagd had zijn
rechtbank op te schonen, wat de schout weigerde, maar tenslotte met zijn Schepenen wilde regelen.
Arent Reynersz, de voorspreker van Henrick, vroeg de schout of Henrick en Joachim op dezelfde
rechtsdag opgeroepen waren, om Joachim c.s. zijn bewijsstukken te geven, waartoe hij eerder
veroordeeld was. De schout antwoordde bevestigend en dat de drost van Vollenhove hem geschreven
had dat hij in deze kwestie geen uitspraak kon doen omdat de zaak geschorst was totdat de
stadhouder weer zou komen, waarop Arent de voorspreker van Henrick hem zei dat hij niet bevoegd
was als drost van de Roomse Keizer om dit recht toe te passen. De schout antwoordde hierop dat hij
dat met de drost had afgesproken. Arent wilde een kopie van de brief van de drost, maar dat weigerde
de schout. Henrick zelf zei toen tegen de Schepenen, aanwezigen en getuigen dat hij een gerechtelijk
overzicht wilde hebben van hetgeen door de schout op de weigering is gedaan.
Hij gaf de schepenen elk hun leges en zij beloofden hem daarvan een certificaat te geven.
Nr. 841

FOLIO:

300

DATUM:

8 mei 1545

-Van Jan Hebblensz en Nelle van Aken.
Willem Cornelisz en Griete Jacobs getuigen dat zij goed weten dat Nelle van Aken een zwartblaar koe
verkocht had aan de vrouw van Johan Hebblensz voor 12 gulden. Toen de koe bij Johan in de stal
gebracht was, ging zij liggen en toen Willem de koe zag zei hij tegen Griete dat die koe niet meer op
kon staan en nog geen 5 of 6 gulden waard was. Beide getuigen hebben gehoord dat Nelle tegen de
vrouw van Johan Hebblensz zei toen ze klaagde over de koe dat zij niet gezond was en niet kon
opstaan, dat als Jan Hebblensz, haar man, thuis kwam en zag dat de koe niet geschikt was, hij haar
maandag, dinsdag of uiterlijk woensdag terug zou sturen. Op dinsdag brachten zij de koe terug en
Cornelis zei tegen Nelle dat de koe weg moest en sloeg daarbij Griete op de rug met zijn vuist. Griete
ging naar huis en liet de koe staan.
Dat Cornelis Griete sloeg, heeft getuige Willem niet gezien.
Nr. 842

FOLIO:

300v

DATUM:

15 mei 1545

Kersken Gyse getuigt dat hij samen met Thoenys Rycoltsz de onenigheid heeft helpen oplossen
tussen Rembolt Bischop en Geert Wayer afkomstig van huur of pacht van de stads weert. Er werd
afgesproken dat Rembolt zou betalen aan Geert 3 Joachimsdaalder en terzelfdertijd zei Rembolt
Bischop tegen Geert dat hij een halve gulden had gekort bij Arent Grelle en dat hij verwachtte dat
Geert dat ook bij hem zou doen. Geert antwoordde dat hij dat ook zou doen.
Nr. 843

FOLIO:

300v

DATUM:

183

15 mei 1545

Reyner Holtzager en Johan Holtzager getuigen dat zij gehoord hebben dat Peter van Bysselen wilde
dat Johan Petersz de planken die hij gekocht had in dezelfde koop voor de helft wilde overnemen,
waarop Johan Petersz antwoordde dat hij daar wel tevreden mee was.
Dit gebeurde afgelopen maandag.
Nr. 844

FOLIO:

301

DATUM:

16 mei 1545

Johan van den Vene Tymanszoon getuigt dat hij samen met zijn vader en anderen met zijn landheer,
Johan van Ittersum, in Zwolle ten huize van Johan Zweertsz in 1543 op zaterdag na Pinksteren, tot
overeenstemming is gekomen, hoewel het een tijd van oorlog was, dat zij over dat jaar halve pacht
zouden betalen en ze hebben ook niet meer dan dat betaald.
Nr. 845

FOLIO:

301

DATUM:

16 mei 1545

-Van Hebblensz.
Johan Backer getuigt dat hij van de koop van de koe tussen Johan Hebblensz en Nelle van Aken niets
weet want hij was toen in Hattem. Maar getuige heeft van Nelle geaccepteerd afgelopen winter om de
koe te voeden en deze heeft van begin tot het einde, ongeveer zes weken lang, bij hem gestaan bij
zijn andere koeien op stal, waar zij heeft gegeten en gedronken als een gezond beest en zo heeft de
dienstmaagd van Jan Hebblensz haar weer terug gebracht.
Mette, de vrouw van Johan, getuigt dat zij nog goed weet dat Jan Hebblensz met Nelle van Aken bij
hen thuis kwamen en dat Jan de koe zag en vroeg hoeveel melk zij gaf, waarop Nelle antwoordde dat
zij dat niet wist, maar dat hij zijn dienstmaagd de koe hier moest laten melken om het te weten; bekijk
de koe en verder praten we er niet over; daarop liet Jan de koe halen.
Nr. 846

FOLIO:

301v

DATUM:

17 mei 1545

Hylbrant Kempensz getuigt dat hij zich goed herinnert dat Gossen Thomasz en Jan Pottebacker hem
hadden beloofd in het huis van zijn zoon Kempe in de Venenstraat, dat Johan op de Burgwal het huis
van Gossen had gekocht met de overwaarde voor 70 daalders, te betalen in drie termijnen: de eerste
van 20 daalders, de tweede termijn zou zijn met Pasen en de laatste termijn met St. Jan, Midzomer,
met een marge van veertien dagen. Op verzoek van beiden heeft Hylbrant hier een document van
gemaakt, waarmee ze tevreden waren, ondertekend door Jan Pottebacker.
Nr. 847

FOLIO:

301v

DATUM:

18 mei 1545

-Van Joest Engbertsz.
Herman Leyendecker en Styne Jansdr getuigen dat zij zich goed herinneren en dat zij aanwezig
waren bij Lambert Santvoerer, waar zij hoorden dat Lambert aan Joest het huis op de Vloeddijk
verkocht met de hof ernaast bij Herman Leyendecker, waar hij alleen de koeien en het hooi uithaalde
en de planken, houten sparren e.d., vast of niet, liet staan.
Nr. 848

FOLIO:

302

DATUM:

18 mei 1545

-Van Aeltyen van Arnhem.
Geertruyt Sticker getuigt dat Aeltyen van Arnhem en Lysbet Tripmaker haar hadden gevraagd of zij
namens haar het huis wilde huren van Johan Coepsz waar Aeltken nu in woont. Lysbet vroeg waarom
Geertruyt de huur niet liet doorlopen, waarop Geertruyt antwoordde dat zij een half pond meer wilde
geven dan afgesproken en Lysbet zei dat het maar 7 stuivers was, daarvoor wilde zij het niet
achterlaten. Geertruyt heeft het huis toen voor 3½ h.p. per jaar gehuurd, voor 2 jaar lang.
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Claes van Grimbergen getuigt dat Lysbet Tripmaker vaak tegen hem gezegd heeft, als ze bij hem aan
tafel zat, dat Aeltyen van Arnhem van de huur van het huis die Geertruyt haar altijd ter hand gesteld
had, geen schade mocht ondervinden.
Nr. 849

FOLIO:

302

DATUM:

18 mei 1545

Johan Beerntsz getuigt dat hij alle diensten in de St. Nicolaaskerk aan het St. Bartholdus altaar
gedurende 23 jaar vervuld heeft en dat hij alle jaren ontvangen heeft van Johan Loessensz, raadsman
in Deventer, 5 gouden oort van de 2 oude schilden per jaar horende bij hetzelfde officie en gevestigd
op Scherpenzeel. Verder heeft Jan alle jaren ontvangen van Johan Loessens zuster of van haar zoon,
mr Jan ten Marsche, ook 5 gouden oort van de 2 oude schilden als haar aandeel. Wat betreft de halve
g.g. die overblijft heeft heer Johan van de moeder van wijlen Herman Bittersz ontvangen wat
hierboven vermeld staat, behalve over het jaar 1526 tot 1541, dus 14 jaar, waarin hij slechts heeft
ontvangen 2 ryder van de vrouw van wijlen Herman Bittersz in 1536.
Margreta Garbrants, de vrouw van Jansz zuster, getuigt hetzelfde.
Nr. 850

FOLIO:

302v

DATUM:

18 mei 1545

-Van de twee vaten verspeeld op het Diep.
Claes Petersz, Jacop Claesz, Cornelys Petersz, Gerridt Jansz, Peter Claesz, allen uit Memelick,
hebben onder ede verklaard dat zij hier niet schuldig aan zijn en niet weten wie wel schuldig is.
Nr. 851

FOLIO:

302v

DATUM:

5 mei 1545

Mr Dubbelt Dubbeltsz, organist, getuigt dat Jan Cruse onlangs verzocht is, als hij weer naar Deventer
zou reizen, om tegen Johan Loessensz, burgemeester aldaar, te zeggen dat hij al het geld naar
Kampen wilde sturen, naar Jan Cruse, dat hij jaarlijks geeft aan de Apostelmis van een periode van 4
jaar. De Burgemeester vroeg of het geld nog niet betaald was, waarop mr Dubbeltsz antwoordde dat
hij de meier uit Wijhe zou ontbieden om hem te zeggen dat hij het moest regelen.
Het gaat dus om een erf in Wijhe.
Nr. 852

FOLIO:

303

DATUM:

20 mei 1545

-Van joffer Ghese Pigge, weduwe van Henrijck Wyngens.
Gheert Crachtsz getuigt dat hij en zijn moeder Ghese Pigge, behalve de 9 jaar dat hij hier gewoond
heeft, altijd van wijlen Arent Pigge de nagelaten goederen ontvangen hebben, zowel binnen als buiten
Kampen en dat hij getuige altijd aan zijn moeder goede rekenschap heeft gegeven van zijn
ontvangsten en verder aan niemand anders.
Nr. 853

FOLIO:

303

DATUM:

20 mei 1545

-Van de voorkinderen van wijlen Cele van Hardenberch.
Lambert Santvuerder, Engbert van Hardenberch sr, Evert van Hardenberch en Johan van Wieringen
getuigen dat zij een tijd geleden, toen Lambert Santvuerder nog tollenaar was, aanwezig zijn geweest
op het Tolhuis samen met Geert Borchertsz en Arent Reynertsz, waar terzelfdertijd Griete, de weduwe
van Cele van Hardenberch, de erfscheiding zou doen voor de kinderen van Cele uit zijn 1 e huwelijk
van hun vaders goederen. Getuigen melden dat de voorkinderen zich beklaagden dat ze zoveel
dingen niet kregen waar ze recht op hadden. De weduwe klaagde ook over de grote schulden die haar
man in de Sont geleden had en als die schade er niet was geweest, zouden de kinderen meer hebben
gekregen. Er moesten betalingen worden gedaan, dat moesten de kinderen wel weten. De weduwe
klaagde er ook over dat ze zwanger was en dat dit kind ook verzorgd moest worden en onderhouden.
Ze zei ook dat ze daarvoor 150 g.g. moest hebben, zoals de andere voorkinderen kregen.
Er werden nog veel woorden aan besteed voordat alles geregeld was.
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Nr. 854

FOLIO:

303v

DATUM:

22 mei 1545

Thys IJserkremer en Henrick van Raalte getuigen dat zij zich goed herinneren dat zij een tijd geleden
in Sneek zijn geweest, waar zij hebben gesproken met Arian van Vechlen over de kwestie die hij had
met Marriken Meus uit Groningen. Uiteindelijk vroeg hij beide getuigen zich te vervoegen bij Marriken
in Groningen, waar zij haar namens hem moesten zeggen dat ze naar hem in Dokkum moest komen
voor een minnelijke schikking. Getuigen zijn naar Dokkum gegaan waar Marriken ook kwam, maar
Adriaen niet.
Nr. 855

FOLIO:

304

DATUM:

21 mei 1545

-Tussen Johan Henrijxsz en Claes, de oude knecht van St. Catherijnen.
Kerstgen Gyse getuigt dat hij omstreeks Midwinter van Johan Henrijxsz voor 2 g.g. en 1
schreckenberger hooi heeft gekocht en dat hij dat bedrag wel degelijk heeft betaald aan Claes, de
knecht van St. Catherijnen, voordat hij het hooi van de zolder kreeg, op bevel van Johan Henrijxsz.
Nr. 856

FOLIO:

304

DATUM:

1 juni 1545

-Tussen Geert Brouwer en Gheert Gyse.
Willem Vreryxsz en Egbert Aertsz getuigen dat zij met Pasen een jaar geleden aanwezig zijn geweest
boven in het Raadhuis, waar zij gezien en gehoord hebben dat Geert Brouwer en Gheert Gyse voor
de rechtbank stonden, waar geert Brouwer de ander wilde aanspreken. Getuigen melden dat Gheert
Gyse tegen de andere Geert zei dat hij wilde afrekenen en daarna bekende Geert Gyse dat hij de
andere Geert nog 2 g.g. schuldig was en 10 stuiver Brabants van landpacht.
Nr. 857

FOLIO:

304

DATUM:

1 juni 1545

-Nog van Geert Brouwer en een man uit Brunnepe.
Willem Vreryxsz en Egbert Aertsz getuigen dat zij ongeveer zes jaar geleden aanwezig zijn geweest
bij Geert Brouwer, waar deze een stuk hooiland van een man uit Brunnepe overnam, eigendom van
de stad, dat de man voor vier jaar in bruikleen had met Berent Kree en dat hij zes jaar mocht
gebruiken met genoemde Berent, behalve dat de man uit Brunnepe de pacht van de afgelopen vier
jaar nog moest betalen. De volgende zes jaar, zou Geert Brouwer met Berent Kree betalen, daarom
gaf Geert Brouwer de man uit Brunnepe 1 Hoornsgulden voor 1 goud penning.
Nr. 858

FOLIO:

304v

DATUM:

6 juni 1545

-Van Geert Draeck.
Jacop Albertsz en Willem Henrijcksx getuigen dat zij onlangs aanwezig zijn geweest bij de kraan, waar
zij gezien en gehoord hebben dat Geert Draeck en Volcker Gyse woorden met elkaar hadden. Hoewel
Geert aan de beurt was om naar Amsterdam te varen, hoorden zij dat Volcker tegen Geert Draeck zei
dat hij wilde afspreken dat hij morgen net zo veel volk op zijn schip zou nemen als Geert en deze
wilde wedden van niet. Volcker sloeg Geert Draeck met zijn vuist zodat zijn neus en mond bloedde en
Volcker liep nog een verwonding aan zijn borst op.
Thys Draeck getuigt dat hij gezien heeft dat Volcker Gyse Geert Draeck met de vuist in het gezicht
sloeg zodat hij op de grond ging zitten met een bloedende neus en mond. Volcker trad daarna op
Geert toe, deze stond weer op en pakte Volcker bij het hoofd en beiden vielen op de grond. Toen ze
opgestaan waren, heeft Geert Volcker in de borst gestoken. Daarna pakte Volcker een klein mesje uit
zijn kolder, waarmee hij naar Geert stak en hem raakte in zijn arm. Volcker gooide het mesje in de
IJssel.
Nr. 859

FOLIO:

305

DATUM:

186

8 juni 1545

-Van Evert Rademaker tegen de knecht van Arent Smyt
Bartolt Rademaker, Joachym Rademaker en Gerryt Rademaker getuigen dat zij gezien en gehoord
hebben op de laatste Pinksterdag, dat Lambert, de knecht van Arent Smyt, Evert Rademakers
uitdaagde uit zijn meester Joachyms huis te komen en terwijl hij allerlei lelijke woorden tegen hem
gebruikte; hij had ook een getrokken opsteker in de hand. Evert antwoordde of de kwestie niet naar de
volgende dag kon worden verschoven. Maar Lambert was volhardend en Evert kwam tenslotte met
een degen bij hem, maar getuigen Joachym en Gerryt hielden hen uit elkaar zodat ze elkaar niets
konden aandoen. Daarna kwam Lambert weer uit zijn meesters huis met een stok en toen Evert dat
zag kwam hij hem op de dorpel van het huis van Joachym tegemoet met een stok en zij sloegen
elkaar tegen de grond.
Toen beiden weer uiteen waren gehaald, zagen getuigen dat Evert de opsteker die hij van Lambert
had afgenomen, in de hand had en beiden waren gewond.
Nr. 860

FOLIO:

305v

DATUM:

10 juni 1545

Juffrouw Pael Dagheradt getuigt dat Alyt van Ootmarsum anderhalf jaar lang haar dienstmaagd is
geweest en dat zij niet anders heeft geconstateerd dan dat Alyt geheel gezond was.
Claes van Rijszen getuigt dat de dienstmaagd Alyt op een keer bij hem thuis kwam toen zij bij Alyt
Dubbeltsz of Nybar woonde en klaagde dat haar hals pijn deed en dat ze dacht dat ze de pokken zou
krijgen. Toen zei getuige dat hij een vrouw kende die binnen 12 of 14 dagen zijn zoon van de pokken
genas. De vrouw kwam en bezag de hals van de dienstmaagd en zei dat het echt de pokken waren.
Zij nam aan haar weer gezond te maken, maar op welke voorwaarden, dat weet getuige niet.
Mr Henrick van Amelandt, de stadschirurgijn, getuigt dat de vrouw van Claes Dubbeltsz hem liet
komen om raad te geven en te helpen haar dochters hals te genezen. Hij schreef een gorgeldrankje
voor, dat gehaald werd door haar dienstmaagd Alyt van Ootmarsum, die huilde omdat ze bang was
dat ze ook ziek werd omdat haar hals pijn deed. Getuige zei tegen de dienstmaagd niet dat de dochter
de pokken had maar zei tegen de moeder Styne Dubbelts dat ze schreide omdat ze bang was voor de
pokken. De moeder zei toen dat de dienstmaagd bij haar bleef en ook behandeld moest worden, of
het nu tegen de pokken was of tegen de pest.
Mechtelt, de vrouw van Jan Aertsz, getuigt dat de dienstmaagd in kwestie bij haar is gekomen en
klaagde dat ze niet langer in het huis van de dochter van Claes Dubbeltsz mocht blijven omdat zij een
gebrek aan haar hals had en amper kon gaan of staan en zij vroeg of zij bij haar mocht komen. Uit
barmhartigheid heeft getuige haar in huis genomen voor een periode van 7 weken.
Doorgehaald:

[ Syrick, de vrouw van mr Mathysz, getuigt dat de dienstmaagd bij haar kwam en haar hals liet zien en
getuige zag dat het een gat in de hals was.]
Nr. 861

FOLIO:

306

DATUM:

9 juni 1545

Jan Franckensz, Dyrck Claesz en Claes Dyrcksz getuigen dat Garbrant Jansz en zijn vrouw Geertken
Hermans getrouwd waren en in de echt 7 kinderen hebben gekregen van wie er nog 5 in leven zijn,
n.l. Wolter, Jans, Janneken, Yde en Anna, de vrouw van Jacob Claesz.
Nr. 862

FOLIO:

306

DATUM:

12 juni 1545

Roloff Twent opte Coeberch getuigt dat hij zich goed herinnert dat volgens hem in de herfst twee jaar
geleden Luytgart en Barbara, dienstmaagden waren bij St. Geertruydt op de Coeberch en dat zij
hadden helpen hooien o.i.d. en zich vermaakt hadden met zijn twee knechten, zoals dat pleegt te
gebeuren; één van de knechten, Gerryt genaamd, ging weg en liet de dienstmaagden achter bij de
andere, die Seyne heette, maar of zij het samen gedaan hebben, weet getuige niet.
Nr. 863

FOLIO:

306

DATUM:

187

13 juni 1545

Geert Gyse en Johan Boel getuigen dat zij gehoord en gezien hebben ongeveer twee jaar geleden dat
Rebbe van Delden hier in Kampen onder de kraan wilde dat Gerrik op Coelvoet borg stond voor haar
zoon van Jan Zweersz voor een bedrag van de waterpacht; terzelfdertijd dat Gerrik borg stond,
verklaarde Rebbe haar schadeloos te zullen stellen, waarvoor zij als onderpand al haar goederen
stelde.
Nr. 864

FOLIO:

306v

DATUM:

13 juni 1545

Geert Thonysz getuigt dat hij zich goed herinnert dat Wolbart Lambertsz die met Lutgart getrouwd is,
bij hem kwam en hem geld bood als hij in het voordeel van Wolbart wilde getuigen, maar getuige wilde
niet anders dan de waarheid zeggen. Zo meldt hij dat hij gehoord heeft van de moeder in het St.
Geertruyden Gasthuis dat zij Wolbert gevraagd heeft of hij haar dienstmaagd Lutgart nagelopen was
omdat hij haar wilde ‘hebben’, waarop Wolbert antwoordde dat hij haar in ere begeerde als echtgenote
en nooit van haar wilde scheiden.
Nr. 865

FOLIO:

306v

DATUM:

15 juni 1545

-Van het gevecht van Engbert Krueser.
Wendele Hermens getuigt dat met Pinksteren bij haar thuis Johan Volmersz zat te drinken met haar
man en dat omstreeks 7 uur Engbert Krueser ook kwam; omdat zij vlak bij hem zaten, hoorden zij dat
Engbert begon Johan Volmersz te pesten en zei dat wevers dieven waren. Johan antwoordde dat alle
dieven opgehangen moesten worden en zei tegen Krueser dat hij zich door hem niet liet leiden. Enige
tijd later zei Johan tegen Krueser dat hij zo’n mooie man was en met zijn uiterlijk en baard wel een
Spanjaard leek. Johan bracht hem daarna een glas bier en Krueser zei dat hij geloofde dat die avond
de wevers zouden neuken. Hij greep een kan en gooide die naar Johans hoofd, deze verweerde zich
en trok zijn mes, dat door Krueser uit zijn hand werd getrokken om hem te verwonden.
Nr. 866

FOLIO:

307

DATUM:

15 juni 1545

Hans van Onna, Henrick Jelysz, Geert Aartsz en Dyrck Jansz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest
bij de koop en gehoord en gezien hebben dat Claes Dyrxsz een zwarte koe met een witte kol op het
hoofd kocht hier in Kampen in de Schepensteeg op de vrije markt op St. Odulphusdag, van een
vreemde man met een apart hoedje op het hoofd die getuigen niet kenden, voor 6 ryder min 1 oord.
De man ging met de koe en met Claes Dyrxsz mee naar diens huis, waar hij hem betaalde.
Nr. 867

FOLIO:

307v

DATUM:

15 juni 1545

-Van Joachim van Mullem.
Zr Lubbe Goessens, Cellezuster, getuigt dat zij bij wijlen Lubbeken van Mullem geweest is toen ze op
sterven lag en dat Lubbeken toen haar man bij zich riep en hem beval dat hij haar zoon Joachim niet
zou overslaan of het bezit gezamenlijk zou maken en zijn broer met de kinderen zou aanspreken,
omdat Joachim niet méér wist dan een kind en soms beweerde dat hij wel 1000 gulden schuldig was.
Dan komen er schuldeisers die van de goederen weinig over laten.
Op dezelfde dag dat Lubbeken overleed, moest Joachim van Mullem de stad verlaten om de
schuldeisers te kalmeren.
Nr. 868

FOLIO:

307v

DATUM:

17 juni 1545

-Tussen Aert Jansz en Gheert Brouwer.
Bernt Sloijer en Peter Michielsz getuigen dat Gheert Brouwer ongeveer 9 jaar geleden Aert Jansz
gerechtelijk aansprak namens Bernt Claesz voor een bedrag van 7 daalders dat hij, volgens hem, nog
schuldig was aan Bernt. Getuigen waren daarbij tegenwoordig en Gheert en Aert hebben zich in der
minne met elkaar verstaan: Aert heeft Gheert 3½ daalder toegeteld en Aert gaf daarboven een ½
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daalder voor het gelag; Gheert nam het geld in de hand en bracht het naar huis en daarmee moest
alles geregeld zijn.
Nr. 869

FOLIO:

308

DATUM:

17 juni 1545

-Van Balthasar van Mullem.
Arent Coster getuigt dat hij erbij geweest is toen wijlen Lubbeken van Mullem op sterven lag. Zij wilde
van hem dat hij wijlen Henrick van Mullem, haar man, boven liet komen om hem te spreken. Zij zei
tegen hem dat hij ervoor moest zorgen zijn kinderen te onderhouden, want als haar administratie van
schulden en baten geregeld was, blijft er nog 2000 gulden over, dank zij de markt in Groningen die ik
mocht doen en daar kan nog wel het een en ander bij komen.
Nr. 870

FOLIO:

308

DATUM:

18 juni 1545

Peter Jansz, de stadskok, getuigt dat hij bij Griete opt Radt geweest is in de Wiltfanck en dat hij haar
heeft horen zeggen dat een ververs knecht ’s nachts bij haar op bed gelegen heeft en met haar heeft
geslapen, op hetzelfde ogenblik dat de vrouw van de wever vermoord onder het bed lag.
Kantlijn: Herman de secretaris getuigt hetzelfde.
Getuige meldt dat het ging om Johan Vosz, burger van Kampen; omdat de mensen hem daarmee
pestten, is hij weer naar de stad gegaan.
Nr. 871

FOLIO:

308

DATUM:

19 juni 1545

-Tussen Jan Petersz en Lambert Tibbe.
Johan van Dorsen getuigt dat hij ongeveer drie jaar geleden bij Johan Petersz aanwezig is geweest,
die terzelfdertijd aan Lambert zijn huis in de Hagen verkocht, genaamd de Bock, strekkend tot aan de
gracht. Hij beloofde aan Lambert dat hij daarnaast een klein huisje mocht zetten om in te wassen en
de wilgen langs de gracht zou hij ook mogen omhakken en gebruiken.
Nr. 872

FOLIO:

308v

DATUM:

18 juni 1545

-Tussen Jan Petersz en Lambert Tibbe.
IJsbrant Claesz getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden erbij is geweest bij Johan Petersz toen
Johan aan Lambert Tibbe een huis verkocht in de Hagen, de Bock geheten, met een deur aan de
zijkant, strekkend tot aan de gracht. Lambert zou het huis gebruiken voor zijn koopmanschap, zowel
aan de voorkant als aan de zijkant naar de stadsgracht toe. Hoewel Lambert Tibbe klaagde dat er
geen ruimte was om kippen te houden, heeft Johan Petersz gezegd dat er een klein kippenhok onder
de wijnstok was, dat hij Lambert liet gebruiken; hij zou daarvoor de wilgen krijgen die naast het huis
stonden langs de stadsgracht. Getuige weet heel zeker dat Johan Petersz de grond waarop de wilgen
staan, niet verkocht heeft evenmin de ruimte aan de straat, waar men van het afdak een varkenshok
zou mogen maken.
Nr. 873

FOLIO:

309

DATUM:

18 juni 1545

-Van Jochum van Mullem.
Victor Slotemaecker getuigt dat afgelopen zondag een dienstmaagd bij hem gekomen is die wilde dat
hij haar hielp om een slot open te maken. Getuige nam zijn gereedschap en ging met het meisje mee
naar het huis van Jochum van Mullem. Daar was de broer van Jochum die wilde dat de vrouw van
Jochum mee ging naar boven om te zien wat er allemaal in het bureau lag. De vrouw van Jochum
wilde niet mee gaan omdat het haar niet aan ging. Toen getuige het bureau zag, zei hij tegen de broer
van Jochum dat hij het niet kon openen, omdat er een dubbel slot op zat.
Johan van Driel getuigt dat de dienstmaagd van Jochum van Mullem hem haalde om ook naar het
bureau te kijken. Toen hij de kamer in wilde gaan, riep de vrouw van Jochum hem weer terug omdat
zij wilde dat getuige zich er niet mee bemoeide, die ging weer naar huis.
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Nr. 874

FOLIO:

309v

DATUM:

22 juni 1545

-Van Gysbert Gysbertsz.
Geert Baeck en Jacop Gerrytsz getuigen dat zij ongeveer 9 jaar geleden bepaalde rechtsvorderingen
gehad hebben, betreffende wijlen jonker Johan van Bockhorst tegen Gysbert Gysbertsz, over 9 g.g.
min 1 oord waar Gysbert hen, getuigen, voor aansprak. Zij melden dat zij en Gysbert het conflict
overdroegen aan wijlen Johan van Bockhorst, die zich van zijn tak kweet.
Nr. 875

FOLIO:

309v

DATUM:

25 juni 1545

-Van Alyt namens Laurens Droochscheerder.
Peter Lasman, onze bode, getuigt dat hij onlangs namens Alyt, de weduwe van Laurens
Droochscheerder, aan de Raad van Steenwijk een bepaalde supplicatie gebracht heeft die Alyt
aangeboden had aan onze stadhouder de graaf van Bueren in Deventer, met een vermelding van de
oude en nieuwe Raad van Steenwijk en na een appelatie van de stad Zwolle, over een conflict over
een huis in Steenwijk. En toen getuige van mr Gheert Wenssinck, burgemeester van Steenwijk, een
antwoord wilde hebben op genoemde supplicatie [ verzoekschrift ], heeft de burgemeester hem
geantwoord dat de raad van Steenwijk Zwolle bedankte voor de wijzigingen en er verder geen
antwoord op kon geven.
Henrick van Dieffholt getuigt dat hij in Steenwijk er bij geweest en dat hij gehoord en gezien heeft dat
Peter Lasman van mr Gheert Wensinck als antwoord ontvangen heeft, hetgeen door Henrick getuigd
is.
Nr. 876

FOLIO:

310

DATUM:

29 juni 1545

-Tussen Peter Michielsz en zijn adherenten en Johan Heynsz.
Johan Rouwenhorst en Geerlich Henrijcksz getuigen dat zij goed weten dat zij namens Peter
Michielsz en zijn adherenten zeker land gemaaid hebben buitendijks en dat Johan Heynsz 9 zwaden
[ landmaat ] heeft gekregen en zijn naobers 6 zwaden. Johan Heyns heeft dus een derde deel meer
gekregen dan de anderen.
Nr. 877

FOLIO:

310

DATUM:

1 juli 1545

-Tussen Johan Clotinck en Gysbert Gysbertsz uit Utrecht.
Gerryt Backer getuigt dat hij een tijd geleden in de winter bij de haard heeft gezeten bij Johan
Clotinck, waar terzelfdertijd Gysbert uit Utrecht aan Jan Clotinck een koe verkocht, op voorwaarde dat
de koe zou kalven veertien dagen voor Midwinter. Getuige weet heel goed dat de koe pas met
Vastenavond een kalf kreeg en Johan ten Hoeve meldt dat hij een tijd later bij Johan Clotinck kwam
en heeft gezien dat Johan geld aan Gysbert betaalde voor de koe, hoeveel, weet hij niet.
Nr. 878

FOLIO:

310v

DATUM:

9 juli 1545

-Van de erfgenamen van wijlen Styne Zwartgens.
Mr Godtschalck ten Indyck en Arent toe Boecop namens de erfgenamen van Styne Zwartgens ter ene
zijde en Henrijck Hoddde en Peter Warnartsz namens Geerloff Backer ter andere zijde getuigen dat zij
als moetsoenslieden gekozen door beide zijden een overdracht gemaakt hebben en ondertekend
hebben dd 30-06-1545. Daarin is o.a. een artikel vermeld dat de erfgenamen van wijlen Styne
Zwartgens 70 g.g. vooruit zullen ontvangen. Zij melden dat zij van mening zijn geweest dat de
genoemde 70 g.g. van het aandeel van Geerloff zouden worden afgetrokken en niet van de goederen
van de erfgenamen; e.e.a. staat niet duidelijk in de overdracht.
Nr. 879

FOLIO:

310v

DATUM:
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10 juli 1545

-Van Johan Zuyre.
Johan van Broeckhuysen en Johan Kerckhoff getuigen dat zij in 1531 omstreeks Midzomer met wijlen
Claes Brueser e.a. aanwezig zijn geweest toen Johan Zuyre afrekende met zijn zwagers, de
gebroeders Tymen, Alfert, Frans en Claes van den Vene. Zij bleven Johan schuldig 35 g.g., waarvan
hun zuster Griete haar 6e deel zou betalen, zodat alle eerdere aanspraken betaald waren, maar Johan
Zuyre zou zijn 6e deel daarop in mindering brengen.
Nr. 880

FOLIO:

311

DATUM:

17 juli 1545

-Van mr Heymans Brant.
Johan van den Berghe getuigt dat hij aanwezig was in de Wijnkelder toen het huis van mr Heymans
Brants door de hoofdlieden openbaar verkocht werd. Hij hoorde dat Erenst Maeler zei dat hij dat deed
in het voordeel van mr Heymans kinderen.
Tyman Berentsz getuigt dat hij in de Wijnkelder was om een hoger bod uit te brengen op het huis van
mr Heymans in de Nieuwstraat. En nadat Erenst Maeler en mr Gheert Morre hun bod hadden
verhoogd, zei getuige tegen Erenst dat hij met zijn verhoging van 15 gulden hem het gras voor de
voeten had gemaaid, waarop Erenst zei dat hij het alleen maar deed voor de kinderen en niet voor
zich zelf.
Nr. 881

FOLIO:

311

DATUM:

20 juli 1545

-Van Peter Vranckensz.
Symon Claesz getuigt dat Peter, de zoon van Vranck Hoemaeckersz uit Kampen, ongeveer 15 of 16
jaar geleden het kleermakers ambacht bij hem geleerd heeft en dat Vrancke hem wel degelijk betaald
en bedankt heeft voor de leerjaren.
Nr. 882

FOLIO:

311v

DATUM:

20 juli 1545

-Van Weyne van de Straeten.
Peter Lasman getuigt dat hij omstreeks Pinksteren een jaar geleden als gevolmachtigde van Weyne
van de Straeten beslag heeft laten leggen bij Dubbelt opt Brouck in het gerecht Blankenham voor de
jaarlijkse pacht van 2½ vaatje boter en hem daarna een aanzegging heeft gestuurd.
Hij meldt dat Dubbelt een tijd later Weyne 1½ vaatje boter bracht en dat zij samen onenigheid hadden
over 1 vaatje boter dat Weyne alsnog wilde hebben. Tenslotte accepteerde Dubbelt om Weyne nog 1
vaatje boter te zenden en hij beloofde getuige dit te doen binnen een maand.
Nr. 883

FOLIO:

311v

DATUM:

21 juli 1545

-Tussen Willem Vaelgen en Peter van Wieringen sr.
Jacop Claesz en jonge Peter van Wieringen getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden
aanwezig zijn geweest in de Wijnkelder, waar Willem Vaelgen van Peter van Wieringen sr vier veulens
kocht voor 62 ryder, van 22 stuiver Brabants de ryder, waarvan de helft betaald moest worden drie
weken na St. Jacob, de andere helft met St. Maarten. De veulens zouden nog 8 tot 10 dagen in de
weide blijven op kosten van Willem Vaelgen.
Nr. 884

FOLIO:

312

DATUM:

22 juli 1545

-Tussen Bastiaen Backer en de vrouw van Henrijck Messelaer.
Herman Backer sr en Herman Backer jr getuigen dat zij ongeveer drie weken geleden met Bastiaen
Backer en de vrouw van Henrijck Messelaer naar het Bovenbroek gegaan zijn waar Bastiaen en de
vrouw van Henrijck woorden kregen over het ruilen van hun beider koeien; de vrouw van Henrijck
Messelaer zou de vaars van Bastiaen Backer krijgen en Bastiaen zou de melkkoe van de vrouw van
Henrijck ontvangen die in de vasten zou kalven. Tenslotte hebben zij twee kannen bier gedronken bij
Bastiaen thuis omdat ze het over de ruil eens geworden waren.
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Nr. 885

FOLIO:

312

DATUM:

24 juli 1545

-Tussen Henrick van Erp en Thys Hoelboem.
Engbert te Boecop en Hermen Tymmerman getuigen dat Henrick van Erp met Thys Hoelboem een tijd
geleden overeen gekomen was dat Thys hem verschillende artikelen uit Hamburg zou overbrengen en
dat Henrick van te voren wilde weten wat de vrachtprijs daarvan was. Getuigen hebben gehoord dat
Henrick en Thys het met elkaar eens werden en zeiden wat onze mensen “kramen” dat is voor ons
ook voldoende. Daarna heeft Thys de artikelen uit Hamburg overgebracht.
Nr. 886

FOLIO:

312v

DATUM:

29 juli 1545

-Tussen Jacop Dapper en Henrick Hermensz.
Jfr Griete van Wilsum getuigt dat Jacop Dapper een tijd geleden van haar moeder een huis met erf
gekocht had in de Nieuwstraat voor 14 h.p. per jaar en 10 g.g. contant, Van dit huis heeft Jacop aan
Henrick Hermensz de schuur verkocht die achter het huis staat, hoewel het eigendom nog niet was
overgedragen. Toen haar moeder dit hoorde, is zij kwaad geworden en wilde hierover een klacht
indienen om Jacop schade berokkenen. Jacop bood haar 50 g.g. om de schade te ontlopen en heeft
dit in het stadsboek laten optekenen. Haar moeder heeft Jacop verboden geld te ontvangen voor de
schuur, zo lang zij de 50 g.g. niet had ontvangen; Jacop mocht de 13 g.g .houden die hij voor de
schuur ontvangen had. Henrick is altijd bereid geweest de rest te betalen maar haar moeder wilde het
niet ontvangen. Jacop heeft de 50 gulden tot nu toe altijd op rente laten staan en het handgeld betaald
en nu afgelost volgens het stadsboek.
Nr. 887

FOLIO:

313

DATUM:

30 juli 1545

Griete Willemsdochter en de weduwe van Johan Hermansz getuigen op verzoek van Steven Cornelisz
en diens vrouw Ymmegen Gerrytsdr en Jaspar Steffensz, burgers uit Haarlem, dat zij goed gekend
hebben Gerryt Westerwolt, geboren in Vriescheloo, omdat hij jarenlang in Kampen gewoon heeft, een
goed, eerlijk en vroom mens. Zij weten ook goed dat Ymmegen Gerrytsdr, zijn vrouw, de echte
dochter is van Gerryt Westerwolt.
Nr. 888

FOLIO:

313

DATUM:

31 juli 1545

-Tussen Peter van Bysselen en Zwarte Hoop met zijn adherenten.
Wicher Geertsz, Herman Claesz, Wolff Reynertsz en Luytken Hermensz getuigen dat zij onlangs met
Peter van Bysselen, Zwarte Hoop e.a., met de bark met onze koningin naar Harderwijk zijn gevaren
en dat zij Zwarte Hoop met zijn gezellen gevraagd heeft of zij met hem terug kon naar Kampen,
waarop het antwoord ontkennend was.
Nr. 889

FOLIO:

313

DATUM:

31 juli 1545

-Van Gheert Nyber.
De getuigenis van mr Henrick Amedonck over deze kwestie zie: 27 augustus.
Nr. 890

FOLIO:

313v

DATUM:

7 augustus 1545

-Tussen Anna Tripmaker en Gerryt Vranckensz.
Tyman Jacobsz en Geertgen Dubbelts, de vrouw van Hans Worst, getuigen dat zij ongeveer acht
dagen geleden aanwezig zijn geweest bij Anna thuis, waar zij gezien en gehoord hebben dat Gerryt
Vranckesz beloofde aan Anna Tripmaker haar de volgende dag geld te geven.
Lubbert van Noorthoern getuigt hetzelfde, nr. 891dat het ging om 60 g.g.
Nr. 891

FOLIO:

313v

DATUM:
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7 augustus 1545

-Van het gevecht tussen Claes van Drienhusen en Symon Pelser.
Flore, de vrouw van Zwarte Wynolt, getuigt dat ongeveer 5 of 6 weken geleden Claes van Drienhusen
en Symon Pelser bij hen zaten te drinken met nog anderen. Zij heeft gezien dat Symon en Claes
elkaar bij het hoofd grepen en dat Claes zijn mes had getrokken. Symon kreeg een wond aan zijn arm
maar getuige weet niet of Claes dat heeft gedaan of dat Symon tegen het mes is opgelopen.
Dit alles gebeurde een namiddag met mooi weer.
Nr. 892

FOLIO:

314

DATUM:

11 augustus 1545

-Tussen Jacop Louw als gevolmachtigde van Henrijck Pouwel uit Amsterdam en Johan van
Bommelen.
Johan van Olst getuigt bij zijn eedaflegging dat wijlen Alyt Reaels hem ongeveer veertien dagen voor
haar dood ontboden heeft, liggend in haar ‘kerkgericht’ en huilend bij hem geklaagd heeft dat al haar
kleren verkocht waren en dat ze niets meer had om aan te trekken om naar de kerk te gaan. Zij heeft
getuige gevraagd of zij alles zou kunnen herroepen wat ze had afgestaan, maar getuige antwoordde
haar dat ze zo lang als zij in het ‘kerkgericht’ lag, dat niet kon doen en afhankelijk was van Gods wil.
Getuige meldt dat hij toen niet wist wat zij gerechtelijk had overgedragen aan twee Schepenen van
Johan van Bommelen als ze dat niet zelf zei.
Nr. 893

FOLIO:

314

DATUM:

12 augustus 1545

Mr Herman Glauwe getuigt dat Jacop Louwe van hem wil weten of hij ook bij haar geweest was, nadat
Alyt Reaels gerechtelijk bekend had dat Johan van Bommelen niet haar echtgenoot was.
Hij meldt dat hij bij haar geweest is, maar nooit gehoord heeft dat zij haar bekentenis weer wilde
intrekken. Verder wilde Jacob weten of hij weet dat er tussen Johan van Bommelen en Alyt enige
heimelijke trouw zou bestaan, waarop getuige antwoordde dat hij zich daar niet van bewust was. Hij
heeft wel gehoord dat ze bekende dat Johan van Bommelen niet haar echtgenoot was.
Nr. 894

FOLIO:

314v

DATUM:

12 augustus 1545

-Tussen de gildemeesters van de kistenmakers en Willem van Steenwijck.
Gerridt Petersz uit Amsterdam en Peter van Cranedonck getuigen dat zij aanwezig waren toen Johan
Knappert door Otto Tengnagel gevraagd werd het werk aan zijn huis te doen en dat Johan beloofde
een knecht in dienst te nemen die hem kon helpen.
Daarna zijn getuigen er ook bij geweest toen Johan met een gezel, Willem van Steenwijck, zich
meldde om hem gezamenlijk te dienen voor het geval dat de arbeid van Johan of zijn knecht niet
voldoende was; in dat geval kon Otto Johan Knappert en zijn knecht verlof geven en per maand
betalen.
Nr. 895

FOLIO:

314v

DATUM:

13 augustus 1545

-Van Jacop van den Veen.
Johan Thonysz getuigt dat onlangs de eerzame Egbert ten Bossch tegen hem gezegd heeft dat Jutte
Cluppers, haar man of familielid aan Jacop van den Veen, zij binnen veertien dagen geld wilde geven
zonder onderpand of rechtsvordering en wilde dat Jacop dit zou aan zeggen en veertien dagen uitstel
wilde geven om te betalen.
Nr. 896

FOLIO:

315

DATUM:

13 augustus 1545

-Van Johan van Bommelen.
Johan van Olst, gedaagd namens Johan van Bommelen, getuigt dat hij zich niet herinnert dat Johan
van Bommelen en Alyt Reaels echtelieden zijn geweest, publiekelijk noch in het geheim. Alyt heeft
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hem evenmin ooit te kennen gegeven dat zij de gerechtelijke bekentenis wilde herroepen die zij had
afgelegd voor twee Schepenen, dat Johan van Bommelen niet haar echtgenoot is geweest.
Bij het kerkgericht, veertien dagen voor haar dood, heeft Alyt hem gevraagd of zij haar verklaring kon
herroepen, zoals hij gemeld heeft in zijn getuigenis t.b.v. Jacop Louwe. Hij meldt dat zij hem niet heeft
gezegd wat zij verklaard heeft aan de twee Schepenen over deze kwestie, zodat getuige niets met
zekerheid kan zeggen.
Nr. 897

FOLIO:

315

DATUM:

13 augustus 1545

-Van Willem Volckertsz en Maurys Weber.
Herman Brouwer en Johan Wernarstz getuigen dat in de week voor Palmzondag Willem Volckertsz bij
Herman Brouwer is gekomen en zei dat hij bij Maurys Weber in huis een kuip met drab heeft
gevonden, waaruit hij concludeerde dat Maurys meer gebrouwen had dan de 5 mud mout waarvoor hij
accijns had betaald. Zij melden dat ze de kuip met drab niet gezien hebben.
[ nog een getuigenis van Herman Brouwer op 1 september ]
Johan van den Berghe getuigt dat lang geleden Willem Volckertsz bij hem kwam en zei voor de deur
van Dirick, de zoon van Lange Jan, dat hij aan Maurys had gevraagd hoeveel er gebrouwen was en
hoeveel hij had gestort van de mout en dat getuige antwoordde dat hij dat niet wist, omdat het mout al
gestort was en onder water gezet, voordat hij bij Mayrys kwam. Hij meldt dat hij Maurys zo goed
mogelijk geholpen heeft en daarna is weggegaan.
Nr. 898

FOLIO:

315v

DATUM:

17 augustus 1545

-Van Jochum van Mullem.
Johan Suere en Peter Vriese getuigen dat zij een tijd geleden aanwezig zijn geweest bij Peter Vriese,
waar zij gehoord hebben dat Jochem van Mullem aan zijn oudste broer vroeg in aanwezigheid van zijn
jongste broer hoeveel geld hij uit de tas van zijn overleden vader had gehaald. De oudste broer
antwoordde dat het 2 keizerskronen, 1 gouden kroon, 1 ph.g., 1 Hoornsgulden en 5 stuiver Brabants
was.
N.B. de getuigenis van Geert Borchertsz tegen Evert van den Grave, afgelegd op 19
augustus, is geregistreerd op het derde blad hier navolgend.
Nr. 899

FOLIO:

316

DATUM:

19 augustus 1545

-Van Henrick van Diesholt.
Gysbert Hermensz getuigt dat hij een tijd geleden aanwezig is geweest in Kampen bij Henrick van
Diesholt, waar terzelfdertijd priester Roeloff, pastoor van Giethoorn, beloofde aan Henrick 2 g.g. te
betalen omdat hij voor de pastoor een os had geweid op zijn land in Genemuiden. Hij zou het betalen
boven de normale onkosten van het land in kwestie. Hij meldt tevens dat hij op verzoek van Henrick
pastoor Roeloff afgelopen Vastenavond hiervoor heeft gemaand.
Nr. 900

FOLIO:

316

DATUM:

20 augustus 1545

-Van het Welle geld in Deventer.
Thys van Heel, oud ongeveer 60 jaar, getuigt dat hij al voor 1510 als schippersknecht gevaren heeft in
Deventer bij Johan van Dorsten en hem is nooit Welle geld gevraagd, hij is altijd vrij gepasseerd.
Wernart Jansz, oud ongeveer 70 jaar, getuigt dat hij meer dan 32 jaar vanaf Kampen op Deventer
heeft gevaren en hij heeft nooit Welle geld gegeven noch heeft men het van hem gevraagd, dan
alleen over goederen van onbekende mensen, daar heeft hij voor moeten betalen.
Koopman Henrijck van Heerde, oud ongeveer 60 jaar en Gheert Abbesz, oud ongeveer 61 jaar,
melden dat zij meer dan 30 jaar gevaren hebben op Deventer en van hen is nooit Welle geld geëist
voor enige goederen noch brandhout dan alleen van timmerhout.
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Peter van Wieringen, oud ongeveer 50 jaar, getuigt dat hij wel 100 meter brandhout of zo heeft
geladen in Deventer en dat hem nooit Welle geld is gevraagd.
Nr. 901

FOLIO:

316v

DATUM:

21 augustus 1545

-Van Reyner de Weert uit Vaessen en de gezellen van Heyn Goessensz.
Andrees Tymmerman en Loy Robertsz getuigen dat zij zich goed herinneren dat zij tussen mei en
Pinksteren aanwezig zijn geweest in een bos bij de Rosengaarde, toebehorend aan Oloff Bentynck,
waar zij 100 stammen met een houw en rood krijt gemerkt hebben; daarna heeft Mauritius Nibar ook
100 stammen gemerkt met rood krijt dat hij van hen, getuigen, leende en met twee houwen. Getuigen
weten niet waar Nibar met Reyner de Weert uit Vaessen en de maatschap van Heyn Goessensz naar
toe gevaren zijn na de koop, maar Loy weet dat beide partijen daar een certificaat van hebben.
Nr. 902

FOLIO:

317

DATUM:

21 augustus 1545

-Van Joachym Dyrcksz en Cunne Zure.
Egbert Geerlochsz en Henrick Jansz getuigen dat zij beiden bij Joachym Dyrcksz waren ongeveer
twee of drie dagen voor St. Jan, Midzomer, waar Joachym gekocht had van Cunne Zure wollen
garens voor 20 keizersgulden. Cunne beloofde in handen van beide getuigen dat zij Joachym Dyrcksz
zou vrijwaren als er problemen kwamen, maar dan moest hij haar wel toestaan dat hij even geduld
moest hebben. Joachym was daar tevreden mee.
Nr. 903

FOLIO:

317

DATUM:

21 augustus 1545

-Tussen Geesken Lenaerts en Peter Wernantsz.
Mr Jacop Maeler en Cornelis van Voorst getuigen dat zij onlangs als gildemeesters van het St. Lucas
gilde in de H. Geest [Gasthuis] geweest zijn, waar zij Peter Wernantsz gevraagd hebben of hij
genegen was hen te informeren over de onenigheid tussen hem en Geesken Lenaerts over haar zoon
Henrijck, zoals zij als gildemeesters deden met hun gildebroeders met hun knechten. Hij wilde dat wel
doen, maar volgens zijn charter. Toen getuigen het charter hadden gehoord en geconstateerd hadden
dat zekere artikelen en voorwaarden tegenstrijdig waren met hun eigen regels, hebben zij geantwoord
dat zij hem niet konden helpen. Hij moest maar naar de rechtbank gaan.
Folio 317v is leeg
Nr. 904

FOLIO:

318

DATUM:

19 augustus 1545

-Artikelen waarop mr Aelt Winter als coniuncta persona [verbonden aan ] van zijn broer Gheert
Borchertsz wil dat de personen die hij heeft gedagvaard, onderzocht worden.
1. Op 09-01-1545 bij Gheert Bochertsz thuis, toen er gesproken zou worden over het overdragen
van de inventaris, heeft Evert van den Grave een uitspraak gedaan waarin hij god dankte dat
de tijd eindelijk gekomen was om openlijk uit te spreken hoe oneerlijk, onheus en bedrieglijk
Gheert en zijn broer mr Aelt Winter hem behandeld hadden.
2. Dat Evert van den Grave, toen men de inventaris las, zonder tegenspraak van Gheert
Borchertsz of mr Aelt Winter, het bedrag van de inkomsten en winsten zo klein mogelijk hield
en het bedrag van de lasten en uitgaven zo hoog mogelijk maakte.
3. Dat Johan Kruyse, die dit merkte, toen zei dat hij dit niet kon begrijpen en dat ieder die recht
had op een erfenis, het tegenovergestelde behoorde te doen.
4. Dat Evert van den Grave daarop antwoordde dat Johan Kruse het niet begreep en dat hij
waarschijnlijk iets anders in de zin had.
5. Dat Evert van den Grave, toen men begreep dat de kosten hoger waren dan de baten, zei dat
men daaruit wel kon zien hoe oneerlijk met hem bij de inventarisatie gehandeld werd,
aangezien Gheert hem eerder bij een moetsoen nog 1000 gulden had willen toekennen.
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6. Dat daarna door mr Aelt Winter geantwoord werd, dat in de tijd dat de vriendschap tussen
Gheert Borchertsz, zijn broer en Agatha van den Grave met haar kinderen van dien aard was,
dat Gheert daar niet op lette, wat hij hem kwalijk nam. Dat Bathe, de zuster van Evert, de
sleutel van zijn broeders kantoor had of beloofd was en dat Gheert Borchertsz daar geen
schade door leed.
7. Dat Evert van den Grave wilde dat er scherper werd toegezien; hij wilde aantonen met de
inventaris hoe oneerlijk en bedriegelijk Gheert Borchertsz en mr Aelt Winter hem behandeld
hadden; hij toonde 6 of 7 artikelen uit de inventaris en weerlegde deze met ettelijke
geschriften, registers en rekeningen; sommigen waren geschreven door mr Henrick Buest,
andere door Claes Kroeser of Gheert Borchertsz. Hij liet dit zien aan de commissarissen en
familieleden van beide zijden zodat zij de handschriften konden herkennen.
8. Dat Evert van den Grave hierna gezegd heeft zonder enige distinctie, tegen de aanwezigen
dat ze de handschriften herkenden en dat hij daarmee bewees dat hij door Gheert en mr Aelt
slecht behandel was.
9. Dat Evert daarna zei dat hij, omdat het al laat was, tussen 7 en 8 uur van de avond, ’s
anderendaags nog wat andere zaken wilde bespreken.
10. Dat mr Aelt Winter daarop antwoordde dat hij hoopte dat men daarvan de waarheid nooit
meer zou kunnen achterhalen.
11. Dat Gheert Borchertsz daar ook op zei dat als hij straks in bed lag en zich niet kon uiten zoals
hij dat over een tijdje wel zou kunnen, dan men hem voor de wereld wel mag beschamen,
maar niet voor God.
12. Dat de volgende dag, 10 januari, Evert van den Grave en zijn familie in de zaal bleven zitten
zonder tijdens de hele voormiddag bij Gheert Borchertsz of diens familie te komen; maar toen
men het reces had vastgesteld en ieder zijns weegs kon gaan, en dat Evert van den Grave en
zijn adviseurs niet gezien of gehoord hebben wat de commissarissen met Gheert Borchertsz,
mr Aelt en de adviseurs die ochtend hebben getoond en besproken.
13. Dat de vier commissarissen, toen ze in de kamer kwamen bij Gheert Borchertsz en
familieleden, zeiden dat ze zelf iets bedacht hadden om met elkaar tot een vergelijk te komen
en verder geen vuil te spuien; dat er bepaalde grote sommen geld, van 5 of 6 duizend gulden,
uit de inventaris verdwenen waren, waarvan zij het bewijs gezien hebben. Zij wisten zeker dat
de familie van Gheert Borchertsz daar slechts tegen in kon brengen, dat Gheert een inventaris
zou geven van al zijn bezittingen en zou refereren aan de eed die hij had afgelegd en dat je
beter goederen kon verliezen dan je eer.
14. Dat de familie en adviseurs van Gheert, toen ze dit hoorden, perplex waren en met Gheert
gingen overleggen.
15. Dat na hun beraad de commissarissen antwoordden dat Gheert, zoals hij verklaard had, niet
van plan was zo’n inventaris te geven en dat het ook niet doenlijk was; men kon hem beter
voor de wereld te schande maken dan voor God.
16. Dat de commissarissen daarop reageerden door te zeggen dat zij geen andere manier zagen
om in der minne de zaak op te lossen.
17. Dat nadat de commissarissen de kamer hadden verlaten, de familie van Gheert, nog steeds
perplex, na veel geharrewar, belooft aan de commissarissen dat Gheert een inventaris van
zijn toenmalige bezittingen zal inleveren, met in acht name van de sententien die door de
Raad van Kampen zijn uitgesproken.
18. Dat de commissarissen daarop antwoordden toen zij dit overbrachten aan Evert, dat dit hun
eigen keuze was.
19. Dat ook sommige commissarissen zeiden dat Evert zou profiteren van de inventaris als hij niet
half/half zou delen.
20. Dat daarop door de familie en adviseurs van Gheert ten antwoord gegeven wordt dat Gheert
de inventaris niet wil geven om een scheiding te maken, maar alleen als een manier om te
zaak op te lossen.
21. Dat de commissarissen, vernemend dat zij geen andere reactie kregen van de familie van
Gheert Borchertsz, wilden dat men hen de zaak zou overdragen, zij wilden een reces [
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overeenkomst ] tussen de partijen bewerkstelligen. Er van uitgaande dat Gheert altijd vooruit

22.

23.

24.
25.

26.
27.

zou krijgen alle donaties en legaten hem bij huwelijkse voorwaarden en testament gegeven,
alle geschenken door anderen gedaan, alle pensioenen die hij verkregen heeft; om de
vriendschap niet te verhinderen, wilden zij dit niet zo expliciet in het reces vermelden.
Dat de familie van Gheert geantwoord heeft dat dat niet nodig was, omdat alles al lang
geleden was toegekend, dat daarom de clausule in het reces moet zijn: ‘indien hierdoor de
kwestie van de vriendschap niet gevonden wordt’, (wat God verhindere) en beide partijen
behouden hun rechten.
Dat er nooit melding wordt gemaakt in aanwezigheid van de commissarissen, dat Gheert en
mr Aelt zich niet mogen verantwoorden omdat hun zaken niet zo oneerlijk zijn behandeld als
aan Evert van den Grave was gezegd.
Dat het reces toen door de commissarissen gemaakt werd.
Dat daarna mr Aelt namens zijn broer Gheert Borchertsz aan de commissarissen heeft
verzocht om er voor te zorgen dat Evert van den Grave alle artikelen in handen kreeg, zoals
hij met de inventaris indertijd van Gheert Borchertsz had ontvangen, zodat Gheert zich kon
verantwoorden.
Dat Evert daarop zei dat hem aangeraden was dit niet te doen en het daarom niet wilde
geven.
Dat Evert tenslotte bij deze schrifturen ettelijke bewijzen heeft ingeleverd die hij de
commissarissen op 9 januari heeft getoond en waarmee hij de inventaris van Gheert
verkregen heeft en dat hij bovendien een reden had die hij niet wilde mededelen, maar die
sommige commissarissen en de secretaris, mr Cornelis Meeus, wel kenden.

Nr. 905

FOLIO:

320v

DATUM:

19 augustus 1545

-Priester Berent ter Beckhorst is niet verplicht de eed af te leggen.
Johan Kroese, Herman Borchertsz, Jochum van Mullem en mr Dubbelt, organist, gedaagd namens mr
Aelt Winter, melden dat hen gevraagd is, zonder de eed af te leggen, hun getuigenis te doen over de
artikelen. Zij hebben gezegd, nadat de artikelen waren voorgelezen op de plaats in de artikelen
vermeld, dat zij niet zeker weten dat genoemde personen zulke woorden hebben gesproken zoals
geschreven staat. Zij weten evenmin de uiterste datum, terwijl deze zeker is genoemd aan Johan
Kroese en mr Dubbelt de organist.
Nr. 906

FOLIO:

321

DATUM:

19 augustus 1545

-Op grond van deze artikelen zal men de personen die mr Aelt Winter als coniuncta persona van
Gheert Borchertsz heeft laten dagen, examineren.
1. Dat op 11-03-1544 bij Gheert Borchertsz thuis, mr Aelt Winter met zijn adviseurs openlijk heeft
gevraagd aan Evert van den Grave of hij de artikelen, waarmee hij eertijds heeft willen
bewijzen hoe oneerlijk Gheert gehandeld had bij het overgeven van de eerste inventaris, wilde
openen in aanwezigheid van de familie, tenzij Gheert hem daarvan mocht weerhouden. Hij
werd geacht zich te verantwoorden voor alle woorden en beschuldigingen die gedaan waren.
2. Dat Evert van den Grave, na intern beraad, heeft laten antwoorden door mr Hermen Knoppert
dat Evert toen meende geen enkele verantwoording te ontvangen, dat hij zich puur en alleen
hield aan het reces en dat dus de inventaris aan hem behoorde te worden overgedragen.
3. Dat daarna door de familie van Gheert gezegd werd dat de inventaris klaar lag om
overgedragen te worden zodra de verantwoording had plaats gevonden, omdat men toen niet
anders wist dan dat men verplicht was dat te doen.
4. Dat Evert daar niets van heeft willen horen.
5. Dat daardoor de adviseurs van Gheert Borchertsz de commissarissen, als
belangenbehartigers van de rechtsgang, hebben gevraagd, of zij de verontschuldiging van
Gheert in aanwezigheid van Evert van den Grave met de zijnen, wilden aanhoren, zoals zij

197

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

ook gedaan hadden bij de beschuldigingen aan het adres van Gheert en mr Aelt, zodat men
begreep en wist hoe kwalijk Evert Gheert en mr Aelt had beschuldigd.
Dat de commissarissen antwoordden bij monde van Henrick Kuynretorff dat zij er niet zaten
als rechters, maar als gezonden van de Raad, om te zien en te horen of er onenigheid
bestond tussen de partijen en daarbij in der minne te handelen.
Dat daarna Gheert Borchertsz van de familie ten antwoord kreeg dat het niet mocht gebeuren
dat hij voor de commissarissen en familie de redenen van rechtszuivering verklaarde en zijn
goede naam moest beschermen alvorens de scheiding was gemaakt. Hij stelde voor zich te
willen zuiveren voor de Raad en als dat niet genoeg was, ook voor de Stadhouder of beide
gemeenten, waar naar het schijnt zijn eer en naam het meest te schande waren gemaakt,
zodat de Raad hem onwaardig achtte en Evert als waardige persoon weer wilde in schakelen.
Dat toen de familie en adviseurs van Gheert Borchertsz ook zeiden dat Gheert, als hij zich niet
wilde verantwoorden, een onmens was en dat niemand voor hem in wilde staan en dat hij
gehandeld had als een oneerlijke man.
Dat Evert daarop reageerde door te zeggen dat het ver gezocht was dat hij zijn lieve zwager
zou hebben uitgescholden.
Dat, als de commissarissen en familieleden toen de woorden van Evert in twijfel hadden
getrokken, zij nu konden bewijzen dat Evert die woorden wel gesproken had.
Dat, toen Engelbert van Ensz, rentmeester van Salland, namens de keizer ook zei hoe
Gheerts naam en faam niet alleen binnen Kampen, maar ook in Zwolle en Deventer gekrenkt
was, wat eventueel ook bewezen kon worden.
Dat Knoppert daar op zei dat het niet door hem was gebeurd, want hij hield Gheert Borchertsz
voor een vroom en deugdzaam man.
Dat, toen de commissarissen begonnen de familie van Gheert te overreden de inventaris over
te dragen, de familie genegen was dit te doen aan de commissarissen en mits alles verzegeld
zou blijven totdat Gheert zijn verantwoording had afgelegd, zoals hij van begin af aan bereid
was te doen.
Dat alle commissarissen vóór in de zaal de familie van Gheert zeer bewerkte om de inventaris
over te dragen; er werd geantwoord dat het ondoenlijk was omdat zij al vaker door Evert van
den Grave bedrogen waren, zoals blijkt uit het concept van de moetsoen, die Evert had
helpen maken en die door zijn familie was bezegeld en dit alles namens zijn moeder, zoals hij
getuigd heeft maar zonder haar toestemming, daarom wilde hij zo graag gevolmachtigde zijn.
Dat daarop de commissarissen inbrachten dat zij dat vast en zeker wisten.
Dat de familie van Gheert Borchertsz daarop antwoordde dat zij door het aandringen van de
commissarissen zich ook bedrogen voelde. In het reces dat afgelopen 1 januari was
opgesteld, stond welke middelen en redenen er waren voor de familie van Gheert om bij Evert
van den Grave de inventaris van Gheert te toe te kennen, terwijl er wel 5 of 6 duizend gulden
verzwegen waren, waarmee hun naam en faam aangetast werd, wat door de familie van
Gheert geheel anders werd ervaren en dat Evert dit nooit meer zou kunnen bewijzen. Daarom
waren zij niet van plan de inventaris van al zijn goederen over te dragen.
Dat de commissarissen daarop antwoordden dat het waar was wat zij bij Evert gehoord en
gezien hadden, dat ze door hem bedrogen waren en dat zij toen de familie van Gheert
bedrogen hadden, wat zij niet konden herstellen.
Dat de familie en de adviseurs van Gheert van de commissarissen wilden dat zij, als zij in de
kamer kwamen, dezelfde woorden over het bedrog wilden herhalen voor de secretaris, die ze
zou noteren.
Dat de commissarissen antwoordden dat ze dat wel wilden doen.
Dat toen een van de commissarissen, Morrhe, zich bedacht en zei dat het woord ‘bedrogen ‘
gevolgen zou hebben en dat de andere commissarissen het wilden wijzigen, toen ze van de
kamer naar de zaal gingen.
Dat daarna de commissarissen veel voorstellen deden om zowel het reces als de inventaris
over te dragen.
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22. Dat de familie van Gheert tot de conclusie kwam dat ze bereid waren de inventaris over te
dragen, zodra Gheert zijn gerechtelijke zuivering had gekregen en zijn goede naam in ere was
hersteld. Als Evert de zuivering en verantwoording van Gheert op 11 maart niet zou bijwonen,
moest hij de vrijdag erna beloven aan de commissarissen dat hij niet meer over de zaak zou
spreken.
23. Dat de familie van Gheert openlijk protesteerde dat tegen deze voorwaarden en vroegen de
inventaris over te dragen.
24. Dat genoemde familie ook wilde dat de commissarissen aandacht aan deze woorden en
protesten besteedden en dat de secretaris hiervan een aantekening zou maken.
25. Dat Evert van den Grave slechts handtasting met de commissarissen wilde doen als hij de
zuivering op de daartoe bestemde dag wilde horen en dat hij de boetedoening niet wilde
accepteren.
26. Dat de rentmeester van Salland tegen de commissarissen zei dat hij verbaasd was dat Evert
handtasting wilde doen, omdat het meer zegt dan een boetedoening. Hij wist daar niets op te
zeggen en verwachtte dat er een uitweg zou worden gezocht.
27. Dat de commissarissen zagen dat partijen niet tot overeenstemming konden komen en dat het
laat was; ze zijn beiden uiteen gegaan.
Nr. 907

FOLIO:

323v

DATUM:

19 augustus 1545

-Priester Berent ter Berckhorst, niet genoodzaakt de eed af te leggen,
Johan Kroese, Herman Borchertsz, Jochum van Mullem, mr Dubbelt Organist, Arent toe Boecop,
Henrick van Wilssem, Claes Ygerman en Claes van Rijssen, gedagvaart t.b.v. mr Aelt Winter,
getuigen dat zij genegen zijn hun eed af te leggen en hun getuigenis te doen over bovenstaande
artikelen; dit hebben zij de personen in kwestie, na voorlezing van de artikelen, ook gezegd. Zij weten
niet zeker of de gebruikte woorden ook in werkelijkheid gebruikt zijn en melden dat zij niet weten
wanneer de zuiveringsdag is, maar Johan Kroese en mr Dubbelt Organist wel degelijk.
Priester Berent laat aantekenen dat de artikelen nr 17, 18, 19 en 20 hem niet bekend zijn, omdat hij er
niet bij is geweest.
Nr. 908

FOLIO:

324v

DATUM:

25 augustus 1545

-Van Henrick van Cleeff.
Bartolt Raemaecker en Berent Raemaecker getuigen dat zij in de afgelopen week van Henrick van
Cleeff 28 stel naafhout gekocht hebben en 2 stukken van 9 ‘hoofden’, wat geen koopmansgoed is. Zij
hebben het hout in ontvangst genomen in de juiste maat die Henrick van Cleeff nu meegebracht heeft.
Zij melden dat alles het hout is dat Henrijck van deze reis hier naar de Welle van Kampen heeft
meegebracht.
Nr. 909

FOLIO:

324v

DATUM:

26 augustus 1545

-Van Marrygen van Zutphen.
Alyt, de weduwe van Johan Glauwe, Geertruyt, de vrouw van Peter van Nuys, getuigen dat Marrygen
van Zutphen, nu wonend in Sneek, een zekere tijd bij hen gewoond en gediend heeft als
dienstmaagd. Dat zij ongeveer anderhalf jaar geleden uit Kampen is vertrokken en getuigen weten
goed dat Marrygen, in de tijd dat ze hier werkte, goed gezond was en geen gebrek had.
Tryne Wynolt uit Deventer getuigt dat zij Marrygen wel 10 of 12 jaar gekend heeft en dat zij nooit enige
ziekte heeft gemerkt.
Nr. 910

FOLIO:

325

DATUM:

-Van Maurys Nybers.
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26 augustus 1545

Mr Henrijck van Amedonck, chirurgijn, is bereid met zijn eed te bevestigen, t.b.v. Alyt Hermensdr, dat
hij in de tijd dat Alyt bij Geert Nybers woonde, medicijnen en drankjes heeft gegeven aan de vrouw
van Gheert tegen de pokken; en toen hij haar zei dat het om pokken ging, nam zij een andere
heelmeester uit Nijmegen.
Actum 5 augustus 1545 voor de lage rechtbank.
Nr.911

FOLIO:

325

DATUM:

27 augustus 1545

-Van Griete Hansz.
Peter Willemsz en Peter Jansz getuigen dat Broesten Maesz, nu wonend in Gorkum, die ongeveer
twee jaar geleden hier in Kampen bij Griete Hansz een kind heeft verwekt, hier nu in levende lijve is
en vanwege het overlijden van de vader, naar Gorkum is vertrokken.
Nr. 912

FOLIO:

325

DATUM:

1 september 1545

Claes Coepsz getuigt dat hij in de tijd dat hij de moutaccijns van de stad gemijnd had, de brouwers
toestond, omdat er niet veel mout te krijgen was, dat zij mochten reizen naar Genemuiden voor gerst
en twee mud haver, alleen in zijn periode maar niet langer, omdat het buiten zijn competentie viel,
daarom heeft hij het ook aan Maurys in zijn maand gegund.
Nr. 913

FOLIO:

325v

DATUM:

27 augustus 1545

Geerloff Henrijcxsz getuigt dat Egbert te Boecop hem in de afgelopen vasten opgedragen heeft met
zijn gezel Geert Henrijxsz hout te hakken, dat de weduwen van mr Johan Wolff doctor en van Johan
van de Vecht hadden staan achter de Zandberg. Hij meldt dat hij het hout gehakt en gebundeld heeft
op 12 palmen dikte, die aan de kant 13 deden, zoals het door Egbert besteld was. Hij meldt dat het
goed hout was om te steken.
Geert Henrijcksz getuigt dat hij het hout heeft helpen bundelen en hakken op 12 palmen zoals boven
vermeld.
Nr. 914

FOLIO:

325v

DATUM:

1 september 1545

-Van Zwarte Berent.
Hans Meyer getuigt dat hij afgelopen zaterdag op de Vismarkt stond bij Henrijck Jacopsz die zalm te
koop aanbood, waar Zwarte Berent bij zat. Hij hoorde dat Arent Goosensz, wever, vroeg aan Zwarte
Berent of hij de vis verkocht, waarop Zwarte Berent antwoordde dat hij geen marktmeester noch visser
was. De wever zei dat Berent een oude verrader was, die hij 10 jaar geleden dood had moeten slaan
en dat hij het hem allang betaald had moeten zetten. Hij ging naar de poort en omdat Zwarte Berent
op stond om weer aan de slag te gaan, riep de wever dat hij moest komen, noemde hem: rode dief.
Zwarte Berent liep normaal langs de straat en deed niets bijzonders. De wever werd via de
warmoesmarkt naar huis gebracht, hij was nogal dronken.
Henrijck Jacopsz en Henrijck van Wije getuigen zoals boven en melden dat de wever tegen Zwarte
Berent zei dat hij een oude Judas was en als hij hem 8 of 10 jaar geleden had doodgeslagen, dan was
dat om het hem betaald te zetten.
Zij hebben hem in de poort niets horen zeggen.
Nr. 915

FOLIO:

326

DATUM:

1 september 1545

-Van het gevecht tussen Wolter Petersz en Rembolt Bisscop.
Johan Petersz getuigt dat hij gisteren op de steiger gezien en gehoord heeft dat Wolter Petersz, nadat
zij samen enigszins getwist hadden, Rembolt Bisscop met een mes in zijn rechterarm stak en dat
Rembolt terzelfdertijd ook een opsteker in de hand had en naar Wolter uithaalde, maar hem niet
raakte. Dit getuigt Johan.
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Henrick Bartoltsz op het Tolhuis getuigt dat hij eerst zag dat Rembolt zijn mes had getrokken en nadat
zij veel geredetwist hadden, dat Wolter hem met een opsteker of een broodmes in zijn rechter arm
stak. Rembolt stak ook naar Wolter maar raakte hem niet.
Nr. 916

FOLIO:

326v

DATUM:

2 september 1545

-Van Griete Pots en Arent Messemaker.
Alyt Vrije getuigt dat ongeveer veertien dagen geleden Arent Messemaker en Griete Pots in haar
vensterbank zaten en dat Alyt hoorde dat Arent aan Griete vroeg of ze de woorden die ze over zijn
vrouw had gesproken, nog meende. Toen Griete hierop bevestigend had geantwoord, zag getuige dat
Arent Griete met zijn vuisten sloeg.
Alyt Schhroers getuigt dat zij op straat stond en hoorde dat Alyt Vrije naar Griete riep dat ze weg
moest lopen. Toen zag zij dat Arent Messemaker Griete op de grond had geworpen en haar sloeg met
zijn vuisten.
Wendele Willems getuigt zoals Alyt Schroers.
Nr. 917

FOLIO:

326v

DATUM:

2 september 1545

-Van Goosen Stadthalder.
Herman Claesz getuigt dat hij kort geleden ’s nachts tussen 11 en 12 uur veel lawaai hoorde op straat
voor de Boedelstoren. Toen het weer stil werd, hoorde hij dat Goosen Stadthalder zei dat hij daar op
wacht stond en dat, als hij voor de Toren had gestaan, ze hem zouden hebben geslagen of
aangevallen zoals nu. De mensen uit de toren kwamen naar buiten en sloegen naar Goosen. Deze
heeft zich verweerd en de zoon van Dirrick Loeren, Wessel, verwond.
Kerstken Gysen getuigt dat hij die avond voor zijn deur zat en gezien heeft dat niemand graag voor
zijn deur bleef zitten, omdat uit de Boedelstoren de hele avond met stenen werd gegooid en getuigen
naar binnen moesten gaan. Daarna is Goosen Stadthalder gekomen die zijn wacht liep. Getuige heeft
gehoord dat Goosen zei dat hij rustig zijn wacht wilde lopen; getuige meldt dat zij daarop met elkaar
op de vuist zijn gegaan.
Nr. 918

FOLIO:

327

DATUM:

5 september 1545

Johan Zure getuigt dat het handschrift over de 800 rondvis anno 1545 de avond voor St Agnete
geschreven door Alffert van den Veen, met de andere wijnkopers …. [ niet leesbaar ] te wegen.
Albert Willemsz, Willem van Campen en Thonys Lyffertsz getuigen ook dat de koop zoals het
handschrift vermeld, heeft plaats gehad; dat Alffert de vis heeft ontvangen, maar Albert Willemsz is
niet op de hoogte van de levering, want hij was er toen niet bij; de andere drie kennen het handschrift
niet.
Nr. 919

FOLIO:

327

DATUM:

5 september 1545

Claes Coepsz getuigt dat de koop van de vis heeft plaats gevonden zoals in het handschrift staat
vermeld. Alffert van den Veen heeft getuige 100 pond vis geboden op zijn reis naar Rome, want
getuige wilde op zo’n aanzegging niet ingaan.
Nr. 920

FOLIO:

327v

DATUM:

7 september 1545

-Van Dyrck Jansz en Eefze.
Coen Ross, Johan van Zwolle, Willem van Venloe, Luytken van Zutphen en Willem Kroese getuigen
dat zij aanwezig zijn geweest en gezien en gehoord hebben dat Eefze in de Morresteeg een spinrok in
haar hand had en dat het leek alsof zij Dyrck Jansz of zijn knecht daarmee wilde slaan. Dyrck haalde
de spinrok uit haar hand zodat er niet geslagen kon worden. Eefze schold Dyrck uit voor dief, schelm
en verrader.
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Nr. 921

FOLIO:

327v

DATUM:

7 september 1545

-Tussen joffer Jacop van den Veen en Albert van Herick.
Henrijck Claesz getuigt dat hij een tijd geleden voor zijn deur stond en heeft gehoord en gezien dat
joffer Jacop van den Veen tegen Albert van Herick zei dat hij haar man geen vis moest leveren omdat
zij het niet wilde betalen. Hij antwoordde dat zij hem een paar hosen [ broek ] moest geven en
schoenen en dat hij de vis voor zichzelf hield. De joffer antwoordde dat hij geen vierendeel kreeg.
Nr. 922

FOLIO:

328

DATUM:

9 september 1545

Assele Jans en zoon Henrick Jansz en Hadewych Arents getuigen dat zij zich goed herinneren dat
Johan Slotemaker en wijlen zijn vrouw Eefze elkaar volgens stadsrecht nagelaten hadden een
Schepenbrief (of kopie) die zij hebben horen voorlezen, waarin stond dat de langstlevende van hen
beiden alles zou krijgen wat zij bezaten, om daar naar eigen inzicht mee te handelen. Als de
langstlevende zou overlijden, zou alles naar de armen gaan.
Nr. 923

FOLIO:

328

DATUM:

19 juni 1545

Wolter Petersz, gedaagd door de stad, getuigt dat hij afgelopen donderdagavond, toen hij naar Lingen
zou rijden zoals hij ingehuurd was door Frans Touslager en Thys van Hal, een steur en acht zalmen
meegenomen heeft, aangeleverd door Berent die bij Cloppenburch woont en nog twee of drie andere
vissers, van wie hij de namen niet kent; volgens hem was Jan Boghersz een van hen.
Thoenys Styp getuigt bij zijn eedsaflegging dat dat hij afgelopen donderdag een steur en 8 zalmen,
die hij gekocht had van Jan de stadsvisser, heeft ingeladen op de wagen van Wolter Petersz bij
Nateers. [ akte is doorgehaald ]
Nr. 924

FOLIO:

328v

DATUM:

7 september 1545

-Van Peter Jansz.
Johan Gerrytsz, Peter Baeck, Jacob Jansz en Egbert Petersz getuigen dat zij samen aanwezig zijn
geweest bij Ryklant Eggersz aan de Zwartendijk ongeveer twee jaar geleden. Zij hebben daar horen
zeggen door Rykland, ziek in bed liggend, dat hij aan zijn dochter Griete de helft van zijn goederen,
huis, hof en hooiberg met alle toebehoren zou geven, waarmee zij mag doen wat zij wil. Aan zijn zoon
Johan heeft hij n.l. 100 ph.g. gegeven, waarvan hij niets heeft teruggekregen; daarom krijgt zijn
dochter de helft van alles zodat hij er zelf vrede mee heeft.
Nr. 925

FOLIO:

329

DATUM:

9 september 1545

-Tussen Jan Scaep en Willem op Hoeberinck.
Johan Rijckmans getuigt dat hij in 1543 aanwezig is geweest in Deventer bij Johan Scaep, waar
Willem, zijn meier genaamd op Hoeberinck, het erf van Johan weer huurde voor zes jaar zonder de
mogelijkheid tot opzegging. Hij zou daar jaarlijks voor betalen 2 voeder turf, 1 voeder van het beste en
1 van de dagelijkse turf, 1 varken van een jaar, 2 stel hoenders, 1 paar snippen en 1 g.g. Willem zou
blijven zitten op het ‘gerwe’ volgens meiers recht.
Nr. 926

FOLIO:

329

DATUM:

9 september 1545

-Van Herman Brouwer.
Herman Brouwer die hier eerder in augustus heeft getuigd, meldt nu nog extra dat Willem Volkersz bij
Herman kwam en wilde dat hij met hem naar Maurys Nybars zou gaan om daar een kuip met drab te
bekijken. Herman antwoordde hierop dat hij dat niet van plan was omdat zij elkaars drab niet
controleerden.
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Nr. 927

FOLIO:

329v

DATUM:

9 september 1545

-Van Griete van Groll.
Claes Koejach, Claes Steenberch, Johan Vyncke en Frans Leyendecker getuigen dat zij goed weten
dat wijlen Albert van Groll die in Hoorn gestorven is, de broer is geweest van Griete van Groll, beiden
legaal geboren, want getuigen hebben bij hen in een buurschap gewoond. Zij melden verder dat zij
ook goed weten dat de moeder van de jongen, voor wie Jan Schep de erfenis regelde, al wel 15 jaar
geleden is gestorven. En Johan Schep is nooit, in vreugde noch verdriet, als lid van de maatschap bij
die familie geweest, zoals de ene maatschap zich gedraagt t.o.v. de andere.
Nr. 928

FOLIO:

329v

DATUM:

11 september 1545

-Van joffer Wolff.
Anthonis van Trier en Wendele, zijn zuster, getuigen dat zij hun overleden vader, Henrick van Trier,
vaak hebben horen zeggen, dat hij een huis gekocht had in de Geerstraat van der Aa, strekkend tot
achteraan zijn plaats, dat nu van joffer Wolff is. Hij had bedongen dat hij zijn waterafvoer achter door
het genoemde huis mocht leiden, uitkomende in de Geerstraat van der Aa.
Nr. 929

FOLIO:

330

DATUM:

14 september 1545

-Tussen Maurys Nyber en Claes Coepsz.
Johan inde Budde en Kaerle Brouwer getuigen dat in de tijd dat Claes Coepsz de moutaccijns
gepacht had, zij met hem overeen gekomen waren dat zij 2 mud haver zouden mogen verplaatsen
voor 1 mud mout, waarvoor zij hem tevreden gesteld hebben. Deze regeling is hen door Claes
Coepsz nooit opgezegd.
Nr. 930

FOLIO:

330

DATUM:

15 september 1545

-Van Jan Schep.
Hille Roberts en Geertgen Blanckers getuigen dat zij wijlen Tryne Jans wel gekend hebben, die een
zoon had genaamd Jan Albertsz, onlangs overleden. Zij melden dat zij goed weten dat Tryne en
Johan Schep familie waren en elkaar neef en nicht noemden. Als Johan iets te doen had met ‘leven
en dood’, kwam wijlen Tryne altijd langs zoals familie gewoon is. Zij getuigen ook dat zodra Tryne
gestorven was, haar man een andere vrouw nam en met het kind hier uit de stad vertrok. Johan
Schep heeft nooit kunnen horen of het kind in kwestie nog leefde. Onlangs heeft hij vernomen dat de
jongen hier in de Hagen overleden is, daarom heeft hij geen relatie meer met hem kunnen
onderhouden.
Geertgen Blanckers getuigt dat Johan Scollevancker, de grootvader van het kind, vaak heeft gezegd
dat als hij geen kinderen had gehad, dan zou Johan Schep zijn erfgenaam zijn.
Nr. 931

FOLIO:

330v

DATUM:

15 september 1545

-Tussen Ysbrant uit de Kuinre en Evert Jansz.
Johan Henrixsz getuigt dat hij afgelopen zaterdag aanwezig is geweest in Deventer in de Bisschop,
waar terzelfdertijd Evert Jansz aan Ysbrant uit de Kuinre zijn potschip wilde verkopen. Evert vroeg
voor het schip 200 ph.g. min 10 en Ysbrant bood 160 ph.g. Via bemiddeling kwamen zij op een prijs
van 170 ph.g., waarmee beiden tevreden waren. Zij deelden hun beslissing mee aan de zegslieden
die daarna hun uitspraak deden, n.l.175 ph.g. De zegslieden wilden dat Ysbrant voor de pot 145 ph.g.
zou betalen en daarbij aan de scheepstimmerman wat Evert hem nog schuldig was, waarvoor Ysbrant
drie jaar de tijd kreeg om dat af te rekenen.
Verder melden zij dat er besloten is dat Ysbrant het potschip van Evert direct in bezit zou krijgen en
Evert het potschip van Ysbrant. Ysbrant zou dus de vracht vervoeren die Evert had aangenomen en
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ingeladen op zijn kosten. Beide partijen hebben de uitspraak aangenomen en Ysbrant heeft 2 ph.g.
betaald voor de wijnkoop, waarvan hij Evert de 3e penning in mindering zou brengen.
Jacop Jansz getuigt dat hij bij de koop aanwezig is geweest en dat alles heeft plaats gevonden zoals
boven vermeld.
Lambert van Packbergen getuigt dat hij later in de herberg is gekomen en dat de mensen van de
wijnkoop gezegd hebben dat de koop heeft plaats gevonden zoals door Jacop Jansz is verteld.
Nr. 932

FOLIO:

331

DATUM:

16 september 1545

-Van de tol in Groningen.
Pilgrim , 80 oud, getuigt dat hij zijn koopmanschap een tijd lang heeft uitgeoefend in Groningen en dat
hij nooit enige tol heeft moeten betalen tot aan 1518. Toen werden hem zijn goederen afgenomen
voor de tol die de mensen uit Groningen hadden ingesteld. Getuige is daar naar de burgemeester
gegaan en heeft hem dit medegedeeld; de burgemeester vroeg hem voor die reis de tol te betalen.
Toen getuige weer thuis was, heeft hij zijn burgemeester de bezwaren over de tol te kennen gegeven
en de burgemeester zei dat de mensen van Groningen de dubbele tol moesten afschaffen en onze
burgers hun betaalde tol weer teruggeven.
Nr. 933

FOLIO:

331v

DATUM:

18 september 1545

-Tussen Claes Henrijxsz en Johan Jansz.
Berent Sloyer, Henrijck Martensz en Jochem Egbertsz getuigen dat zij afgelopen winter aanwezig zijn
geweest bij Berent Sloyer, waar zij gehoord en gezien hebben dat Johan Jansz van Claes Henrijxsz
voor het lopende jaar het Schrierschat huurde en een fuik achter het hoofd van Johan Brants voor 5½
lichte ponden.
Nr. 934

FOLIO:

332

DATUM:

18 september 1545

-Van Wicher op de molen van Johan Thonis.
Hans Meyer getuigt dat hij ongeveer twee maanden geleden op verzoek van Willem van Campen naar
de molen van Johan Thonis is gegaan, omdat Willem zei dat er mout lag waar geen accijns voor
betaald was. Toen hij op de molen kwam, heeft hij daar twee zakken zien staan waar mout in zat,
maar volgens de molenaar zat er gerst onder. Toen de molenaar mout had gemalen, had hij de steen
glad gemaakt en was het mout in de zak gekomen.
Nr. 935

FOLIO:

332

DATUM:

25 september 1545

-Tussen Jan Langerinck en Jan Hebelsz.
Edo Vriese, Geese, zijn vrouw en Tryn van Drienhusen getuigen dat zij buren zijn geweest van Johan
Langerinck in de steeg van wijlen Jan van der Vecht, waar zij gezien hebben dat het bier dat Johan
Langerinck gebrouwen had, in de goot liep omdat de kuip en de bak niet dicht waren, waardoor Johan
grote schade had. Hoewel Johan dit zijn huisbaas vaak had gezegd en Johan Hebelsz beloofd had dit
te verbeteren, is er niets gebeurd omdat het probleem met lappen niet was op te lossen.
Edo Vriese en zijn echtgenote getuigen dat zij ook gezien hebben dat de afvoerpijp van de brouwketel
op een middag eraf was gevallen, toen zij thuis zaten te eten waardoor het eten bedierf; als zij bij het
venster gezeten hadden, dan hadden zij wel een ongeluk kunnen krijgen.
Nr. 936

FOLIO:

332

DATUM:

25 september 1545

-Tussen Geert van Aemstell en Tsalinck van Slooten.
Joost Petersz getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden met zijn schuit hier aan de Welle heeft
gebracht 7500 stenen van Ditmers ticheler werk namens Geert van Aemstell. Toen hij de stenen bij
Tsalinck van Slooten had aangemeld, kwam Tsalinck erbij en heeft de stenen bekeken en gezegd dat
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hij ze niet wilde hebben. Getuige meldt verder dat er nog een potman uit Zwolle was die 8000 stenen
naar Tsalinck bracht, die hij evenmin wilde hebben.
Nr. 937

FOLIO:

332v

DATUM:

30 september 1545

-Van Tryne Willems.
Cornelis Gerrytsz getuigt dat hij omstreeks twee maanden geleden aanwezig is geweest in Kampen in
zijn huis, waar hij geholpen heeft de koop te sluiten tussen Tryne Willems en Jacop Goesden, wonend
in Zwolle, van 2 h.p. per jaar, gevestigd op Zwolle, die Tryne gekregen had van wijlen haar broer Jan
van Eybergen. Jacop Goesden zou Tryne daarvoor 10 g.g. eens geven en Jacop zou de 2 h.p. per
jaar krijgen en erfelijk behouden. Hierop heeft Tryne 2 kwarten bier voor de wijnkoop gegeven.
Lubbe, de vrouw van Cornelis Gerrytsz, getuigt dat zij in de buurt was en dat de koop heeft plaats
gevonden zoals gemeld.
Nr. 938

FOLIO:

332v

DATUM:

2 oktober 1545

-Van Griete van Venloe, de vrouw van Johan Troost uit Keulen.
Peter van Nuys getuigt dat hij zich nog goed herinnert dat op 06-08-1515 een moetsoen is gemaakt in
Zwolle tussen Johan Troost en Henrijck van Nymegen.
Getuige heeft van Johan gehoord dat hij daarop twee ossen ontvangen heeft en meer niet. Getuige
meldt dat hij in 1539 in de stad Keulen bij Johan geweest is, waar hij en wijlen zijn vrouw zeiden dat ze
nog steeds 100 g.g. tegoed hadden van de moetsoen. Getuige meldde dat Henrijck van Nymegen in
Hattem was overleden en vroeg zich af waarom ze zo lang hadden gewacht. Johan antwoordde dat
het steeds oorlog was en wilde dat dit medegedeeld werd aan de weduwe van Henrijck in Hattem, wat
getuige ook heeft gedaan. De weduwe zei hem, al huilend, dat zij het zelf slecht zou kunnen betalen,
want de schuld is al veel eerder gemaakt dan dat zij met haar man getrouwd was.
Nr. 939

FOLIO:

333

DATUM:

7 oktober 1545

Alyt, de weduwe van Herman Smyt, getuigt dat de vrouw van Jan Willemsz Schoenmaker, wijlen
Mariken, haar zoon Johan het huis bij St. Geertruyt, waar getuige Alyt met haar man Herman wel 25
jaar in heeft gewoond, in eigendom heeft gegeven, Herman en Alyt hebben elk jaar aan genoemde
Johan betaald 11 h.p. tins en getuige en haar overleden echtgenoot hebben van bewoning van het
huis afgezien vanwege de tins . Maar na het overlijden van haar man, heeft Alyt nog een half jaar in
het huis gewoond, van St. Michael tot Pasen.
[ akte is doorgehaald ]
Nr. 940

FOLIO:

333v

DATUM:

7 oktober 1545

Alyt, de weduwe van Herman Jagersz Smyt, getuigt dat zij nog heel goed weet dat zij met wijlen
Herman ongeveer 30 jaar geleden haar intrek nam in het huis in de Nieuwstraat tegenover St.
Geertruyt en dat zij jaarlijks 11 h.p. aan tins betaalde aan de zoon van wijlen Johan Willemsz
Schoenmaker tijdens zijn leven en daarna aan Marriken, de weduwe van Jan Willemsz, tijdens haar
leven. Toen zij beiden overleden waren, hebben Alyt en haar man Herman de 11 h.p. betaald aan
Johan Berentsz, de zoon van Marriken, totdat Herman Jager overleed en zij de tins niet meer kon
betalen en van bewoning afzag, volgens stadsrecht.
Herman van den Hove getuigt over deze kwestie dd 18 november 1545.
Nr. 941

FOLIO:

334

DATUM:

8 oktober 1545

-Tussen Rutger Willemsz en Gerrytgen Vrancke.
Berent van Meppen en Theeus Baers getuigen dat Rutger Willemsz een tijd geleden inde Gulden
Arent van Tyman Berentsz 12½ last mout gekocht had, de last voor 20 daalders, te leveren als hij
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weer in levende lijve terugkwam van de reis naar het oosten. Zij zijn erbij aanwezig geweest in de
Wijnkelder, toen de wijnkoop van deze deal gedronken werd en hebben gezien en gehoord dat
Gerrytgen Vrancke erbij kwam en vroeg aan Rutger Willemsz hoeveel hij aan Tyman Berentsz per last
betaald had. Rutger antwoordde 20 daalder, waarop Gerrytgen zei dat zij op die conditie ook wel 9
last mout wilde hebben als zij in levende lijve terugkwam. De koop werd gesloten en Rutger betaalde
2 koopmansgulden voor de wijnkoop en elk zou bij levering de ander 1 gulden korten.
Jan Berentsz getuigt zoals hierboven. [ actum 1 december 1545 ]
Nr. 942

FOLIO:

334

DATUM:

9 oktober 1545

-Van Fye, de vrouw van Tyman Zwaengen en Femme Hunerlinx.
Claes Jansz getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden gezien heeft dat genoemde vrouwen elkaar
bij de haren grepen en zag dat Fye bloed aan haar hoofd had. Hij trok hen uit elkaar.
Lamme Vroucke en Marrigen Wolters getuigen zoals Claes, dat Fye een gat in haar hoofd had vóórdat
zij erbij kwamen. Femme Hunerlinx daagde haar uit naar buiten te komen en had de meeste schuld.
Nr. 943

FOLIO:

334v

DATUM:

14 oktober 1545

-Tussen Erenst Maeler en de kinderen van mr Heyman Brant.
Herman Glasemaker getuigt dat hij eerder op 23 april getuigd heeft over de kinderen van mr Heyman
Brant, maar hij heeft niet gehoord dat Erenst Maeler zei dat de 15 gulden trekgeld bestemd zouden
zijn voor de kinderen.
Nr. 944

FOLIO:

334v

DATUM:

15 oktober 1545

-Van Geert Baeck en Jacop Jansz tegen Gysbert Gysbertsz.
Arent Reynertsz getuigt dat hij een tijd geleden aan Gysbert van Utert namens Geert Baeck de
geschriften heeft overgedragen zoals Gysbert had geëist. Er is een bezegeld schrijven geweest van
de schout van Zalk over een bepaalde twist tussen Geert Baeck en Jacop Jansz enerzijds en Gysbert
anderzijds.
Johan Kerckhoff getuigt dat hij erbij is geweest en gezien heeft dat Arent Reynersz Gysbert de
geschriften en het bezegelde schrijven heeft overhandigd.
Nr. 945

FOLIO:

335

DATUM:

15 oktober 1545

Joryen Holthusen, Jochum Bouwersz, Thonis Kannemaker en Claes van Dortmont getuigen dat zij
gisterenavond in Amsterdam scheep gegaan zijn in het schip van Jacop Reynertsz met anderen. Toen
andere mensen in een ander schip dat zagen, zijn zij uit hun schip gegaan en hebben zich bij hen
ingescheept; zij wilden met de andere schipper niet varen.
Nr. 946

FOLIO:

335

DATUM:

16 oktober 1545

Styne Rycolts getuigt dat zij gezien en gehoord heeft, morgen ongeveer acht dagen geleden, dat
Femme Huverlynxs en Fye Zwaenkens in de Hagen samen onenigheid hadden en nogal tegen elkaar
tekeer gingen, omdat de dienstmaagd van Femme haar kind had laten vallen. Fye zei tegen de
dienstmaagd: “Teef, hoe kan je dat doen!” en gaf haar een klap tegen het hoofd. Toen nam Femme
het kind onder een arm en ging het huis uit. Zij raapte twee of drie stenen op en gooide die naar Fyes
hoofd zodat zij bloedde. Daarna gooide Femme het kind op de grond en vloog Fye aan en Fye haar
ook. Getuige Styne heeft niet gezien dat Fye een steen in haar hand had of dat Fye Femme enige
verwonding toebracht, maar wel dat ze met één hand het kind vasthield en het haar van Femme met
de andere.
Nr. 947

FOLIO:

335v

DATUM:
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17 oktober 1545

-Van Hillebrant Ketelboeter.
Mr Berent Lambertsz en Henrijck Leyendecker, gildemeesters van de metselaars, getuigen dat zij de
muur van Jochum van Bommelen bezichtigd hebben waar kwestie over is. Zij hebben geconstateerd
dat de muur overhelt naar de kant van Hillebrant Kempe, drie houtvoet en een vinger breed.
Nr. 948

FOLIO:

335v

DATUM:

18 oktober 1545

-Van Arian van Bokholt uit Deventer.
Claes Jongejan en Arent Leffertsz getuigen dat zij zich goed herinneren en dat zij erbij aanwezig
waren toen de tussenpersonen en scheidslieden gekozen door wijlen Elze van Boeckholt en Evert
Claesz, haar zoon, anderzijds, in het conflict over de erfscheiding van de ouders van Evert, de
uitspraak deden waarbij Evert, naar keuze, zou krijgen een koggeschip met toebehoren zoals het nu
vaart of definitief zou af zien van de nalatenschap van beide ouders. Dit vond plaats in Deventer bij
Elze thuis in 1532, de juiste datum weten getuigen niet meer. Indertijd was Evert niet getrouwd en
Elze heeft vaak (als bloedverwante van Evert) bij beide getuigen geklaagd dat Evert haar zoon haar
zoveel had gekost dat zij vreesde de ander kinderen te duperen.
Nr. 949

FOLIO:

336

DATUM:

23 oktober 1545

-Van de stenen van het St Katrijnen Gasthuis.
Herman van Steenwijck, metselaar, getuigt dat hij onlangs gerepareerd heeft aan het huis van Willem
van Campen boven bij de St. Nicolaaskerk een hoek van een schoorsteen, waarvoor hij ongeveer 25
of 26 stenen heeft gebruikt. Op het laatst kwam hij 3 of 4 stenen tekort, wat hij Willem heeft
medegedeeld; deze is naar het kerkhof gegaan en heeft daar 3 of 4 stenen van de voorraad van St.
Katrijnen gehaald die getuige heeft gebruikt. Of de andere stenen daar ook van afkomstig waren, weet
getuige niet, maar alleen dat 4 of 5 stenen daartoe behoord hebben.
En Willem zei dat hij de stenen in kwestie aan St. Katrijnen terug zou betalen.
Nr. 950

FOLIO:

336v

DATUM:

23 oktober 1545

-Van het gevecht tussen Volcker Gyse en de zoon van Claes Jongejansz.
Henrijck ter Laer getuigt dat hij laatst op de Welle stond, waar hij heeft gezien dat Volcker Gyse in een
karveelschip in gevecht was met de zoon van Claes Jongejansz en hem met vuisten op het hoofd
sloeg. De jongen zei tegen hem: “Schurk, waarom sla je mij?”, waarop Volcker weer opnieuw begon te
slaan. Volcker liet hem gaan maar sloeg toen een derde maal toe, De jongen verliet het schip en
betrad een ander schip dat daar lag. Volcker volgde hem daar en sloeg hem weer, waarbij de jongen
een blauw oog opliep omdat hij viel op een anker. Hij is toen aan land gegaan en Volckers moeder
kwam uit het schip naar Volcker toe en getuige, die er met zijn rug naar toe stond, hoorde de moeder
jammeren. Getuige keerde zich om en zag dat Volcker zijn mantel om het hoofd van de jongen had
geslagen. Toen de jongen van de mantel bevrijd werd, zag getuige dat hij een mes in de hand had,
maar of hij het gebruikt heeft, heeft getuige niet gezien.
Lambert Glauwe getuigt dat hij op de Welle stond en zag dat ze in het schip met elkaar vochten, dat
Volcker de jongen sloeg met zijn vuisten; Volcker ging daarna naar een ander schip waar de jongen
ook was; hij sloeg de jongen weer, waarbij de jongen op een anker viel en een gat onder zijn oog had,
dat bloedde. Albert van Ens, Jonge Reyner genaamd, kwam en heeft ze uiteen gehaald. Getuige ging
wandelen op de brug en hoorde dat de moeder van Volcker luid tekeer ging. Wat er daarna gebeurde,
weet getuige niet.
Nr. 951

FOLIO:

337

DATUM:

24 oktober 1545

Reyner Henricksz getuigt dat hij zag dat Volcker Gyse de zoon van Claes Jongejansz in het karveel
van Evert Baersz twee maal met zijn vuisten sloeg en dat Volcker zelf viel op het anker zodat hij een
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blauw oog kreeg. Reyner heeft niet gezien dat Claes een mes in de hand had en evenmin dat
Volckers mantel om zijn hoofd was geslagen, want getuige was onderin het schip gegaan.
Nr. 952

FOLIO:

337

DATUM:

30 oktober 1545

-Van de pot van Griete van Gennen
Anna, de vrouw van Albert van Herick, getuigt dat Johan Brouwer zelf zaken veranderde, zoals dat
Bullekens zoon onlangs bij haar langs kwam en haar 3 keizersgulden heeft betaald en 1
schreckenberger, die Johan Brouwer bij haar had verteerd en waarvoor zij als onderpand zijn
draagriem had ontvangen. Zij heeft hem de draagriem terug laten brengen door een drager, Peter
Deune geheten, die Johan Brouwer gestuurd had. Zij heeft gehoord dat de draagriem onder de brug
gedragen werd. Zij meldt verder dat terzelfdertijd Johan Brouwer en Bullekens zoon een koperen pot
in huis brachten, maar getuige wilde hen de pot niet betalen, want zij kreeg haar geld toch. De pot
werd toen uit haar huis gehaald door een vrouw die achter haar woont, genaamd Henrijcxen; de
vrouw is teruggekomen en heeft van Johan haar geld gekregen.
Nr. 953

FOLIO:

337v

DATUM:

3 november 1545

-Tussen Griete van Gennen en … [ niet vermeld ]
Anne Tripmaker, Bocke Vriese en zijn vrouw Anne, gedaagd namens de vrouw van Johan Brouwer,
getuigen dat Johan zelf heeft tegengesproken, dat hij de vrouw van Albert van Herick een koperen pot
in onderpand heeft gegeven.
Nr. 954

FOLIO:

337v

DATUM:

6 november 1545

Jacob Jansz getuigt dat hij zich goed herinnert dat ongeveer 5 weken geleden Jan Willemsz met
Johan Geertsz bij zijn landheer Schijmynck kwamen in de Oudestraat bij Cleesken en dat Jan
Willemsz zei tegen Jan Geertsz dat zijn landheer nu hier was en dat ze het nu eens zouden worden
over de koop van zijn stier. Schijmynck antwoordde dat hij dat beest wel wilde hebben, maar de
hooimijt had verkocht. Jan Geertsz vroeg toen aan Schijmynck wat hij doen moest met een koe
zonder hooimijt, die was hem wel 1 g.g. waard geweest. Tenslotte zei Schijmynck dat als hij het niet
wilde, dat hij dan zijn stier moest houden en hij het geld.
Hierop schudden zij elkaar de hand.
Nr. 955

FOLIO:

338

DATUM:

6 november 1545

-Van Reyner Jansz uit Vaassen.
Swarte Wyngen en zijn vrouw Flore getuigen dat Reyner Jansz met zijn maten bij hen verteerd
hebben, en ook dat Wynolt verreist is en onkosten gemaakt heeft n.a.v. de rechtsvordering tegen
Maurys Weber en Jacob Gerrytsz, voor een bedrag van 8 Jochumsdaalder en 11 stuiver Brabants.
Nr. 956

FOLIO:

338

DATUM:

16 november 1545

-Van Jan Cornelisz.
Anthonys van Doornyck en Claes van Olst getuigen dat zij beiden afgelopen vrijdag gehoord hebben
voor de deur van mr Claes de barbier, dat Arent to Boekhope enige malen vroeg aan Hale, de vrouw
van Geert Baex of het geld, waarover kwestie was, op een bepaald moment was betaald, waarop Hale
antwoordde dat zij op een bepaald moment had betaald.
Nr. 957

FOLIO:

338

DATUM:

16 november 1545

Bele, de weduwe van Gyse Hak, getuigt dat zij zich goed herinnert dat eertijds de weduwe Hale
Odewynck bij haar kwam en raad vroeg aan Gyse en Bele of zij de rente van Johan Cornelisz en zijn
vrouw zou kopen of niet. Gyse en Bele antwoordden haar dat zij niet meer geld moest uitgeven dan
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de 30 g.g. die zij gegeven hadden, tenzij Johan Cornelisz zelf kwam en het haar opdroeg, want een
vrouw mag niet verkopen zonder haar echtgenoot. Terzelfdertijd had Hale 42 ph.g. liggen bij Gyse
thuis, die Jan Cornelisz zou ontvangen als hij kwam. Maar Johan Cornelisz heeft het geld niet
gekregen.
Verder meldt Bele dat, toen Johan Cornelisz zijn vrouw liet begraven, Hale bij haar en Johan kwam op
het kerkhof en zei dat ze de vrouw die begraven was nog 50 g.g. had gegeven, hoe onwaarschijnlijk
dat ook mocht lijken, want de overleden vrouw van Johan en haar kinderen leefde in grote armoede.
Bele meldt ook dat zij samen met Willem Corfmaker en Nieze ten Hove naar Alyt Schultinx gingen om
de handschriften te bekijken die Jan Cornelisz haar gegeven had en die niet hetzelfde waren als de
handschriften waarmee Johan verwonnen is; ze waren niet identiek.
Nr. 958

FOLIO:

338v

DATUM:

18 november 1545

-Grietken Cremers tegen Johan Beerntsz.
Henrick van den Hoeve getuigt dat hij zich goed herinnert dat vóór St. Michael, omstreeks St.
Matheus, bij Johan Berentsz thuis in de Nieuwstraat, waarbij hij tegenwoordig was met Griete
Cremers en Johan Beerntsz en diens vrouw, er kwestie was over een Schepenbrief van 11 h.p. per
jaar. Grietken vroeg aan Jan Berentsz en zijn vrouw Thoene, waar de brief gebleven was van de
jaarlijkse 11 h.p. die haar grootmoeder Martek aan Johan Willemsz, haar grootvader, met voorrang
gegeven had. Johan Berentsz, haar oom, en zijn vrouw gaven haar als antwoord dat er inderdaad een
brief over 11 h.p. was, bezegeld door Geert van Ingen, maar dat het niets voorstelde, omdat die
vervallen is. Naderhand kwam getuige Henrick met Willem van Campen daar ook en vroeg waar de
brief van de 11 h.p. was, maar de vrouw van Johan Berentsz verhinderde dat hij antwoordde, omdat
ze alleen maar kwamen om hem erin te laten lopen. Ze konden verder niets doen, hoewel Johan hen
had beloofd een kopie te geven van vier brieven, maar ze kregen maar drie kopieën, terwijl de vierde
juist de 11 h.p. betrof.
Willem van Campen getuigt zoals hierboven.
Berent Smyt getuigt dat hij niets weet over de brief van de 11 h.p., maar hij heeft wel vaker gehoord
van Alyt Smees dat zij Johan Berentsz jaarlijks 11 h.p. gaf voor de huur van het huis dat zij bewoonde,
anders niets.
Henrijck Smyt getuigt dat hij evenmin iets weet van een rentebrief van 11 h.p. per jaar, maar hij weet
wel dat Jan Berentsz jaarlijks van Alyt Smees 11 h.p. ontving.
Lubbert Smyt weet van deze zaken niets af.
Nr. 959

FOLIO:

339

DATUM:

18 november 1545

-Joachym van Deventer tegen Peter Vriesz, kremer.
Henrick van Heerde en Gheert Abbensz getuigen dat zij beiden aanwezig zijn geweest bij Nele de
pottenbakster, toen er kwestie was over 23 ph.g. die Joachym van Deventer schuldig was van een
scheepsdag aan Peter Vriese. Beide getuigen hebben getracht te bemiddelen tussen partijen:
Joachym zou nu contant 7 ph.g. geven, met Midwinter 12 en met Maria Lichtmis de rest.
Joachym wilde direct 6 daalders betalen, maar Peter wilde 7 stuiver Brabants meer hebben. Omdat
Joachym op dat moment geen 7 stuivers had, is hij naar Henrick van Heerde gegaan om ze te lenen,
maar toen Henrick de 6 daalders met de 7 stuiver aan Peter bracht, was deze daar niet tevreden mee.
Nr. 960

FOLIO:

339v

DATUM:

26 november 1545

-Van het kind van Griete opt Rat.
Mr Claes Barbier en Henrijck Pelser getuigen dat op dezelfde dag dat de man van Griete opt Rat uit
de gevangenis kwam, hij door Anna Muller gehaald werd om bij haar thuis te komen om de hielen van
de man van Griete te verbinden die door de kou waren verwond. Toen dat gebeurd was, melden mr
Claes en Henrijck Pelser beiden dat de pastoor terzelfdertijd met de heelmeester uit Deventer van
Grietes man in het huis kwamen en zij hebben aangeboden het kind van Anna Muller te onderhouden
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tot Pasen, op voorwaarde dat de heelmeester uit Deventer aan Anna de kost van het kind betaalde tot
Kerstmis en de pastoor van Kerstmis tot Pasen. Of de man van Griete nu stierf of wegtrok, de
heelmeester en de pastoor wilde Anna behulpzaam zijn en dat het kind bij de familie van de man
terecht zou komen, zodat Anna daarvan ontlast was.
Nr. 961

FOLIO:

340

DATUM:

27 november 1545

-Van Bartolt Petersz aan de Zwartendijk.
Roeloff Twenth getuigt dat hij goed weet dat de grootvader van Bartolt Petersz voer en dat de vader
van Bartolt en diens kinderen, 30 of 40 jaar geleden, rustig en vredig het land gebruikt hebben dat bij
de Coeburg ligt en de Roosegaarde heet, dat Bartolt onlangs aan de pastoor van Kampen verkocht
heeft, met dien verstande dat de kerk in Kamperveen er jaarlijks een ½ h.p. uit krijgt. Getuige heeft
nooit gehoord dat iemand hem iets in de weg gelegd heeft, evenmin dat het land in kwestie door de
stad is aangewezen voor de verhuur. Hij meldt dat in de Venemate een flink stuk land ligt aan de
IJsseldijk dat door de stad is uitgeschuurd en aangewezen, maar steeds niet verhuurd wordt. Het ligt
een eind weg van het vorige stuk.
Herman Dircksz getuigt dat hij ook goed weet dat ongeveer 32 of 34 jaar geleden, wijlen Herman
Roede, de grootvader van Bartolt Petersz, voer en dat zijn erfgenamen het genoemde stuk land altijd
rustig en vredig in bezit hebben gehad en verhuurd hebben, zonder dat iemand bezwaar maakte. Het
land heet, ook tegenwoordig nog, de Roosegaarde.
Steven Brouwer getuigt dat hij dit land 20 jaar gekend heeft en 5 of 6 jaar gebruikt heeft van Peter
Tymensz, de vader van Bartolt, per jaar voor 2½ h.p. Voordat hij het land in huur kreeg, werd het
gebruikt door wijlen Herman Roede. Hij meldt dat een stuk land in de Venemate aangewezen is, de
Schrae geheten, dat van de stad is en dat onverhuurd is blijven liggen. Getuigen melden allen dat zij
niet weten hoe Bartolt aan het eigendom van dat land is gekomen.
Nr. 962

FOLIO:

340v

DATUM:

27 november 1545

-Van het gevecht tussen Johan Volmersz den Egbert Krueser.
Goosen Clinckenborch getuigt dat hij op de afgelopen feestdag heeft zitten drinken bij Wendele
Willems, waar Egbert Krueser en Johan Volmersz ook aanwezig waren. Hij hoorde dat Johan
Volmersz zei tegen Egbert Krueser dat hij wel een Spanjaard leek, waarop Egbert zei dat hij hoopte
dat de Spanjaard zijn moeder wel eens zou pakken. Krueser zei weer iets onaangenaams over
wevers en Jan vroeg hem wat de wevers nu weer misdaan hadden. Krueser antwoordde dat zelfs al
had hij honderd dochters, dan nog zou hij geen wever of schroer als schoonzoon willen. Jan vroeg
weer wat daarvan de reden was en Egbert antwoordde dat hij nog nooit een rijke wever of kleermaker
had gezien. Johan wilde Egbert een biertje brengen, maar bij het overhandigen werd er iets gemorst,
waarop Krueser de ander een vuistslag tegen het hoofd gaf en het bier van het voorhoofd van Krueser
afdroop. Toen nam Krueser de kandelaar en sloeg Johan daarmee, terwijl Johan hem met zijn
knopmes in de armen stak. Krueser pakte hem het mes uit de hand en wilde hem daarmee steken,
maar het was de getuige die de klap incasseerde. Zij werden uit elkaar gehaald.
Herman Olyslager getuigt zoals Goosen, maar van de vuistslag die Krueser deed, weet hij niets met
zekerheid.
Willem Claesz getuigt dat hij er niet altijd bij is geweest en niets meer weet dan zijn vrouw Wendele
heeft getuigd.
Nr. 963

FOLIO:

341

DATUM:

28 november 1545

-Van Johan van Bommelen.
Femme Thymens en Otto Kannegieter getuigen dat zij goed weten dat wijlen Alyt Reaels veel wollen
laken, linnen doeken e.d. kocht en verkocht in diverse kleuren, op haar eigen naam als zelfstandig
ondernemer in Amsterdam, Deventer en Zutphen, buiten weten en zonder toestemming van Johan
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van Bommelen. Zij heeft haar dochter in Utrecht, Yde Reaels, een deel daarvan gestuurd en een deel
zelf gehouden.
Nr. 964

FOLIO:

341

DATUM:

3 december 1545

-Van Geert Buter.
Cornelis Velthuys uit Zwolle getuigt dat hij onlangs in de herfst in Amsterdam is geweest bij Arent
Bodden in de kamer, waar hij heeft gezien en gehoord dat er toen een deurwaarder kwam uit ’sGravenhage, die tegen Geert Buter, burger uit Kampen, zei dat hij hem arresteerde namens de keizer.
Getuige hoorde dat ze woorden met elkaar hadden; tenslotte heeft getuige gezien en gehoord dat de
deurwaarder tegen Geert zei dat hij namens de keizer weer ontslagen werd; zij gaven elkaar een hand
en toen was alles klaar.
Nr. 965

FOLIO:

341v

DATUM:

4 december 1545

-Van Griete Coster, provenierse en Marrigen, dienstmaagd in het H. Geest Gasthuis.
Anna Coenraers, de moeder en Johanna Egberts, de dienstmaagd in de H. Geest, getuigen dat zij
erbij zijn geweest ongeveer acht dagen geleden en hebben gezien en gehoord dat Griete Coster,
provenierse, en Marrigen de dienstmaagd in de H. Geest op de plaats in het ziekenhuis stonden en
woorden hadden met elkaar. Zij zagen dat Griete eerst Marrigen, toen ze het ziekenhuis wilde
binnengaan, bij de haren pakte en naar de grond trok en toen Marrigen weer opstond, sloeg zij haar
weer. Getuigen melden verder, toen zij ’s middags een hutspot op de tafel zetten waar Griete aan zat,
dat zij zei dat ze een lekkere maaltijd kreeg. ’s Avonds hadden zij voor Griete geplukte vinken
gemaakt en toen zei ze dat ze altijd maar pletsen [ soort rolpens ] kreeg. Zij melden dat de onenigheid
tussen Griete en Marrigen afkomstig is van de hutspot en de kosten, want Griete klaagt altijd over het
eten, al is het nog zo lekker; men kan het haar niet naar de zin maken.
Nr. 966

FOLIO:

342

DATUM:

4 oktober 1545

-Van de vrouw van Peter Vriese, kremer.
Joost Backer getuigt dat hij omstreeks Pasen bij Jacop Gysbertsz, Griete Roberts namens wijlen
Wernart Entes, naar de vrouw van Peter Vriese gestuurd heeft om zijn tabbert als onderpand te
geven. Daarop heeft hij van Griete 5 daalder geleend. Omstreeks St. Jacob heeft hij het geld
teruggegeven met 5 stuiver, die zij weer aan Griete Roberts heeft overhandigd. Hij heeft zijn tabbert
weer teruggekregen.
Robert Jansz en Goert Jansz, broers, getuigen dat zij van Peter Vriese noch van zijn vrouw ooit geld
geleend hebben.
Nr. 967

FOLIO:

342v

DATUM:

4 december 1545

-Van het doodsteken van Berent Brouwer.
Jacop Petersz, alias van Appelen en Henrijck Claesz alias Modderbuik, getuigen dat zij gisterenavond,
St. Barbara avond, aanwezig zijn geweest bij Willem Smyt boven de poort, waar zij hebben zitten
drinken met wijlen Berent Brouwer en Henrijck Harmensz uit Kamperveen en nog anderen. Kempe
Hillebrant kwam ook en sprak over de deal die getuige Jacop had met Henrijck van twee akkers land.
Henrijck Claesz en Berent Brouwer vroegen aan Kempe waarom hij zich bemoeide met iets waar hij
geen deel aan had. Kempe antwoordde dat Henrijck Hermensz zijn zwager was van wie hij hield als
van een broer, hem moest geen kwaad overkomen, hij wilde zijn leven wel voor hem geven. Ze zeiden
weer tegen Kempe dat Henrijck Hermensz wel voor zichzelf kon zorgen en bovendien was er niemand
die hem wilde bedriegen. Daarna zijn Berent Brouwer en Kempe opgestaan om achter te gaan
plassen; welke woorden zij daar tegen elkaar gebruikt hebben, hebben getuigen niet gehoord. Zij
melden dat Berent alleen terugkwam en Kempe bleef een tijd weg. Toen zij zaten te eten, kwam
Kempe weer terug en ging bij het gelag zitten. Tijdens de maaltijd stond Kempe op en liep achter
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Henrijck Hermensz langs waar Berent Brouwer tegenover zat en zonder iets te zeggen stak hij Berent
een keer of twee, zodat het bloed over de tafel liep. Berent Brouwer bleef daar dood liggen.
Nr. 968

FOLIO:

343v

DATUM:

5 december 1545

-Tussen Albert van Herick en Bartolt Evertsz.
Johan Suyre en Johan van Almeloe getuigen dat zij onlangs aanwezig zijn geweest bij Albert van
Herick, waar terzelfdertijd mr Geert de secretaris en Bartolt Evertsz onenigheid met elkaar hadden
over een broek, waarvoor mr Geert Bartolt Evertsz gerechtelijk had aangesproken. Zij melden dat zij
bemiddeld hebben bij de onenigheid zodat mr Geert secretaris de aanspraak liet vallen tegen Bartolt,
maar Bartolt zou nog wel 2½ g.g. voor de verschillende gelagen betalen en daarmee was de zaak
opgelost.
Nr. 969

FOLIO:

343v

DATUM:

7 december 1545

-Tussen Goyken Bartoltsz uit Wilsum en Jan van Meppel.
Bartolt Gerrytsz getuigt dat hij aanwezig is geweest aan de overkant van de IJssel op het land van
Tymen van den Veen, waar Johan van Meppel van Goyken Bartoltsz 7 of 8 voer hooi kocht, het voer
voor 20 stuiver van 14 plakken. Hij meldt verder dat Jan van Meppel daarvan 3 voer ontvangen heeft
en dat Jan het hooi van tevoren goed had bekeken en wist dat het goed was.
Nr. 970

FOLIO:

343v

DATUM:

17 december 1545

Evert, de zoon van Bartolt, getuigt in grote lijnen hetzelfde en bovendien dat Jan van Meppel hem
geholpen heeft een voer op de wagen te laden die getuige naar zijn huis heeft gebracht. Later nog 1
voer en zijn broer heeft hem de 3e voer thuis gebracht.
Nr. 971

FOLIO:

344

DATUM:

7 december 1545

Onduitsche Hans getuigt dat hij uit het huis waarvan de vrouw van Salinck van Slooten nu vanwege
de tins het eigendom heeft afgestaan, een varkenshok met pannen heeft gesloopt en het houtwerk
van de voorluifel van het huis. Verder heeft hij veel hout gehakt dat men hem bracht; meer weet hij
niet.
Nr. 972

FOLIO:

344

DATUM:

9 december 1545

-Van Wolter Petersz.
Styne van den Veen getuigt dat zij afgelopen zomer aanwezig is geweest in IJsselmuiden bij Wolter
Petersz, waar zij gezien en gehoord heeft dat Wolter Petersz van Janneken Schepelaer als
dienstmaagd een vrouw inhuurde, Marrigen geheten, voor een jaar. Janneken beloofde Wolter dat het
een eerlijke en trouwe persoon was zoals een goede dienstmaagd behoort te zijn. Daarna gaf Wolter
Marrigen als godspenning een witte [ zilveren munt ].
Arent Wiertsz en Johan Boele getuigen dat zij er ook bij zijn geweest en gehoord hebben dat
Janneken Schepelaer tegen Wolter zei dat ze hem de dienstmaagd aanraadde. Wolter zei dat hij haar
niet kende, maar Janneken zei dat ze voor haar instond en dat ze geen penning zou wegnemen, maar
een trouwe persoon was, anders zou Wolter haar niet gekregen hebben.
Nr. 973

FOLIO:

344v

DATUM:

10 december 1545

Swarte Wyngen getuigt dat hij in mei naar de Oudestraat ging en dat Gerryt van der Wolde hem vroeg
om mee te gaan naar Willem Vaelgen om bepaalde dingen vriendschappelijk met hem te regelen.
Toen ze bij Willem kwamen, bood deze hen een stoel aan. Getuige zei dat ze hun problemen moesten
bespreken en dat ze in vriendschap waren gekomen. Gerryt zei tegen Willem dat ze elkaar beiden iets
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schuldig waren en dat hij dat wilde afronden. Willem zei tegen Gerryt dat zijn schuld in het stadsboek
stond en dat hij hem volledig zou betalen, dat kon hij zich permitteren. Gerryt werd kwaad en schold
op de moeder, het was niet duidelijk of het zijn eigen moeder of die van Willem betrof. Willem pakte de
tang uit de haard en wilde hem op zijn bek slaan. Getuige weerhield hem en zei dat ze als vrienden
waren gekomen, maar Gerryt vloog Willem aan en getuige duwde Gerryt weg door de middelste deur
die daarna gesloten werd. Gerryt greep in het voorhuis een mes, maar omdat Willem in de
gelagkamer was, legde hij het m es weer weg en ging naar huis.
Nr. 974

FOLIO:

345

DATUM:

10 december 1545

-Tussen Johan Wichertsz, koster in IJsselmuiden en de weduwe van Berent Roberts.
Gheert Jansz, roedendrager, getuigt dat hij een tijd vóór St. Michael in de Witte Arend is geweest,
waar hij aan Johan Wichertsz, koster in IJsselmuiden, 5 ossen verkocht die ook betaald zijn. Wijlen
Berent Robertsz was erbij en er werd gezegd dat Berent een maatschap had met Johan Wichertsz;
getuige is daarom ’s anderendaags naar Johan gegaan en heeft hem gezegd dat hij ervan uit ging dat
hij de koper was en dat hij zijn geld van hem wilde hebben en niet van wijlen Berent. Johan zei dat hij
hem persoonlijk zou betalen en meldt dat hij een tijd later naar Evert Baers was gegaan met Johan
waar Berent bij was om het geld van een os te ontvangen die hij van Johan had gekocht. Omdat
getuige voor de ossen 13 stuiver Brabants en 1 oord wilde hebben, zoals ze eerst waren verkocht, en
de vrouw van Evert niet meer wilde geven dan 13 stuiver voor de gulden, zijn ze weer naar huis
gegaan en hebben geen geld gekregen.
Nr. 975

FOLIO:

345

DATUM:

10 december 1545

-Tussen Jacop Blockzyl en Johan van Zwoll.
Albert van Hardenberch getuigt dat hij onlangs bij Jacop Blockzyl kwam en hem gevraagd heeft of de
vrouw in de Broederstraat in haar huis wilde blijven wonen, want getuige wilde het wel huren. Jacop is
naar haar toe gegaan en heeft het haar gevraagd en de vrouw wilde in het huis blijven.
Griete, de vrouw van Otto Smit, getuigt dat zij het de vrouw in de Broederstraat, Alyt geheten,
gevraagd heeft en deze zei dat ze het huis nog voor één jaar in huur had.
Nr. 976

FOLIO:

345v

DATUM:

10 december 1545

Trude Hermans de uitdraagster getuigt dat dit jaar Jacob van den Veen haar ontbood in zijn huis waar
zij haar getuigenis aflegde over zeker Engels laken, dat verkocht moest worden voor de hoogste prijs.
Zij is met het laken de straten rond gegaan en heeft haar best gedaan; zij verkocht 6 el aan een
potgieter in de Venestraat, 5 el aan Bulle Vriese, nog 6 el bij de Nieuwe Muur aan Geert Borchertsz
zuster en op andere plaatsen en het geld dat dit opleverde heeft zij overgedragen aan Jacob van den
Veen, bij Alffert van den Veen thuis. Trude wist niet wat Alyt Engberts met Jacob had afgesproken
want hij zei haar dat het geld aan Alyt toekwam. Hij vroeg Trude of ze daar niet over wilde praten, Alyt
zat in de gelagkamer en zou voor haar een handschrift opstellen. Hij had maar twee kralen
rozenkransen. Alyt Engberts had Trude nergens van op de hoogte gesteld en Jacob gaf Trude haar
loon.
Nr. 977

FOLIO:

345v

DATUM:

10 december 1545

-Van Johan Wichertsz.
Arent van den Heyden getuigt dat hij zijn ossen aan Johan Wichertsz verkocht heeft en verder aan
niemand anders.
Nr. 978

FOLIO:

346

DATUM:
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11 december 1545

Frerijck Willemsz getuigt dat wijlen Johan de Leghe voor zijn onder curatelestelling getuige en zijn
overleden vrouw Anna Lukenaer nog 5 g.g. schuldig was van verteerde kost, wijn en bier die hij had
laten halen. Getuige en zijn overleden vrouw hebben al jaren geleden afgesproken dat hij dit bedrag
zou betalen aan Herman Brouwer. Hij meldt dat deze voer en dat Herman Brouwer menigmaal aan de
weduwe van Johan de Leghe om het geld gevraagd had. Zij antwoordde telkens dat zij wilde betalen
zodra de boedel met de familie van haar man gescheiden was.
Nr. 979

FOLIO:

346

DATUM:

11 december 1545

-Tussen Johan Wichertsz en Evert Baers over de ossen.
Willemgen, de weduwe van Berent Engbertsz, getuigt dat de vrouw van Evert Baers, Aucke, haar
overleden man Berent wel degelijk de os betaald heeft die Aucke met haar man van Johan Wichertsz
gekocht had op de markt. Daarna kwam Johan Wichertsz in het bruggenhuisje bij wijlen Berent en
vroeg of ze samen het geld van de os bij Evert Baer konden gaan halen. Berent zei toen dat hij het
geld al had ontvangen en Johan vond het prima, dan hoefde hij het niet te doen. Getuige meldt verder
dat Berent en Johan samen bij Berent thuis Geert Ligger terdege betaald hebben voor de ossen. De
os die Evert Baers kreeg, was afkomstig van Geert.
Willem Tymensz getuigt dat hij erbij is geweest toen Aucke met Theeus Baer de os kocht van wijlen
Berent, waar Johan Wichertsz bij stond. Berent verkocht haar de os voor 1 oord minder dan 13 ph.g.
Hij weet heel goed dat Aucke bij zijn huis kwam met het geld van de os, dezelfde avond dat de os
gezouten werd en dat zij zei dat ze Berent het geld kwam brengen.
Nr. 980

FOLIO:

346v

DATUM:

14 december 1545

-Van Johan Wichertsz.
Wernart Claesz getuigt dat hij in de slachttijd aanwezig is geweest bij het bruggenhuisje, waar hij heeft
gehoord dat Mette, de vrouw van Tsalinck van Slooten, wilde dat wijlen Berent Engbertsz namens
haar bij Johan Wichertsz de halve os zou betalen. Hij meldt dat Johan Wichertsz zei dat hij dat wilde
doen als hij het geld maar kreeg.
Willemgen, de weduwe van Berent Enbertsz, getuigt dat zij Johan Wichertsz ook heeft horen zeggen
dat hij dat zou doen, mits hij het geld kreeg. Na haar mans dood, is Mette bij haar gekomen en wilde
dat zij Johan tevreden stelde en hem van haar weg hield, waarop getuige antwoordde dat zij dat niet
kon doen.
Nr. 981

FOLIO:

347

DATUM:

14 december 1545

-Van Evert Baers en Johan Wichertsz.
Geert Jansz getuigt dat de os die Evert Baers nu onlangs geslacht heeft van hem afkomstig is
geweest en dat hij hem aan Johan Wichertsz verkocht had. Hij meldt dat hij de betaling van de os
ontvangen heeft bij wijlen Berent Engbertsz, waar Johan Wichertsz bij was.
Nr. 982

FOLIO:

347

DATUM:

14 december 1545

Henrijck Claesz getuigt dat wijlen Berent tegen hem gezegd heeft dat hij van de vrouw van Evert
Baers het geld van de os had ontvangen en dat Johan Wichertsz het geld niet had willen aannemen.
Hij meldt verder dat hij erbij aanwezig is geweest toen wijlen Berent en Johan Wichertsz samen als
maatschap de ossen kochten, want hij was gekozen als zegsman.
Nr. 983

FOLIO:

347

DATUM:

15 december 1545

-Van Cornelis in de Moriaen.
Geert Droochscherer en Gosen Clinckenberch, gedaagd namens Cornelis Geertsz, getuigen als
gildemeesters van het droogscheerders gilde, dat zij de Raad hadden medegedeeld dat zij de kwestie
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die was ontstaan tussen Cornelis en Jacob van Graes over de betaling van het laken dat Cornelis zou
ontvangen, zouden helpen oplossen. Getuigen zijn er wel twee maal naar toe geweest en konden niet
anders constateren dan dat 1 g.g. de el wel correct was, maar dat het rode naar hun mening niet meer
dan 24 stuiver Brabants waard was; elk stuk was 1½ el, maar zij konden de partijen niet vergelijken.
Nr. 984

FOLIO:

347v

DATUM:

17 december 1545

Johan van Bronckhusen getuigt dat hij op de brug op de bank zat en zag onder het bruggenhuisje dat
Andries Straetgen onenigheid had met een onbekende persoon. Zij sloegen naar elkaar maar of zij
een mes of een geweer in de hand hadden of elkaar raakten, dat heeft hij niet gezien.
Lambert Glauwe getuigt dat hij gezien en gehoord heeft dat Andries Straetgen en Dirrick Loese elkaar
uitscholden en hij zag dat Dirrick een mes in zijn hand had en naar Andries stak, maar hij weet niet of
hij hem geraakt heeft.
Nr. 985

FOLIO:

347v

DATUM:

17 december 1545

Lyde Johans, waardin in het Rode Hert, getuigt dat onlangs toen jfr Jacob van den Vene met Alyt
Engberts voor de Raad op het stadhuis waren geweest, zij woorden had met jfr Jacob en haar vroeg
wat ze met Alyt van doen had. Jfr Jacob antwoordde dat Alyt haar 43½ daalder schuldig was van
laken. Lyde vroeg of zij voor zoveel laken borg had gestaan, want zij heeft ze helemaal niet gekregen;
volgens haar is ze maar 5 daalder schuldig. Jfr Jacob zei dat ze haar 12 el laken had gegeven, die
verkocht zijn door een uitdraagster, Truytken genaamd, waarvoor ze de el 28 stuiver Brabants
gerekend had, aan andere mensen had ze per el 30 stuiver gerekend. Toen vroeg getuige weer of ze
het geld ook had ontvangen en dat bevestigde jfr Jacob. Alyt Engberts zat bij de marskramer en zag
en hoorde dat jfr Jacob de uitdraagster haar loon van 2 snaphanen gaf en ze vroeg of de 12 el zoveel
hadden opgebracht. Dit werd beaamd en jfr Jacob wilde duidelijk geen schade lijden. De 5 daalder zijn
niet van het laken afkomstig want daar had zij twee kralen rozenkransen voor in onderpand gegeven.
Nr. 986

FOLIO:

348

DATUM:

17 december 1545

-Van Femme Ulrix.
Trude de uitdraagster getuigt dat zij bij Femme Ulrix is geweest, waar zij gezien heeft dat Femme
Peter Kock riep en tegen hem zei dat hij drie beslagleggingen bij haar had gedaan op het touw en dat
Tyman van den Veen haar geen gicht wilde toestaan. Peter antwoordde dat hij dat wel wist en ging
weg.
Berent[tje], de vrouw van Arent Gosensz, getuigt dat Peter Cock bij haar is geweest en beslag heeft
gelegd eerst op het touw van Nueseman namens Femme Ulrix en daarna nog drie maal. Toen Femme
na zes weken haar recht ging halen, zei Tyman van den Vene dat het verspilde moeite was, omdat zij
het met Pinksteren niet vervolgd had.
Nr. 987

FOLIO:

348v

DATUM:

17 december 1545

-Van Claes Krueser en Claes Lentynck.
Johan Kuyritser, wijnknecht, getuigt dat Claes Krueser en Claes Lentynck gisterenavond zaten te
kaarten bij de kist en dat zij onenigheid kregen met elkaar, zodat Krueser de kandelaar greep en
Claes Lentynck ermee wilde slaan, maar het niet echt deed. De kaarsen waren uitgegaan en getuige
ging naar het waakhuis om de kaarsen weer op te steken. Hij pakte de kan van de tafel zodat zij
daarmee niet konden gooien en toen hij terugkwam met de kaarsen, lagen zij worstelend op de bank
tussen de tafels, Krueser lag boven. Getuige zag dat Claes Lentynck bloedde aan zijn neus.
Nr. 988

FOLIO:

348v

DATUM:
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18 december 1545

Thys Hoelboem en Geert Drake, onze burgers, getuigen dat zij ongeveer veertien dagen na St.
Michael in Hamburg in de wijnkelder waren met schipper Tyman Jansz en Henrick Dele van Coelen
met het hoofd aldaar; zij hebben geholpen bij de afspraak met schipper Tyman om bepaalde
goederen van Henrick van Coelen te vervoeren van Hamburg naar Deventer op zijn kosten. Het
betrof: 1½ schimmese, 1 toelast [ groot vat ] met garen, zeemleren vellen en Russische huiden, 1
elandshuid, 1 ton met wolfs buik, 6 marter vellen, zekere ganzen(?) en ettelijk aardewerk met een
speciaal merkteken, die Henrick van Coelen gerechtelijk heeft aangemeld als zijn eigen bezit.
Kantlijn: en die gebleven en gedreven zijn vanuit Ameland aan de Nijen Syl naar West-Friesland en de
rentmeester generaal mr Gert van Loe in bewaring heeft.
Nr. 989

FOLIO:

349

DATUM:

22 december 1545

-Van het land aan de Zwartendijk dat de pastoor gekocht heeft.
Herman Claesz getuigt dat hij goed weet dat de voorouders van Bartolt Petersz en Bartolt zelf, sinds
30 of 40 jaar rustig en vreedzaam het genoemde land hebben gebruikt en in bezit hebben gehad,
zoals Roeloff Twenth heeft getuigd. Hij weet dit omdat hij de dochter van wijlen Herman Roede, de
grootvader van Bartolt Petersz, als echtgenote gehad heeft.
Nr. 990

FOLIO:

349

DATUM:

22 december 1545

-Van Claes, de zoon van Tryne van Drienhusen.
Symon Pelser getuigt dat hij een tijd geleden zat te drinken met Claes van Drienhusen en met diens
oom en neef bij Swarte Wyngen, waar hij een schram kreeg op zijn hand; hij had zoveel gedronken
dat hij niet meer wist hoe hij daar aan gekomen was. Hij meldt toen hij naar huis gebracht werd, dat hij
met zijn hand een werp-gebaar maakte bij Hans Meyer voor de deur en zag dat zijn hand bloedde. Hij
weet niet wie hem gewond zou hebben.
Flore, de vrouw van Swarte Wyngen, getuigt dat zij over de verwonding niets meer weet te zeggen
dan bij haar eerdere getuigenis.
Nr. 991

FOLIO:

349v

DATUM:

23 december 1545

-Tussen Johan Wichertsz en Gheert van Lewen.
Arent van der Heyde en Henrijck Sadelmaker getuigen dat, nadat Johan Wichertsz met recht bij
Gheert van Lewen beslag had laten leggen, op St. Andriesdag, op het geld van een bepaalde os die
Gheert van Johan gekocht had, zij erbij aanwezig zijn geweest en gehoord hebben dat Gheert van
Lewen zei dat hij Johan het geld van de os wel wilde geven en de koop accepteren, maar hij wilde 2
ryder korting voor de huur.
Nr. 992

FOLIO:

349v

DATUM:

19 juni 1547

-Van Steven Brant.
Geert Jacobsz getuigt dat hij de dienstmaagd van Steven Brant ongeveer veertien dagen geleden
heeft horen zeggen dat haar heerschap hier te paard in Kampen was gekomen en toen hij van zijn
paard was gestapt nam zij de teugel over en bracht het paard naar de brug waar Steven weer opsteeg
en naar huis reed.
Kantlijn: Dit is een vergissing en e.e.a. is geschreven in een nieuw boek van 1548.
-Johan Beddelaken getuigt t.b.v. mr Herman Croeser dat hij onlangs op een kerkelijke feestdag
Steven Brant gezien heeft die boven het oude convent inging.
-Nog over Steven Brant.
Johan Zure getuigt dat afgelopen zondag Steven Brant hem zei dat hij met Egbert ten Bussche
woorden had gehad en eiste dat hij van de wagen afging; ook was hij kwaad op Luytken van Wilssem
en Ernst van Ysselmuden, want zij hebben zijn woorden anders overgebracht dan hij ze had gezegd.
Johan Zure had alles goed verstaan, Steven scheen half dronken te zijn. [ geheel doorgehaald ]
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Folio 350 is blanco
Nr. 993

FOLIO:

350v

DATUM:

23 december 1545

Evert Valckenar getuigt dat Geert Buter nooit iets te maken heeft gehad met het schip van Evert
Valckenar, dat hij zo lang gevaren en beheerd heeft en nu nog doet. Geert Buter heeft part noch deel
aan het schip van Evert en ook nooit gehad.
Nr. 994

FOLIO:

350v

DATUM:

29 december 1545

Wolff Schynckel en Tyman Berentsz getuigen dat zij op zondag omstreeks Jacobi zaten te drinken bij
Lutken, waar zij gezien en gehoord hebben dat Rotger Willemsz van wijlen Berent Brouwer en Arent
van Veessen elk een paar goederen kocht, n.l. 1 last gerst en 1 last haver, ieder paar goederen voor
27 daalder. Daarna gaf Rotger 1 Jochumsdaalder voor de wijnkoop, waarvoor Berent en Arent hem
ieder 1 mud haver terug zouden geven.
Nr. 995

FOLIO:

350v

DATUM:

29 december 1545

-Tussen Gysbert Willemsz en Johan van Blockzijll.
Symon Joncker, Johan Vranckesz en Dirrick Jansz getuigen dat zij onlangs aanwezig zijn geweest op
het schip van Johan Vrancke bij de kraan, waar terzelfdertijd Johan van Blockzijll van Gysbert
Willemsz het karveelschip kocht met alle toebehoren voor 150 koopmansgulden min twee, te betalen
d.m.v. een scheepsbrief, die Gysbert Willemsz van Johan zou krijgen. Hierna dronken zij de wijnkoop
bij Henrijck Dil.
Nr. 996

FOLIO:

351

DATUM:

4 januari 1546

Henrick Jacobsz, Henrick Artsz en Arent van Hardenberch getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij
Arent van Hardenberch, waar Henrick Egbertsz en Johan Drost kochten van Evert Jansz uit
Hardenberg een huis en erf in de Hagen, in de Nieuwstraat tussen mr Herman Glauwe en Egbert
Woltersz, strekkend aan de achterzijde tot aan de Watestraat, vrij op te leveren met een uitgang van 4
h.p. per jaar. Voor dit huis betalen Jan Drost en Henrick Egbertsz aan Evert Jansz voor de
overwaarde samen 11 daalder, de helft contant en de andere helft met Margareta 1546. De kopers
betalen 3 oord van g.g. voor de wijnkoop, 1 oord voor de kosten en 1 oord bij de laatste termijn.
Nr. 997

FOLIO:

351

DATUM:

7 januari 1546

-Van Johan Hebeler.
Peter Stuvesant getuigt dat hij zich goed herinnert dat Johan Hebeler hem omstreeks St. Michael een
schriftelijke gedachtenis of memoriaal gegeven had t.b.v. Herman ten Beke in Dantzig, waarin stond
dat Herman wilde certificeren dat hij Reyner van Driehusen het geld van het zout betaald had bij de
aankoop. Getuige meldt verder dat Herman ten Beke op de memoriaal reageerde door te zeggen dat
hij niet hoefde te certificeren omdat hij had betaald toen hij het kocht.
Johan Paulsz getuigt dat hij in 1544 omstreeks Midzomer ook een memoriaal van Jan Hebeler naar
Herman bracht, waarop hij een schriftelijk antwoord wilde hebben; het betrof het zout dat Herman
gekocht had van Reyner van Drienhusen. Herman antwoordde dat hij het zout direct betaald had
voordat Reyner uit Dantzig vertrok en niet drie jaar later. Hij wilde het niet schriftelijk bevestigen. Als
hij al zijn betalingen zou moeten opschrijven, dan had hij wel een schrijver in huis.
Nr. 998

FOLIO:

351v

DATUM:

-Van Tyman Beerntsz.
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7 januari 1546

Wolff Schynckel en Reyner Willemsz, burgers van Kampen, getuigen dat zij persoonlijk omstreeks een
maand geleden in Deventer waren met Johan Berentsz bij Henrick Rycoltsz thuis, waar Johan
Berentsz een afrekening eiste van Henrick Rycolt van Hans Westerman uit Hamburg. Henrick
antwoordde dat hij de afrekening nog tegoed had, want hij had met Hans te maken. Jan Berentsz zei
toen weer dat als hij de afrekening niet kreeg, hij wel een bewijs wilde hebben dat hij namens Hans
geen geld van zijn broer Tyman had ontvangen. Henrick Rycolt wilde hem zo’n bewijs wel geven,
maar toen Jan Berentsz kwam met de getuigen om het tin ontvangst te nemen, wilde Henrick het niet
geven, maar hij beaamde wel dat hij Tyman Berentsz noch zijn broer Jan geld had gegeven.
Nr. 999

FOLIO:

352

DATUM:

7 januari 1546

-Tussen joffer Jacop van den Veen en Alyt Engberts.
Griete, de vrouw van Peter Cremer, getuigt dat zij ongeveer een maand geleden aanwezig is geweest
boven in het Raadhuis, waar zij gezien en gehoord heeft dat joffer Jacop van den Veen sprak met
Anna Tripmaker en klaagde dat Alyt Engberts haar veel schuldig was vanwege 41½ el laken. Toen
vroeg Anna of zij haar zoveel borg had gesteld en zei dat als je haar kleren bekijkt, dan zie je dat zij
van dat laken geen fatsoenlijke rok of hoycke heeft om aan te trekken. Terzelfdertijd dat joffer Jacop
dit tegen Anna zei stond Lyde, de vrouw van Argelist, erbij. Getuige heeft niet gehoord dat jfr Jacop
tegen Lyde enige woorden heeft gezegd over de 12 el laken of de andere dingen die Lyde heeft
beweerd. Anna Tripmaker en Johanna inde Budde getuigen zoals Griete en melden dat zij geenszins
gehoord hebben dat joffer Jacop met Lyde over de zaak in kwestie heeft gesproken.
Nr. 1000

FOLIO:

352

DATUM:

8 januari 1546

-Van Gerryt van der Wolde en Willem Vaelgen.
Egbert Gerrytsz en Vrancke Geertsz getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig zijn
geweest op de weert van Mandemaker, waar Willem Vaelgen opdroeg aan Gerryt van der Wolde om 4
paarden te verzorgen, per stuk voor 1 ryder. Gerryt heeft dat gedaan, ze gevoerd met kaf en stro zoals
hij Willem beloofd had en hij bij zijn eigen paarden ook deed.
Nr. 1001

FOLIO:

352v

DATUM:

8 januari 1546

-Van Engbert van Hardenberch bekeurende wijlen Berent Brouwer.
Henrick ter Laar getuigt dat hij zich goed herinnert dat tussen Berent Brouwer en Geert Evertsz
onenigheid was over een plank die toebehoorde aan Berent Brouwer, die er in zijn schip teer over had
laten smeren. Toen Berent kwam en dat zag, heeft hij de arbeider daarom verwond. Getuige Henrick
heeft als waarheid vernomen, dat Berent Brouwer dreigde Geert Evertsz te steken en te slaan waar hij
maar kon, dit vertelde Berent zelf. Om dit te vermijden is hij in de weken voor Pasen anno 1545 naar
Berent gegaan en heeft hem met goede argumenten bewogen, hem, getuige, de zaak in handen te
geven, zodat hij een oplossing kon vinden. Berent zou dan de gewonde arbeider zijn meesterloon
geven en zijn leed vergoeden, zoals hij ook heeft gedaan. Daarna bracht Henrick ter Laar beide
personen, Berent en Geert, bij elkaar en kwam met hen tot overeenstemming dat Geert de boete zou
betalen die door de stad was opgelegd; beiden accepteerden dit en gaven elkaar de hand.
Nr. 1002

FOLIO:

353

DATUM:

8 januari 1546

-Van Gerryt Jacopsz uit Kamperveen tegen Arent Kree in Wesepe.
Egbert Gerrytsz, onze inwoner op de Kruishoop, getuigt dat een aantal jaren geleden Gerryt Jacopsz
uit Kamperveen van hem drie stukken land gekocht heeft in Wesepe bij de molen voor 56 ph.g., de
gulden van 1 ryder met 1 stuiver. Getuige heeft Gerryt Jacopsz bedankt voor de betaling en Gerryt gaf
1 gulden voor de wijnkoop.
Nr. 1003

FOLIO:

353

DATUM:
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15 januari 1546

-Tussen wijlen Bernt Brouwer en de Hollanders op de Hoge Welle.
Tymen Berentsz en Dirick Taemsz getuigen dat zij omstreeks St. Jan aanwezig zijn geweest bij Albert
van Herick, waar de Hollanders wonen op het eiland op de Hoge Welle, die alle koeien van wijlen
Berent kochten en ook al het gewas dat Berent op het veld had staan. Na de koop zei Berent tegen de
Hollanders dat hij Rotger Willemsz een paar dingen had verkocht voor 27 daalder en vroeg of zij hem
die ook wilden leveren; de Hollanders beloofden het.
Nr. 1004

FOLIO:

353v

DATUM:

16 januari 1546

Geert Baeck, Albert Willemsz, Wolff Schomaker en Lochum Jansz, gedaagd t.b.v. Willem van
Campen, getuigen dat zij goed weten en er ook bij aanwezig zijn geweest bij Thoenis van Voerst, dat
Willem van Campen zei dat geen enkel goed eerder bedierf dan het algemene goed en zei verder
tegen Thoenis van Voerst dat dit huis van hen samen was en dat zij niet op een penning meer of
minder keken. Thoenis antwoordde dat hij tevreden was volgens stadsrecht en de stadsboeken. Toen
vroeg Willem aan Thoenis of hij hem 1 gulden moest geven of andersom. Thoenis zei dat hij geen
gulden had, maar als hij van hem af wilde moest hij hem verplichten volgens stadsrecht. Willem zei
dat hij hem zou verplichten voor de helft van de overwaarde voor een bedrag van 25 g.g., graag of
niet. Thoenis ging zich twee weken beraden en gaf een halve daalder om de wijnkoop te betalen.
Albert getuigt nog veel meer en Thoenis heeft toen gezegd dat hij het huis wilde houden.
Nr. 1005

FOLIO:

353v

DATUM:

18 januari 1546

Wolff Schynckel en Arent Lubbertsz jr getuigen zoals hier boven vermeld, met uitzondering van de
getuigenis van Albert.
Nr. 1006

FOLIO:

354

DATUM:

16 januari 1546

-Tussen jfr Jacop van den Veen en Alyt Egberts.
Henrijck van Hoeve getuigt dat hij op de avond voor St. Maarten bij joffer Jacop van den Veen is
geweest met Alyt Egberts en haar heeft gevraagd of zij consideratie wilde hebben met Alyt omdat zij
op dit ogenblik niet kon betalen, totdat ze weer wat weefsel in orde kon brengen en ook zou Alyt met
Pasen geld ontvangen van haar klerken en commissarissen, dan kon zij Jacop een gulden of vier, vijf
geven. Omdat jfr Jacop dit niet wilde doen, bood Alyt aan het geld op rente te zetten, maar Jacop
wilde direct geld hebben omdat ze dat naar Holland moest sturen. Alyt herhaalde dat het niet mogelijk
was en dat Jacop maar moest zien. Jfr Jacop stelde voor dat als Alyt direct de 20 g.g. zou betalen, zij
consideratie zou hebben met de betaling van de andere 25 g.g. tot Kerstmis. Getuige meldt verder dat
hij met Maria Onbevlekte Ontvangenis bij Alyt Engberts was, waar terzelfdertijd jfr Jacop kwam, in alle
haast en vroeg of ze wilde betalen als ze met de gardiaan had gesproken. De moeder van Alyt en Alyt
zelf antwoordden dat ze eerlijk wilde betalen en de schuld erkende, maar ze moest haar wel de tijd
gunnen. Na veel gepraat ging getuige naar de vesper evenals jfr Jacop.
Nr. 1007

FOLIO:

354v

DATUM:

18 januari 1546

-Van Jan Geye.
Marten Backer, Jacop Louwe, Jacop Claver en Johan van Ens getuigen dat zij op Oudejaars avond bij
Anna Tripmaker waren, waar Johan Geye en Henrick Rombers met elkaar een weddenschap
aangingen om een vat Hamburger bier over het steekspel te water. Getuigen hoorden dat Johan zei
tegen Henrick Rombertsz dat als hij niet met het steekspel mee wilde doen, dat hij dan de halve
gulden moest betalen die was ingezet. Zo zeker als hij weer volk in zijn boot kreeg, zou Henrick het
vat bier winnen of verliezen. Hiermee was Henrick tevreden en zou meedoen aan het steekspel.
Nr. 1008

FOLIO:

354v

DATUM:

-Van Peter Jagher.
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18 januari 1546

Thoenis van Voerst, Cornelis Conraetsz van de Bussche en Peter van Arnhem getuigen dat zij
aanwezig zijn geweest bij Thoenis van Voerst tussen Kerstmis en Nieuwjaar, waar zij gezien en
gehoord hebben dat Peter Jagher en Henrick Roboltsz met elkaar overeenstemming bereikte: ze
zouden elk met hun karveelschip varen voor de helft van de winst en het karveel van Henrick zou
buitengaats gaan omdat het de grootste was en het andere bleef binnendijks, met dien verstande dat
Henrick als dat op diens schip van pas kwam, Peter zijn boegsel zou overdoen, anders zouden zij
beiden hetzelfde betalen.
Nr. 1009

FOLIO:

355

DATUM:

18 januari 1546

-Van het gevecht tussen Herman Horthouck en Evert Faes.
Henrijck Claesz getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden aanwezig was bij Albert van Herick, waar
hij heeft gehoord en gezien dat Herman Horthouck en Evert Faes onenigheid met elkaar hadden en
twistten, wat beslecht werd. Daarna kregen Henrijck Hals en Herman Horthouck woorden en
begonnen met hun messen naar elkaar te steken en elkaar te verwonden. Getuige heeft bij het uiteen
halen een verwonding opgelopen aan zijn hand, maar had met niemand problemen. Dit gebeurde bij
daglicht in aanwezigheid van Cornelis de zoon van de hoornblazer.
Cornelis Henrijcks getuigt als boven.
Nr. 1010

FOLIO:

355v

DATUM:

18 januari 1546

-Van Jorgien Kerstgensz.
Alyt, de vrouw van Herman ten Napel, Styne Daems en Beerte Droochscheerder getuigen dat zij aan
Jorgien Kerstgensz, als nagelaten goederen van zijn vader Kerstgen Goltsmit, hebben toegedeeld de
navolgende artikelen die zich bevinden in het huis van wijlen Kerstgen in de Broederstraat.
Eerstens het kastje met alles wat erop staat, het bed met de deken en de bedstee die vóór in het huis
staat. Verder het bekken met de brede randen, nog twee scheerbekken met een kan, de tafel die in
dat kamertje staat met het bureau; verder nog het harnas. Twee grote koperen potten, nog een
mengele pot, een halve mengele pot, een aker, twee metalen kandelaars waarvan één met een brede
voet, nog een stoel en een zetel, twee stoelkussens en een klein bekken.
Nr. 1011

FOLIO:

355v

DATUM:

19 januari 1546

-Van joffer Jacop van Veen.
Peter Cock, roedendrager, getuigt dat Alyt Engberts met haar dochter naar hem toe is gekomen en op
straat van hem wilde dat hij jfr Jacop zou vragen of zij consideratie met haar wilde hebben: zij wilde
raad vragen want zij wilde jfr Jacop eerlijk betalen, of dat zij erover wilde denken om met hem mee te
komen naar het huis van Alyt om te zien wat er gedaan kon worden zodat ze veel uitstel krijgt. Hij
meldt dat Henrijck van den Hoeve over deze kwestie ook al bij hem is geweest uit naam van Alyt.
Nr. 1012

FOLIO:

356

DATUM:

19 januari 1546

Willem Petersz getuigt dat hij gezien en gehoord heeft dat Goessen in de Waskeerse vroeg toen
Wynken Korfmakers zoon drie schelvissen in zijn hand had afkomstig uit de schuit achter het
bruggenhuisje, hoe vers ze waren. Goessen antwoordde dat hij er niet voor betaald had. Toen riepen
velen op de markt dat hij er nog een paar moest halen, maar de knecht was te ver weg en hoorde het
niet.
Geert Arentsz getuigt dat Goessen in de Waskeerse hem tegemoet kwam in de Geerloffsteeg en hem
vroeg waar hij geweest was. Goessen antwoordde dat hij drie schelvissen had gebracht naar het huis
van burgemeester Geert Loze, die hij gekocht had en die hij bij dezelfde koop had overgedaan aan de
burgemeester. Getuige vroeg of de vis goedkoop was, waarop Goessen antwoordde dat je ze ook
zonder geld kon lopen en noemde de zoon van Wynken Korfmaker die drie schelvissen kocht.
Steven Goessen getuigt net zoals Geert.
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Geert Willemsz getuigt dat Goessen inde Waskeerse, staande op de Welle balk waar de vis verkocht
werd, hem toesprak en zei dat daar gezellen van hem liepen die vis gekocht hadden zonder geld.
Geert vroeg over welke mensen het ging en Goessen zei dat het korfmakers waren, met name de
zoon van Wynken Korfmaker.
Nr. 1013

FOLIO:

356v

DATUM:

20 januari 1546

-Van Claes Draeck.
Lubbert van Heerden, Berent Dirixsz, Marten Jansz en Marten Cornelisz getuigen dat zij eergisteren
avond zaten te drinken bij Albert van Herick, waar zij gezien en gehoord hebben dat Johan Blauwe en
Claes Draeck onenigheid met elkaar hadden. Zij melden dat Theeus Baersz uit een ander gelag erbij
kwam en een verwonding opliep aan zijn hand bij het scheiden van de personen. Getuigen weten niet
hoe hij de verwonding heeft opgelopen, Johan Blauwe had geen mes bij zich, maar Claes Draeck wel.
Getuigen hebben niet gezien of Claes zijn mes had getrokken noch heeft Theeus Baersz met iemand
ruzie gehad.
Nr. 1014

FOLIO:

356v

DATUM:

22 januari 1546

-Tussen Alyt Engberts en joffer Jacop van den Veen.
Herman Sibrantsz en zijn vrouw Femme getuigen dat jfr Jacop van den Veen onlangs bij hen was en
dat zij gehoord hebben dat jfr Jacop tegen Jochum van Mullem, die voorbij ging met Alyt Engberts en
haar zoon mr Engbert, zei dat hij een boef was en dat zij zich wilde verantwoorden; ze zei dit ook
tegen de priester. Meer weten getuigen hier niet over.
Nr. 1015

FOLIO:

357

DATUM:

22 januari 1546

-Van de schelvis.
Henrijck mitter Pye getuigt dat hij bij het bruggenhuisje heeft gestaan toen Wynolt Corvenmackers
zoon met de schelvis wegging. Hij heeft gehoord dat de mensen die van de brug kwamen en op de
leuning hadden gezeten, zeiden dat daar iemand liep die vis had gekocht zonder geld. Hij heeft niet
gehoord dat Goosen inde Waskeerse, die er ook bij was, zei dat hij de vis gestolen had of dat hij hem
daarom nariep op welke manier dan ook.
Michiel Arentsz getuigt dat hij over de brugleuning had gehangen en zag dat een knecht die hij niet
kende uit het schip kwam met drie schelvissen. Getuige weet niet of hij de vissen betaald heeft. Hij
heeft evenmin gehoord dat Goosen hem nariep dat hij moest betalen of wat dan ook zei.
Joost Backer getuigt dat hij gehoord heeft dat Goosen gezegd zou hebben dat de jongen schelvis
gekocht had zonder te betalen en dat hij achter de jongen aan was gegaan tot aan het Tolhuis en hem
heeft nageroepen dat hij terug moest komen. Getuige weet niet of de jongen hem heeft horen roepen.
Nr. 1016

FOLIO:

357

DATUM:

23 januari 1546

Alyt, de vrouw van Wynolt Corvemaker, getuigt dat zij gisteren middag thuis kwam en Lubbe Mattes
uit Zalk, met een kind op haar arm, bood haar het kind aan en zei dat niemand het naar de grootvader
Johan Voss kon brengen, maar Alyt zei nee.
Getuige heeft het gevraagd aan Tryne Jacops die het evenmin wilde doen. Zij heeft toen haar dochter
gestuurd naar Grietgen Visscher, de vrouw van Geert Preyssinck en toen Grietgen bij haar kwam
heeft de vrouw uit Zalk haar opgedragen het kind naar zijn grootvader te brengen, waarvoor zij haar 3
stuiver Brabants gaf.
Grietgen Visscher getuigt dat zij het kind ter plekke heeft afgeleverd.
Nr. 1017

FOLIO:

357v

DATUM:
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25 januari 1546

Geert Abbensz, Jonghe Johan en Johan Hermansz getuigen dat zij vandaag gehoord hebben van
Thys Draeck dat hij van Berent Joachymsz niet anders weet dan dat hij een eerlijke knecht van een
vrouw is en niemand te kort heeft gedaan.
Nr. 1018

FOLIO:

357v

DATUM:

26 januari 1546

-Van Alyt Engberts en joffer Jacop van den Veen.
Henrijck van den Hoeve getuigt dat hij een tijd geleden bij jfr Jacop van den Veen was geweest
vanwege Alyt Engberts om met haar te spreken over de kwestie tussen haar en Alyt die in der minne
opgelost moest worden. Intussen was ook Jochum van Mullem erbij gekomen en wilde dat zij van haar
slaapbank afkwam en mee ging naar de kamer. Toen ze daar waren vroeg jfr Jacop aan Jochum
waarom hij kwam, of hij haar de mond wilde snoeren. Jochum zei dat wat ze zouden bespreken
geheim zou blijven; er werd veel gepraat en daarna gingen zij naar Alyt. In aanwezigheid van Alyts
zoon, heeft Jochum haar de reactie van jfr Jacop medegedeeld, maar Alyt en haar zoon wilden er niet
op in gaan. Ze wilden liever een gerechtelijke uitspraak afwachten en Henrijck en Jochum wezen
beide partijen op hun vrijheid van handelen.
Nr. 1019

FOLIO:

358

DATUM:

26 januari 1546

Jochum van Mullem, gedaagd namens Alyt Vrije alias Engberts, getuigt op basis van een eigenhandig
geschreven cedule, dat [joffer] Jacop van den Veen en Alyt een tijd geleden onenigheid hadden.
Getuige is bij [joffer] Jacop gekomen, waar ook Henrijck van den Hoeve aanwezig was en zei dat ze
gekomen waren om te bemiddelen. Trude de uitdraagster zei tegen [joffer] Jacop dat zij goede
mannen waren die vertrouwd konden worden. Jfr Jacop was bereid hen aan te horen, getuige en
Symen Henrijcksz hebben uitvoerig met haar gesproken. Tenslotte zei [joffer] Jacop dat ze bereid was
het haar kwijt te schelden, waar Henrijck op antwoordde dat dat niet de bedoeling was; zij gingen weer
weg. Jacop bood aan dat als Alyt haar de 5 el grauwe aan weetgeld [onkosten] gaf met 15 g.g. erbij,
dat ze dan tevreden zou zijn. Henrijck zei dat ze zich dus bedacht had, want eerst vroeg ze 30 g.g. Ze
overlegden samen of ze dit zo wilden laten, want ‘haar mond zegt niet hetzelfde als haar hart’.
Beiden gingen naar Alyt Vrije en haar zoon om de boodschap over te brengen. De priester zei dat hij
daar absoluut niets van wilde horen, want wat zijn moeder rechtens schuldig was, wilde hij graag voor
haar betalen, n.l.10½ g.g. en 9 stuiver. Alyt en haar zoon gingen naar huis en Henrijck en getuige
bleven zitten en stuurden een bode naar jfr Jacop, die antwoordde dat ze een bedrag van 20 g.g. had
genoemd; ze werd kwaad. Getuige zei dat ze toch echt iets anders had gezegd en ook Henrijck zei
dat ‘haar mond anders had gesproken dan haar hart.’
Nr. 1020

FOLIO:

358v

DATUM:

26 januari 1546

-Van Gosen Vranckensz.
Johan Vranckensz getuigt dat hij zegsman is geweest bij Gosen Vranckensz en Gerryt Tymerman in
de kwestie van het schip, waarvan Arent van Lewarden de schipper was. Gosen had n.l. een aandeel
in het schip en verder bleek dat het schip betaald was.
Getuige Johan deed ongeveer veertien dagen voor Kerstmis hierover een uitspraak in Leeuwarden bij
Tjibbe Wattyosz, inhoudende dat Gerryt Tymerman aan Gosen Vranckensz voor zijn aandeel 75
keizersgulden zou betalen, de helft met Midvasten en de andere helft met Pinksteren.
Hiermee waren beide partijen tevreden.
Nr. 1021

FOLIO:

359

DATUM:

27 januari 1546

Cornelis Stuvesant, Peter Claesz en Geert Willemsz getuigen dat zij gezien hebben bij Herman Vette
in de Witte Arent omstreeks St. Agniete, dat Johan van Ense en Johan Gheye elk een tinnen kan in de
hand hadden en die naar elkaar gooiden; zij raakten elkaar ook maar volgens getuigen werd niemand
gewond.
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Nr. 1022

FOLIO:

359

DATUM:

27 januari 1546

-Van Claes Coepsz en de erfgenamen van wijlen Jan van Bolten.
Johan Zuyre getuigt dat hij samen met Claes Coepsz in 1545 op woensdag na de kermis in
Oosterwolde naar het Oostzeehuis in Oosterwolde was gegaan. Toen ze bij de Runneboom van St.
Catherijne waren gekomen, stond daar wijlen Johan Bolten op de dijk. Claes maande hem voor een
bepaalde rente en Johan vroeg of hij nog even geduld kon hebben, hij zou hem echt betalen.
Getuige meldt verder, evenals Claes Breda, dat zij zich goed herinneren dat Johan hen beiden 5 of 6
dagen voor zijn dood met Claes Coepsz en Jan van Hasselt tegemoet kwam in de Santberch, waar
Claes genoemde Johan Bolten nogmaals maande voor dezelfde schuld. Hoe hoog het bedrag was,
weet getuige niet. Johan antwoordde dat hij hem op korte termijn zou betalen en dat hij even geduld
moest hebben.
Nr. 1023

FOLIO:

359v

DATUM:

28 januari 1546

-Van Tyman Zwaenken.
Johan Vrommer getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Tyman Zwaenken op de dag van St. Agniete,
waar hij zag dat Tyman aan Evert van Hardenberch een bedrag van 34½ keizersgulden betaalde min
2 stuiver Brabants, waar Evert tevreden mee was. Naderhand liet Evert getuige bij hem ontbieden,
ongeveer een uur of twee erna en toen telde Johan dat geld nog een keer, nadat Evert het had
gedaan; toen ontbraken er 18 stuiver Brabants.
Nr. 1024

FOLIO:

359v

DATUM:

28 januari 1546

Engbert Diricsz getuigt dat hij ongeveer veertien dagen na St. Michael gehoord heeft van Marre
Lubberts dat zij hem haar kornoelje graag zou hebben verkocht, maar dat het al weg was; een man is
zo goed als zijn woord en zij zou een vat bier meer hebben dan Steven Hobemeyer van zijn zaad kon
telen.
Nr. 1025

FOLIO:

360

DATUM:

29 januari 1546

-Van het gevecht tussen Johan Blauwe en Claes Draeck.
Theeus Baers getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden bij Albert van Herick, waar hij achterin
de gelagkamer had zitten drinken, wegging om naar huis te gaan. Toen hij in het voorhuis kwam,
hoorde hij een gerucht van de plek waar Johan Blauwe en Claes Draeck van de tafel waren
opgestaan. Getuige heeft een van hen, Johan Blauwe, vast gepakt. De kaarsen waren uit en toen het
licht weer aan ging, bleek dat getuige een wond aan zijn hand had, hij weet niet van wie. Hij heeft
begrepen dat Johan Blauwe geen mes had maar dat Claes Draeck wel zijn mes had getrokken.
Getuige zag het toen hij de verwonding kreeg en het licht weer aan was.
Nr. 1026

FOLIO:

360

DATUM:

30 januari 1546

Willem Schottelar, bussenmeester, Johan Claesz en Gheert Schilder, gedaagd t.b.v. Willem Vaelken,
getuigen dat zij vanmorgen Joest Jansz van Campen hardop hebben horen zeggen onder de Clocke
dat Willem Vaelken elk van zijn bemiddelaars een zilveren lepel gegeven had.
Nr. 1027

FOLIO:

360v

DATUM:

30 januari 1546

-Tussen Johan Droes, brouwer en Willem van Campen.
Rutger Willemsz en Peter van Wieringen jr getuigen dat zij voor de Sleutel hebben gestaan en dat
Rutger Willem van Campen heeft geroepen en hem heeft gevraagd of alle brouwers voor 18 mud
most accijns betaalden. Willem zei dat hij tevreden was over alle brouwers en dat zij de accijns
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betaalden van wat zij brouwden. Het ging hem eigenlijk alleen om Maurys Weber die zo tegen hem
tekeer was gegaan, die wilde hij leren gewoon mee te doen.
Dirrick Brouwer getuigt dat een tijd geleden Willem van Campen en Claes Coepsz in zijn kelder
stonden en hij hen een kan bier tapte. Willem van Campen gaf hem toestemming te brouwen zoveel of
weinig als hij wilde, mits hij maar zijn accijns betaalde.
Claes Coepsz meldt hetzelfde.
Nr. 1028

FOLIO:

360v

DATUM:

30 januari 1546

-Tussen Heyman Elegast en Geert Henrixsz in de Hagen.
Joost Petersz, Henrijck Aertsz en Kathrijne Hermans getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij
Kathrijne thuis, waar Heyman Elegast met Ditmer Lubbertsz een kwart vaatje boter ruilde tegen 5 mud
gerst. Geert Henricksz is borg geworden voor de gerst. Getuigen melden dat er minder dan 8 pond
boter in het vaatje zat en daarom kwamen zij overeen dat er een halve mud gerst gekort zou worden.
Verder melden zij dat Heyman Ditmer ook een koe verkocht voor 8 ryder en dat hij zelf de huid hield.
Kathrijne getuigt dat Ditmer zei dat hij zijn drie schippers als borg wilde stellen. Getuige weet heel
goed dat Ditmer voor Geert Henricksz 6000 stenen heeft ingeladen, waarmee hij het bedrag voor de
koe betaalde. Geert Henricksz heeft Heyman ongeveer 3 ryder gegeven van het geld van de stenen.
Nr. 1029

FOLIO:

361

DATUM:

30 januari 1546

-Van Johan Wichersz.
Johan Kerckhoff getuigt dat hij ongeveer drie weken voor Midwinter met Johan Wichersz naar de
Hagen is gegaan, naar Arent van der Heyden. Getuige heeft Arent namens Johan Wichersz 58 ph.g.
betaald, afkomstig van ossen die Johan van Arent gekocht had. Getuigen weten goed dat Geert van
Lewen van Johan Wichersz een os gekocht heeft die van Arent van der Heyden afkomstig is.
Johan van Oldenseell getuigt dat hij op maandag na St. Anthonis aanwezig is geweest bij Arent van
der Heyden, waar hij gezien heeft dat Johan Wichertz aan Arent de laatste betaling deed van de
ossen die Johan van hem gekocht had. Getuige heeft zelf het geld aan Arent uitgeteld, de os van
Geert van Lewen was hierbij inbegrepen.
Nr. 1030

FOLIO:

361v

DATUM:

30 januari 1546

-Van Berent Berentsz tegen de weduwe van Peter Coertsz.
Berent van Lochum en Kerstken Joriensz, schoenmaker, getuigen dat zij beiden ongeveer twee jaar
geleden van Berent Berentsz een partij leer kochten en omdat het geen goed koopmansgoed was,
zijn zij met hem overeen gekomen, na bemiddeling door de schoenmakers Jorien en Arent van
Hardenberch, dat zij Berent 1 ryder in mindering brachten van de betaling.
Nr. 1031

FOLIO:

361v

DATUM:

30 januari 1546

-Van Gossen Vranckensz.
Gerryt Vranckensz en Albert Willemsz getuigen dat zij beiden eens kwamen bij Gerryt Hulleman op de
Welle bij het schip dat hij aan het bouwen was en dat hij hen vroeg wat ze Goesen Vrankensz
geboden hadden, omdat ze van hem een scheepsbrief gekocht hadden, groot 110 koopmansgulden
voor 75 gulden. Gerryt Hulleman antwoordde dat als hij contant betaalde had, hij nog wel 10 gulden
minder gekregen zou hebben gekregen. Later hebben beide getuigen Gerryt Hulleman gevraagd naar
het schip dat in Friesland, Dokkum, lag, of hij het verkopen wilde, zij wisten wel iemand. Gerryt
antwoordde dat het schip inderdaad te koop was voor de juiste mensen.
Het betrof hetzelfde schip dat Goessen Vranckensz van Hulleman had gekocht.
Nr. 1032

FOLIO:

362

DATUM:
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1 februari 1546

-Van wijlen Berent Engbertsz.
Cornelis Roerixsz en Herman Vette getuigen dat zij lang geleden aanwezig zijn geweest bij Herman
Vette met wijlen Berent Engbertsz, waar zij zegslui zijn geweest in de kwestie van de ossen die Johan
Wichersz en wijlen Berent van Geert Ligger wilde kopen. Omdat zij het niet eens konden worden, nam
wijlen Berent de uitspraak aan en Johan Wichertsz was daar niet bij.
Getuigen melden dat wijlen Berent ’s anderendaags de koop accepteerde en dit mededeelde aan
Geert Ligger. Getuige meldt dat wijlen Berent hem gezegd heeft dat hij van Johan Wichersz ongeveer
20 ossen gekocht had.
Henrijck Schoemaker getuigt dat wijlen Berent hem had ingehuurd om de ossen te verzorgen terwijl hij
zelf in Antwerpen was; dat heeft hij ook gedaan en hij heeft de beloning ontvangen.
Nr. 1033

FOLIO:

362

DATUM:

1 februari 1546

-Van Arent Schoemaker.
Loy Robertsz en Albert van Hardenberch getuigen dat zij een tijd geleden zaten bij Berent van
Wilssem, waar Arent van Robert Jansz een vaars kocht voor 5½ ph.g., de gulden van 1 ryder met 1
stuiver. Dit is gebeurd voor de dood van Berent Engbetsz.
Nr. 1034

FOLIO:

362v

DATUM:

1 februari 1546

-Van de hoofdlieden van St. Jorgien.
Henrijck Cremer en Luythien Schroer getuigen dat zij een tijd geleden aanwezig zijn geweest boven
het huis van Jacop Schroer, waar Willem van Campen en Loy Robertsz met Jochum van Mullem als
hoofdlieden van St. Jorgien de in- en uitgaven beheerden. Jochum van Mullem bleef de hoofdlieden
nog 14½ ryder gulden schuldig.
Nr. 1035

FOLIO:

362v

DATUM:

1 februari 1546

-Van het gevecht tussen Herman Claesz en Herbert, Jochum Peterszoon, in de Hagen.
Henrick Romboltsz en Thys Claesz getuigen dat zij onlangs in de Geertstraat van der Aa waren waar
Henrijck Romboltsz met Herman Claesz aan het kolven was. Herbert, de zoon van Jochum Petersz
kwam erbij en wilde de kolf afpakken, maar de spelers wilden de kolven houden en als zij ze in tweeën
sloegen of braken, dan zouden zij ze vierdubbel betalen aan de eigenaar. Herbert was daar niet
tevreden mee maar Herman wilde ze niet teruggeven; Herbert greep zijn mes en dreef Herman tegen
de muur en deze trok ook zijn mes, maar dat zagen ze niet. Hij liep weg maar kwam terug met een
stuk dakpan en een steen in zijn hand en zei dat hij een dief was en een schelm die niet eens bleef
staan. Hij gooide alles naar Herman Claesz en raakte hem met een stuk tegen de borst en met het
andere aan zijn hoofd. Herbert liep weg, Herman er achteraan en toen struikelde Herbert zodat
Herman hem kon steken. Getuigen hebben niet gezien dat hij geraakt werd.
Nr. 1036

FOLIO:

363

DATUM:

1 februari 1546

-Tussen Anna Tripmaker en Gerritgen Vrancke.
Albert Jansz alias Gelderman en Tyman Jansz getuigen dat zij een tijd voor het overlijden van Jacop
Thymensz aanwezig waren op de brug, waar zij hoorden dat wijlen Jacop tegen Gerritgen Vrancke zei
dat hij haar alles kwijt schold, behalve het handschrift over het geleende geld dat zij Anna moest
betalen.
Lubbert van Noorthoorn getuigt op dezelfde manier, maar hij heeft wijlen Jacop niets horen zeggen
over het handschrift.
Nr. 1037

FOLIO:

363

DATUM:

3 februari 1546

Lambert Slewert getuigt dat hij zich goed herinnert dat hij wijlen Gyse Haecke en zijn vrouw Trude de
mate verkocht die in de Hagen naast enerzijds Lubbert Petersz en anderzijds de bagijnen uit
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Brunnepe ligt, vrij en zonder tins. Verder meldt Lambert dat er jaarlijks 7 h.p. uit de mate gingen en dat
Gyse en Trude hem toestonden de 7 h.p. tijdig af te lossen. Hij heeft dus de 3½ pond betaald aan
oude Tyman van den Veen, als momber over de twee kinderen van Gysse Hake, n.l. 35 gulden, en de
andere 3½ pond aan de erfgenamen van wijlen Trude Haecke, n.l. aan Jacob Topke, getrouwd met
Trudes dochter, een derde deel van 35 gulden, het tweede derde deel aan Henrick Kerckhoff op het
eiland en het derde deel aan Willem Geertsz, potschuiver in de Hagen en dat heeft Trudes dochter
ook ontvangen. Dus wijlen Tyman van den Veen Evertsz heeft geen 7 pond uit de mate gekregen. Dit
alles gebeurde ongeveer 44 jaar geleden.
Na de dood van Trude werd de mate toegedeeld aan Gyse Hake en haar erfgenamen gaven hem nog
35 gulden toe; Tyman van den Veen Evertsz heeft Lambert gevrijwaard van de 7 h.p. per jaar en heeft
dit in het stadsboek laten noteren.
Nr. 1038

FOLIO:

363v

DATUM:

3 februari 1546

Johan van Ens getuigt dat Jan Geye ongeveer veertien dagen geleden bij hem kwam nadat zij eerder
onenigheid hadden gehad tijdens het gelag. Hij ging behoorlijk tekeer en wilde dat Johan naar buiten
kwam. Later kwam Johan naar buiten en verdreef hem van de deur met een stok.
Nr. 1039

FOLIO:

363v

DATUM:

4 februari 1546

-Van Reyner Jansz uit Vaassen en Mauris Nybar.
Andrees Tymmerman, Loy Robertsz en Joachym Berentsz getuigen dat zij alles gezien en gehoord
hebben in Vaasen op de Veluwe in de Rosengaard in het bos, tussen Pinksteren en St. Jan,
omstreeks Midzomer, waar zij aanwezig waren om 100 eikenbomen te ontvangen. Zij werden
terzelfdertijd geholpen door Mauris Nybar en Lubbert Philipsz met het kiezen van de 100 stammen die
daar lagen. Mauris vroeg de getuigen een rood krijtje om de stammen te markeren die klaar lagen
zoals was afgesproken. Mauris markeerde zijn stammen met twee kerven en getuigen deden het met
één kerf.
Nr. 1040

FOLIO:

364

DATUM:

4 februari 1546

-Van Andrees Tymmerman tegen Henrick Backer.
Loy Robertsz en Joachym Berentsz getuigen dat zij beiden een tijd geleden in de Witte Arent zaten te
drinken om een onenigheid te helpen oplossen tussen Henrick Backer en Johan, de zoon van
Andrees Tymmerman, over hout dat Johan van Henrick had gekocht. Beide partijen hadden dit
probleemloos aan getuigen overgedragen, hoewel Henrick Backer dit naderhand ontkende; hij zei dat
hij geen verdere beloften wilde doen. Toen getuigen dit hoorden, wilden zij niet verder optreden en zijn
naar huis gegaan, nadat zij hun consumpties betaald hadden.
Nr. 1041

FOLIO:

364

DATUM:

5 februari 1546

-Van Berent Zwarte.
Kerstken Ghyse, Jacob Manesz en Warner Berentsz getuigen dat zij zich goed herinneren waar
Berent Zwarte, net als zij, woonde en diende, met wijlen Henrick Martensz en zijn vrouw Fije, tijdens
het beleg voor Harderwijk. Hij verdiende voldoende geld voor zijn onderhoud, want hij kon toen met
paard en wagen rijden en er was geen enkele reden om hem tegen te houden.
Nr. 1042

FOLIO:

364v

DATUM:

5 februari 1546

Herman Claesz getuigt dat hij het meesterloon [doktersrekening ] van Herbert Jan Petersz, die gewond
was, betaald heeft aan mr Jacob Barbier.
Nr. 1043

FOLIO:

364v

DATUM:
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6 februari 1546

-Van Kempe Koepslager.
Johan van Driell en Willem van Campen getuigen dat zij daags na Maria Lichtmis op verzoek van
Hillebrant Kempe naar Styne Brouwer zijn gegaan, de zuster van wijlen Berent Brouwer. Men wilde
dat zij een acceptabele afwikkeling regelden van de doodslag op haar broer, maar Styne wilde hier
niet in meegaan. Getuigen zijn ’s anderendaags weer naar haar toe gegaan om haar te verzoeken
mee te werken aan de verzoening, maar Styne wilde er niets meer over horen. Heden zijn zij voor de
derde maal naar haar toe gegaan om de kwestie te regelen, maar zij wilde daar niets van weten.
Nr. 1044

FOLIO:

365

DATUM:

8 februari 1546

Van Henrijck Leyendecker en zijn knecht Willem.
Arent Smyt en Otto van Bommelen getuigen dat zij aanwezig zin geweest bij Willem Smit thuis boven
de poort, waar zij gezien en gehoord hebben dat Henrijck Leyendecker en zijn knecht Willem ruzie
hadden over het vak en het loon. Zij vlogen elkaar aan en pakten elkaar bij de haren, maar hadden
geen messen of verborgen wapens bij zich.
Nr. 1045

FOLIO:

365

DATUM:

8 februari 1546

-Van Laurens van Delden en Nolle Schroer.
Engbert Backer getuigt dat hij omstreeks St. Michael voor de Witte Arent heeft gestaan, waar hij heeft
gezien dat Laurens van Delden naar binnen wilde gaan, maar dat men hem er niet in liet. Laurens
wilde zijn muts terug hebben die Herman, de knecht van Engbert, van hem verwonnen had vanwege
een kan bier. Getuige ging naar binnen en kreeg de muts terug. Getuige heeft niet gezien dat Nolle
Schroer, die ook gedronken had, Laurens heeft geslagen of verwond. De knecht ging daags na St.
Michael weer terug naar de landstreek waar hij vandaan kwam.
Nr. 1046

FOLIO:

365

DATUM:

10 februari 1546

Herman Claesz, gedaagd op verzoek van mr Jacop Barbier over zijn getuigenis van 6 februari j.l. over
het meesterloon van Herbert Jan Petersz, getuigt dat hij het meesterloon aan mr Jacop Barbier tot op
heden nog niet betaald heeft. Zijn vrouw en zijn schoonvader waren bij mr Jacop Barbier, toen de
eerzame Gheert Loose en mr Godtschalck in de laatste periode van hun burgemeesterschap waren.
Zijn vrouw en schoonvader hebben, terwijl hij zelf in Amsterdam was, 18 stuiver Brabants en het
maken van een hemd beloofd aan mr Jacop Barbier, zoals zij later verteld hebben, maar die zijn nog
niet afgerekend.
Nr. 1047

FOLIO:

365v

DATUM:

12 februari 1546

-Tussen Jacop van Claver en Jan Aertsz over het steekspel te water.
Johan van Ens, Gysbert Laurentsz en Wolter Jansz getuigen dat zij onlangs aanwezig waren bij
Arglist thuis, waar Jacop van Claver en Jan Aertsz met elkaar overeenstemming bereikten over een
[ weddenschap ] steekspel te water. Zij hoorden dat Johan o.a. zei dat wiens stuiver van de balk viel, de
verliezer was van een vat Hamburger bier.
Nr. 1048

FOLIO:

365v

DATUM:

16 februari 1546

-Tussen Willem van Essen en Thonis Jansz.
Jan Michielsz getuigt dat hij erbij is geweest in het schip van Willem van Oije, waar hij gehoord heeft
dat Thonis Jansz Willem van Essen, de kok, verweet dat hij hem kamfer had gegeven zodat hij niet
meer kon vrijen met een vrouw.
Henrick Goykensz getuigt dat hij ook gehoord heeft dat Thonis Jansz Willem de kok verweten heeft
dat hij kamfer had gegeven; hij zei ook dat zijn vrouw een zak met rogge voor Willems deur had
neergezet, dat ze eerst geklopt hadden en toen de rogge voor de deur hadden laten staan. De kok
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antwoordde dat als zij dat had gedaan, dat God haar moest belonen. Hij had helemaal niets
ontvangen.
Herman Wernartsz getuigt dat hij ook heeft gehoord dat Thonis Jansz de kok verweet dat hij kamfer
had gegeven zodat hij niet met zijn vrouw kon zijn.
Rochus Dircxsz getuigt hetzelfde als Herman.
Nr. 1049

FOLIO:

366

DATUM:

17 februari 1546

-Tussen Robert Jansz en de Hollanders op het Eiland op de Welle.
Cornelis Roerixsz. Loy Robertsz en Henrijck Schoemaecker getuigen dat zij een tijd geleden met
Robert Jansz bij de Hollanders zijn geweest op het Eiland, waar zij hebben gehoord dat Robert Jansz
van de Hollanders wilde dat zij hem de 2 last haver leverden die hij van hen gekocht had. De
Hollanders erkenden de koop, maar vroegen of Robert kon accepteren dat zij hem van de nieuwe
oogst zouden leveren. Robert wilde dit niet accepteren en wilde boter bij de vis, want hij had de haver
alweer doorverkocht.
Nr. 1050

FOLIO:

366v

DATUM:

17 februari 1546

-Tussen Bartolt Gerrytsz, smid en zijn broer Jochum en Willem Claesz.
Henrick Dill en Albert van Herick getuigen dat Herman nu voor Midwinter een halve brouwte
Hamburger bier in het schip van Henrick Rombolt geladen had bestemd voor Amsterdam, die eigenlijk
naar Deventer had moeten gaan naar Johan Bodicker.
Bartolt Gerrytsz en zijn broer Jochum wisten niet anders dan dat het bier voor hen was, want de
schipper wist niet aan wie het geleverd moest worden. Getuigen weten heel goed dat Bartolt en
Jochum het bier in ontvangst hebben genomen, zij verwachtten bier voor Amsterdam. Zij hebben er
twee vaten van verkocht aan de koopman Willem Claesz. Zij weten ook dat Johan Bodicker het
andere bier van Bartolt en Jochum ontvangen heeft behalve de twee vaten van Willem Claesz.
Nr. 1051

FOLIO:

366v

DATUM:

17 februari 1546

-Van Jochum Cock uit Rostock.
Herman Hero getuigt dat hij met een gezelschap ongeveer een jaar geleden bij Albert van Herick heeft
gezeten, waar eerder harde woorden waren gevallen tussen Frans Albertsz en Willem van Campen.
Getuige heeft samen met Jochum van Mullem, Jonge Engbert en iemand van wie hij de naam
vergeten is, getracht de onenigheid op te lossen. Bij de uitspraak zei Willem van Campen tegen Frans
dat hij zich haastig had uitgedrukt en dat hij zich verontschuldigde, zoals de zegslieden meenden;
hiermee was de zaak klaar en Willem gaf 2 keizersgulden voor de wijnkoop.
Albert Willemsz getuigt zoals hier boven, hij was de vierde man die de uitspraak gedaan had.
Cornelis Dubbeltsz en Luytken Schroer getuigen zoals hierboven.
Nr. 1052

FOLIO:

367

DATUM:

17 februari 1546

-Van Geert Evertsz en wijlen Berent Brouwer.
Gerryt Harnasmaker getuigt dat een schip van wijlen Berent Brouwer door Gerryt onder
rechtsbescherming werd gelegd vanwege Geert Evertsz. Berent antwoordde hierop dat hij niet naar
de rechtsbescherming vroeg, maar dat hij hem wel een pak rammel wilde geven. Getuige ging dit
melden bij Geert Evertsz, zodat deze wist wat hem te wachten stond.
Henrick van Dam getuigt dat wijlen Berent Brouwer een tijd geleden bij hem kwam onder de Clocke en
wilde dat hij, getuige, Geert Evertsz zou zeggen dat hij hem een boete van de stad zou geven of hem
steken op straat waar hij maar kon, al zou hij vier kwartier bij Griete opt Radt zitten.
Dit gebeurde nadat de rechtsbescherming op het schip was gelegd. [ verder op 367v onderaan ]
Gerardus secretaris getuigt dat hij ongeveer een half jaar geleden aan Berent Brouwer heeft gevraagd
of hij Gheert Evertsz niet van de boete kon vrijwaren, waarop Berent antwoordde dat Gheert de boete
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niet geaccepteerd had en dat hij zich met hem wilde onderhouden met twee leden van de Raad. Dit
vond plaats bij Albert van Herick.
Nr. 1053

FOLIO:

367v

DATUM:

17 februari 1546

-Tussen Arent Lubbertsz en Hans Petersz.
Peter Jansz, kok, getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden aanwezig is geweest bij Luten, toen Arent
Lubbertsz aan Hans Petersz het land overdeed dat hij gehuurd had van Casijn van den Helle om het
te gebruiken op dezelfde voorwaarden als hijzelf had gedaan, gedurende twee jaar. Jaarlijks zou Hans
aan Peter boen de huur 1 g.g. geven.
Lute de waardin getuigt hetzelfde.
Joost Jansz getuigt eveneens volgens bovenstaande.
Nr. 1054

FOLIO:

368

DATUM:

17 februari 1546

-Tussen Dirrick Johan en Peter Petersz alias de Jaeger.
Johan Wernartsz getuigt dat hij ongeveer drie weken of een maand geleden vóór Allerheiligen
aanwezig is geweest in Amsterdam bij Vrancke Petersz, waar Peter Petersz kocht van Dirrick Johan
een karveel met toebehoren voor 200 koopmansgulden min 12, waarvan de helft contant werd
betaald. De andere helft zou Peter in twee termijnen afrekenen, in twee achtereenvolgende jaren.
Dirrick Johan verkocht het schip dat tien jaar oud was en Peter kocht het als een oud schip.
Nr. 1055

FOLIO:

368

DATUM:

18 februari 1546

Johan Vyncke, Janneken Henrix en Canne Vyncke getuigen dat zij goed weten dat wijlen Jan Reyners
en zijn vrouw Egbert[je] elkaar hun bezittingen hebben nagelaten d.m.v. een Schepenbrief zodat de
langstlevende de nagelaten goederen kon gebruiken. Wat overbleef na beider dood, zou ten gunste
komen van de OLV kerk in Kampen, maar of het de kerk of de memorie betrof, dat weten getuigen
niet.
Nr. 1056

FOLIO:

368v

DATUM:

19 februari 1546

-Van het huis van wijlen Barbere van Elven.
Symon Jonker getuigt dat ongeveer tien jaar geleden Peter van Elven en wijlen Johan van Bolten van
hem een huis en erf gekocht hebben in de Oudestraat, waar wijlen Barbere van Elven nu onlangs in
gestorven is. Peter van Elven heeft hem het geld ervan geheel betaald.
Nr. 1057

FOLIO:

368v

DATUM:

19 februari 1546

-Van de tollenaars in Zwolle, Lambert Cluppel en Albert Jansz.
Cornelis Geertsz, waard in de Gulden Helm, getuigt dat hij zich goed herinnert dat Willem Sandersz,
burgemeester van Elburg, hem in oktober 1545 bij twee reizen zeker 30 stuks Harderwijker laken heeft
gestuurd en daarna op twee reizen ongeveer 35 stuks, het juiste aantal weet hij niet meer. Cornelis
heeft deze lakens t.b.v. Willem Sanders, door zijn sjouwers die het laken brachten en waarvan hij later
een cedule kreeg, in ontvangst genomen, zoals hij ook doet met andere zendingen laken. Getuige
heeft de onkosten betaald, het kraangeld, het bruggengeld en de tol en heeft dit aan de tollenaars in
Zwolle laten schrijven in de hoop dat dit daar ook geldt. Verder meldt Cornelis dat hij van niemand zijn
arbeidsloon en onkosten gekregen heeft m.u.v. Willem Sandersz, die hij bedankt voor de betaling.
Nr. 1058

FOLIO:

369

DATUM:

-Tussen Henrick Cornelisz en Jan Gheye.
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20 februari 1546

Wolff Schomaker, Marten Cornelisz, Willem Henricksz en Jacob van Claveren getuigen dat zij gezien
hebben bij Wolff Schomaker thuis, afgelopen maandag, dat Henrick Cornelisz en Jan Gheye bij het
gezelschap zaten met een visgerecht voor zich en omdat ze geen van allen een mes hadden, werd er
gezegd dat wie geen mes had geen eten kreeg. Jan Gheye wilde het mes van Henrick Cornelisz
afpakken, waarbij hij een schram opliep tussen zijn duim en vinger van de rechterhand maar er werd
geen kwaad woord bij gezegd. Getuigen weten niet of er gevochten is.
Nr. 1059

FOLIO:

369

DATUM:

20 februari 1546

Mr Godtschalck ten Indijck, Herman Heere en Johan Berentsz getuigen dat een tijd geleden ene
Johan van Lyngen, burger uit Groningen, onze burger Tyman Zwaengen gerechtelijk heeft
aangesproken voor de Raad over een kwestie met rogge. Getuigen weten goed en herinneren zich
dat Johan van Lyngen bereid was onder ede te bevestigen, dat hij nergens anders zijn klacht zou
deponeren dan hier voor de Raad en de uitspraak zou accepteren.
Nr. 1060

FOLIO:

369v

DATUM:

20 februari 1546

-Van Joncker Willem van Buckhorst.
Johan Gortemaker in de Hagen getuigt dat de vrome Willem van Buckhorst afgelopen zomer twee
ruinen op de grient had staan en dat de hengst van Geert Lewen diverse malen een van de ruinen
besprong. Getuige joeg de ruin steeds weg, deze was gebrekkig en ziek al voordat de hengst hem
besprong. Getuige heeft Buckhorst en Geert hiervan op de hoogte gesteld; Geert liet zijn hengst er
nog even staan. Toen joncker van Buckhorst zijn ruin daar weg liet halen, kregen ze dat niet direct
voor elkaar, omdat de hengst desondanks erop sprong. Met hulp van de dienaren kregen ze de ruin
weg.
Arent Reynersz getuigt dat Johan Gortemaker hem te kennen heeft gegeven dat de ruin van jonker
van Bockhorst op de grient door de hengst van Geert Lewen werd lastig gevallen, zodat de ruin door
de hengst onder de voet werd gelopen en werd beschadigd. Getuige heeft het gemeld bij Geert en
hem gezegd dat hij zijn hengst daar weg moest halen. Geert antwoordde dat Buckhorst zijn ruin weg
moest halen als hij dit niet wilde.
Nr. 1061

FOLIO:

370

DATUM:

24 februari 1546

-Tussen Claes Symonsz en Tyman Zwaengen.
Alyt Dircx getuigt dat wijlen haar moeder Griete Tymens, de zuster van wijlen Alyt Tymens, haar
gezegd heeft dat zij, getuige, met haar andere broers en zusters, moest zwijgen over het overlijden
van hun tante Alyt Tymens, omdat Alyt haar goederen wettelijk had overgedragen, zodat de
erfgenamen van Alyt geen rechten hadden, zoals wijlen haar moeder heeft gezegd.
Nr. 1062

FOLIO:

370

DATUM:

25 februari 1546

Symon Berentsz getuigt dat hij aanwezig is geweest in Deventer omstreeks Jacobi bij Johan
Kyppynck, waar schipper Gerryt Vranckensz met Johan Smyt en Dyrck Vrieswijck de ondermaat
afrekenden van de mout die de schipper in zijn schip had. Alle reders moesten de schipper weer
tussen de 33 en 34 stuiver Brabants per last uitkeren, en getuige heeft hiervoor weer een regeling
getroffen.
Nr. 1063

FOLIO:

370

DATUM:

26 februari 1546

Tyman van den Vene getuigt dat hij zich goed herinnert dat op de ochtend van St. Michael 1541 toen
Willem van Hengelen op sterven lag en nog vóór het ontvangen van het H. Oliesel, wijlen priester
Peter van Coellen een cedule las die hij daarna weglegde; Tymen nam de cedule op en las hardop,
waarbij wijlen Jan Wolffsz en zijn vrouw en nog anderen aanwezig waren, dat daarin o.a. stond dat
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een bedrag van 350 g.g. of meer bestemd was voor sacrament en lof iedere vrijdag in de St.
Nicolaaskerk. Na het lezen van de cedule vroeg Tyman aan Johan Wolffsz en diens vrouw of zij de
-cedule accepteerden als uiterste wil van Willem en dat waren zij zeker van plan te doen. Diezelfde
dag, toen Willem stierf, werd het lof groots met orgel gevierd en dit is zo gebleven.
Geert Kreyinck, kerkmeester van de St. Nicolaaskerk, getuigt dat de weduwe van Johan Wolffsz hem
meer dan eens heeft beloofd dat het geld voor het sacrament en lof van de vrijdag op rente gezet zou
worden of op onderpand, zodat dit behouden zou blijven.
Nr. 1064

FOLIO:

370v

DATUM:

26 februari 1546

-Van Wynalt Cracht, onze burger.
Johan Hermansz, korfmaker, Johan Tymensz, olieslager en Johan Jansz, korfmaker, gedaagd op
verzoek van Wynalt Cracht, getuigen dat zij goed weten dat Andries Cracht, overleden in Reval
[ Talinn ], een volle broer was van Wynalt, n.l. de vader was wijlen Geert Cracht en de moeder wijlen
Griete Witte. Wynalt is dus een echte erfgenaam van Andries Cracht en verder niemand.
Folio 371 is blanco
Nr. 1065

FOLIO:

371v

DATUM:

26 februari 1546

-Tussen Jan Claessen uit Giethoorn en mr Aelt Winter.
Johan Berentsz en Claes van Vollenhoe getuigen dat zij aanwezig zijn geweest op Nieuwjaars avond
bij Jan Gerrytsz in de Engel, waar Johan Claessen uit Giethoorn van mr Aelt Winter een molensteen
kocht, groot een zestiender, zoals vermeld staat in de formulieren die mr Aelt eigenhandig heeft
geschreven.
Nr. 1066

FOLIO:

371v

DATUM:

26 februari 1546

-Van Griete Cremer.
Alffert van den Vene getuigt dat hij aanwezig is geweest in de week voor Kerstmis in de
Schepenkamer, waar hij heeft gehoord dat Griete Cremer tegen haar oom Jan Berentsz zei dat hij
haar een kopie van vier bezegelde brieven had beloofd en dat zij er maar drie had ontvangen. Jan
vroeg welke brief het betrof, dat was de brief door Geert van Ingen bezegeld. Johan zei dat die brief
niets te betekenen had en al gecancelleerd was. Getuige vroeg of dat zomaar mocht en of dat ook zou
zijn gebeurd als zij erbij was geweest.
Nr. 1067

FOLIO:

372

DATUM:

26 februari 1546

-Van Henrijck Wolffsz.
Lenaert Jansz, Johan, knecht in Wilsum en Victor Slotemaker getuigen dat zij vanmiddag bij joffer
Wolffs zaten om daar het huurders geld te ontvangen en af te rekenen met hun zoon Henrick Wolffsz.
Daar kwam ook Egbert Speldemaecker, die met Henrick Wolffsz sprak over de onenigheid over een
Van Evert van den Gravehuis en nogal tekeer ging. Henrick vroeg rustig aan hem of hij iets met hem
van doen had en zei dat hij nu met deze mensen bezig was. Hij trok hem aan de mouw en zei dat hij
het huis moest verlaten. Getuigen zagen dat Egbert de deur desondanks weer open deed en Henrijck
Wolffsz tegen de borst duwde.
Nr. 1068

FOLIO:

372

DATUM:

28 februari 1546

Willem Jansz alias van Oije, onze burger, getuigt dat hij in de vasten voor Pasen in Bazel een schip
gekocht had om daarmee de Rijn af te varen. In Deventer heeft hij het schip weer verkocht aan Zwarte
Peter, burger van Deventer, die het in bezit heeft genomen en betaald.
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Nr. 1069

FOLIO:

372v

DATUM:

1 maart 1546

-Van Evert van den Grave.
Henrijck van Cleeff en Peter van Elven jr getuigen dat zij afgelopen zondag bij het huis van wijlen
Peter Muller stonden Achter de Nieuwe Muur bij de Breedesteeg, na 11 uur voormiddag, waar zij
gezien hebben dat mr Aelt Winter achteruit Gheert Borgers huis kwam en mr Dubbelt de organist
uitliet. Mr Dubbelt had iets in de mouw van de jas die hij droeg, maar getuigen weten niet wat het was.
Toen mr Aelt de getuigen bemerkte, riep hij mr Dubbelt weer terug in het huis. Toen zij met elkaar
hadden gesproken, ging mr Dubbelt weer naar buiten, gevolgd door Peter van Elven tot aan de deur
van het H. Geest Gasthuis, maar hij raakte hem kwijt. Korte tijd later kwam mr Dubbelt Henrijck van
Cleeff tegemoet in de Oudestraat voor de deur van Geert Borchertsz. Henrijck vroeg aan mr Dubbelt
of hij de vracht kwijt was en mr Dubbelt bevestigde dit en zei dat ze een beetje lastig was en moest
lachen. Toen ging hij bij Geert naar binnen met lege mouwen.
Nr. 1070

FOLIO:

373

DATUM:

1 maart 1546

Willem Brant jr, Geert Ligger Jansz, viergever en Herman Wychersz getuigen dat zij zich goed
herinneren dat Michiel Kempe uit Kampen de echte zoon is van vader Hilbrant Kempe en Fije zijn
moeder.
Nr. 1071

FOLIO:

373

DATUM:

1 maart 1546

-Tussen Jacop van Appelen en Henrijck Hermansz uit Kamperveen.
Henrijck Claesz en Jochum Raemaecker getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Willem Smyt
boven de poort, waar Jacop van Appelen en Henrijck Hermansz uit Kamperveen met elkaar een
zetkoop deden van een akker gelegen in Hollander huizen. Henrijck zou 6 g.g. krijgen van de akker
als omslag en nadat Henrijck zich had beraden, zei hij tegen Jacop dat hij 25 ryder gulden wilde
hebben. Zij werden het eens en Jacop betaalde de wijnkoop. Getuige Jochum verklaart nog dat er
gesproken werd van ryder gulden.
Elsgen de waardin, de vrouw van Willem Smyt, getuigt dat zij af en aan liep en hoorde dat Henrijck zei
dat het ryder guldens betrof.
Nr. 1072

FOLIO:

373v

DATUM:

1 maart 1546

-Van Willem Vriese.
Claes Witte, schout van Kampen en Kamperveen en Peter van Wyringen sr, zijn keurnoot, indertijd
nog in leven, van wie de andere keurnoot Tyman van den Vene Evertsz sr was, getuigen dat de
punten naar waarheid door de schout geschreven en bezegeld zijn op 30 mei 1545. Verder melden de
schout Claes Witte, Anthonys Glauwe en Johan van Halteren dat bepaalde opschriften genoteerd op
de buitenzijde van een bezegelde Schepenbrief door Thomas Knoppert en Johan van Tungeren dd
zaterdag na Martini 1539, met daarbij een schepenbrief van Johan van Tungeren en Lucas van
Kamphusen, door de schout geschreven zijn, met de volgende inhoud.
Anno 31-05-1545 heeft Elze van Munster gerechtelijk bekend aan schout Claes Witte en de keurnoten
Thoenys Glauwe en Johan van Halteren in een formele rechtszitting, dat Willem Vriese deze 5 h.p. of
2½ g.g. per jaar uit de genoemde hof placht te ontvangen en dat zij die ook betaald heeft en afgelost
in 1540 in aanwezigheid van Lambert van Burgondie en Wolter in de Zonne, oorkonde van de
waarheid, Claes Witte, schout en zijn keurnoten.
Deze bekentenis is eigenhandig ondertekend op bovengenoemde datum door Claes Witte, Anthonis
Glauwe en Johan van Halteren.
Nr. 1073

FOLIO:

374

DATUM:
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3 maart 1546

Syraete Leutynck en Rye Martens, gedaagd t.b.v. Aalt Winter, getuigen dat Bathe van den Grave
getuigen had gevraagd te helpen bij het verdelen van huisraad, zilverwerk en andere goederen bij
Geert Borchertsz thuis, die bij hen gebracht werden om te verdelen in twee delen. Zij zijn geheel niet
op de hoogte van een cedule en andere goederen.
Nr. 1074

FOLIO:

374

DATUM:

3 maart 1546

Luytken Woltersz en Peter Albertsz getuigen dat zij zich goed herinneren en dat ze aanwezig zijn
geweest bij Dyrck Borchertsz in Grafhorst ongeveer twee of drie jaar geleden, toen Alffert van den
Veen aan Laurens Rebbenzoon een pashouwer [ mes ] verkocht voor 5 of 4½ Joachymsdaalder voor
zijn reis naar Rome, mits hij in levende lijve terug kwam uit Rome om het geld te betalen.
Nr. 1075

FOLIO:

374

DATUM:

3 maart 1546

Claes Witte, schout van Kampen en Kamperveen, gedaagd t.b.v. mr Aelt Winter als coniuncta persona
van zijn broer Geert Borchertsz, getuigt op zeker vraagstuk door mr Aelt gesteld, dat hij in 1539
ongeveer met wijlen mr Jan Matysz als mombers over Bathe van den Grave, bij Geert Borchertsz
thuis was, waar Bathe toen, op verzoek van Geert Borchertsz, zou ontvangen wat zij na zijn dood zou
krijgen van het zilverwerk en de huisraad; hiertoe verzocht vanwege zekere vrouwen van beide
kanten. Zij moesten loten om de voorwerpen die getoond werden, Bathe kreeg hiervan haar deel, dat
ze terstond liet wegbrengen m.u.v. de voorwerpen die voorlopig bij Geert in huis bleven staan, door
Jan Mathysz beschreven in een cedule. Geert wilde twee brandijzers van haar kopen, maar uit
vriendschap heeft zij ze hem geschonken.
Nr. 1076

FOLIO:

374v

DATUM:

6 maart 1546

-Van Tymen Berentsz en Lubbert Verwer uit Zwolle.
Thonis van Voorst en Arent Lubbertsz jr getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Henrick Dill in 1543
op de avond voor Driekoningen, toen Lubbert Verwer uit Zwolle van Tymen Berentsz een last as
kocht, een boete bij tien last [?]; Thonis van Voorst kocht ook een last as die hij ontvangen en betaald
heeft. Getuigen melden dat Tymen Lubbert aanspoorde de as te laten halen; Lubbert kwam met een
wagen waar weet op lag en Arent Lubbertsz heeft er drie vaten as op gezet en Lubbert naar Zwolle
gestuurd. Naderhand heeft Tymen Lubbert Verwer gevraagd of hij zijn as wilde hebben of laten halen,
want hij wilde zijn overige as verkopen. Maar Lubbert heeft zijn as laten liggen tot aan de betaaldag en
Tymen heeft zijn as niet langen willen bewaren en naar Amsterdam gestuurd om daar te verkopen.
Nr. 1077

FOLIO:

375

DATUM:

9 maart 1546

-Van de voorkinderen van wijlen Cele van Hardenberch.
Lambert Santvuerder, Evert van Hardenberch en Johan van Wieringen getuigen zoals zij eerder op 20
mei getuigd hebben en voegen daaraan toe dat jonge Engbert van Hardenberch niet tevreden was
over de erfscheiding van zijn vaders goederen; daarom gaf de weduwe hem nog extra 1 last rogge, de
huur van een eiland en een zilveren lepel. Getuigen melden dat de weduwe hem geen geld noch goed
uit de erfscheiding wilde geven, vóórdat jonge Engbert haar in het stadsboek kwijtschelding liet
tekenen van haar verplichtingen. Zij melden dat de weduwe de kinderen in kwestie de betaling van de
schade in de Sont heeft gedaan, een half jaar nadat jonge Engbert haar kwijtschelding heeft geregeld.
Nr. 1078

FOLIO:

375

DATUM:

10 maart 1546

-Tussen Berent Haene en Johan Roeloffsz.
Daem Kuper en Johan Lambertsz getuigen dat zij afgelopen zomer bij Johan Roeloffsz aanwezig zijn
geweest, toen Berent Haene van Johan de helft kocht van drie koeien, die hen beiden toekwamen. Zij
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melden dat Johan accepteerde dat diegene die de koeien kreeg, bij de aankoop ook het buitendijkse
land zou krijgen.
Nr. 1079

FOLIO:

375v

DATUM:

10 maart 1546

-Van Peter Vrieze.
Gerryt Smyt, Arent Grelle en Willem Petersz getuigen dat zij zich goed herinneren dat zij aanwezig
waren bij Willem van Campen omstreeks St. Andries, toen Willem van Campen zei dat er in de stad
woekeraars waren die van een daalder een witte maakten; hij wilde bewijzen dat het Peter Vrieze en
zijn vrouw waren. Daarop zei de pastoor, die er ook bij was, dat de dief moest hangen.
Leffert Sticker getuigt dat hij bij Willem hoorde, voordat de pastoor er was, dat Willem zei dat
sommigen in Kampen van een daalder een witte maakten en toen Leffert vroeg wie dat waren,
antwoordde Willem dat het Peter Vrieze was, dat had burgemeester mr Godtschalck zelf gezegd.
Nr. 1080

FOLIO:

375v

DATUM:

12 maart 1546

-Tussen Hans Schinckel en Mauris Weber.
Henrick Maeler getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden op het Tolhuis zat te drinken met
Hans Schinckel, Mauris Weber en anderen en dat Hans van Mauris twee of drie voeder hooi kocht.
Mauris wilde niet meer leveren dan twee voeder en beide partijen zetten daar een bemiddelaar voor
in. Hans ging zich toen beraden; Mauris en Henrick Bartoltsz getuigen hetzelfde.
Nr. 1081

FOLIO:

376

DATUM:

15 maart 1546

-Tussen Herman Brouwer en Gerryt van der Wolde.
Johan van Deventer en Goosen Jansz getuigen dat zij afgelopen vrijdag aanwezig zijn geweest op het
Eiland bij Gerryt van der Wolde, waar Herman Brouwer van Gerryt een stier, een vaars en een kalf
kocht voor 15 g.g., die in mindering zouden worden gebracht van het geld dat Gerryt hem nog
schuldig was. Dit vond plaats voordat Gerryt de verbintenis verbrak.
Nr. 1082

FOLIO:

376

DATUM:

15 maart 1546

Jacob[je] Gysbertsz, echtgenote van Sybrant Brantsz, getuigt dat zij in de week van Palmzondag een
jaar geleden, namens Joest Backer, van Griete Roberts, de vrouw van Peter Vrieze, een Kamper
laken kocht, de kleur is zij vergeten. Zij heeft datzelfde laken weer verkocht en verloor daarbij 8 stuiver
Brabants. Het geld dat zij verdiende, 5 daalder en 8 stuiver Brabants, heeft zij naar Griete Roberts
gebracht omstreeks Jacobi. De 8 stuiver die ze tekort kwam, die heeft Joest Backer erbij gelegd.
Nr. 1083

FOLIO:

376v

DATUM:

16 maart 1546

-Tussen Geert van Lewen en Lubbert Corvemaecker.
Claes Diricksz en Johan van den Veen getuigen dat zij enige tijd voor Kerstmis aanwezig zijn geweest
in de Witte Arend als zegslui, toen Lubbert Corvemaecker van Geert van Lewen de twijg kocht die
Geert aan de overkant van de IJssel had staan. Lubbert had alles van te voren bekeken. Lubbert zou
de twijg krijgen die afgesneden kon worden en wat niet snijbaar was, zou blijven staan. Geert zou
Lubbert de twijg per riem leveren op de Welle voor een bedrag dat zij overeen gekomen waren,
waarna Geert zou betalen. Getuigen melden dat ettelijke bossen gesneden waren van de twijg die
Lubbert had bekeken; Geert zei dat als de bossen te klein waren, hij ze tot 12 palmen groot kon laten
maken en dan de rest voor koopmansprijs zou leveren.
Nr. 1084

FOLIO:

376v

DATUM:

19 maart 1546

Berent Sloyer en zijn vrouw Alyt, waard en waardin in Brunnepe in de Raven en Johan Michielsz
getuigen dat zij zich goed herinneren dat zij erbij waren toen Willem Knuppel aannam het huis in de
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Raven af te breken, te ruimen en opnieuw op te trekken met alles er op en eraan en er nieuwe balken
in aan te brengen, m.u.v. het pannendak dat Jan Artsz zelf met zijn knecht zou afbreken. Wat Willem
niet aan de balk maakte, zoals afgesproken, dat zou hij aftrekken van zijn loon, dat was vastgesteld
op 3½ ryder gulden en een ½ schepel bonen. Willem Knuppel beloofde Jan Artsz dat hij op het hout 1
gulden zou korten en daarvoor schonk Jan hem nog een ½ schepel bonen.
Alyt de waardin getuigt nog dat zij hoorde dat Willem Knuppel, toen hij gisteren van het werk weg ging,
tegen Jan Artsz zei dat wat hij hier met zijn werkvolk en gereedschap deed, dat zou hij hem schenken.
Nr. 1085

FOLIO:

377

DATUM:

19 maart 1546

-Van Jan Geertsz Voerman.
Thoenys Glauwe getuigt dat hij zich goed herinnert dat hij zich heeft laten beloven in 1543, als
kerkmeester van St. Kathrijne, door de knecht van Claes, Jan Geertsz Voerman, dat hij de sloten
achter de St. Kathrijne mate in orde zou maken. Jan Geertsz heeft daar aan gewerkt, maar getuige
weet niet hoeveel of hoe weinig dat was.
Claes Tymansz uit Heerde, de knecht, getuigt zoals boven.
Nr. 1086

FOLIO:

377v

DATUM:

20 maart 1546

Jan Evertsz, Jan Berentsz en Evert Evertsz getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden bij Jan Vrieze
waren in de Jan van der Vechtsteeg, waar zij hoorden, toen zij elkaar rapport uitbrachten, dat niemand
van hem de halve stukken hooiland zou krijgen, behalve degenen die van de stad gehuurd hadden.

Nr. 1087

FOLIO:

377v

DATUM:

20 maart 1546

-Janneken Bartolts tegen Ryck Schomaker.
Femme, de vrouw van Albert Roloffsz, getuigt dat zij ongeveer zes of zeven weken gewoond heeft bij
wijlen Hille van Delden, die het stadsbrandijzer had op Seveningen; Hille bewaarde haar eigen geld
samen met dat van de stad. Mettertijd nam zij daar iets van af, maar hoeveel dat was en wat zij eraan
toevoegde, dat weet getuige niet.
Janneken, de vrouw van Claes van Drienhusen, getuigt dat zij gezien heeft dat Janneken Bartolt 3
h.p. bracht en uitbetaalde aan wijlen Hille van Delden op de dag dat men de koeien brandmerkte.
Nr. 1088

FOLIO:

378

DATUM:

21 maart 1546

-Van Hillebrant Kempe tegen Dronter Dyrck.
Herman Goevinck, smid, Bartolt Roloffsz en Coert Voegelesanck getuigen dat zij zich goed herinneren
en er ook bij aanwezig zijn geweest bij Hilbrant thuis, waar zij gezien en gehoord hebben dat op
donderdag voor Midwinter Dronter Dyrk kwam en van Hilbrant een schuit heeft gehuurd om naar
Hardenberg of elders te varen; als huur beloofde hij Hilbrant 2 stuiver Brabants te betalen voor iedere
dag dat hij de schuit met toebehoren gebruikte.
Nr. 1089

FOLIO:

378

DATUM:

23 maart 1546

-Van Willem van Campen tegen Peter Vriese, cremer.
Kathrijne, de vrouw van Herman Dycksz, in de Gulden Valck boven de poort, getuigt dat zij zich goed
herinnert en er ook bij was, omstreeks Jacobi, toen Deethmer Lubbertsz, tichelaar in Zalk met Peter
Vriese, cremer en Griete Roberts zijn vrouw onderhandelde over twee stukken Kamper laken die hij
van hen gekocht had voor 53 daalder, 26½ daalder per stuk, te betalen met Jacobi. Om de betaling uit
te stellen tot St. Maarten, gaf Deethmer Griete 8 daalders en omdat Gerryt van Amstel en diens vrouw
beloofd hadden borg te staan voor het laken, wilden zij zeggen dat Deethmer nog een stuk doek voor
die 8 daalder had gekregen. Griete nam het geld aan in haar schortendoek en nam het mee naar huis.
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Geert Ligger, roedendrager, gedaagd op verzoek van Willem van Campen, getuigt dat hij goed weet
dat Peter Vriese hem zijn gepaste loon gaf om Gerryt van Amstel borg te laten staan voor Ditmer
Lubbertsz en dat daarna aan hem was opgedragen om onderpanden te eisen van Geert van Amstel.
Toen ze bij van Amstel kwamen, is Peter met van Amstel, Peter en diens vrouw naar de Gulden Valck
gegaan, waar Ditmer uitstel werd gegeven door Peter en Griete tot Martini uiterlijk tot na St. Jacob om
de 53 daalder te betalen van de twee stukken laken. Terzelfdertijd werd en van Ditmer een
handschrift vernietigd dat over de 8 daalder voor een stuk doek en bombazijn ging en betaald was aan
Griete.
Nr. 1090

FOLIO:

378v

DATUM:

24 maart 1546

Claes Jansz, gedaagd door Willem van Campen, getuigt dat hij van Peter Vriese, cremer, niet weet of
hij woeker gebruikt heeft of niet.
Nr. 1091

FOLIO:

378v

DATUM:

30 april 1546

-Nog over Peter Vriese.
Gerryt van Amstel gedaagd door Willem van Campen, getuigt dat hij ook in de Gulden Valck was,
waar hij gezien en gehoord heeft dat Peter Vriese de cremer en zijn vrouw Griete namens Deetmer
Lubbertsz 8 g.g. ontvingen om ervoor te zorgen dat Deetmer uitstel kreeg tot Martini voor het betalen
van 2 stukken laken op Jacobi. De hoofdsom zou blijven zoals die was en getuige meldt verder dat er
een handschrift was geschreven vanwege Deetmer over de 8 g.g. dat Peter ontvangen had, maar dat
betrof niet laken, bombazijn of linnen doek, evenmin heeft Deetmer toen laken o.i.d. ontvangen. Peter
gaf Deetmer uitstel van betaling voor de twee stukken laken van Jacobi tot Martini. Herman heeft nog
iets willen regelen voor de 8 daalders. Toen Peter de 8 g.g. ontvangen had, verscheurde hij de
schuldbekentenis.
6 mei 1546
Herman Dyrcksz getuigt dat hij er ook bij was in de Gulden Valck en zag dat Peter Vriese van Joest
Petersz, namens Deetmer de tichelaar, 8 daalders ontving afkomstig van een handschrift over een
stuk doek dat Deetmer had ontvangen en die schuldbekentennis werd verscheurd.
Nr. 1092

FOLIO:

379

DATUM:

24 maart 1546

-Van Arent Brant, priester.
Peter Jansz, kok, gedaagd namens Arent Brant, getuigt dat hij zich goed herinnert dat hij een tijd
geleden getuigd heeft als gevolmachtigde van wijlen priester Johan Tymansz, die in Oldebroek is
overleden, voor rechter Ymme Koenraedt over een jaarlijkse rente van 1 oude schild, gevestigd op
Musschenland t.b.v. de vicarie in de Schepenmemorie, alles volgens een bezegelde brief.
Peter werd gerechtigd en heeft de betalingen ontvangen van Ymme.
Peter getuigt bij zijn eedsaflegging dat hij overgedragen heeft aan priester Arent Brant twee bezegelde
rechters brieven, elk over 1 oude schild uit verscheidene onderpanden.
Nr. 1093

FOLIO:

379

DATUM:

27 maart 1546

Luytken Schroer getuigt dat hij met Peter Vriese aan iemand uit de Hagen, genaamd Cloetinck, had
opgedragen verschillende korven te maken voor 9 of 10 pond, die zij hem gaven. Omdat hij de korven
niet leverde noch het geld teruggaf, zei Peter Vriese dat hij Cloetinck voor het geld uitstel wilde geven
tot St. Maarten, hij zou hen dan 12 pond moeten geven aangezien zij voor dat bedrag andere korven
hadden moeten kopen.
Nr. 1094

FOLIO:

379v

DATUM:

-Van Johan Schepelar en Assele Luesse.
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26 maart 1546

Geert Metselar getuigt dat hij goed weet dat Assele Luesse beloofd had aan Johan Schepelar het hooi
te laten brengen met de wagen dat zij samen op het land van Geert Loss hadden staan, zoals
voorgaande jaren. Maar afgelopen jaar heeft zij dat niet gedaan, want mr Jasper Schepelar,
kerkmeester, heeft het hooi in kwestie met Tyman laten halen op zijn eigen wagen.
Femme, de dienstmaagd van Jan Schepelar, getuigt hetzelfde en meldt dat zij ook in het land
geholpen heeft.
Nr. 1095

FOLIO:

379v

DATUM:

26 maart 1546

-Van Henrick Egbertsz.
Ede Vriese en Johan Berentsz getuigen dat zij goed weten en er ook bij zijn geweest bij Ede thuis,
toen Dyrck Dronter beloofde zijn koeien in de plaats van de weduwe van Hadewyck Evertsz te
plaatsen en dat hij Henrick Egbertsz een vrij huis zou leveren met Pasen, waarvoor Henrick hem weer
zou geven 2 daalders en 1½ oord goud; Henrick heeft ook het gelag betaald en hiermee waren ze
quitte.
Nr. 1096

FOLIO:

380

DATUM:

26 maart 1546

-Van Wynolt Corfmaker.
Cornelis Geertsz en zijn vrouw Lubbe getuigen dat zij zich goed herinneren en er ook bij aanwezig zijn
geweest bij Cornelis thuis in de Gulden Helm omstreeks St. Michael een jaar geleden, dat zij hoorden
dat Jacob ten Hemel uit Zwolle op de vragen van Lubbe antwoordde dat hij gisterenavond in Kampen
was aangekomen; zij vroeg ook waarom hij niet in de herberg kwam, waarop hij antwoordde dat ze op
de Nateers waren overgezet en langs de wal gingen. Volgens hem, was er een korfmaker boven de
poort waarmee priester Geert problemen had en die hij dood wilde slaan. Dit had te maken met de
broer van de korfmaker in Reval, die daar gestorven was en priester Geert Berentsz had wel 200 of
250 daalders ontvangen die de korfmaker als erfgenaam van hem wilde hebben. Cornelis zei dat het
geen werk voor een priester was. Jacob zei tegen Cornelis dat ze naar de korvenmaker zouden gaan
om te zien of priester Geert met 20 of 25 daalders tevreden was. Toen ze naar hem toegingen, was de
korvenmaker niet thuis en toen Cornelis weer bij Jacob kwam, zei hij dat priester Geert nog andere
goederen had van wijlen Andries Cracht, die men hem gegeven had en niet voor de korfmaker
bestemd waren. Priester Geert was toen gehuisvest in het klooster en ging met Jacob weer terug naar
Zwolle.
Johan Hermansz, korfmaker, getuigt dat hij later toen priester Geert Berentsz naar Amsterdam was
gereisd, bij Herman Brouwer zat met de vrouw van Wynolt Krachts en Jacob ten Hemel uit Zwolle en
tegen hen zei dat priester Andries Cracht, de broer van Wynolt, in Reval was gestorven. Toen Jacob
had verteld dat priester Geert daar ook was en toen deze vernam dat Andries gestorven was, wilde hij
ernaar toe om te zorgen dat de erfgenamen hun gerechte deel kregen. Na een bezoek aan het
sterfhuis, kwam priester Geert weer bij Jacob in Reval en gaf hem de schapulier en gesp van de
gordel die priester Andries had gedragen.
Nr. 1097

FOLIO:

380v

DATUM:

29 maart 1546

-Van het afpalen van het land van mr Godtschalck.
Wynolt Corvemaecker getuigt dat hij in de vasten een jaar geleden, toen Ditmer Lubbertsz de kamp in
Zalk van mr Godschalck had overgenomen om te spitten, namens mr Godtschalck naar de kamp
gegaan is om de mensen die Ditmer gestuurd had om te spitten, mede te delen dat zij een niet verder
dan op een kruisvoet vijf steken moesten zetten. De arbeiders van Ditmer, Otte en Johan, zeiden
daarop dat ze in Kampen bleven, want ze wisten wel hoe je moest steken. Getuige antwoordde dat ze
steken moesten op de manier waarvan ze geen spijt zouden krijgen, hij was gekomen om te zeggen
hoe het moest. De arbeiders lieten getuige praten en gingen hun gang. Naderhand heeft getuige zich
gerealiseerd dat paden en plekken op de akkers niet gestoken waren en dat dit mr Godtschalck meer
dan 50 g.g. schade heeft opgeleverd.
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Brant Gerritsz getuigt dat hij twee jaar geleden ook namens mr Godtschalck gestuurd is geweest naar
de arbeiders om hen te vertellen hoe ze moesten spitten, wat ze ook deden zo lang hij erbij stond en
als hij noodgedwongen naar de stad moest, dan gebeurde er niets. Zij melden eveneens dat het mr
Godtschalck meer dan 50 gulden schade heeft bezorgd.
Nr. 1098

FOLIO:

381

DATUM:

30 maart 1546

Rotger Willemsz, gedaagd op verzoek van mr Heyman Brant, getuigt dat, toen het huisje van mr
Heymans in de Wijnkelder openbaar zou worden verkocht, Rotger, als momber over mr Heymans
kinderen, met mr Heymans in de Schepenkamer kwam in aanwezigheid van Gerryt Morre, hoofdman
en de tegenpartij uit Zwolle en zei dat de 80 gulden betaald zouden worden aan diegene die mr
Heyman zou aanwijzen, in ruil voor de brief van 4 g.g. per jaar aflosbaar als degenen uit Zwolle het
ermee eens waren. Mr Heyman ontkende dit en zei dat de brief bij het geld moest worden geleverd.
De partij uit Zwolle wilde dit niet accepteren, zij wilden het huis verkopen op hun manier.
Nr. 1099

FOLIO:

381

DATUM:

5 april 1546

-Van Jacop Jacopsz uit Emmeloord over het inzeilen.
Lubbert van Noirthoerne getuigt dat ongeveer acht dagen geleden een man uit Enkhuizen van wie hij
de naam niet kent, het schip van Jacop Jacopsz uit Emmeloord had gezegeld; hij is in de Hagen bij
het hooft van mr Ricolt in dat schip geweest en heeft daar geholpen de onenigheid over de schade die
Jacop daardoor leed, op te lossen. De man uit Enkhuizen zou Jacop daarom 3 Carolusgulden betalen
en daarvan zou de scheepsstuurman voor zijn werk om het schip weer te repareren 49 stuiver
Brabants krijgen.
Henrick Jansz getuigt dat hij ook de onenigheid heeft helpen op lossen en geholpen heeft bij de
reparatie, waarvoor hij van Jacop 49 stuiver Brabants heeft ontvangen.
Nr. 1100

FOLIO:

381v

DATUM:

6 april 1546

-Tussen Vrom Jan en Claere van den Vene.
Alyt Henricx, Geese Visschers, Mette Berents en Marryken Gerryts getuigen dat Vrom Jan van Claere
Vene een huis gehuurd had buiten in de Hofstraat op voorwaarde dat het huis groot genoeg was om
al zijn huisraad in te bergen; toen bleek dat hij boven niet al zijn huisraad kon bergen, stelde de vrouw,
die beneden woonde, voor dat zij boven ging wonen en Jan zou haar daarvoor 1 h.p. extra geven.
Hiermee waren beide partijen tevreden. Ook Claere van den Vene, die er bij was, ging hiermee
akkoord.
Nr. 1101

FOLIO:

381v

DATUM:

6 april 1546

-Over dezelfde zaak.
Dirck Jacopsz en Albert Willemsz getuigen dat zij ook aanwezig zijn geweest toen Vrom Jan het
bovenhuis huurde van Claere van den Vene voor één jaar en zei dat hij zijn huisraad en grote kast
niet in het bovenhuis kon bergen. Claere zei dat het op gelost kon worden en daarna spraken zij het
huurbedrag af, Jan zou voor dat jaar 4 h.p. betalen.
Nr. 1102

FOLIO:

382

DATUM:

8 april 1546

-Tussen Goessen Clinckenberch en Nolle Nollensz.
Mouwer Dircksz getuigt dat hij maandag acht dagen geleden heeft zitten drinken bij zijn broer Wessel
boven met Goessen Clinckenberch, Nolle Nollensz en Papen Jan. Mechtelt, dienster in de Toerne,
kwam toen om bier te halen en Papen Jan nam haar mee naar boven; zij werd kwaad en men wilde
haar daar ook niet hebben. Nolle duwde haar de kamer uit en toen ze weg was zei hij dat hij dacht
aan zijn arm gewond te zijn. Getuige heeft niet gezien dat Nolle een mes had gepakt. Goessen
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Clinckenberch ging toen plassen en omdat hij dronken was, is hij daarbij van de trap gevallen en heeft
zijn gezicht beschadigd.
Papen Jan getuigt hetzelfde.
Nr. 1103

FOLIO:

382

DATUM:

3 april 1546

-Van Johan Zure en Henrick van Diepholt.
Leffert Sticker en Johan van Almeloe getuigen dat zij nog goed weten dat Johan Zure Bartolt Evertsz
gerechtelijk had aangesproken voor bepaalde onkosten die Johan Zure en Henrick van Diepholt
samen in Steenwijk gemaakt hadden namens Bartolt Evertsz; hierover ontstond onenigheid.
Getuigen hebben bemiddeld tussen partijen en een regeling getroffen, n.l. dat de gouden ring met de
steen die Henrick van Diepholt van Jan Zure had ontvangen, bij Henrick zou blijven. Het handschrift
over de 10 daalder o.i.d. dat Bartolt gegeven had aan Johans zoon Roloff, zou vervallen. Henrick
heeft beloofd dat hij na de dood van Bartolt aan Johan of diens erfgenamen 14 g.g. zal betalen en
daarmee van alle verplichtingen zijn ontslagen.
Daarna betaalde Bartolt de wijnkoop.
[ eerste deel akte is doorgehaald ]
Nr. 1104

FOLIO:

382v

DATUM:

22 april 1546

-Van Bele Haecke.
Rotger Willemsz, gedaagd namens Bele Haax, getuigt dat hij eergisteren aanwezig was op straat,
waar hij hoorde dat een man uit Denemarken, die een handschrift van wijlen Gyse Hake en Berent
Gaetsitten had, openlijk zei dat het handschrift al was afgerekend op 81½ g.g. na. Op de
schuldbekentenis was niet aangetekend wat wel betaald was en genoemde man had het ook nog over
zijn onkosten.
Willem van Campenvan getuigt hetzelfde en Herman Vette ook, behalve het gedeelte over de
onkosten, dat heeft hij niet gehoord.
Nr. 1105

FOLIO:

383

DATUM:

4 mei 1546

Geert Loese, ongeveer 70 jaar oud, getuigt dat hij wel 50 jaar gewoond heeft in het kerspel van
IJsselmuiden, in het Weerstal; hij weet heel goed dat als er een dijkdoorbraak was geweest in Wilsum
b.v. dat in het gemeenschappelijke land in Mastenbroek en de kerspel van Zwolle, men vanaf de
Windesheimer Zijl een afsluiting maakte van 1 vat boven het water, dat heeft hij wel vier maal
meegemaakt en daarbij ook geholpen namens Mastenbroek, met hulp van arbeiders uit het kerspel
Zwolle. De afsluiting werd dus 1 vat boven waterniveau gemaakt, maar het kerspel Zwolle maakte de
afsluiting twee vaten hoog boven het water omdat de oude dijk al niet meer geheel in orde was.
Nr. 1106

FOLIO:

383

DATUM:

2 mei 1546

Berent Momme, Berent Lambertsz en Jan Jansz getuigen dat zij voor Geert Lewen twijg hebben
gesneden en gebundeld, de bos 12 palmen dik, die de pastoor in Kampen van Geert gekocht heeft en
gebruikt.
Nr. 1107

FOLIO:

383

DATUM:

3 mei 1546

Willem Rycoltsz getuigt dat hij op een meinacht in bed lag en rumoer op straat hoorde; er werd
geroepen dat zijn deur open stond. De knecht van Willem ging de deur dicht doen. Willem wist niet wie
de mensen waren en stond op en constateerde dat hij zijn mantel en de hoyke van zijn vrouw kwijt
was. ’s Morgens zag hij op de plaats waar wel eens een meiboom werd geplaats een populier staan,
wie dat gedaan had, was niet bekend.
Hij was niet verplicht te getuigen omdat hij niets met zekerheid wist.
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Nr. 1108

FOLIO:

383v

DATUM:

4 mei 1546

-Van de dijken in Veecaten en Mastenbroek.
Frederick Droochscherer, oud ongeveer 48 jaar, getuigt dat hij zich goed herinnert dat hij vanaf 1529
tot nu toe de van Inghens dijk bewaakt heeft, die ligt tussen de Stoudijk en de Mastenbroeker schouw
en dat inmiddels de plaats van de doorbraak is gestut. De mensen uit Mastenbroek samen met die uit
het kerspel Zwolle hebben een verhoging gemaakt van 1 vat hoog en 1 roede breed en dit
overgedragen aan de dijkgraaf, daarna hebben de mensen uit het kerspel Zwolle de verhoging 2
roeden breed gemaakt en 1 voet boven de oude dijk en toen dat schouwvrij was, hebben zij de
ingedijkte stukken overgedragen aan de dijgraaf.
Dyrck Henrixsz uit Oosterholt, ongeveer 70 jaar oud, getuigt dat hij zich goed herinnert dat hij wel vier
maal een doorbraak tussen het Zalker veer en Wilsum heeft meegemaakt en samen met de
ingezetenen uit Zwollerkerspel geholpen heeft een verhoging van 1 vat hoog en 1 roede breed aan te
brengen, waarbij de stad Zwolle vertegenwoordigd was en daarna nam de dijkgraaf van Salland met
zijn heemraden alles over; de ingezetenen van het kerspel Zwolle maakten de verhoging 2 roeden
breed en 1 voet hoog boven de oude dijk en daarna werd alles overgedragen.
Henrick Veelke uit Oosterholt bij de Carthuizers, oud ongeveer 60 jaar, getuigt zoals boven.
Nr. 1109

FOLIO:

384

DATUM:

4 mei 1546

Peter Vriese, cremer, gedaagd op verzoek van Foysse Dubbelt, de vrouw van Maurys Weber, getuigt
dat hij op 15 maart erbij was bij Maurys thuis, waar Maurys en Foysse afgerekend hadden met de
vrouw van Berent Sloyer uit Brunnepe; het bleek dat Maurys nog 20 ryder gulden, de gulden van 26
claeskens, kreeg van bier en er 10 van ontving. Daarna hadden zij nog onenigheid over een andere
kwestie. Maurys kreeg nog van de vrouw van Berent 5 vaten zesplakken bier, het vat gerekend voor 1
ph.g. waarvan Alyt, de vrouw van Berent er 4 erkende. Dan was er nog de kwestie van 2 vaten koyte
bier, waarvan de vrouw van Berent er maar 1 erkende. Als Momme met het accijnsboek zou bewijzen
dat er voor het ene vat zesplakken bier en voor het andere met koyte bier accijns was betaald, dan
wilde ze wel betalen. Berent was hier niet bij.
Later op 14 april, hebben partijen in aanwezigheid van Berent en diens vrouw bij Peter thuis weer
afgerekend en toen bleek dat Maurys en echtgenote ontvangen hadden van Berent en echtgenote 20
ryder en 7 gosseler. Toen kwam Maurys wederom met 30½ vat koyte van Berent met aftrek van het
vulbier, van 17 claeskens het vat volgens de boekhouding van Maurys. Verder kreeg Maurys nog 5
vaten zesplakken bier met 1 vat van 1 ryder. Berent erkende ook nog 2 vaten koyte bier, waarvan de
aankoop in de boekhouding van Maurys was te vinden. Volgens Maurys en echtgenote kregen ze nu
nog 2 vaten, waarvan Alyt zei dat zij ze betaald had en ze kregen ook nog 1 vat zesplakken bier,
waarvan Alyt eveneens beweerde dat die betaald was.
Ze gingen op onprettige manier uit elkaar.
Nr. 1110

FOLIO:

384v

DATUM:

5 mei 1546

-Van Peter Vriese, cremer.
Johan Cloetynck, gedaagd namens Peter Vriese, getuigt dat op de avond voor St. Michael een jaar
geleden, hij aan Peter Vriese 100 manden verkocht voor 9 lichte ponden. Peter gaf hem het geld
voordat hij de manden leverde en Johan beloofde hem dat hij daar geen nadelige gevolgen van zou
ondervinden. Toen de tijd kwam dat Peter spiering moest gaan zouten, kon Johan hem de manden
niet leveren. Peter kocht toen uit nood van zijn broer Lubbert Corffemaker 100 manden voor 12 lichte
ponden en getuige beloofde wederom Peter schadeloos te stellen voor dat bedrag; volgens het
stadsboek heeft hij een deel ervan ook betaald.
Johan bedankte hem omdat hij als vroom mens mededogen met hem heeft gehad zonder er zelf van
te profiteren.
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Nr. 1111

FOLIO:

384v

DATUM:

5 mei 1546

Willem Brant, Engbert Backer en Jan Buerinck getuigen dat zij gehoord hebben dat Jan van Dulman
tegen Henrick Vette zei dat hij hem als borg gevraagd had voor de brug en niet Gheert Baeck. Henrick
heeft getuige gevraagd dit goed te onthouden.
Nr. 1112

FOLIO:

385

DATUM:

6 mei 1546

Griete Lentynck, de vrouw van Lambert Leuwen, getuigt dat een tijd geleden de vrouw van Peter
Warnersz haar op straat zei dat zij het huis waar Frerick Droochscheer in woont verhuurd had aan een
onbekende vrouw uit Groningen, voor minder dan gebruikelijk.
Nr. 1113

FOLIO:

385

DATUM:

7 mei 1546

Ode, de nicht van Jan van Bommelen, getuigt dat zij een keer tegen Nelle, de weduwe van Cornelis
Claesz, zei uit zich zelf en niet op bevel van haar neef, dat zij een aandeel wilde in de goederen uit de
Sont, maar dat Cornelis dat niet had gevorderd, alleen Geert Buter, hoewel hij er wel enig recht op
heeft; haar neef zou het wel met haar eens zijn. Ode is met Nelle naar Gheert Buter gegaan op de
Vismarkt en heeft hem gemaand voor de eerste termijn. Geert antwoordde dat hij zou betalen een of
twee weken na Pasen. Verder meldt Ode dat zij op bevel van haar neef aan Nelle 2 last teer verkocht
heeft, waarvan haar het derde deel, de last voor 12 koopmansgulden min 1 oord, toekwam, waarop
Nelle zei dat ze dat met elkaar wel konden regelen.
Nr. 1114

FOLIO:

385

DATUM:

7 mei 1546

-Van Boldewyn Kistemaker.
Gese Ulrich getuigt dat Boldewyn dit jaar bij haar is gekomen en een bepaalde opdracht heeft
aangenomen, n.l. het bekleden van een bank en een venster, waarvoor hij 7 gulden, 1 ryder en 1
stuiver vroeg. Toen hij klaar was, heeft zij hem betaald, waar hij tevreden mee was.
Otto Tengnagel getuigt dat hij had aangenomen van Boldwyn Kistemaker met zijn zoon en een
werkgezel om het werk te maken, zoals Otto had laten zien volgens een bepaald patroon en hem had
beloofd het te leveren in aanwezigheid van de schout van Kampen en Henrick Hodde als zegslui; na
hun uitspraak heeft Otto Boldwyn betaald, waar deze tevreden mee was.
Dyrck Bartoltsz uit Zutphen getuigt dat hij wel weet dat Jelis, de zoon van Boldewyn Kistemaker, het
werk bij jfr. van den Vechte niet had aangenomen. Maar wat hij daar gemaakt mag hebben, heeft hij
als daghuurder gedaan namens zijn vader.
Nr. 1115

FOLIO:

385v

DATUM:

8 mei 1546

Gosen Henrixsz, de stadspoortsluiter en Wolter Luykensz getuigen dat zij zich goed herinneren dat
Geert Quacksz uit Steenwijk, in 1516 toen hij burger was geworden, woonde bij de OLV kerk op de
Burgwal naast beide getuigen in een huis met zijn vrouw Betteken gedurende drie jaar en daarna in
de Nieuwstraat bij Lambert Santvoerder ook ongeveer drie jaar. Hij was toen wachter op de
stadstoren. Daarna voer hij een tijd lang een schip; hij heeft zich met zijn vrouw ongeveer veertien jaar
eerlijk en fatsoenlijk gedragen en er waren geen klachten over hem. In het stadsboek vinden wij dat hij
in 1516 onze burger geworden is.
Nr. 1116

FOLIO:

385v

DATUM:

9 mei 1546

-Van Geert Woltersz en Jacob van Appelen.
Henrijck Claesz getuigt dat hij aanwezig was bij Jan Gerrytsz ongeveer 6 of 7 jaar geleden, waar
Jacob van Appelen een scheepsaandeel kocht van Hans Petersz en Johan Glasemaker, als mombers
over Geertken, de weduwe van Claes Raben en haar beide erfgenamen. Het aandeel voor 38
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koopmansgulden; Jacob heeft het aandeel betaald. Getuige Henrijck weet niet precies of er enig
voorbehoud gemaakt was voor het geld afkomstig van de Sont, dat naderhand kwam van de koning
van Denemarken.
Verder meldt Henrijck nog dat hij de erfgenamen van wijlen Claes Raben heeft gevraagd namens
Jacob Petersz of zij met de verkoop van het scheepsaandeel van 38 koopmansgulden tevreden waren
of niet, waarop zij antwoordden dat zij dat zij het hem gunnen.
Nr. 1117

FOLIO:

386

DATUM:

10 mei 1546

Assele Jansz getuigt dat zij in de week voor Palmzondag jfr Alyt Witte, de vrouw van Claes Witte,
gevraagd heeft of zij met Henrick, haar zoon, nog wat geduld wilde hebben met de 8 of 9 gulden die
hij de schout schuldig was voor pacht, tot na de Paasdagen, zoals de juffrouw haar had beloofd.
Intussen wilde Henrick afrekenen met Geert Baeck die ook de helft van het land gepacht had.
Nr. 1118

FOLIO:

386

DATUM:

10 mei 1546

-Vanwege Thoenys Trier.
Ide Reaels getuigt dat zij zich goed herinnert dat een zekere Joachym Geertsz, schoenmaker, haar
enige jaren geleden in Utrecht d.m.v. het scheepsrecht gedwongen had en bedreigd had haar
gevangen te nemen, omdat zij in het verleden aan wijlen Rembolt de cremer een jaarlijkse boter rente
verkocht had, zoals vermeld in de brief, met ettelijke oude Vlaamse per jaar in handen van Rembolts
erfgenamen, waarvan Joachym wilde dat de rente aan hem werd overhandigd, wat niet gebeurde.
Desalniettemin heeft zij schade geleden want de schout aldaar, Dyrck van Wolmen, heeft zij een
geschenk van rood karmozijnen zijde gegeven en andere onkosten.
Nr. 1119

FOLIO:

386v

DATUM:

12 mei 1546

Georgien van Luneborch, priester, getuigt t.b.v. Jan van Deventer en Goessen Jansz, zo nodig onder
ede, dat het de waarheid is dat toen hij vicecureit was in de OLV kerk in Kampen, Johan Albertsz uit
Emmeloord zijn testament gemaakt heeft en daarna is gestorven; er stond o.a. in dat Johan Brant, zijn
broer, hem 18 g.g. schuldig was, Jacob Ghysbertsz 10 g.g., Johan Louwensz, Ghyskens zoon, 5 g.g.
en ik beweerde dat ik hem geen rietland verkocht had; dit vond plaats met Jacobi 1545.
Adriaen Claesz, koster van de OLV kerk, Peter Arntsz, korfmaker en Arent Jansz, onze burgers,
getuigen dat zij aanwezig zijn geweest en gehoord en gezien hebben dat wijlen Jan Albertsz uit
Emmeloord deze bepalingen heeft geschreven voordat hij zijn kerkrecht ontving en dat alles
waarachtig is.
Nr. 1120

FOLIO:

386v

DATUM:

17 mei 1546

Dirck[je], de vrouw van Jan Scaep, getuigt dat zij aanwezig is geweest en gehoord heeft dat Johan
Voss tegen de vrouw van Johan inde Budde zei dat hij haar de 2 ryder wilde betalen die hij en zijn
moeder schuldig waren aan Johan inde Budde.
Nr. 1121

FOLIO:

386v

DATUM:

17 mei 1546

Truyde Hermens getuigt dat zij met Pasen een jaar geleden aanwezig was toen Wendele Willems
akkoord ging met Cornelys[v] de brouwster om een jaar lang bier van haar af te nemen; zij zou steeds
betalen als ze 12 vaten gehaald had. Toen zij meer gehaald had dan afgesproken, wilde Wendele
haar niet meer leveren voordat ze betaald had. Zij klaagde dat de mout heel duur was en dat ze niet
langer zonder het geld kon. Getuige is op verzoek van Cornelys naar Wendele gegaan en heeft haar
gevraagd wanneer zij Cornelys dacht te betalen, maar Wendele had geen geld en wist evenmin
wanneer zij weer iets zou krijgen. Cornelys wilde haar niet meer leveren.
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Nr. 1122

FOLIO:

387

DATUM:

17 mei 1546

-Albert Lambertsz uit Elburg.
Cornelys Geertsz en zijn vrouw Lubbe getuigen dat zij beiden zich goed herinneren dat Albert
Lambertsz uit Elburg ongeveer twee jaar geleden 2 zakken walnoten bij hen bracht in de Gulden Helm
om te verkopen; omdat het niet lukte, liet Albert de zakken weer weghalen met een slede en toen hij
bij de Cellebroeders poort kwam, heeft een hoedenmaker uit de Oudestraat hem dat belet omdat hij
hem nog iets schuldig was. Getuige Cornelys zei dat hij daar twijfels over had.
Later, op de avond voor Kerstmis, liet Albert door een jongen de noten weer naar de Gulden Helm
brengen en toen zei de hoedenmaker tegen de jongen dat hij hem bij de schout zou aanklagen als hij
de noten verkocht. De jongen heeft de zak weer teruggebracht en liet ze staan totdat ze niet goed
meer waren. Het geld dat van de noten zou komen, wilde de jongen in vertrouwde handen stellen en
dat kon de hoedemaker niet hebben.
Nr. 1123

FOLIO:

387v

DATUM:

18 mei 1546

Albert Roloffsz getuigt dat hij vorig jaar met Joachym Berentsz en Johan Huege naar Mastenbbroek is
gevaren, waar wijlen Johan van Bolten ook was, om daar twee sluisjes te leggen. Wijlen Johan van
Bolten beloofde Joachym wederom alles wat hij had bijgedragen, zoals spijkers, onkosten,
wagensmeer e.d., te vergoeden.
Nr. 1124

FOLIO:

387v

DATUM:

21 mei 1546

Tymen van den Vene getuigt dat wijlen Barbara van Elven van wijlen jfr van den Vene, zijn zuster,
gekocht had het huis en erf in de Oudestraat waar Barbara in gestorven was. Hij herinnert zich goed
dat Peter van Elven daarvoor 200 g.g. in Deventer munt betaald heeft aan wijlen zijn zuster.
Nr. 1125

FOLIO:

387v

DATUM:

21 mei 1546

-Tussen Peter Vriese en Willem van Campen.
Jorgen Schoemaecker getuigt dat hij een tijd geleden zat te drinken bij Wolff Schoemaecker, waar
Willem van Campen vertelde dat Johan Tonysz aan Jonge Reyner een stuk laken verkocht had en dat
hij 1 gulden meer wilde hebben dan hem toekwam. Getuige zei daarop dat hij had horen zeggen dat
Petere Vriese alle weken van 1 gulden 1 witte woekerrente had en handgeld neemt, maar dit was van
‘horen zeggen’.
Hij kan niet anders zeggen over Peter dan dat hij zijn zaken netjes doet en met Peter geen problemen
heeft gehad.
Nr. 1126

FOLIO:

388

DATUM:

21 mei 1546

-Tussen de memoriemeesters van de OLV Memorie en Roloff Jansz Cloetynck,
Nelle van Aeken getuigt dat zij van Gheert Pottebacker en zijn vrouw Griete een tijd voor St. Petrus
een rente van 2 g.g. per jaar had gekocht, gevestigd in de Kuinre voor 40 g.g., waarvan in de brief
stond 3 g.g. per jaar. Dit bedrag van 40 g.g. heeft zij contant aan Peter en diens vrouw betaald bij
Peter van Wieringen thuis. Toen dat gebeurd was, zei Peter van Wieringen tegen getuige, zijn nicht,
dat hun Memorie van Willem Cloetynck 40 g.g. had ontvangen en dat ze die rente wel konden
gebruiken, met het oog op de betaaldag op Petrus ad Cathedram. Getuige zei dat dat ze van mening
was dat hij, i.v.m. zijn beleggingen van het geld van Willem Cloetynck t.b.v. de armen, haar het geld
na St. Petrus wel weer terug kon geven, wat ook gebeurde. Toen Peter met getuige Nelle tot
overeenstemming was gekomen over de 2 g.g. per jaar, gingen Peter en Johan Vene samen naar
Roloff Cloetynck om te vragen of hij het geld van de afgelopen St. Petrus ook wilde betalen zoals was
beloofd, maar getuige weet niet wat hierop geantwoord is.
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Nr. 1127

FOLIO:

388v

DATUM:

22 mei 1546

-Tussen Jasper van Wou en Gheert Cluppell.
Mr Willem Ringelborch, bereid om voor zijn hoogste rechter te zweren, getuigt dat in de periode dat hij
procurator was van het H. Sacrament, Jasper van Wou bij hem kwam om de aflossing aan te zeggen
van de jaarlijkse 6 g.g. die de Memorie had gevestigd op zijn overleden vaders huis en hetzelfde
gebeurde omstreeks St. Maarten; dit is ongeveer twee jaar geleden.
Mr Willem getuigt dat Jasper van Wou de aflossing heeft aangezegd namens hemzelf en niet namens
iemand anders, want Willem van Wouw heeft hem de rente na de opzegging alle jaren betaald tot
Pasen 1545.
Nr. 1128

FOLIO:

388v

DATUM:

5 april 1546

Assele Jansz had geaccepteerd om het getuigschrift van Johan Schepeler te weerleggen op de
afgesproken gerechtsdag, maar heeft dat niet gedaan. Daarom heeft de rechtbank bepaald dat zij
Johan Schepeler ongemoeid moet laten met de aanspraken die zij op hem meent te hebben.
Nr. 1129

FOLIO:

388v

DATUM:

20 mei 1546

Cornelys Geertsz staat borg voor Albert Lambertsz uit Elburg.
Nr. 1130

FOLIO:

389

DATUM:

10 februari 1546

Johan van Stockum, gevolmachtigde van Hans van Haexberchen heeft gerechtelijk beloofd en is
bereid dit onder ede te verklaren, dat hij met geen enkel ander gerecht zal spreken of er zijn klacht zal
deponeren; hij zal de uitspraak van de Raad inzake het handschrift van Jan Cnippenborgh over de
twee toelast, accepteren.
Nr. 1131

FOLIO:

389

DATUM:

20 februari 1546

Symon Joncker, Jan Gerrytsz en Herman Metselaer getuigen dat zij beloofd hebben borg te staan,
zoals behoort volgens het stadsrecht, voor het erfhuis van wijlen Geese Winter, de vrouw van Lambert
Santvuerder, namens Luytgen Tymensz, Hermen Egbertsz en Jelis Jansz vanwege alle schulden en
aanmaningen die op het erfhuis mochten rusten. De borgen in kwestie hebben gerechtelijk beloofd
geen goederen, klein noch groot, weg te nemen, voordat zij of de aansprekers betere borgen hebben
aangesteld, waar Lambert Santvuerder toezicht op zal houden.
Nr. 1132

FOLIO:

389

DATUM:

17 maart 1546

Geertman inde Hagen is voor de Lage Bank gerechtelijk aangesproken door Heyman Elegast voor
een bepaalde aflossing die hij gedaan zou hebben als borg voor Ditmer Lubbertsz, tichelaar, van 5
ryder gulden en 18 stuivers, de stuiver van 14 plakken, die hem toekomen van de verkoop van een
koe. Geertman is bereid geweest onder ede te bevestigen dat hij de aflossing in kwestie zoals
beschreven, niet heeft gedaan.
Nr. 1133

FOLIO:

389v

DATUM:

29 januari 1546

Henrijck Sadelmaecker getuigt dat hij namens de stad, vanwege de pacht van de brug, op zondag
voor St. Andries, toen het bericht kwam dat wijlen Berent Engbertsz verdronken was, de eerste
beslaglegging gedaan heeft op alle nagelaten goederen van Berent. De weduwe heeft hem
toegestaan de derde beslaglegging te doen.
Verder meldt Henrijck Sadelmaecker dat hij ’s anderendaags de eerste beslaglegging gedaan heeft op
de goederen van Berent namens de procuratoren van de huisarmen en Jacop Claesz, vanwege
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huishuur. Geert Harnasmaecker heeft de rest gedaan, zoals het hoort. Op dezelfde dag heeft hij mede
namens Gheert de secretaris beslag gelegd op genoemde goederen en de procedure afgewerkt.
Nr. 1134

FOLIO:

389v

DATUM:

30 januari 1546

Johan Suyre is borg geworden en belooft dat Dirrick Borchertsz en Gheert Jacopsz, kerkmeesters in
Grafhorst, nergens anders hun recht zullen zoeken dan hier voor de Raad van Kampen, in de kwestie
van de onenigheid die zij als aansprekers hebben op en tegen Lysbeth Tripmaecker. Het gaat om een
schenking per testament van Lysbeth Tripmaecker aan de kerk van Grafhorst van een huis en hof in
Grafhorst. De kerkmeesters zullen de uitspraak van de Raad respecteren.
Nr. 1135

FOLIO:

390

DATUM:

14 december 1545

Lucia Dubbelt, de vrouw van Henrijck Dubbelt, heeft mede namens haar man op de afgelopen
rechtsdag Maurys Nybers gerechtelijk aangesproken voor 39 Hollandse schillingen min 2 stuiver,
afkomstig van 1½ vat joppenbier, waar hij borg voor stond, van twee mensen van eer. Hij maakte hem
attent op zijn eed, want Maurys zei dat hij van niets wist.
Maurys wilde de eed niet afleggen, maar was bereid zich aan te passen. Zo is heden Henrijck Dubbelt
in de rechtbank gekomen en heeft met zijn eed bevestigd dat Maurys zou doen wat hij beloofd had.
Nr. 1136

FOLIO:

390

DATUM:

14 december 1545

Schipper Peter Vriese heeft zich borg gesteld en heeft gerechtelijk beloofd garant te staan voor het
erfhuis van wijlen Alyt, de weduwe van schipper Godtschalck, voor aanspraken, schulden e.d.; verder
zal hij het erfhuis behandelen zoals voorgeschreven is.
Nr. 1137

FOLIO:

390v

DATUM:

10 december 1545

391v

Hermanus van Backum, gevolmachtigde van Johan van Teckenenborch, die de akten heeft getoond,
is bereid onder ede te bevestigen dat hij, wat betreft de onenigheid met mr Gheert van Wouw,
klokkengieter, over de steendijk molen, nergens anders zijn recht zal halen dan hier voor de Raad van
Kampen en dat hij de uitspraak zal respecteren.
Nr. 1138

FOLIO:

390v

DATUM:

11 december 1545

391v

Jfr Evert Twenthdochter was bereid, op de aanspraak met een certificatie bezegeld door de stad
Amsterdam, die mr Reyner Bogeman, secretaris, op haar had m.b.t. de 30 daalders, om onder ede te
verklaren, dat zij mr Reyner dat bedrag niet had beloofd bij het vonnis van 3 maart j.l.
De eed is uitgesteld totdat mr Reyner nieuwe bewijzen inbrengt.
Nr. 1139

FOLIO:

390v

DATUM:

12 december 1545

.391v

Janneken Schepelaer is gecompareerd voor de Raad om te horen of er enige getuigenis tegen haar
was ingebracht namens Wolter Petersz m.b.t. de dienstmaagd die bij hem in IJsselmuiden heeft
gewoond, maar Wolter heeft geen verdere getuigenis ingebracht. Janneken was bereid onder ede
haar onschuld te bewijzen op basis van de uitspraak van de vorige gerechtsdag.
Janneken is zo vrij gesteld.
Nr. 1140

FOLIO:

391

DATUM:

9 november 1545

Gerryt Harnasmaecker doet zijn gicht en verklaart dat hij namens Hermen Bensinck, als meier en
dienaar van de weduwe van Frederick van Twickeloe, het klooster in Brunnepe de aflossing heeft
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toegezegd tegen maart 1546 van de 11 mud rogge per jaar die het klooster uit hun goederen heeft
gehad.
Nr. 1141

FOLIO:

391

DATUM:

16 november 1545

Johan Beerntsz is bereid voor het gerecht te verklaren dat hij geen andere brieven heeft noch gehad
heeft, die betrekking hebben op zijn moeder, wijlen Marriken, dan die waarvan hij Griete Cremer een
kopie heeft gegeven.
Thoenis, de vrouw van Jan Berentsz, is evenals haar man bereid geweest dit te doen.
Nr. 1142

FOLIO:

391

DATUM:

16 november 1545

Claes ten Kolck en Johan Cleyngens, burgers van Hasselt, hebben als erfgenamen van wijlen Willem
Aertsz, die enige tijd geleden gestorven is, Claes Winter als borg aangesteld, om het convent van St.
Agnieten in Kampen te alle tijden te vrijwaren voor aanspraken op de overledene en alle
aanmaningen, volgens stadsrecht.
Nr. 1143

FOLIO:

392

DATUM:

13 juli 1545

Swarte Berent getuigt en doet zijn gicht dat hij ongeveer vier jaar geleden namens jfr Lubbe van
Endoven drie beslagleggingen heeft gedaan op de goederen van wijlen Griete Pael, vanwege de
schuld die zij had bij jfr Lubbe. Hij meldt dat hij de beslagleggingen heeft gedaan en afgeregeld zoals
behoort volgens stadsrecht.
Nr. 1144

FOLIO:

392

DATUM:

30 september 1545

Geertken, de vrouw van Roloff Jansz uit Amsterdam, heeft zich borg gesteld voor het erfhuis en de
nagelaten goederen van wijlen Janneken de brouwster, die ongeveer drie weken geleden in Kampen
is overleden, om Mauritius Loze, volgens stadsrecht, haar zaken te laten waarnemen voor de Raad
van Kampen; zij zal hem wederom vrijwaren en schadeloos stellen.
Nr. 1145

FOLIO:

392

DATUM:

15 oktober 1545

Ghysbert Gysbertsz van Broekell heeft gerechtelijk beloofd en is bereid om onder ede te verklaren dat
hij in de kwestie waarvoor hij nu Geert Baeck en Jacop Jansz gerechtelijk aanspreekt, n.l. 9 g.g. min 1
oord wegens vermoetsoende penningen, nergens anders zijn recht zal halen dan hier in Kampen en
dat hij de uitspraak van de Raad zal accepteren.
Nr. 1146

FOLIO:

392v

DATUM:

13 april 1545

Willem van Campen is verschenen voor de Lage Bank en heeft aangeboden zich te vrijwaren van de
uitspraak dd 07-03 j.l., tussen Jochum van Mullem en hemzelf, betrekking hebbend op een bedrag
van 58 gulden van een brouwte bier, gekocht van Hermen int Boot te Amsterdam.
Noch Jochum van Mullem, noch iemand namens hem is aanwezig geweest, zodat de burgemeester
Willem van Campen naar huis hebben gestuurd.
Nr. 1147

FOLIO:

392v

DATUM:

20 april 1545

Griete van Papenvelt is bereid voor de Lage Bank onder ede te bevestigen dat zij niet heeft noch weet
waar haar vaders testament is, waarvoor zij de eed moest afleggen t.b.v. haar broer Roeloff van
Diepholt. Zij is vrij verklaard.
Nr. 1148

FOLIO:

392v

DATUM:
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22 mei 1545

Merriken Meus uit Groningen is bereid geweest met haar eed te bevestigen tegen Ariaen van
Vechten, inzake de aanspraak die zij op hem meent te hebben, dat zij nergens anders haar recht wil
halen dan hier voor de Raad van Kampen en dat zij de uitspraak zal respecteren.
Nr. 1149

FOLIO:

392v

DATUM:

19 juni 1545

Lambert van den Zanden is bereid geweest met zijn eed te bevestigen dat hij Henrick Dubbelt
nergens anders gerechtelijk zal aanspreken dan hier voor de Raad van Kampen in de kwestie van het
gezamenlijke koopmanschap van joppenbier, waar onenigheid over is.
Nr. 1150

FOLIO:

393

DATUM:

9 december 1545

Johan van Almeloe, gevolmachtigde van de abt en het convent van Emmaus, heeft met zijn eed aan
de stad Zwolle beloofd dat hij Vrerick van Vorden nergens anders gerechtelijk zal aanspreken dan hier
voor de Raad voor wat betreft de 18 pond groot en 13 stuiver Brabants, die Vrerick de abt schuldig
zou zijn.
Nr. 1151

FOLIO:

393

DATUM:

8 januari 1545

Cornelis Petersz, voerman en Kerstgen Gyse staan borg en hebben beloofd dat Johan Petersz, die nu
gevangen zit wegens mishandeling van een meisje, te alle tijden door hen zal worden uitgeleverd.
Nr. 1152

FOLIO:

393

DATUM:

4 februari 1545

Peter Jansz Cock, roedendrager, getuigt en doet zijn gicht, dat hij namens Johan Kerckhoff en
Herman Vette, als gevolmachtigde van Jacop van de Weteringe uit Flensburg, op maandag voor
Kerstmis de eerste beslaglegging heeft gedaan op het huis en erf van Berent Gaetsitten in de
Oudestraat met alle goederen en huisraad die erbij hoort. Hij heeft ook de volgende beslaglegging
gedaan en de opboding, zoals voorgeschreven is in het stadsrecht.
Nr. 1153

FOLIO:

393

DATUM:

4 februari 1545

Geertgen Toffelmaecker en haar dochter Clara zijn bereid onder ede te zweren, op de beschuldiging
van Geert Pottebacker en Griete zijn vrouw, dat zij geen geld gegeven noch kwitantie ontvangen
hebben van Peter van Collen, hoveling wonend in Breda, namens wijlen Claes de Waele.
Nr. 1154

FOLIO:

393v

DATUM:

11 februari 1545

Mr Aelt Winter heeft Evert van den Grave gerechtelijk aangesproken voor de Lage Rechtbank om een
kopie van een bepaalde supplicatie en verklaring van een jaar geleden. Evert heeft geprotesteerd
omdat hij daar het recht toe had. Hij wilde mr Aelt wel antwoorden, maar dan moest het gebeuren
zonder zijn indicie, om zijn recht niet te verliezen.
Nr. 1155

FOLIO:

393v

DATUM:

11 februari 1545

Luythen van Wilssem heeft, als gevolmachtigde van jfr Brandenburg uit Hasselt, voor de Lage Bank
Hermen Heere gerechtelijke gewezen op het onderpand, een huis en erf in de Oudestraat, waar
Luytken nu in woont, voor 6 g.g. en 9 stuiver Brabants van achterstallige pacht.
Nr. 1156

FOLIO:

393v

DATUM:
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25 februari 1545

Peter van Cranendonck heeft verklaard bereid te zijn voor de Lage Bank te verklaren dat hij de
aanspraak die hij heeft op mr Vrerijck inzake het snijden van een beeld, nergens anders zal doen dan
hier voor het gerecht van Kampen en de uitspraak zal respecteren.
Nr. 1157

FOLIO:

394

DATUM:

28 juni 1545

Rutger Willemsz heeft gerechtelijk beloofd borg te staan voor mr Heyman Brant voor het gerechtsgeld,
in de kwestie die mr Heyman nu wil aanspannen tegen Henrijck van Wilssem, als borg van de
erfgenamen van wijlen Goert Claesz uit Zwolle, inzake de levering van de brief over de 4 g.g. die
gevestigd is op Steenwijkerwolt op de Maenbeecke.
Nr. 1158

FOLIO:

394

DATUM:

1 juli 1545

Johan Gerrytsz, onze burger, beloofd borg te staan voor de Raad inzake de beloften die de stad
schriftelijk gedaan heeft voor Michiel Schrage uit Munster aan de voorstanders en procuratoren van de
huiszittende armen in Amsterdam, nl. een bepaald bedrag afkomstig van ijzeren geweren en twee
buskruitladingen om de stad schadeloos te houden.
Nr. 1159

FOLIO:

394

DATUM:

7 juli 1545

Albert van Ens heeft de eed afgelegd en verklaard tegen Willem van Campen dat hij noch zijn knecht
uit de twee vaten Roslicker bier gedronken heeft, wat Willem genoteerd wilde hebben voor de Lage
Bank.
Nr. 1160

FOLIO:

394v

DATUM:

11 augustus 1545

Willem van Campen heeft Jochum van Mullem gerechtelijk aangesproken voor de Lage Bank opdat hij
zijn eed zou afleggen zoals voorgeschreven was bij de uitspraak van 31 juli in de kwestie tussen
Frans Albertsz en Willem van Campen. Jochum van Mullem heeft de eed niet willen afleggen.
Nr. 1161

FOLIO:

394v

DATUM:

26 augustus 1545

Johan Thonisz heeft zich borg gesteld voor Arent Menschen die hier gerechtelijk Griete, de weduwe
van Johan Seysinck, aanspreekt i.v.m. de erfscheiding, namens zijn vrouw Bije, de dochter van wijlen
Johan Seysinck. Arent zal het erfhuis ‘afronden’ en zal nergens anders zijn recht halen dan hier voor
de Raad volgens stadsrecht.
Nr. 1162

FOLIO:

394v

DATUM:

6 september 1545

Johan Kerckhoff, namens Johan Willemsz uit Meppel voor de helft van de nagelaten goederen van
Hille van Delden en Rijck Twenth, schoenmaker, namens de overige erfgenamen van Hille, hebben
zich gerechtelijk borg gesteld, mits het erfhuis volgens het stadsrecht wordt afgewikkeld.
Nr. 1163

FOLIO:

395

DATUM:

9 januari 1544

Claes Foel uit de Kuinre is bereid zijn eed te houden en heeft beloofd dat hij in de kwestie van
Barbare Cornelis uit Texel nergens anders zijn recht zal halen dan hier voor de Raad en dat hij de
uitspraak zal respecteren.
Nr. 1164

FOLIO:

395

DATUM:

6 maart 1544

Joachym Bull heeft zich borg gesteld voor de kerkmeesters van de H.Geest in Hasselt in de kwestie
tegen Albert Aertsdr, om nergens anders recht te zoeken dan hier voor de Raad. Het gaat om een
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brief over 5 g.g. per jaar waarop de kerkmeesters recht menen te hebben en wat door Schepenen en
de Raad zal worden erkend.
Nr. 1165

FOLIO:

395

DATUM:

15 maart 1544

Peter van Nuys heeft voor de rechtbank beloofd dat hij borg staat, opdat de gevolmachtigde van
Wynolt in de Eenhoorn, die omstreeks afgelopen Pinksteren onze burger Peter Stouvesant
gerechtelijk heeft aangesproken namens wijlen Dirck Tripmaecker vanwege een wijnschuld, nergens
anders zijn recht zal halen dan hier voor de Raad.
Nr. 1166

FOLIO:

395

DATUM:

15 maart 1544

Henrijck mitter Vlecke heeft een borgtocht gesteld vanwege Dirck Dircksz uit de Aschet namens zijn
kinderen, als aanspreker tegen Gerbrich Reyns met haar mombers Henrijck Jansz en Berent Jansz
van het Kampereiland als verweerders, voor alle aanmaningen, zoals het volgens het stadsrecht
hoort.
Nr. 1167

FOLIO:

395v

DATUM:

28 april 1544

Op 28 april 1544 heeft Herman Heere, als gevolmachtigde van jfr Wolff, Jan van Sneeck gerechtelijk
aangesproken en verwonnen als borg voor jfr Mulart voor de Lage Bank van Kampen; zoals de
burgemeesters indertijd gerechtelijk hebben vastgesteld zal Jan van Sneeck als borg 13 g.g. en 8
stuiver Brabants betalen.
Nr. 1168

FOLIO:

395v

van SDATUM:

9 juni 1544

Dirick Jacopsz en Arent Claesz hebben zich borg gesteld voor Herman Jansz in Zwolle voor zekere
actie en aanklacht vanwege een gevecht tegen Egbert Backer in de Geert straat van den Aa; zij
beloven Herman Jansz binnen drie weken weer voor het gerecht ge dagen.
Nr. 1169

FOLIO:

395v

DATUM:

27 juni 1544

Kerstgen van Schindelen als gevolmachtigde van Peter Ruese heeft voor de Lage Bank Tsalinck van
Slooten aangesproken om zijn eed af te leggen, zoals de uitspraak van gisteren heeft bepaald over
een half vat boter. Tsalinck heeft dit geweigerd, waarop het gerecht heeft uitgesproken dat hij Peter
Ruese en zijn helpers met rust moest laten.
Nr. 1170

FOLIO:

396

DATUM:

8 juli 1543

Dirck Gerritsz uit Emmeloord is op heterdaad betrapt toen hij met zijn schuit kaas en boter wilde
leveren aan de Geldersen; hij werd gegrepen en naar onze stad gebracht. Volgens Hans Petersz en
Lubbert Gerritsz zal Dirck betalen wat de Raad hem zal opleggen. Willem Jansz staat ook borg.
Nr. 1171

FOLIO:

396

DATUM:

8 juli 1543

Bartolt Hermensz uit Dronten zit in de stad gevangen omdat hij de Geldersen tegen de regels in
goederen geleverd heeft. Voor hem zijn borg geworden: Johan Hermensz, Wennemer Jansz, Henrick
Kerstkensz en Willem Kerstkensz, opdat genoemde Bartolt zal voldoen aan alles wat de Raad en
Schepenen daarover zullen zeggen en beloven hem ook voor het gerecht te zullen brengen.
Nr. 1172

FOLIO:

396

DATUM:
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16 juli 1543

Claes Brunsz, Johan van Oesten, Johan Claesz en Wessel Claesz hebben gerechtelijk beloofd en zijn
borg geworden, opdat Peter van Bysselen, die in de gevangenis zit omdat hij diverse keren de
Geldersen heeft voorzien van spijs en proviand tegen de keizerlijke verordening in, door hen weer
voor het gerecht zal worden gebracht en aan al zijn verplichtingen zal voldoen.
Nr. 1173

FOLIO:

396v

DATUM:

27 juli 1543

Wolter Luythiensz en Jacop Claesz hebben gerechtelijk volgens stadsrecht borgen aangesteld, om
het erfhuis van wijlen Geertgen Raebe voor alle aanspraken die iemand eventueel op het erfhuis
mocht hebben, te vrijwaren.
Nr. 1174

FOLIO:

396v

DATUM:

23 oktober 1543

Claes Douwesz van de Schellinck heeft gezworen dat hij nergens anders zijn recht zal halen dan hier
voor de Raad van Kampen tegen Cornelis inde Moriaen en zijn vrouw Lubbe in de kwestie van de 11
manden vis.
Nr. 1175

FOLIO:

396v

DATUM:

14 november 1543

Peter Jansz Cock getuigt dat hij namens Henrijck van Deventer volgens stadsrecht drie
beslagleggingen gedaan heeft op de schuit die van Egbert van Ommen is. Hij heeft de schuit
aangeboden volgens het stadsrecht en Henrijck van Deventer heeft hem verwonnen.
Nr. 1176

FOLIO:

397

DATUM:

2 april 1543

Gedaagd voor de Lage Bank door Geert Looze en Johan van Urck, indertijd burgemeesters, in de
kwestie tussen Johan Voet en Goert Vinnix (?) van Santen enerzijds en Cornelis in de Moriaen
anderzijds, is Cornelis int Moriaens Hooft, opdat hij 11 Jochumsdaalders zal betalen afkomstig van
bokkingen en dat Goert Vinnix van Santen binnen een maand voldoende bewijs zal leveren waaruit
blijkt dat hij Cornelis inde Moriaen 11 Jochumsdaalder teveel betaald heeft, wat tot nu toe niet was
bewezen. Jan Voet heeft beloofd in deze kwestie nergens anders zijn recht te halen dan hier.
Nr. 1177

FOLIO:

397

DATUM:

2 april 1543

Vrerick Droochscheerder is heden, de eerste rechtsdag na Pasen, bereid geweest onder ede te
bevestigen, dat hij van Jochum Bull de kamer gehuurd heeft waar Jochum nu in woont voor een
periode van vier jaar, waarvan al twee jaar zijn verlopen.
Nr. 1178

FOLIO:

397

DATUM:

4 april 1543

Gheert van Hasselt is bereid onder ede te verklaren namens Bele Cremer, de weduwe van Gyse
Haecken, dat hij de 18 koopmansgulden niet schuldig is, zoals getuigd is door Rutger Willemsz en
Bernt Brouwer op 29 januari j.l.
Nr. 1179

FOLIO:

397v

DATUM:

28 mei 1543

Door twee burgemeesters is reeds uitgesproken dat Griete Peter Cremer jfr Griete van Wilssem met
rust moet laten in de kwestie van het handschrift van de 74 ph.g. dat door de Raad vastgesteld is en
nu wordt jfr Griete van Wilsem weer door Griete Peter Cremer lastig gevallen.
Heden is door de burgemeesters Tyman van de Veen en Claes Crom, in plaats van Geert van Essen,
bevolen dat Gheert Harnasmaecker, stadsdienaar, Griete Peter Cremer gerechtelijk gebiedt op straffe
van 10 pond de andere partij met rust te laten.
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Nr. 1180

FOLIO:

397v

DATUM:

6 juni 1543

Claes Witte, schout, heeft door zijn gevolmachtigde Arnt Reynersz Arent Touslager laten aanspreken
voor 4 koopmansgulden, waarvan 2 gulden direct zouden worden betaald en de andere 2 gulden met
St. Jacop. Omdat hij onder ede bevestigde de schuit niet gekocht te hebben, is hij niet gekomen om
zijn recht te halen.
Nr. 1181

FOLIO:

397v

DATUM:

19 juni 1543

Johan Thonis is borg geworden voor zijn broer Bartolt van Neerden, die gerechtelijk Jochum van
Yngen en de andere erfgenamen van wijlen Pilgrom van Ingen heeft aangesproken inzake de
afrekeningen die Bartolt met wijlen Pilgrom nog moest afhandelen. Getuige belooft dat Bartolt nergens
anders zijn recht zal halen dan hier.
Nr. 1182

FOLIO:

398

DATUM:

11 oktober 1543

Gysbert van Utrecht heeft gerechtelijk voor de Lage Bank beloofd binnen veertien dagen bewijs te
leveren dat Kerstgen Gyse een paard gekocht heeft.
Nr. 1183

FOLIO:

398

DATUM:

23 oktober 1543

Hendrijck Sadelmaker getuigt met zijn gicht dat hij als stadsdienaar namens de rechtbank aanwezig is
geweest op St. Cecilia 1540 en gezien heeft dat de stukken van oude Jan Evertsz verkocht werden,
met name: een zilveren schrijn, wegend 45 lood, het lood voor 17 stuiver Brabants, min een
vierendeel lood, verder een trospeel (?) voor 4 g.g., een koralen rozenkrans wegend 15 lood, het lood
voor 15 stuiver Brabants, nog een boek met twee zilveren krammen, voor 6 g.g. ; twee vergulden
naalden aan een lint, wegend 4 lood, het lood voor 14 stuiver Brabants.
Hij meldt dat jfr Evert Jansz deze stukken gekocht heeft op de vrije markt.
Nr. 1184

FOLIO:

398

DATUM:

30 oktober 1543

Andries Timmerman heeft zich borg gesteld en heeft gerechtelijk beloofd dat hij nergens anders zijn
recht zal halen dan hier voor de Raad van Kampen en de uitspraak zal respecteren, in de kwestie
waarin zijn zoon Jan Andriesz, namens zijn zwager in Gelreland, Bernt van Wardden gerechtelijk heeft
aangesproken vanwege de nagelaten goederen van wijlen Peter Claesz, die helaas verdronken is.
Nr. 1185

FOLIO:

398v

DATUM:

19 januari 1543

Henrijck Dircksz Penninck heeft voor de rechtbank afgezien van het erfhuis van wijlen Johan Poeraell.
Ook heeft Berent Schroer uit Kamperveen gerechtelijk afgezien van het erfhuis van wijlen Jan
Poeraell. [ 24 januari ]
Nr. 1186

FOLIO:

398v

DATUM:

9 februari 1543

Johan Tonysz heeft Kerstken Gyse aangesproken voor 8 ryder en 10 stuiver Brabants, welke schuld
heden onder ede is bevestigd door Kerstken. Johan Tonysz is voor de boom verschenen en heeft
aangeboden zijn eed af te leggen zodat de aanspraak rechtsgeldig is. Kerstken is niet verschenen en
hem is niets toegewezen.
Nr. 1187

FOLIO:

398v

DATUM:

14 februari 1543

Gerryt van de Elborch, bode uit Deventer en gevolmachtigde van Jan Dorensbosch uit Deventer, heeft
heden Albert van Herick gerechtelijk aangesproken voor de boom voor 23 daalders volgens een
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schuldbekentenis. Albert heeft voor het gerecht beloofd dat hij binnen acht dagen in Deventer zou
komen en met Jan van Dorensbosch zou afrekenen en hem tevreden zou stellen. Als hij dat niet doet,
dan zal hij gerechtelijk voor deze schuld verwonnen zijn.
Nr. 1188

FOLIO:

398v

DATUM:

14 februari 1543

Sander van Galen doet zijn gicht; op verzoek van jfr Wolffs was hij naar Sweer Hilbrink gegaan,
schout in Zalk, die burger geworden was van Kampen en er ook had gewoond, om hem voor het
gerecht te dagen namens jfr Wolffs. De schout zei hem dat hij dat niet van plan was en af zag van zijn
burgerschap.
Nr. 1189

FOLIO:

399

DATUM:

8 juli 1543

Tys van Aken, beëdigd boodschapper, bevestigt onder ede dat hij afgelopen woensdag een bezegeld
document gebracht heeft bij Arent Andriesz in Elburg, in diens kwaliteit van momber, om hier in
Kampen de erfscheiding te ontvangen van Clara, de weduwe van Gossen van Zanten. Arent
antwoordde hem dat hij dacht dat het erfhuis in Elburg was, maar met een dag of twee wilde hij hier op
reageren.
Nr. 1190

FOLIO:

399

DATUM:

11 juli 1543

Hillegondt Knigge, de weduwe van Roloff Alferdinx, heeft gerechtelijk aangenomen Engbert ten
Bossch binnen een maand 8 h.p. te betalen wegens verschuldigde pacht vanaf 1540 uit het huis
waarin zij woont.
Nr. 1191

FOLIO:

399

DATUM:

9 augustus 1543

Sander van Galen, stadsdienaar, doet zijn gicht en meldt dat hij op Petrus ad Vincula namens de
Raad van Kampen met een missive naar de drost van Genemuiden is gereden. Omdat de drost naar
Vollenhove was gegaan, heeft hij hem aan de andere zijde van het veer gevonden en hem daar de
brief overhandigd. Toen de drost de brief had geopend en de helft had gelezen, zei hij dat de brief te
laat was, dat hij de stad Kampen al 200.000 gulden schade had betaald. De drost gaf hem de brief
terug en vroeg of hij wilde blijven of niet, hij zou de brief sturen naar zijn bestemming en hij wilde de
keerlen [ vrijen ] nog dwingen hun baret voor hem af te nemen.
Nr. 1192

FOLIO:

399v

DATUM:

9 september 1543

Peter Lasman doet zijn gicht en en meldt dat hij met een boodschap verzegeld door de stad Kampen
gestuurd is naar de Kuinre, naar Henrijck Volckersz en Peter Vaerkis. Hij heeft hen beiden gisteren
op OLV-dag na de mis de boodschap overhandigd; hij deed dit op verzoek van Gysbert Martensz uit
de Kuinre en de boodschap luidde dat zij heden voor het gerecht moesten komen om de getuigenis
aan te horen van onze burger Arent Reynersz.
Nr. 1193

FOLIO:

399v

DATUM:

23 september 1543

Arent toe Boecop heeft zich borg gesteld en beloofd dat Jan Woltersz als gevolmachtigde van Herman
van Hase en Bartolt Greve, burgers uit Riga, erfgenamen van wijlen Geert Symonsz, Johan van
Bommelen, inzake de achterstallige betaling van de jaarlijkse 5 g.g. pacht, nergens anders gerechtelijk
zal aanspreken dan hier voor de Raad en de uitspraak zal respecteren.
29 april 1545 heeft Arent dit ook voor de derde erfgenaam van wijlen Geert Symonsz beloofd.
Folio 400 is blanco
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Nr. 1194

FOLIO:

400v

DATUM:

25 februari 1542

Jacop Neeffken en Jonge Reyner zijn borg geworden en hebben beloofd dat zij als gevolmachtigden
van zuster Yde van Muer in het St. Maria Magdalena convent te Utrecht, gerechtelijk Swaene, de
weduwe van Lubbert van Muer, aanspreken i.v.m. de erfenis en dat zij het erfhuis naar behoren zullen
afwikkelen volgens de uitspraak van de Raad van Kampen; zij zullen zuster Yde van Moers nooit meer
ergens voor aanspreken.
Nr. 1195

FOLIO:

400v

DATUM:

27 juni 1542

Herman Jansz, Willem Jansz, Egbert Jansz en Lubbert Jansz hebben gerechtelijk beloofd en hebben
zich borg gesteld, omdat Bernt Lubbertsz, de veerman op de Enck, de stad Kampen nog 52 h.p. van
pacht schuldig is, te weten over 1540 10 h.p. en over 1541 42 h.p. De borgen, Jan Gerrytsz en Jan
Henrijcksz van de Zwartendijk, staan garant voor de stad Kampen voor de betaling van dit bedrag
binnen veertien dagen. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt het bedrag verhaald op de koeien van
Bernt, Jan Gerrytsz en Jan Henrijcksz die als onderpand waren gesteld.
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