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GETUIGENISSEN EN GICHTEN

Nr. 1

FOLIO:

1

DATUM:

6 december 1525

Geert Pyninck is borg geworden voor Sweer van Delden opdat hij t.b.v. Evert van den Veen terecht zal
staan voor de Raad inzake het stuk land dat hij gebruikt, dat ligt op de Wilsumer oever; volgens Evert
behoort het aan de vicarie. Daarna zal hij handelen zoals de Raad beslist.
Nr. 2

FOLIO:

1

DATUM:

13 december 1525

Jacob Croechkens heeft gerechtelijk geaccepteerd het bewijs tegen Luytken de Wylde binnen veertien
dagen te leveren in de kwestie van de twee uit Hamburg, waarvan hij beweert dat de vreemde vrouw
het vraagt. Op 09-04-1526 heeft Jacob nogmaals beloofd binnen veertien dagen het bewijs te leveren.
Nr. 3

FOLIO:

1

DATUM:

15 december 1525

Henrick Hoff en Goude Aelbers bekennen dat zij onenigheid hebben over 16 mud rogge waarvoor zij
hier voor de Raad hun recht willen halen; alles is uitgesteld tot de eerste rechtsdag na Midwinter, als
Goude in die tijd niet tevreden gesteld is.
Nr. 4

FOLIO:

1

DATUM:

15 december 1525

Mechtelt, de weduwe van Hans Messcher, heeft gezworen dat zij Alyt Muller in de kwestie van haar
mans kleren, nergens anders gerechtelijk zal aanspreken dan hier voor de Raad en de uitspraak zal
accepteren.
Nr. 5

FOLIO:

1

DATUM:

1526

Anna, de weduwe van Henrick van Zwolle, met Geert Pyninck als haar momber, bekent dat zij
ontvangen heeft van Frerick Theuwesz alle kleren, kleinodiën en gelden die haar man bij Frerick thuis
in bewaring had gegeven, waarvoor zij hem bedankt. Verder belooft zij en staat zij borg t.b.v. Frerick
dat hij hierover door niemand zal worden aangesproken.
Nr. 6

FOLIO:

1v

DATUM:

24 januari 1526

Zijn voor ons verschenen Johan van Ossenbrugge en Berent van Doetingen, onze burgers. Johan
spreekt Berent gerechtelijk aan voor 20 ph.g. en 19 stuiver Brabants, de gulden van 25 stuiver
Brabants, die Wyllem Henrixsz uit Arnhem volgens een document hem schuldig was m.u.v. 1 ph.g en
23 stuiver Brabants die reeds betaald zijn; Berent van Doetingen stond hiervoor borg en had beloofd
dit te betalen. Omdat alles zo gebeurd was en er gehandeld was volgens het stadsrecht, hebben wij
beslist dat Berent Johan van Ossenbrugge het resterende bedrag moet betalen of onderpanden moet
geven, zo niet: 2 pond boete volgens ons stadsrecht.
Getekend: Lubbert van Hattem en Dirick toe Boeckoop.
Nr. 7

FOLIO:

1v

DATUM:

29 januari 1526

-Van Dirick Blauwe en Weyme Hirt.
De Raad had beslist dat Dirick Blauwe beter bewijs moest leveren dat Weyme Hirt zou mogen zweren
dat Dirick haar het wambuis, de rozenkrans en andere kleinodiën had gegeven; zij is nu voor het
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gerecht verschenen in afwachting van het bewijs, maar er is niemand gekomen namens Dirick en
daarom heeft Weyme haar eed afgelegd, die door de rechtbank werd geaccepteerd.
Nr. 8

FOLIO:

2

DATUM:

20 februari 1526

Mr Hermen Ness, timmerman, heeft zich borg gesteld voor Johan ter Stege, klokkengieter, die nu
rechtens Thonys Jansz en de weduwe van Henrick van der Hoeve aanspreekt voor de erfenis van
diens schoonvader en de nagelaten goederen van Reyner, de oom van zijn vrouw, zodat Johan de
kwestie nergens anders aanhangig zal maken dan hier voor de Raad van Kampen.
Nr. 9

FOLIO:

2

DATUM:

12 maart 1526

Jacob Petersz uit het Oog [ Schiermonnikoog? ] heeft onder ede verklaard dat hij onze burger Cornelys
Sasse gerechtelijk aanspreekt voor een bedrag van 21 ph.g. en dat hij dat uitsluitend hier voor de
Raad van Kampen doet.
Nr. 10

FOLIO:

2

DATUM:

16 maart 1526

Wolter de Hoevige Pater heeft zich borg gesteld en beloofd dat Jan van Ruve uit Vollenhoven die
Bartolt Vleyshouwer gerechtelijk aanspreekt voor 4 ph.g. die deze nog tegoed heeft van de 13 ph.g.
geleend geld, dat Jan van Ruve hem nergens anders voor dit bedrag zal aanspreken en dat ook het
document dat Bartolt hem gegeven had en dat verloren is gegaan, hierbij niet meer geldig is.
Nr. 11

FOLIO:

2

DATUM:

6 juni 1526

Steven Hardensteyn uit Genemuiden is gerechtelijk aangesproken door Luytken Schoemaecker voor
3 gulden van een huis; omdat Steven wilde zweren dat hij wel betaald had, heeft Luytken hem de eed
gerechtelijk kwijtgescholden.
Nr. 12

FOLIO:

2v

DATUM:

18 juni 1526

Swane, de vrouw van Peter van Wyringen, zou onder ede verklaard hebben dat zij Thonys Backers
onderpanden volgens stadsrecht verkocht heeft , maar wegens haar zwangerschap hoeft zij haar eed
niet af te leggen.
Nr. 13

FOLIO:

2v

DATUM:

21 juni 1526

Johan Symonsz uit Monnikendam heeft afgesproken dat men uit Monnikendam tussen nu en Jacobi
a.s. diverse leden van de Raad naar Kampen zal sturen om te zien of de kwestie van de varkenskoper
in der minne kan worden opgelost en indien dit niet het geval is, heeft Johan gezworen dat hij zijn
betaling zal opschorten. Hij mag nu met zijn schip passeren, zoals alle burgers uit Monnikendam dat
mogen.
Nr. 14

FOLIO:

2v

DATUM:

19 juli 1526

Wyllem Vaelken is borg geworden voor Aelt Scrijver inzake de 2½ gulden uit de erfenis van Nyse
Scrijver, die hij maant van Frans inde Parse, zodat hij dat bedrag niet ergens anders voor gebruikt.
Nr. 15

FOLIO:

2v

DATUM:

5 oktober 1526

Geert Brouwer heeft zich heden voor het gerecht gemeld en is bereid zijn eed af te leggen volgens het
vonnis dat uitgesproken is tussen hem en Henrick Nyemeyger; omdat zich niemand gemeld heeft
namens Henrick, heeft de burgemeester Geert van de eed vrijgesteld.
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Nr. 16

FOLIO:

3

DATUM:

20 oktober 1526

Wygher van Darlevoerde heeft onder ede verklaard nergens anders zijn recht te spreken dan hier voor
de Raad inzake de bokkenhuiden.
Nr. 17

FOLIO:

3

DATUM:

29 oktober 1526

Voor ons Schepenen heeft Steven Woltersz onze burger Jacob Pannebacker gerechtelijk
aangesproken voor de vracht van 17 last klei, de last 7 stuiver Brabants, van Amsterdam naar
Kampen. Jacob beweerde dat hij in de afgelopen oorlog een deel klei van schipper Steven had
ontvangen, volgens hem niet meer dan 13 last, waarvoor hij de schipper 4 koopmansgulden en 1
schreckenberger betaald heeft. Mochten de koopman van de klei en de schipper beiden zweren dat
het 17 last betrof, dan is hij bereid het verschil te betalen.
Nr. 18

FOLIO:

3

DATUM:

22 november 1526

Iemand [ niet vermeld ] heeft Henrick Hodde, onze burger, rechtens aangesproken en Henrick wilde
volgens ons stadsrecht een borgstelling krijgen, opdat deze kwestie alleen hier behandel zou worden
en nergens anders. De eiser heeft gezegd dat hij hier vreemd was en geen borg had, maar wel een
eed wilde afleggen.
Nr. 19

FOLIO:

3

DATUM:

21 november 1526

Johan Evertsz, de loper, heeft zijn gicht gedaan bij Johan Glauwe, de burgemeester en gemeld dat hij
zijn oproep had afgeleverd in handen van de vrouw van Geert Jelysz, omdat Geert niet thuis was,
waarin Geert verwittigd wordt dat hij zich afgelopen donderdag had moeten verantwoorden tegen
Reyner ter Helle, inzake het beslag dat Reyner gelegd had op de overwaarde van twee huizen in de
Heylesteeg en boven de poort, die Geert geërfd had. Geert heeft zich op de afgesproken datum niet
gemeld en evenmin een gemachtigde gezonden; het stadsrecht zal nu worden toegepast.
Nr. 20

FOLIO:

3v

DATUM:

8 februari 1527

Henrick Martensz heeft Johan Woltersz gerechtelijk aangesproken voor 5 paarden en 10 g.g. geleend
geld, die Johan aan Gese van Hengelen gegeven zou hebben. Omdat er geen bewijs was is de
kwestie bij de burgemeester gekomen; Jan heeft zijn eed afgelegd dat hij Henrick van de 5 paarden
en 10 g.g. niets schuldig is en Henrick heeft de eed geaccepteerd.
Nr. 21

FOLIO:

3v

DATUM:

18 maart 1527

Claes Claver is bereid zijn eed af te leggen volgens de uitspraak die gedaan is tussen hem en
Wybrant Woltersz. Jan ten Hoeve wilde namens Wybrant dat men de eed zou uitstellen, maar Claes
zei dat hij dat niet wilde, omdat hij reizen moest om zijn kost te verdienen.
Nr. 22

FOLIO:

3v

DATUM:

21 maart 1527

Mr Godtschalck uit Sneek heeft zich borg gesteld voor joffer van Ingen, de vrouw van Otto van Ingen,
zodat er alleen hier voor Raad recht gesproken zou worden in de kwestie van de pacht van drie jaar, 5
gulden per jaar; zij heeft aan de ridderschap en aan de stad teveel betaald en wil dat terug hebben.
Nr. 23

FOLIO:

3v

DATUM:

3

23 maart 1527
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Berent Lambertsz, metselaar, heeft zich borg gesteld voor Aelt Wyllemsz uit Leeuwarden, omdat hij
hier gerechtelijk Nyse Aeltsz, de weduwe van Wyllem Aeltsz, heeft aangesproken voor de nagelaten
goederen van haar moeder; hij zal dit nergens anders doen dan hier voor de Raad.
Nr. 24

FOLIO:

4

DATUM:

31 mei 1527

Frans Hesseltsz heeft bij zijn eedaflegging gegicht dat hij namens Cornelys Geertsz gestuurd is naar
Henrick Vrije om hem persoonlijk zijn oproep te geven in Amsterdam in zijn herberg, afgelopen
dinsdag acht dagen geleden; het is nu de elfde dag.
Nr. 25

FOLIO:

4

DATUM:

6 juli 1527

Elsken Johansdochter heeft onder ede verklaard dat zij in de zaak die zij aangespannen heeft tegen
Ulfaert Claesz en zijn adherenten betreffende de kist met goederen die zij volgens haar geplaatst
heeft bij Oedewijn Scroer thuis, nergens anders haar recht zal halen dan hier voor de Raad van
Kampen en de uitspraak zal accepteren.
Nr. 26

FOLIO:

4

DATUM:

18 juli 1527

Francke Hoedemaecker is borg geworden voor Joest Wynkensz uit Amsterdam, zodat hij nergens
anders recht zal laten spreken dan hier voor de Raad, in de kwestie van de erfenis en nagelaten
goederen van wijlen Styne Segers tegen Hermen ten Apell en de vrouw van schipper Engbert van
Hardenberch; hij zal de uitspraak van de Raad accepteren.
Nr. 27

FOLIO:

4

DATUM:

19 juli 1527

Elart Kromme als gevolmachtigde van Catheryne Kromme, zijn moeder, is voor het gerecht
verschenen en heeft te kennen gegeven dat zijn moeder een gezegelde gerechtelijke oproep heeft
laten sturen naar Hermen Claesz in de Kuinre om hier de eed te ontvangen die Catheryne volgens de
certificatie heeft afgelegd en die zij opnieuw wil doen in zijn aanwezigheid. Omdat er nog niemand
namens Hermen is gekomen om de eed te accepteren, heeft Elart van ons een bewijs verlangd en wij
hebben hem een oorkonde met stadszegel gegeven dat alles naar waarheid is geschied.
Nr. 28

FOLIO:

4v

DATUM:

24 juli 1527

Albert Snoeck is borg geworden voor Laurens Schutemaecker uit Zwolle opdat hij nergens anders
aangesproken zal worden dan hier voor de Raad. Johan Derixsz, gevolmachtigde namens Laurens,
spreekt terecht Wyllem Derixsz, scheepstimmerman, aan voor een aantal latten van een schip dat
Wyllem Derixsz zou hebben gerepareerd zonder toestemming van Laurens; de zaak zal uitsluitend
hier behandeld worden.
Nr. 29

FOLIO:

4v

DATUM:

24 juli 1527

Van Alyt Vrije.
De Raad heeft beslist dat Alyt, de vrouw van Henrick Vrije, met haar eed kan bewijzen dat zij geen
goederen van haar man bezit en dat daarna priester Cornelys Geertsz van Texel haar ongemoeid zou
moeten laten, volgens vonnis van 18 juli. Vanwege de Schepenbrief die Cornelys hiervan heeft, is Alyt
heden gekomen en heeft de eed afgelegd zoals het vonnis voorschrijft.
Nr. 30

FOLIO:

4v

DATUM:

4

24 oktober 1527
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Gheert Wyllemsz uit den Tweell is hier in Kampen door de Raad als vijand aangehouden en zijn broer
Arent van Meppel en Luytgen van Hasselt staan borg voor hem; zij zullen hem vrijdag over acht dagen
weer aan de Raad uitleveren of 50 g.g. betalen.
Op de avond van Allerheiligen is Gheert Wyllemsz weer teruggekomen en moet zich opnieuw
beschikbaar houden gedurende een maand en in die tijd zal men hem mogen oproepen, 10 dagen
van te voren. Als garantie dat hij weer bij de Raad teruggebracht zal worden, staan borg Luytgen van
Hasselt en zijn oom Jan Kerstgensz van Hesselingen; zo niet dan betalen zij een boete van 50 g.g.
Nr. 31

FOLIO:

5

DATUM:

30 oktober 1527

Reyner van Zuthem en Gerryt van Ossenbrugge hebben beloofd de gevangen jongen weer aan de
Raad uit te leveren als er andere berichten kwamen.
Nr. 32

FOLIO:

5

DATUM:

1528

- De gicht over Johan Rijnvisch goederen.
Mr Hans Bussenschut heeft zijn gicht gedaan en tijdens zijn eedaflegging verklaard dat hij op verzoek
van Gese, de dienstmaagd van Johan Rijnvisch en met Johans toestemming vóór St. Jacob drie
beslagleggingen heeft gedaan op het bureau van Johan Rijnvisch en op een klerenkast in zijn huis en
dat er op deze percelen ‘opbading’ is gedaan voor het loon dat de dienstmaagd toekwam. Johan ging
hiermee akkoord. Hans heeft vermeld in zijn gicht dat hij gepand heeft met een tussenpauze van
veertien dagen.
Berent Cappe, stadsdienaar, meldt dat hij op verzoek van Peter van Wyringen beslag gelegd heeft op
de goederen van wijlen Johan Rijnvisch, roerende en onroerende en de beslaglegging voor Jacob
Dodensz, als gevolmachtigde, heeft gedaan in het huis van wijlen Johan voor de 17 g.g. vermeld in
het stadsboek. De beslaglegging vond plaats op dezelfde dag dat het bericht kwam dat Johan
Rijnvisch in Hattem was overleden, n.l. op zaterdag voor afgelopen Driekoningen [ 4 januari 1528 ]
Nr. 33

FOLIO:

5

DATUM:

1528

Op dezelfde dag heeft Berent Prior gegicht en tijdens zijn eedaflegging gemeld dat hij vanwege Johan
Thonysz beslag gelegd heeft in het huis van wijlen Johan Rijnvisch, op de dag van Johannes
Onthoofding [ 29 augustus ] en daarna om de veertien dagen, waarna hij opbading heeft gedaan van
de roerende goederen van Johan vanwege de verplichtingen vermeld in het stadsboek.
Verder heeft Berent Prior namens Johan Thonysz nog alle goederen gepand in het huis van Johan
Rijnvisch na diens dood en het geld bij Geerloff Backer van de ketel. Dit vond plaats op zaterdag na
Nieuwjaar.
Verder heeft Berent Prior vanwege Peter van Nuys, beslag gelegd op de gelden bij Geerloff Backer
van de ketel, zaterdag na Nieuwjaar. Op 3 februari heeft Berent gegicht dat hij de andere twee
pandingen met een tussenpauze van veertien dagen ook gedaan heeft, de laatste op zaterdagavond
Maria Purificatie, 2 februari.
Berent Prior heeft ook alle goederen gepand in het huis van Johan Rijnvisch namens Roloff inde
Raem op zaterdag na Nieuwjaar; tevens namens Johan Breda alle nagelaten goederen in het huis.
Ook heeft hij gepand op zaterdag na Nieuwjaar in het huis van wijlen Johan alle goederen namens
Johan van Russ.
Nr. 34

FOLIO:

5v

DATUM:

3 februari 1528

Swarte Berent doet zijn gicht en meldt dat hij namens mr Albert van der Lelien op dezelfde dag van de
andere pandingen, Jans brouwketel gepand heeft en verder in diens woonhuis alle huisraad en
goederen; daarna met tussenpauzes van veertien dagen, de andere twee pandingen en hij heeft de
opbading gedaan op zaterdag 15 februari bij Geert Kreyinck.
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Nr. 35

FOLIO:

5v

DATUM:

11 februari 1528

Claes Croeser als executeur testamentair van wijlen Jacob Klinckenborch, heeft voor het gerecht
gevraagd aan de pater en de procuratrice van het klooster op den Oort, omdat de zuster van wijlen
Jacob in het convent de rechtstreekse erfgename is van wijlen Jacob, of zij de erfenis en de schulden
wilden aanvaarden; de pater en de procuratrice hebben geantwoord dat zij dat niet wilden, maar dat
de executeurs dat moesten doen en liepen weg, hoewel men hen alles wilde toekennen. Zij zeiden dat
wijlen Jacob hen nog geld schuldig was maar volgens de rechtbank konden ze net als de andere
schuldeisers daar een claim voor indienen.
Claes Croeser heeft namens de executeurs geprotesteerd dat als de goederen van wijlen Jacob de
schulden niet konden dekken, dat zij dan ongemoeid zouden worden gelaten.
Nr. 36

FOLIO:

6

DATUM:

12 februari 1528

Van Jacob Klinckenborch.
Berent Prior gicht dat hij namens Claes Kroeser de goederen van wijlen Jacob Klinckenborch gepand
heeft, eerst op Kerstmis; de andere twee keren en de opbading heeft Johan Fijn gedaan, volgens zijn
gicht, eerst op woensdag na Driekoningen en de andere keer op woensdag na St. Agnieta.
Mr Hans heeft de eerste panding gedaan op wijlen Jacobs goederen namens Marten [?] op Kerstmis
en verder de andere twee pandingen en de opbading zijn gedaan door Johan Fijn op dezelfde dagen.
Verder hebben mr Hans de eerste en Johan Fijn de twee andere pandingen met de opbading gedaan
namens de weduwe van Claes Kruse, op dezelfde dagen en tevens namens de dienstmaagd van
Jacob.
Berent Cappe gicht dat hij namens de rentmeester Johan Kruse drie pandingen en de opbading heeft
gedaan met een tussenpauze van veertien dagen op de goederen van Jacob Klinckenborch, de
eerste op Kerstmis; evenzo namens mr Johan Doctoers.
Nr. 37

FOLIO:

6

DATUM:

4 april 1528

Jorien Holst was op het matje geroepen omdat de afgenomen zalm van Pocher is los gelaten en hij
heeft in handen van burgemeester Tymen van den Veen beloofd, als de Raad dat eiste, weer terug te
komen.
Nr. 38

FOLIO:

6

DATUM:

22 april 1528

Schipper Gyse van Blokzijll heeft zich borg gesteld voor Henrick van Utert uit Amsterdam, zodat deze
zijn zaak tegen Hermen Henricksz uit Ens over het handschrift nergens anders dan voor de Raad van
Kampen zal voortzetten.
Nr. 39

FOLIO:

6

DATUM:

4 mei 1528

Ave Dirixs, de weduwe van Albert Albertsz heeft gezworen dat zij de zaak die zij aangespannen heeft
tegen Claes Albertsz over de maatschap met haar man en de afrekening ervan, nergens anders zal
voortzetten dan hier voor de Raad van Kampen.
Nr. 40

FOLIO:

6v

DATUM:

6 juni 1528

Marten van Cuyck, bussemeester van de grote bussche in dienst van de artilleriemeester van de
keizerlijke majesteit, is hier gekomen met 4 stiertjes, 1 koetje, 3 kalveren, voor de helft jaarlingen, en
zegt dat die koeien ingenomen zijn bij Nijkerk en dat Marten en Oxvelder ze van de buit gekocht
hebben, waar Evert van Hardenberch borg voor staat. Deze staat er voor in dat de beesten niet
afkomstig zijn van de overeenkomst, anders zouden de mensen schadeloos gesteld moeten worden.
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Nr. 41

FOLIO:

6v

DATUM:

6 juni 1528

-Geert Ryxsz heeft onder ede verklaard dat de 2 koeien die hij naar Mastenbroek wil brengen,
afkomstig zijn uit het kerspel van Hattem uit een overeenkomst en dat hij die weer aan Maes Petersz
heeft teruggegeven.
-Hans van Aerke heeft gezworen dat de 400 schapen en 12 runderen die hij hier verkoopt of naar
Holland zal brengen en die hij van de buit gekocht heeft, niet uit de overeenkomst gehaald zijn.
Verder zijn de 8 koeien die de man uit Zwolle van hem gekocht heeft, evenmin uit de overeenkomst
gehaald. Hij belooft de man uit Zwolle, schipper Zele en Hermen ten Apell die elk een koe gekocht
hebben, te vrijwaren.
-Geert van Diest, Vincent van Aderschot en Wyllem de Wylde uit Amsterdam, soldaten, hebben
gezworen dat zij ook bij de keizerlijke majesteit geweest zijn en dat de 34 koeien die zij Geert Pininck
verkocht hebben niet afkomstig zijn van de overeenkomst maar bij Harderwijk van de vijand van de
keizer afkomstig zijn.
-Jan van Santbeeck, die onder jonker Torck Reysiger dient, heeft gezworen dat de 132 schapen die
Thonys Beller en Berent Brouwer van hem gekocht hebben, niet uit een overeenkomst afkomstig zijn
maar in Putten op de Veluwe op de vijand zijn buit gemaakt.
-Andries Lubbertsz uit Zwolle heeft gezworen dat de acht veulens die hij naar Zwolle wil brengen,
toebehoren aan Egbert Mulart uit Zwolle en dat ze niet van de overeenkomst afkomstig zijn.
-Geert Sandersz heeft gezworen dat de vijf kalveren die hij uit de buit gekocht heeft en nu naar
Mastenbroek zal voeren, niet van de overeenkomst afkomstig zijn; hij wil ze met St. Michael wel weer
teruggeven, mits men hem zijn geld en onkosten vergoed.
-Cornelys Luytkensz, burger uit Deventer, heeft gezworen dat de vijf runderen die hij uit de buit
gekocht heeft tussen Harderwijk en Elburg niet afkomstig zijn van de gemaakte overeenkomst.
-Jan Roloffsz uit Vollenhoven meldt dat de 10 kalveren ingenomen zijn tussen Harderwijk en Elburg en
niet afkomstig zijn van de gemaakte overeenkomst.
-De Hoevige Pater heeft van de buit 4 koeien gekocht en heeft beloofd en staat garant dat de vier
koeien niet uit de overeenkomst gehaald zijn.
-Johan Dirixsz, voorspreker, heeft beloofd en staat borg voor zijn zwager Dirick van Gramsberg dat
deze de 5 runderen die hij uit de buit gekocht heeft, niet uit de overeenkomst afkomstig zijn maar met
recht van de vijand zijn afgenomen.
-Hermen van Minden en Hans van den Bussch, krijgslieden, hebben gezworen dat de 25 schapen die
zij van de drost van IJsselmuiden gekocht hebben, niet van de overeenkomst afkomstig zijn maar met
recht van de vijand zijn afgenomen.
-Ase Voerman heeft gezworen dat de 4 runderen die hij uit de buit gekocht heeft, niet van de
overeenkomst afkomstig zijn.
Nr. 42

FOLIO:

7v

DATUM:

6 juni 1528

Cornelys van Nyelant uit Delft heeft van de buit die de keizerlijke majesteit op de Veluwe gehaald had,
500 schapen gekocht die hij hiervandaan naar Holland wilde brengen. Alyt Gerryts en Henricke
Berents, onze burgeressen, zeggen dat van genoemde schapen een deel van de overeenkomst zou
zijn gehaald, wat door Cornelys werd ontkend. Hij toonde een bewijs dat de schapen in kwestie als
buit erkend waren en niet van de overeenkomst afkomstig waren. Er moest bemiddeld worden tussen
de partijen: er werd afgesproken dat Alyt en Henricke de schapen waarvan zij meenden dat ze van
hun familie waren en onterecht waren ingenomen, apart zouden zetten en zij zouden Cornelys
daarvoor een geschenk geven ter compensatie van zijn geld en onkosten, per stuk 2½ stuiver
Brabants, en daarmee moest het probleem zijn opgelost. Alyt en Henricke hebben 130 schapen apart
gezet. Hierbij waren aanwezig beide burgemeesters, die de uitspraak gedaan hebben. Alyt en
Henricke hebben onder ede verklaard dat de schapen van hun familie in Oldebroek zijn; Cornlys heeft
dit geaccepteerd.
Nr. 43

FOLIO:

7v

DATUM:

7

6 juni 1528
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Johan Zuyre heeft beloofd dat de 3 koeien die hij uit de buit gekocht heeft niet uit diefstal afkomstig
zijn, maar bij Harderwijk van de vijand zijn afgenomen; hiervoor staat hij garant.
Nr. 44

FOLIO:

7v

DATUM:

15 juni 1528

Lysken Wynolts heeft zich borg gesteld en heeft beloofd aan Peterken, de dienstmaagd van Symon
Willemsz, wonend in Amsterdam in de Meermin en die Griete Valckener rechtens heeft aangesproken
namens Symon voor 35 gulden min 1 oord volgens een document, dat Griete haar zal betalen en het
geld zal overdragen aan Symon.
Nr. 45

FOLIO:

8

DATUM:

19 juni 1528

Berent Prior, stadsdienaar, heeft in zijn gicht gemeld dat hij namens Alyt Reyners drie pandingen heeft
gedaan volgens stadsrecht op basis van het document dat wijlen Walys Reynersz, de zoon van Alyt,
heeft nagelaten, inzake de 15 g.g. die Luytken Hoff schuldig is aan wijlen Walys; daarna heeft hij er
opbading van gedaan, waarbij de burgemeesters hebben geoordeeld dat Alyt haar actie mag
voortzetten.
Nr. 46

FOLIO:

8

DATUM:

20 juni 1528

Berent Prior heeft zijn gicht gedaan over de drie pandingen namens Johan Breda op de nagelaten
goederen van wijlen Hille Wagener en de opbading; de erfgenamen van wijlen Hille wonen in het
buitenland en volgens Johan Breda kan de zaak onverkort door de Raad behandeld worden als zij
hier willen komen.
Nr. 47

FOLIO:

8

DATUM:

23 juni 1528

Over de pandingen op de goederen van Jan Jansz.
Berent Prior heeft zijn gicht gedaan dat hij namens Hermen Brouwers drie pandingen heeft gedaan op
de goederen van Jan Jansz; de eerste panding was op de dag van de Broederkermis toen Jan Jansz
nog leefde, bij hem persoonlijk gedaan; de andere pandingen waren om de veertien dagen, na de
dood van Jan. Hij meldt verder nog dat hij namens Wybrant Woltersz gepand heeft t.b.v. diens
kinderen, drie dagen na Jans dood, op dinsdag na Hemelvaart en de volgende panding veertien
dagen daarna.
Nr. 48

FOLIO:

8v

DATUM:

23 juni 1528

Dirick Schumer heeft zich borg gesteld en heeft beloofd t.b.v. Swarte Jan uit Hattem die aanspraak
maakt op een aak, die hij, Swarte Jan, buit had gemaakt vóór Hattem en die hem ontnomen zou zijn;
hij zou hier zijn recht krijgen als de prijs van de aak was vastgesteld en deze zou hier in de stad
worden overgedragen, zoals de Raad hem zou verwittigen. Daarna kreeg Swarte Jan toestemming de
aak hier vandaan te voeren.
Nr. 49

FOLIO:

8v

DATUM:

28 juni 1528

Frerick Touslager heeft zich borg gesteld voor Jan Visscher uit Hattem, die aanspraak maakt op een
schuit die hem ontnomen zou zijn vóór Hattem, nadat de stad in handen gevallen was van de
keizerlijke majesteit; Jan zal hierover in Kampen zijn recht halen als iemand aanspraak maakt op de
schuit en de prijs is vastgesteld en men hem hier aflevert. Hij zal terug komen als de Raad dat vraagt.
Daarop kreeg hij toestemming de schuit mee te nemen en hij heeft beloofd Frerick zijn borg
schadeloos te stellen.

8
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Nr. 50

FOLIO:

8v

DATUM:

28 juni 1528

Berent Prior heeft zijn gicht gedaan en gemeld dat hij namens Johan van Urck en Dirick Tripmaecker
de lijfrente van wijlen Johan gepand heeft bij monde van Geert Borgertsz en Johan van der Vecht en
bovendien namens de weduwe van Johan alle roerende en onroerende goederen op dezelfde zondag
dat Johan overleed; hij heeft dit drie maal gedaan met tussenpozen van veertien dagen en daarna de
opbading.
Swarte Berent heeft zijn gicht gedaan en gemeld dat hij namens Johan Wachter de lijfrente van Johan
gepand heeft bij monde van Geert Borgertsz op dezelfde dag dat wijlen Johan overleed en dit na
veertien dagen herhaald en opbading gedaan.
Nr. 51

FOLIO:

9

DATUM:

28 juni 1528

Voor Albert Muller.
Engbert van Hardenberch, Peter Cremer, Berent Decker, Arent Goltsmit, Wybrant Woltersz en Wyllem
Brant.
Voor Dirick Muller.
Hermen Jansz, Hermen Raven, Jan van Lochem, Jan Smit, Dirick van Zwolle, Hermen Nest, Gysbert
Hermensz: deze personen zijn borg voor de Mullers als zij voor het gerecht gebracht worden en zullen
voldoen wat de Raad beslist.
Nr. 52

FOLIO:

9

DATUM:

8 juli 1528

Johan Sloetemaecker de Olde staat borg en heeft beloofd aan Goesen Holtzager als gevolmachtigde
van Hermen van Elspeete uit Deventer, dat Hermen in de kwestie die Goesen hier heeft aangebracht
bij de Raad tegen Sicke van der Elst over 150 ph.g. volgens een handschrift, nergens anders zal
dienen dan hier voor de Raad in Kampen en hij zal accepteren wat de Raad beslist.
Albert Jansz Vreese is borg en heeft beloofd dat Sicke van der Elst, die gerechtelijk aangesproken
wordt door Gosen Holtzager als gevolmachtigde van Hermen van Elspeete voor 150 ph.g. op basis
van een handschrift, zal accepteren wat de Raad beslist.
Nr. 53

FOLIO:

9

DATUM:

7 juli 1528

Jan Dirixsz, voorspreker, heeft zich borg gesteld en heeft beloofd dat Geese Boele nergens anders
zijn recht zal halen dan hier voor de Raad, in de kwestie die hij tegen Anne van Hoerne heeft
aangespannen over de 9 vaten Hamburger bier. Henrick Borgertsz uit Grafhorst zal Jan schadeloos
stellen.
Henrick Borgertsz die gemachtigd was door Gese Boelen, heeft de eed van Anne van Hoerne
geaccepteerd die zij heeft afgelegd na de uitspraak van de Raad op 7 juli 1528 inzake de 9 vaten
Hamburger bier.
Nr. 54

FOLIO:

9v

DATUM:

14 juli 1528

Goesen Thomasz staat borg en heeft beloofd namens Wyllem van der Schere en Geert Claesz op de
Zwartesluis, die hier voor ons voor hun recht komen, garant te staan voor een jaar pacht van 22 h.p.
uiterste vervaldatum op St. Maarten 1527, waarvoor Wyllem beslag had gelegd op de goederen van
Geert. Geert zei hem dat de vijand hem afgeperst zou hebben en deze zaak en dergelijke andere
moeten door de Ridderschap en Steden behandeld worden. Daarna zal Geert de pacht betalen en
Roloff Sweertsz, ook uit Zwartsluis, staat hiervoor borg.
Nr. 55

FOLIO:

9v

DATUM:

9

27 augustus 1528
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Evert Schumer bekent dat hij van Heymanus, secretaris van de rechtbank, ontvangen heeft drie
documenten die Jacob van Graess had aangeleverd, van Arent Smit aan Yde Meynarts, een
document groot 25 g.g. die Alyt Jansdochter schuldig was aan Meynart Petersz, nog een document
van 6 gulden lijfrente, gevestigd op Jacob Nollensz en nog een document van dezelfde 6 gulden die
vrij uitgegeven zijn t.b.v. Meynart Petersz, gevestigd op goederen in de Kuinre. Evert heeft beloofd en
staat er borg voor dat die documenten, als de Raad dat wil, weer worden ingeleverd.
Nr. 56

FOLIO:

9v

DATUM:

27 augustus 1528

Berent Prior getuigt dat hij namens Henrick Hermensz op de Sluis alle nagelaten goederen van wijlen
Jansz gepand heeft op dezelfde dag dat hij namens Hermen Brouwer dezelfde goederen heeft
gepand. Hij meldt verder dat hij de panding namens Henrick om de veertien dagen heeft herhaald en
opbading heeft gedaan, zoals behoort.
Nr. 57

FOLIO:

10

DATUM:

1 september 1528

Johan Evertsz Netelkoenynck heeft tijdens eedaflegging zijn gicht gedaan en gemeld dat hij de weit
die Alfert van den Veen gegeven heeft aan zijn broer Tymen van den Veen, afkomstig van de 23
gulden waarvoor Alfert was verwonnen, afgelopen zaterdagmiddag omstreeks 2 uur geleverd heeft
aan Tymen in Deventer in zijn herberg.
Het was zaterdag van St. Jans Decollatio.
Nr. 58

FOLIO:

10

DATUM:

12 september 1528

Henrick Borgertsz heeft zich borg gesteld voor priester Tymen, de zoon van Johan Hoyer, in de
kwestie van de jaarlijkse 5 gulden aan het Bregitten klooster, zodat dit nergens anders dan hier voor
de Raad behandeld zal worden.
Nr. 59

FOLIO:

10

DATUM:

26 september 1528

Jan opte Leyen en Jan Dunheim, bakkers, hebben zich borg gesteld voor Theeus Hoppeman en
Dirick Hoppeman inzake de volmacht aan hun moeder als echte erfgename van haar zoon wijlen
Coert Backer en diens kinderen; zij zullen de uitspraak van de Raad respecteren over de nagelaten
goederen van wijlen Coert, diens vrouw Geese en hun beider kinderen en daar nergens anders
aanspraak op maken dan hier.
Nr. 60

FOLIO:

10

DATUM:

26 september 1528

Adriaen van Ham, soldaat, heeft onder ede verklaard dat hij Robert Geertsz die hem verwond heeft en
die hij met recht aanklaagt, nergens anders aan zal klagen dan hier en dat hij zal accepteren wat de
Raad beslist.
Nr. 61

FOLIO:

10

DATUM:

24 oktober 1528

Jacob van Steenwijck heeft onder ede verklaard dat hij de zaak die hij bij de Raad aanhangig heeft
gemaakt tegen Anna Droochscheer, afkomstig van de scheepsmaatschap die zij gehad heeft met
anderen, nergens anders zal aanbrengen dan hier voor de Raad.
Nr. 62

FOLIO:

10v

DATUM:

5 november 1528

Mr Hans, stadsdienaar, heeft getuigd dat hij namens Peter van Nuys onlangs op St. Remigius de
eerste panding heeft gedaan op de goederen van wijlen Arent Jansz, roerende en onroerende, in
aanwezigheid van de vrouw van overledene. De volgende panding is gedaan door Berent Prior omdat
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mr Hans naar Deventer was en de laatste panding heeft mr Hans ook gedaan in het huis van de
buren, want de vrouw van Arent was ook overleden. De opbading heeft hij gedaan op St. Lebuinus
daarna.
Nr. 63

FOLIO:

10v

DATUM:

.. november 1528

Swarte Berent, stadsdienaar, getuigt dat hij namens Herman Donckers de eerste aanpanding heeft
gedaan in het sterfhuis van wijlen Arent Jansz op alle goederen; dit vond plaats op 9 oktober, de
andere twee pandingen heeft Berent Prior gedaan evenals de opbading, n.l. op .. november.
Nr. 64

FOLIO:

10v

DATUM:

16 november 1528

Henrick Mertensz heeft zich borg gesteld voor Evert Berentsz uit Kamperveen; Pauwel Backer is borg
voor Jan Herbertsz uit Kamperveen en Evert Dreger staat borg voor Hille, de zuster van wijlen Catrine
en voor Elsken, het kind van de andere zuster. Genoemde partijen zullen instaan voor de uitspraak
van de moetsoens lieden en verantwoording afleggen voor alle aanspraken die gemaakt kunnen
worden op de nagelaten goederen.
Nr. 65

FOLIO:

10v

DATUM:

17 november 1528

Berent Prior heeft in de dagen na St. Remigius, zoals hij meldt bij zijn gicht, namens Ulrick Henricksz
de eerste panding gedaan in het huis van wijlen Arent Jansz in aanwezigheid van diens vrouw, die
toen nog leefde, van alle goederen, binnen en buiten Kampen; hij heeft ook de andere pandingen
gedaan in aanwezigheid van de dienstmaagd en de buren en daarna heeft de opbading plaats
gevonden.
Nr. 66

FOLIO:

11

DATUM:

19 november 1528

Geert Jansz Scroer bekent dat wijlen Hans van Collen voor Tiel doodgeschoten is en tijdens zijn leven
had hij aan Wyllem Vaeltken in bewaring gegeven zes tinnen schotels, een ketel en een deken; deze
goederen heeft Laurens van Covelen nu van Wyllem ontvangen. Geert is hiervoor borg geworden en
hij heeft Wyllem beloofd dat met de overdracht van deze goederen aan Laurens hij gevrijwaard zal zijn
van aanspraken. Laurens zal op zijn beurt zijn borg schadeloos stellen.
Nr. 67

FOLIO:

11

DATUM:

19 november 1528

Swarte Berent getuigt dat hij namens Hermen Kystemaecker dinsdag na St. Franciscus de eerste
panding heeft gedaan op de hooimijt van wijlen Arent Jansz en op de wol en de turf. De andere
panding heeft hij gedaan op dinsdag na St. Lucas en de derde panding op dinsdag na Allerheiligen.
Een dag of twee daarna de opbading.
Nr. 68

FOLIO:

11

DATUM:

27 november 1528

Jan Lubbertsz uit Zwolle heeft gerechtelijk beloofd dat hij de weduwe van Jacob Dircsz aanspreekt
voor een koperen pot en dat hij zal accepteren wat de Raad daarover beslist en er nooit meer op terug
zal komen. Hiervoor staat Henrick Blaeuw borg.
Nr. 69

FOLIO:

11

DATUM:

27 november 1528

Jan Leyendecker spreekt op 24 november met recht mr Godtschalck aan over een brief van 4 g.g. per
jaar die de vader van mr Godtschalck van Jan had ontvangen. Mr Godtschalck zegt o.a. voor de
rechtbank dat hij Jan Leyendecker graag voor het gerecht hierop antwoord wil geven, als hij de
moeder van mr Godtschalck in Sneek ongemoeid wil laten.
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Nr. 70

FOLIO:

11v

DATUM:

1 december 1528

Steven de stadsdienaar getuigt dat hij namens Hermen Kystemaecker zijn eerste panding heeft
gedaan op de 11 gulden die Jan Hermensz schuldig is aan wijlen Arent Jansz op maandag na St.
Lucas; de 2e panding op dinsdag na Allerheiligen en de laatste panding op maandag na St. Maarten.
De opbading heeft hij daarna gedaan.
Nr. 71

FOLIO:

11v

DATUM:

2 december 1528

Claes Arentsz uit Enkhuizen heeft onder ede verklaard dat hij de kwestie die hij nu aanhangig heeft
gemaakt tegen Peter Corffmaker, nergens anders zal voortzetten dan hier en zal accepteren wat de
uitspraak ook zal zijn over de beschadigde twijg.
Nr. 72

FOLIO:

11v

DATUM:

3 december 1528

Jan van Lochem en Henrick van Lochem hebben zich borg gesteld en zij hebben beloofd dat de
erfgenamen van wijlen Steven Hijne, Wessel, Albert en Alyt Hijne, hier gekomen om de erfenis in
ontvangst te nemen want de goederen zijn bij Trijne Stickers, van haar de goederen zullen ontvangen
en Trijne zal verder gevrijwaard zijn van aanspraken.
Nr. 73

FOLIO:

11v

DATUM:

11 december 1528

Mette, de dochter van Reyner Mertensz, heeft met Engbert Melisz, haar gekozen momber, voor het
gerecht bekend dat Kersken in Dronten haar terecht heeft aangesproken voor 14 ph.g. die wijlen
Reyner hem en zijn vrouw schuldig zou zijn; zij ziet af van de nagelaten goederen van haar ouders en
zal geen erfenis ontvangen.
Einde van de gichten.
Nr. 74

FOLIO:

12

DATUM:

20 november 1525

-Tussen Henrick van Diepholt jr. en Bartolt Evertsz.
Arent Jansz Varwar en Mechtelt zijn vrouw getuigen dat in 1520 bij hen thuis Bartolt Evertsz vier
ossen aan hen verkocht voor 40 ph.g. die hij geheel betaald heeft met geld en renten. Arent hoorde
naderhand van Bartolt zelf dat de ossen van jonge Henrick van Diepholt zouden zijn, maar Bartolt
heeft ze aan Arent verkocht en die heeft hem betaald.
Nr. 75

FOLIO:

12

DATUM:

20 november 1525

-Van Else Blankers.
Tymen van den Veen Evertsz getuigt dat in de tijd dat Johan Giginck en Jan Vriesse door de
rentmeester waren aangenomen voor de drie gezellen, dat de rentmeester hem vroeg de drie gezellen
naar het huis van Else Blankers te brengen; toen hij daar kwam wilde Else de soldaten niet in huis
hebben. Tymen verwees haar naar de rentmeester, want hij wilde er niets mee te maken hebben. Zij
ging naar de rentmeester, maar hij weet niet hoe het afliep.
Nr. 76

FOLIO:

12v

DATUM:

20 november 1525

-Tussen Henrick van Diepholt jr en Johan Evertsz jr.
Alyt Johans getuigt dat zij in 1519 als dienstmaagd bij Johan Evertsz jr was; op een dag kwam Henrick
van Diepholt jr daar in huis met een kastlade met geld in zijn hand, dat hij uittelde aan zijn oom Jan.
Alyt was erbij en zag het; toen Jan het geld in ontvangst had genomen, ging hij de keuken uit, waar
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het plaats had gevonden, het huis in; Henrick bleef in de keuken. Alyt vroeg hem hoeveel geld hij aan
zijn oom had overhandigd en volgens Henrick was het 300 gulden. Zij vroeg zich af of hij zijn geld wel
terug zou krijgen, maar daar twijfelde hij niet aan.
Nr. 77

FOLIO:

12v

DATUM:

20 november 1525

Mr Aelt Wynter getuigt dat voordat Henrick van Diepholt jr getrouwd was, er in zijn familiekring gepraat
werd over zijn heimelijke huwelijk; hij had ook woorden met Jonge Jan Evertsz over dit huwelijk en hij
meldt verder dat hij door de familie naar Jan Evertsz gestuurd werd om hem in te lichten dat hij zijn
neef Henrick als huwelijksgeschenk iets moest geven. Jan Evertsz beloofde toen dat als hij via de
familieraad zou trouwen, hij hem wel 200 of 300 gulden wilde geven; bij Jans overlijden zou Henrick
nog wel 1000 gulden of meer van hem krijgen.
Nr. 78

FOLIO:

13

DATUM:

20 november 1525

Jacob Klinckenborg getuigt dat hij gehaald werd naar het huis van oude Henrick Diepholt, toen men
tot het huwelijk van jonge Henrick besloot; hij hoorde dat er veel gepraat werd met jonge Jan Evertsz
zodat deze zijn neef Henrick een huwelijksgeschenk zou geven. Hij hoorde dat jonge Jan Evertsz
tenslotte zei dat als zijn neef zou trouwen via de familieraad, hij hem wel 200 of 300 gulden wilde
meegeven en bij zijn overlijden, zou hij meer dan 1000 gulden krijgen.
Nr. 79

FOLIO:

13

DATUM:

20 november 1525

Henrick van Diepholt de Oude getuigt dat er veel gepraat werd toen het huwelijk van zijn zoon
gesloten zou worden, om Johan Evertsz jr te bewegen dat hij jonge Henrick een huwelijksgeschenk
zou geven. Hij had vaak gezegd dat hij zijn neef 1000 gulden of meer zou geven en men wilde nu dat
hij om te beginnen 400 gulden zou geven om zijn zaken op te starten. Jan Evertsz zei tenslotte dat hij
hem nu 300 gulden wilde geven en als hij dood ging, zou Henrick nog meer dan 1000 gulden krijgen.
Nr. 80

FOLIO:

13

DATUM:

22 november 1525

-Tussen Jacob Aertsz en Claes Dubbeltsz.
Wyllem Claesz getuigt dat ongeveer vier jaar geleden toen Dirick Blauwe als hoofdman in Friesland
lag, hij van Claes Dubbeltsz een zeil gekocht heeft, dat afkomstig was van het potschip van Jacob
Aertsz. Wyllem wilde geen problemen met Jacob hebben voor het geval er iets aan het zeil
mankeerde en wilde niet kopen. Claes stelde voor Jacob te vrijwaren en het zeil toch te leveren.
Gerrit Muller getuigt dat hij hierbij aanwezig was en alles gehoord heeft. Wyllem en Gerrit melden
beiden dat toen dit plaats vond, Jacob Aertsz in Friesland was onder bevel van Dirick Blauwe en niet
in de stad was.
Meynart Louwensz getuigt dat hij ook ongeveer vier jaar geleden van Claes Dubbeltsz twee setjes
scheepsranden en een touw gekocht heeft, eveneens afkomstig van het potschip van Jacob Aertsz.
Meynart weet ook wel dat Jacob toen niet thuis was maar in Friesland.
Nr. 81

FOLIO:

13v

DATUM:

27 november 1525

-Tussen Swarte Jacob en Johan ten Hoeve.
Peter Voss, boeiervaarder, getuigt dat hij vorig jaar tussen Kerstmis en Vastenavond van Swarte
Jacob een vierde aandeel in de boeier gekocht heeft die Peter nu vaart, voor een bedrag van 43 ph.g.
van 25 stuiver Brabants de gulden, kommervrij te leveren en te betalen in drie termijnen, waarvan nu
twee termijnen betaald zijn; de laatste termijn zal volgens het stadsboek betaald worden a.s. Kerstmis.
Dit heeft plaats gevonden zonder wijnkoop.
Schipper Johan Berentsz getuigt dat hij hierbij is geweest en dat de koop van het vierde aandeel in de
boeier plaats heeft gevonden zoals Peter Voss heeft gezegd.
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Nr. 82

FOLIO:

13v

DATUM:

29 november 1525

-Van schipper Jan Geertsz.
Valck Hermensz getuigt dat hij ongeveer acht [ dagen? ] geleden het schip van schipper Jan Geertsz,
dat uit Amsterdam gekomen was, heeft helpen lossen en dat hij hem toen geholpen heeft het
Hamburger bier, waar de onenigheid over gaat, op te hijsen; hij heeft gezien toen de vaten omhoog
kwamen dat de randen van de vaten kapotgingen en dat de vaten uit de haken vielen en kapot vielen.
Hij meldt verder dat het niet de schuld van de schipper was, want de touwen en het hijstuig waren
sterk genoeg. De vaten zouden niet gevallen zijn als de randen sterk genoeg waren geweest.
Henrick Wonder getuigt dat hij erbij is geweest en heeft gezien wat er gebeurd is, zoals getuigen
hebben gemeld; het lag niet aan de schipper of diens gereedschap.
Nr. 83

FOLIO:

14

DATUM:

29 november 1525

-Van Gyse van Blockzijll en Jan Deyn.
Hermen Kystemaecker getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden aanwezig is geweest op de steiger
bij de brug en gehoord heeft dat een koopman uit Zwolle Gyse van Blockzijll wilde opdragen een schip
met ossen te varen naar Spaarnedam; hij hoorde dat Gyse 4 courante guldens eiste en de koopman
wilde 3 gulden bieden. Geert Baeck, die erbij stond, zei dat hij het wilde doen voor 3½
koopmansgulden. Jan Deyn kwam erbij en wilde de vracht vervoeren voor 3 koopmansgulden, waarop
Gyse kwaad werd en vroeg waarom hij dat deed; Jan Deyn antwoordde dat hij wilde dobbelen om de
vracht. Gyse sloeg hem met de vlakke hand tegen het hoofd en zei dat hij hem te schande wilde
maken.
Gheert Baeck en Arent Grelle getuigen hetzelfde.
Nr. 84

FOLIO:

14

DATUM:

29 november 1525

-Claes Koster van Henrick Verwers zoon.
Claes Koster getuigt dat alles gebeurd is toen de gildebroeders van St. Hubertus op het huis samen
kwamen voor een drankje; bij hem zat de zoon van Henrick Verwers, Cornelys, met een kroes vol bier
die hij voor Claes Koster neerzette en zei dat hij hem leeg moest drinken. Claes zei toen hij de kroes
bracht, dat hij hem zou brengen als hij klaar was. Toen pakte Henrick Verwerszoon de kroes bier en
gooide hem in het gezicht van Claes en deze viel met zijn hoofd op de tafel zodat zijn lip bloedde; hij
weet niet of dat door de val kwam of dat hij het zelf gedaan heeft tijdens het vallen. Hij had zelf ook
gedronken.
Nr. 85

FOLIO:

14v

DATUM:

29 november 1525

-Van Jacob,de knecht van Dirick Tripmaecker en Jan, die van Tymen van Enss.
Otto, knecht van Volcker Hermensz en de knecht van Johan Louwen getuigen dat zij afgelopen St.
Catheryne dag zaten te drinken bij Johan Bloemen, waar Jacob, de knecht van Dirick Tripmaecker en
Johan, de knecht van Tymen van Enss ook zaten. Jacob en Johan kregen ruzie, wat uitliep op een
handgemeen. Getuigen weten niet wat er gezegd is en hebben niet gezien waar zij elkaar sloegen. Na
afloop zagen zij dat de knecht van Tymen van Enss bloed aan zijn hoofd had; meer weten zij niet.
Nr. 86

FOLIO:

14v

DATUM:

1 december 1525

-Van Hermen Witten en Dirick Albertsz uit de Kuinre.
Roloff van Wesel en Claes ten Toerne, onze burgers, getuigen dat zij op de dag van de
Kruisverheffing in Kopenhagen, in Denemarken, geweest zijn bij Hermen Witten thuis waar Dirick
Albertsz uit de Kuinre gewond en ziek op sterven lag. Wijlen Dirick bekende daar aan de getuigen en
andere aanwezigen schuldig te zijn aan Hermen Witten, zijn waard, wegens levensonderhoud,
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medische kosten en kerkenrechten 9 g.g. en hij wilde graag dat de getuigen dit meldden aan zijn
familie in de Kuinre, zodat de 9 g.g. betaald zouden worden. Dirick stierf de volgende dag en de waard
liet hem begraven en vervulde de kerkelijke verplichtingen, zoals de gewoonte is.
Nr. 87

FOLIO:

15

DATUM:

6 december 1525

-Van jonge Johan Evertsz en jonge Henrick van Diepholt.
Evert ter Berchhorst uit Vollenhoven getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden afgevaardigd is
geweest met mr Aelt Wynter om jonge Johan Evertsz te bewegen zijn neef jonge Henrick van Diepholt
te bekennen dat hij nu een vrouw heeft in zijn huis; na veel gepraat over en weer bleek dat jonge
Johan niet bereid was toe te geven dat hij nu een joffer heeft. Als alles via de familieraad was
gelopen, zou hij door hen goed bedacht zijn.
Nr. 88

FOLIO:

15

DATUM:

7 december 1525

-Tussen Henrick van Delden en Sweer van Delden.
Dirick Wesseltsz en zijn vrouw Dirck[ je ], waard en waardin, getuigen dat ongeveer een jaar geleden
na het overlijden van Johan van Delden, Sweer van Delden en zijn zoons Hermen en Henrick, samen
bij hem zaten en met elkaar afrekenden en Henrick gaf niet veel toe; toen zei de vrouw van Sweer van
Delden tegen Henrick dat hij tevreden moest zijn en tegen de zoons dat ze hen nog wel een drachtige
vaars wilde geven. Henrick antwoordde dat het loze beloften waren, maar Sweer zei dat wat zijn
vrouw beloofde, ook zou gebeuren.
Nr. 89

FOLIO:

15

DATUM:

11 december 1525

-Tussen Jacob Dodensz en priester Johan Kuinretorff.
Kapelaan Wolter van O.L.Vrouw getuigt dat hij in de Barbaar is geweest bij mr Wessel de koster thuis
waar priester Johan Kuinretorff en Jacob Dodensz ook waren en met elkaar onenigheid hadden;
Jacob verweet Johan het een en ander. Priester Johan draaide zich om en vroeg of Jacob bij zijn
standpunt bleef: Jacob beaamde dit en daarop stond priester Johan op en deed zijn kleding aan de
voorkant open. Toen Jacob dit zag, sprong hij over de bank, trok zijn mes en gaf Johan een klap
tegen het hoofd en verwondde hem. Het gebeurde toen de kaarsen al aangestoken waren.
Nr. 90

FOLIO:

15v

DATUM:

11 december 1525

-Tussen Henrick Martensz en Claes Gyse en Gerbert Reynertsz.
Berent Reynertsz, Kersken Gysen en Albert Roloffsz getuigen dat zij vorig jaar omstreeks
Vastenavond bij Dirick van Schene zijn geweest, waar Henrick Martensz en Claes Gyse ook waren en
zij hebben daar gehoord dat Claes vier paarden en een wagen van Henrick kocht voor een bepaald
bedrag, waarvan Claes iets betaalde en waarvan resteerde 30½ ph.g. van 25 stuiver Brabants de
gulden. Gerbert Reynertsz had eerder van Claes ook paarden en een wagen gekocht, waarvan hij
Henrick ook nog 30½ ph.g. schuldig was en waarvoor hij een schuldbekentenis had geschreven.
Claes betaalde Henrick nu met de schuldbekentenis van Gerbert, waarmee hij tevreden was. Er was
geen sprake van kwijtschelding of afkoop.
Nr. 91

FOLIO:

15v

DATUM:

11 december 1525

-Van Jacob Dodensz.
Mr Wessel Coster van O.L.Vrouwe getuigt dat hij van de twist tussen Jacob Dodensz en priester
Johan Kuinretorff niets af weet en er ook niet bij aanwezig is geweest, maar hij heeft wel gezien dat
priester Johan gewond was.
Lodewych Baertscherer getuigt dat hij ook bij het gelag was en zag dat priester Johan en Jacob met
een kan gooiden en dat er ruzie ontstond. Priester Wolter[?] zei tegen Jacob dat hij hem nog turf
moest leveren waarop priester Johan tegen Jacob zei dat hij een vuil stuk drek was en dat hij de halve
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stad wel turf schuldig was. Johan zei nog veel meer maar dat weet Lodewych niet meer precies.
Jacob sprong over de bank en sloeg priester Johan op zijn kin.
Nr. 92

FOLIO:

16

DATUM:

11 december 1525

-Tussen Albert Claesz en Pauwel Jacobsz.
Johan ten Hoeve, Henrick Henrixsz en Dirick Gysbertsz getuigen dat zij op het Rechthuis gehoord
hebben dat Albert Claesz en Pauwel Jacobsz voor het gerecht zijn geweest en dat Pauwel daar zijn
eed heeft afgelegd dat hij 30 enkele ph.g. ontvangen had op de panden; later zei hij dat hij het
betreffende geld ontvangen had van pacht en daarvoor, voor het gerecht, wilde Pauwel gezworen
hebben dat hij geen geld van Albert of diens vrouw had ontvangen.
Nr. 93

FOLIO:

16

DATUM:

13 december 1525

-Tussen Johan Tonysz en Goesen Holtzager tegen Bartolt van Neerden en Henrick Martensz.
Engbert van Tweenhuysen, Egbert Melysz, Thonys van Oesterhessen en Wyllem van Barnevelt
getuigen dat zij afgelopen herfst omstreeks St. Michael aanwezig zijn geweest toen Bartolt van
Neerden de ossen kocht van Johan Thonysz en Goesen Holtzager; getuigen hebben gehoord dat er
gezegd werd dat Bartolt de ossen zou betalen in enkele ph.g. of de waarde daarvan.
Nr. 94

FOLIO:

16

DATUM:

15 december 1525

-Tussen Hessel Claesz en Johan Mouwertsz.
Jacob Warnertsz en Franck Claesz getuigen dat zij omstreeks St. Jan bij Dirick Wessels waren waar
Jan Mouwertsz en Arent Claesz ook zaten met wijlen Roloff Dunnynck en nog andere mensen. Johan
Mouwertsz en Arent kregen onenigheid over bepaalde bedragen van een schip dat Arent van Johan
gekocht had en waar de vrouw van schipper Hessel ook nog aan moest betalen, zoals vermeld was in
het stadsboek. Roloff ging tussen hen beiden in staan om de onenigheid te op te lossen en getuigen
hoorden tenslotte dat Johan Mouwertsz zei tegen Arent dat als hij hem voor iedere reis die hij zou
maken 2 g.g. zou geven, dat hij dan de vrouw van Hessel uit het stadsboek zou laten halen. Arent
beloofde de 2 g.g. te betalen.
Nr. 95

FOLIO:

16v

DATUM:

20 december 1525

-Tussen Jan van Gelre en Henrick van Steenre over de hof.
Gherrit Fredericksz getuigt dat hij een hof heeft die ligt naast de hof waarover Henrick van Steenre en
Jan van Gelre onenigheid hebben. Hij weet goed dat Jan van Gelre de hof aanmerkelijk verbeterd
heeft, door b.v. de hof op te hogen en door er de bomen in te zetten die Gheert hem zelf vaak
gegeven heeft.
Lubbert Lubbertsz en Jan Geertsz getuigen hetzelfde en weten goed dat Jan van Gelre de hof heeft
verbeterd en er bomen in heeft gezet.
Nr. 96

FOLIO:

16v

DATUM:

28 december 1525

Jacob Aertsz, Tymen Willemsz en Jan Hermensz getuigen dat zij met Jacob Kruse van Deventer naar
Kampen zeilden op 8 december in de advent toen schipper Jacob het ongeluk kreeg met Dirick de
Cuper van Clarenwater, die op hetzelfde ogenblik overleed. Getuigen melden dat het gebeurd is toen
zij uit Deventer naar Kampen voeren en wijlen Dirick de Cuper op de ever kwam; er werd flink
gedronken en aan boord namen ze nog 5 of 6 kannen bier, ook de schipper. Verder melden de
getuigen dat Dirick en zijn gezellen ruzie begonnen te maken, méér bier wilden hebben en tekeer
gingen tegen de schipper, die de gezellen enige malen vroeg om rustig te blijven, maar dat mocht niet
baten. De gezellen hadden het voorzien op Dirick en gebruikten onbetamelijke woorden. Zij wilden zijn
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zwaard hebben, er ontstond een schermutseling waarbij Dirick omkwam. Getuigen konden dit niet
verhinderen, zij hebben gezien dat Dirick als eerste stak.
Mr Hermen Nest en Henrick van Utrecht getuigen hetzelfde, dat Dirick en zijn gezellen de schipper
uitscholden op ongehoorde wijze en dat zij gezien hebben dat de schipper hen vroeg te kalmeren, wat
niet lukte; mr Hermen en Henrick gingen zo ver mogelijk van hen vandaan zitten, waardoor zij het
einde niet goed gezien hebben; zij hebben wel gehoord dat het de schuld van Dirick was.
Nr. 97

FOLIO:

17v

DATUM:

28 december 1525

- Tussen Henrick van Zoest en Wyllem van den Bossch.
Swarte Wynolt Wyllemsz, de waard, Reyner Martensz en Jan Kerckhoff, onze burgers, getuigen dat
omstreeks 1½ jaar geleden een partner, Wyllem van den Bossch, in Kampen is geweest die Wynolt
een merkteken bracht van 1½ vaatje en 4 vierendelen boter, die bij Wynolt lagen en toebehoorden
aan Henrick van Zoest. Hierop gaf Wynolt hem de boter mee en hij verkocht er de twee halve vaten
boter van aan Reyner en Jan, ieder één, als betaling van een bepaalde bedrag dat Wyllem hen
schuldig was; het ene vierendeel leverde Wyllem ook in Kampen en de andere drie vierendelen boter
nam hij mee op zijn kar en ging ermee naar Arnhem. Getuigen zijn erbij geweest en dit is dus de
waarheid.
Nr. 98

FOLIO:

18

DATUM:

28 december 1525

-Tussen Alyt Muller en Mette de weduwe van Hans Messcher.
Otto Muller getuigt dat hij namens Alyt Muller in de afgelopen oorlog, toen de slag om Genemuiden
plaats vond en Hans Messcher in Hasselt was overleden, naar Hasselt was gestuurd naar het huis
van mr Otto waar wijlen Hans voor medische behandeling gelegen had en waar hij nog kleding had
liggen, die getuige moest ophalen. Toen Otto daar kwam, wilde mr Otto hem de kleren niet meegeven
maar wilde eerst 7 ph.g. ontvangen voor de onkosten van wijlen Hans. Terug in Kampen, zei Otto dit
tegen Alyt die hem het geld gaf. Hij bracht dit naar mr Otto die hem de kleding gaf, die getuige weer
overdroeg aan Gyse Coeninxsz in Hasselt.
Nr. 99

FOLIO:

18

DATUM:

8 januari 1526

-Tussen Albert Claesz en Pauwel Jacobsz.
Dirick Claesz getuigt dat hij ongeveer zes weken geleden bij Pauwel Jacobs was en hem vroeg of hij
het geld dat genoteerd stond in het stadsboek al ontvangen had. Pauwel bevestigde dat hij de
achterstallige pacht had ontvangen, zoals Dirick al gehoord had van zijn zuster.
Nr. 100

FOLIO:

18

DATUM:

8 januari 1526

-Tussen Alyt Muller en de weduwe van Hans Messcher.
Berent Prior, stadsdienaar, getuigt dat hij kort na het overlijden van Hans Messcher bij Alyt Muller is
geweest, waar hij gehoord en gezien heeft dat de weduwe van Hans aan Alyt, de waardin van Hans,
alle goederen, roerende en onroerende, verkocht die in Hasselt waren: paard, sabel, tuigage, twee
verbleekte tabberts en andere kleding en kleinodiën voor een bedrag van 27 gulden. Beide partijen
waren hiermee tevreden.
Nr. 101

FOLIO:

18v

DATUM:

8 januari 1526

-Tussen Johan Twent en Gerbrant Reynersz.
Cornelys Geertsz en Geert Gysensz getuigen dat zij ongeveer vijf of zes dagen geleden bij Gerbrant
Reynersz geweest zijn waar zij gezien en gehoord hebben dat Johan Twent en Gerbrant Reynersz
twee paarden wilden ruilen; zij werden het eens dat Johan Gerbrant nog 7 ph.g. min 1 oord, van 25
stuiver Brabants de gulden, erbij zou geven. Zij zouden de volgende dag om 11 uur de paarden
omwisselen mits die gezond zouden zijn. Johan beraadde zich tot de volgende dag 11 uur en
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getuigen hebben gezien dat Johan Twent zijn paard naar Gerbrants huis bracht en zei dat de koop
doorging.
Thonys Wageman getuigt dat hij bij de ruiling tegenwoordig was.
Nr. 102

FOLIO:

18v

DATUM:

8 januari 1526

-Tussen Henrick Martensz en Jan Woltersz.
Jacob Geertsz en Warner Berentsz getuigen dat zij beiden in het jaar vóór de oorlog door Henrick
Martensz waren ingehuurd om namens hem een koppel ossen van Oene naar Utrecht te brengen; zij
hadden opdracht van Henrick Martensz de ossen af te leveren aan Johan Woltersz. Deze nam ze in
ontvangst en verkocht ze door; de ossen kwamen van de Coeborgh en getuigen weten niet om
hoeveel ossen het ging. Warner Berentsz meldt verder dat hij weet dat de ossen afkomstig waren van
de zwager van Hans Duysschen; Jacob weet hier niets van. Warner getuigt ook dat hij ongeveer acht
dagen daarvoor met Johan Woltersz nog een ander koppel ossen heeft helpen drijven vanuit Oene,
waar zij in de wei stonden, ook naar Utrecht. Vanuit Utrecht ging Warner weer naar huis en deze
ossen waren ook afkomstig van de zwager van Hans Duysschen.
Jacob meldt nog dat Jan Woltersz hen in Utrecht 4 gulden heeft gegeven t,b,v Jans vrouw en getuigen
melden dat Henrick Martensz telkens als zij met de ossen in Utrecht kwamen er niemand anders bij
was, ook niet onderweg; toen de laatste ossen weggebracht waren, ging Henrick Martensz door naar
Groningen.
Nr. 103

FOLIO:

19

DATUM:

8 januari 1526

Burgemeesters, Schepenen en Raad van Kampen melden dat voor hen verschenen is Gosteken
Cocks, woonachtig in Kampen die onder ede heeft verklaard dat zij Hermen Verendorp niets schuldig
is en hem en zijn vrouw evenmin beloofd heeft het huis in Horstmar, het Claes Cocks huis of enig
ander goed te geven. Hermen heeft part noch deel in dat huis, zoals hij nu meent.
Nr. 104

FOLIO:

19

DATUM:

8 januari 1526

Claes van Staphorst getuigt dat hij met Henrick Martensz in het jaar vóór de oorlog in Groningen is
geweest, waar Henrick ongeveer 40 ossen kocht; Claes hielp hem de ossen van Groningen naar
Utrecht te drijven. Toen zij daar kwamen had Johan Woltersz alle ossen die in Oene geweid waren en
afkomstig waren van Hans Duysschen of diens zwager, weer verkocht. Henrick en Johan kregen
onenigheid over de ossen uit Groningen waarvan Jan ook wel iets wilde hebben, wat Henrick niet
wilde. Hiervoor vond bemiddeling plaats, waarbij besloten werd dat Henrick Johan 20 gulden zou
geven van de winst van 40 gulden. Claes weet goed dat Henrick Martensz niet in Utrecht was, toen
Johan Woltersz de ossen van Hans Duysschen of diens zwager, verkocht.
Nr. 105

FOLIO:

19v

DATUM:

13 januari 1526

-Van Mathys Geye.
Claes ten Toerne, onze burger, getuigt dat hij aan de 24½ last teer, die hij in 1523 in Riga leverde aan
Borgert Geye en die terzelfdertijd voortkwam in priester Wyllem Tytkens schune [?], niets te winnen of
te verliezen had en nooit gehad heeft, niet in het groot noch in het klein; genoemd partij teer behoorde
toe aan Mathys Geye, de broer van Borgert.
Nr. 106

FOLIO:

19v

DATUM:

15 januari 1526

-Tussen Alyt Muller en Mette, de vrouw van Hans Messcher.
Priester Evert van Hattem getuigt en is bereid dit onder ede te doen, dat hij vijf of zes dagen na het
overlijden van Hans Messcher, bij Alyt Muller is geweest waar hij gehoord en gezien heeft dat Mette,
de weduwe van Hans Messcher, verkocht aan de waardin Alyt Muller het paard, het harnas, de
ringkraag, 2 tabberts, 1 zijden wambuis, 1 rapier en verder alles wat wijlen Hans in Hasselt bezat; dit
alles in mindering van de schuld van Hans aan Alyt. Toen Alyt dit alles liet ophalen uit Hasselt moest
zij nog vanwege de medische kosten 7 gulden betalen.
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Nr. 107

FOLIO:

19v

DATUM:

15 januari 1526

-Tussen mr Reyner Boeiervarer en Symon Joncker.
Albert Seylmaecker, Jan Westvelynck en Lubbert van Genemuyden getuigen dat zij met schipper
Reyner, Symon Joncker en anderen omstreeks Vastenavond zaten te drinken bij Geese Backer en dat
er over en weer gepraat werd over de betaling; mr Reyner zei tenslotte dat hij alles wel zou
voorschieten, 16 stuiver Brabants, en als hij van zij eerstkomende reis terugkwam, zou hij ieder zijn
deel wel laten betalen. Hier was iedereen tevreden mee en schipper Reyner betaalde het gelag.
Nr. 108

FOLIO:

20

DATUM:

15 januari 1526

-Tussen Alyt, de vrouw van Jan Jacobsz en de heelmeester in de Broederstraat.
Rotgar Jansz en Jan Wygertsz getuigen dat zij omstreeks zes weken geleden op het Kampereiland
geweest zijn bij Jan Jacobsz, toen de heelmeester uit de Broederstraat Jan in behandeling zou
nemen; zij getuigen dat de heelmeester beloofde dat hij Jan binnen veertien dagen weer even gezond
zou maken als tevoren.
Nr. 109

FOLIO:

20

DATUM:

15 januari 1526

-Tussen Evert van Hardenberch en Ulrick Henrixsz.
Henrick Albertsz en Berent Jansz getuigen dat zij op de dag voor Vastenavond met Evert van
Hardenberch en anderen hebben zitten drinken en hebben toen gehoord en gezien dat Evert van
Hardenberch aan Henrixsz een Andries gulden gaf en zei dat de aanwezigen samen dit zouden
gebruiken voor het gelag, voor wijn of bier, maar indien Evert van zijn eerstkomende reis terugkwam
zou hij een van de aanwezigen mogen manen en die persoon zou hem dan 2 Andries gulden geven.
De aanwezige drinkers gingen hiermee akkoord. Henrick is bij Ulrick gekomen en liet hem de Andries
gulden zien en vroeg of hij meeging naar de Wijnkelder om de Andries gulden te verdrinken, wat hij
accepteerde.
Jacob Roloffsz getuigt dat hij er ook bij is geweest en dat alles gebeurd is zoals gemeld; daarna bij
Ulrick is hij niet aanwezig geweest.
Nr. 110

FOLIO:

20v

DATUM:

16 januari 1526

-Tussen Dirick van Holtzende en de kartuizers.
Marten Voerne en mr Wyllem Appoteeker getuigen dat zij ongeveer vijf of zes weken geleden met
Dirick van Holtzende bij de kartuizers geweest zijn, waar zij gehoord hebben dat Dirick vroeg aan de
oude procurator Sloyert, over het land waar nu onenigheid over is, van wie hij het gehuurd had; de
oude procurator zei dat in zijn oude boek stond dat Coert van Ysselmuyden hem het land verhuurd
had namens Geert van Emsz. Na veel gepraat, bood de oude procurator Dirick aan hem in
vriendschap 4 of 5 gulden te geven waarmee alle achterstallige pacht zou zijn vervallen, daarna zou
hij de kartuizers weer behulpzaam kunnen zijn met de rechtsvordering tegen de kinderen van
Ysslmuyden. Dirick wilde dat niet doen.
Nr. 111

FOLIO:

20v

DATUM:

17 januari 1526

-Tussen de gildemeesters van de timmerlieden en Johan ten Gelre.
Mr Albert Tymmerman en Adriaen Cuper getuigen dat zij in 1525 omstreeks de vasten aanwezig zijn
geweest bij mr Albert thuis, waar zij gezien en gehoord hebben dat Zele Cupers en mr Henrick
Bildensnijder, als gildemeesters van de timmerlieden, Johan van Gelre, timmerman, als gildebroeder
aannamen om voor het gilde te doen wat verplicht was volgens de gildebrief, behalve dat Johan de 3
g.g. zoals in de brief vermeld, mocht betalen in twee termijnen, op St. Lucas en met Pasen; Johan was
hier tevreden mee en zou dit zeker doen. Getuigen als oldeluyden van het gilde, weten dit goed en
hebben het onthouden. Jacob Coertsz zou borg staan voor Johan.
Nr. 112

FOLIO:

21

DATUM:

19 januari 1526

-Tussen Johan Reynertsz molenaar en Jelys van Groningen, molenaar.
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Goert Mullener en Johan van Dockum, molenaar en onze burgers, getuigen dat zij ongeveer 7 jaar
geleden hier in Kampen bij Bele Houwinge zijn geweest, waar zij gezien en gehoord hebben dat Jelys
van Groningen, molenaar, van Jan Reynertsz, molenaar en onze burger, een grote scheepsfok kocht
voor 8 ph.g. waar Jelys direct 1 penning van een g.g. op zou betalen; de rest zou hij hem schuldig
blijven en betalen in mei. Mocht dit niet gebeuren dan zou Jelys alle schade die daaruit ontstond, ook
betalen. Getuige Johan heeft Jelys geholpen het zeil uit het huis van schipper Zele van Hardenberch
te halen en naar een schip in Meppel te brengen om vandaar naar Groningen gebracht te worden.
Nr. 113

FOLIO:

21

DATUM:

19 januari 1526

-Tussen Evert van Hardenberch en Ulrick Henricksz.
Johan Mouwertsz getuigt dat Evert van Hardenberch afgelopen zomer voor het huis van Johan
Mouwertsz tussen de [dak]sparren een stapel klaphout had laten plaatsen; daarna zijn Ulrick Henriksz,
zijn vrouw en zijn zoon daar gekomen en hebben het klaphout geteld en het geleverd aan degenen
aan wie zij het verkocht hadden totdat alles weg was. Evert van Hardenberch heeft er niets van
geleverd en om hoeveel hout het ging, weet Johan niet.
Schipper Wybrant Woltersz getuigt dat hij in de periode dat Johan Scepeler en Mathys Henrixsz
burgemeester waren, gehoord heeft op het Rechthuis dat Evert van Hardenberch Ulrick Henrixsz
maande voor het klaphout en dat Ulrick bekende dat hij Evert dat schuldig was. Ulrick zei dat als zijn
rechtszaak behandeld was, dan zouden ze het daar nog eens over hebben.
Nr. 114

FOLIO:

21v

DATUM:

19 januari 1526

-Tussen Johan Scep.
Geertruydt Leffert getuigt dat zij bij Agate Croechkens geklaagd heeft dat zij haar zilveren rozenkrans
verloren had en dat Agate haar aanried om het te laten omroepen en dat mr Hans dat wel kon doen.
Geertruydt zegt dat zij niet weet aan wie Agate het daarna gezegd heeft en dat er ook niemand is
gekomen die iets van de rozenkrans afwist. Zij weet evenmin wie de cedule naar de monniken
gestuurd heeft of Johan Scep heeft beschuldigd.
Nr. 115

FOLIO:

21v

DATUM:

22 januari 1526

-Van Brant Ulebroeck.
Jan Valckener en Evert Valckener getuigen dat zij omstreeks veertien dagen geleden in IJsselmuiden
zijn geweest, waar ook Jasper van Leuwen en Berent Ulebroeck waren; Jasper en Berent spraken
veel over de mis en getuigen hebben o.a. gehoord dat Berent zei over de kelk die de priester tijdens
de mis gebruikt, dat onze Heer god misschien wel een kan had gebruikt bij het laatste Avondmaal; als
de priester de mis opdroeg, wilde hij wel naar huis gaan om in de kelk te schijten.
Over welke kelk het gaat weet hij niet, want in het Oostzeegebied noemt men een slede ook een kelk.
Op 28 september 1526 getuigt Jasper van Leuwen dat alles zo gebeurd is als vermeld door Jan en
Evert Valckener; hij meldt verder dat Berent, voordat hij over de slede sprak, heel negatief over de
geestelijkheid en de priesters had gesproken en al gezegd had in de kerk te willen schijten; daarna
wilde hij alles verantwoorden door de slede te noemen.
Nr. 116

FOLIO:

22

DATUM:

22 januari 1526

-Tussen Dirick Blauwe en Weyme Tripmaecker.
Broeder Jan van Ommen, Cellebroeder, getuigt dat hij, toen Weyme Tripmaecker bij Dirick Blauwe
wegging, namens Dirick Weyme opdroeg om dat wat zij van hem had, terug te geven; Weyme gaf
toen terug 1 kroon, 2 nobels, 1 steen uit een ring en toen broeder Jan de wambuis van Dirick ook
terug wilde hebben, weigerde Weyme dit: zij wilde die houden en pas als Dirick haar de huisraad liet
brengen uit Zalk, kon hij zijn wambuis terug krijgen.
Wyllem Baertscherer getuigt dat hij afgelopen donderdag bij Weyme is geweest en haar gevraagd
heeft of de oorlog tussen Dirick Blauwe en haar niet kon ophouden en dat Weyme daar op
antwoordde dat zij eerst de huisraad wilde hebben die zij in Zalk had staan. Het spijt haar dat zij via
broeder Jan de 9 gulden heeft teruggegeven, ze had ze eigenlijk willen houden totdat de huisraad
terugkwam.
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Alyt mette Crucken getuigt dat zij Weyme ook naar de wambuis van Dirick heeft gevraagd en dat
Weyme zei dat als hij haar de huisraad uit Zalk terug gaf, hij de wambuis, de kist en de zilveren
rozenkrans kon krijgen.
Fije Johans getuigt dat zij ook gestuurd is door Dirick Blauwe naar Weyme om terug te krijgen wat zij
van hem in bezit had. Weyme antwoordde haar dat, als Dirick haar kast en haar bedstede die in Zalk
staan, terug geeft, dat dan de wambuis, de kist en de zilveren rozenkrans van hem is.
Nr. 117

FOLIO:

22

DATUM:

22 januari 1526

Johan Evertsz de Jonge getuigt dat hij aanwezig is geweest toen de familie van wijlen Marriken Thys
de gelden verdeelden en berekenden wat de onkosten waren die Johan Zuyre had gemaakt voor de
overledene. Johan nam eerst het geld van de onkosten, voordat de rest verdeeld werd.
Nr. 118

FOLIO:

22v

DATUM:

22 januari 1526

-Tussen Hans Valckener en de vrouw van Dirick Brouwer.
Peter Cremer getuigt dat hij op verzoek van Johan Valckener, die problemen had met de vrouw van
Dirick Brouwer die hem niets meer wilde leveren, met Hans naar het huis van Dirick Brouwer is
gegaan en zei dat ze hem zoveel bier moest leveren als de schuld beliep, die Geertrruyt had van hop
en mout. Peter heeft met haar afgerekend, het betrof 2½ last bier, het vat voor 19 stuiver Brabants .
Dit is gebeurd in de periode dat Hans op de hulk gelegerd was.
Nr. 119

FOLIO:

22v

DATUM:

24 januari 1526

-Tussen Gyse van Bloxiell en Cleyn Wolterken.
Symon Hermensz uit Stavoren getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden in Hoorn geweest is waar hij
gehoord heeft van een man uit Deventer, die in Hoorn een partij hout op de Welle had staan, dat hij
zich beklaagde dat hij veel hout was kwijt geraakt, maar hij wist niet over wie de man klaagde. Symon
hoorde ook van de koopman en andere mensen in de herberg dat Cleyn Wolter, de schipper, het hout
in zijn schip had vervoerd. De koopman vond bovendien dat Cleyn Wolterken teveel vracht gerekend
zou hebben. Toen dit plaats vond, was Cleyn Wolterken alweer vertrokken uit Hoorn en het hout stond
op de Welle.
Nr. 120

FOLIO:

22v

DATUM:

24 januari 1526

Johan Claver getuigt dat hij afgelopen Vastenavond in Amsterdam is geweest bij Geertken in de
herberg, waar Gyse Bloxiell verweet aan Cleyn Wolterken dat hij de koopman 6 of 7 palen minder
geleverd had dan hij had ontvangen en 1 gulden meer aan vracht had ontvangen dan hem toekwam.
Wolter ontkende dit. Enige dagen later ging getuige Johan met Joachim van Packbergen naar Symon
Alartsz om hem te vragen of dit waar was van Cleyn Wolterken, waarop Symon bevestigend
antwoordde en zei dat Gyse dat ook wel wist.
Nr. 121

FOLIO:

23

DATUM:

26 januari 1526

-Van Gysbert Cremer.
Roloff Alpherdynck getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden verkocht heeft aan Gysbert Cremer 2
aam rijnwijn die in twee vaten bij Roloff thuis lagen. Toen Roloff hoorde van een van de dragers dat
Jacob Hodemaecker één van de vaten rijnwijn zou hebben laten halen, meldde hij dat Jacob dit
zonder zijn toestemming had gedaan want hij had hem nooit enige wijn verkocht.
Joest Hermensz en Evert Henrixsz, dragers, getuigen dat ongeveer twee jaar geleden Hermen
Backer, schipper, met zijn knecht bij hen kwam en hen zei dat er een vat wijn lag bij de witte gevel
naast de kleermaker, aan de voorkant gemerkt met krijt en dat het ingeladen moest worden. Zij gingen
naar het huis van Roloff Alpherdynck, dat een witte gevel heeft en ligt naast Jacob Scroer en hebben
daar uit huis een vat rijnwijn gehaald en naar het schip van Hermen gebracht; de knecht van Hermen
was hiervan getuige. Twee of drie dagen later klaagde Gysbert Cremer dat hij een vat rijnwijn kwijt
was en toen hebben getuigen gezegd hoe dat gekomen is.
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Nr. 122

FOLIO:

23

DATUM:

26 januari 1526

Hermen Backer, de schipper, getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden van Jacob Hodemaecker
heeft aangenomen, als koopman, een aam wijn te brengen en te verkopen in Genemuiden; Jacob
beval Hermen dat te doen voor 8 gulden en 1 oord, van 31 stuiver Brabants de gulden. Getuige
Hermen heeft twee dragers aangenomen en zei hen de wijn te halen bij Roloff Alpherdynck thuis en te
brengen naar het schip van Hermen, waar deze mee naar Genemuiden is gevaren en daar de wijn
verkocht voor het afgesproken bedrag. Het geld heeft Hermen direct overgedragen aan Jacob.
Ongeveer veertien dagen daarna, miste Gysbert Cremer zijn aam wijn en men is er achter gekomen
dat de wijn die verkocht was, toebehoorde aan Gysbert en dat de twee aam wijn van Jacob
Hodemaecker nog in het huis van Albert van Wynberge lag; het geld was al bij hem maar het was niet
het juiste bedrag, maar dat weet Hermen niet precies.
Nr. 123

FOLIO:

23v

DATUM:

26 januari 1526

-Tussen Geerloff Claesz en schipper Engbert van Hardenberch over de watergang.
Thonys Timmerman getuigt dat hij ongeveer 12 jaar lang gewoond heeft bij wijlen mr Andries
Timmerman en het nu 25 jaar geleden dat hij trouwde en wegging van mr Andries. Volgens Thonys
heeft mr Andries die 12 jaar lang zijn water altijd afgevoerd aan de achterzijde naar de Nieuwstraat,
via het erf van Johan Wyllemsz, dat nu van schipper Engbert is. Johan Wyllemsz of zijn huisgenoten,
hielden het water soms tegen met bezems o.i.d. en dan kwam mr Andries om alles weer te herstellen
en Johan Wyllemsz moest accepteren dat het water daar langsliep.
Henrick Cock getuigt dat hij 38 jaar geleden vaak bij mr Andries thuis geweest is en hem ook
geholpen heeft het achterhuis te verbouwen; hij weet heel goed dat mr Andries zijn water loosde via
het erf van Johan Wyllemsz.
Hermen Thomasz getuigt dat wijlen Alyt Hoyer zijn nicht was en dat hij de afgelopen 40 jaar daar vaak
geweest is; hij weet dus goed dat in die tijd de waterafvoer altijd achter via het huis van Johan
Wyllemsz liep.
Nr. 124

FOLIO:

23v

DATUM:

26 januari 1526

-Van Zoeteman.
Heyn zoon, Peter Smit en Tielman Backer getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden zaten te
drinken bij Goedsleyders thuis, waar Zoeteman en Gerrit Olofsz ook zaten; zij hadden onenigheid
over priester Arent en zouden elkaar geslagen hebben. Tenslotte spraken ze af dat ze elk een mes bij
zich zouden hebben en als zij elkaar zouden tegenkomen, zouden zij elkaars handen in de gaten
houden. Gerrit accepteerde dit maar Zoeteman niet.
Nr. 125

FOLIO:

24

DATUM:

26 januari 1526

-Tussen Jacob Dapper en Johan Symonsz.
Schipper mr Reyner, Johan Vreese, Engbert van Hardenberch, Geert Stachouwer, Johan Hugen en
Evert van Hardenberch getuigen dat zij samen in het galjoen waren toen de boeier door het galjoen in
beslag werd genomen. Jacob Dapper was toen soldaat op het galjoen en getuigen melden dat Jacob
iedereen zeer behulpzaam was bij hun zaak met de hoofdlieden, toen zij het laken moesten leveren
en de goederen van de gevangen kooplieden in ontvangst moesten nemen, waarvoor zij Jacob willen
bedanken. Schipper Jan Symonsz was ook twee of drie dagen met getuigen op het galjoen en
getuigen hebben niet gezien dat schipper Symon enige last ondervond van de kant van Jacob
Dapper; de schipper bleef nog een dag of twee op het schip, maar daar zijn getuigen niet bij aanwezig
geweest.
Nr. 126

FOLIO:

24

DATUM:

29 januari 1526

-Van Zoeteman en Geert Alofsz.
Thonys Derixsz, Arent van Cleve en Jan Vrije getuigen dat zij gezien hebben dat Zoeteman en Geert
Alofsz buiten de homeyde [ slagboom ] op elkaar in hakten en dat beiden gewond waren; het gebeurde
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op het einde van de brug tussen de homeyde en de dijk en getuigen zijn niet op de hoogte van de
aanleiding en van hetgeen daarvoor was gebeurd, want daar waren zij niet bij.
Nr. 127

FOLIO:

24

DATUM:

29 januari 1526

-Tussen Reyner Martensz en Bartolt Lubbertsz.
Johan Coster, Jan Geertsz en Cornelys Geertsz getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden
zaten te drinken bij Goedtsleyders thuis, waar zij gezien en gehoord hebben dat Reyner Martensz aan
Bartolt Lubbertsz een merrie verkocht, waarvoor hij 11 gulden vroeg. Bartolt bood eerst 8 gulden en
zij werden het tenslotte eens voor 9 gulden; beide partijen waren tevreden en deden daarop zes vaan
van zes-plakken-bier, waarvan gezegd werd dat Reyner hem wel zou korten voor 2 vaan; er werd
geen tijdstip afgesproken en evenmin wat er betaald zou worden.
Nr. 128

FOLIO:

24v

DATUM:

29 januari 1526

-Tussen Diricxk Wesselsz en Otto Vleyshouwer.
Berent Zomer getuigt dat hij vier of vijf jaar geleden een hoeveelheid weit had liggen op de zolder van
Dirick Wesselsz; omdat Dirick zei dat Otto Vleyshouwer daar zes mud van gekocht had en ervoor borg
stond, is Dirick met getuige Berent naar Otto Vleyshouwer gegaan in het Vleyshuys en Dirick zei hem
dat Berent de koopman was die de weit verkocht. Otto zei dat hij de man in Vollenhoven voor wie de
weit bestemd was, zou inlichten zodat hij de koopman kon betalen.
Nr. 129

FOLIO:

24v

DATUM:

29 januari 1526

-Tussen Cornelys Geertsz en Henrick uit Oldebroek.
Henrick Martensz en Kersken Gysen getuigen dat zij afgelopen zomer, in 1525, bij Kersken zijn
geweest, waar ook Cornelys Geertsz en zijn partner Henrick uit Oldebroek waren en getuigen hoorden
dat Cornelys en Henrick onenigheid hadden over een bepaalde rogge rente, waarvoor Cornelys bij
Henrick beslag had laten leggen; zij maakten samen hun afrekening en beloofden elkaar tenslotte dat
Henrick aan Cornelys 4 mud rogge zou geven met St. Maarten waarmee het probleem van de
achterstallige rente was opgelost. Henrick beloofde verder dat hij zou instaan voor de schulden in
Kampen en dit gerechtelijk zou vastleggen, maar dat heeft hij niet gedaan.
Nr. 130

FOLIO:

25

DATUM:

30 januari 1526

-Tussen Hans Valckener en Geertruydt Brouwer.
Henrick Boyster en Wyllem Olyslaeger getuigen dat zij in de afgelopen oorlog ook in de hulk lagen
voor Genemuiden en dat zij gewend waren het bier te halen voor de hulk. Zij zeggen dat hen nooit
namens Hans Valckener enig bier was beloofd; altijd als zij bier wilden hebben van Geertruydt
Brouwer moesten zij de keukenschrijver of de bevelhebber vragen om toestemming.
Nr.131

FOLIO:

25

DATUM:

1 februari 1526

-Tussen broeder Jan van Leem van Clarenwater en Mette Tielman.
Arent Cuper en Henrick Cuper getuigen dat zij ongeveer veertien dagen voor Midwinter aanwezig zijn
geweest bij Arent thuis, waar zij gehoord hebben dat Mette Tielman kocht van broeder Jan van Leem
zoveel brandhout als er in het potschip kon worden geladen en Henrick en Arent zouden dat voor haar
doen, met het hout dat ze zelf gekocht hadden. Er was afgesproken dat Mette 12 stuiver de 100 zou
betalen zodra Arent en Henrick hun portie hadden afgerekend. Dat is nu gebeurd en zij heeft
ontvangen 300 stuks.
Nr. 132

FOLIO:

25

DATUM:

-Tussen Henrick Martensz en Johan Woltersz.
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Geert Sandersz getuigt dat hij in het begin van de afgelopen oorlog met Johan Woltersz naar Utrecht
is geweest met bepaalde paarden, waarvan een deel toebehoorde aan Henrick Martensz en Johan
Woltersz samen en een deel aan Henrick Martensz alleen, n.l. een schimmel hengst, een grijze merrie
en een grijze hengst. Als getuige het goed onthouden heeft, werden de drie paarden meegegeven
voor 42 gulden van 25 stuiver Brabants de gulden. Al deze paarden verkocht Johan Woltersz en
ontving het geld ervan, omdat Henrick niet in Utrecht was en Geert was in die tijd in dienst bij Henrick
en Jan.
Nr. 133

FOLIO:

25v

DATUM:

1 februari 1526

-Tussen Henrick Mouwertsz Elegast en Johan Thonysz.
Henrick van Bremen getuigt dat ongeveer een half jaar geleden Rotger van Calcker hem twee rode
Kamper lakens gegeven heeft om te villen; Rotger beval Henrick dat hij die twee lakens als ze klaar
waren, moest brengen naar Henrick Elegast die hem daarvoor zou betalen. Intussen toen Henrick van
Bremen de lakens bij zich had, kwam Johan Thonysz en heeft beslag gelegd op één van de lakens.
Henrick gaf hem het laken mee en Johan Thonysz zou hem vrijwaren en schadeloos stellen; het
andere laken heeft Henrick afgeleverd bij Henrick Elegast.
Nr. 134

FOLIO:

25v

DATUM:

1 februari 1526

-Tussen Henrick Eckelboem en Johan Heyne uit Edam.
Jacob Dubbeltsz en Roloff Wonder getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in het Moriaens Hoofd hier
in Kampen, toen Henrick Eckelboem het koggeschip kocht van Johan Heynsz uit Edam. Getuigen
hebben toen gehoord dat bij de koop van het schip duidelijk gezegd werd dat het schip een kiel van 34
voet zou hebben.
Nr. 135

FOLIO:

26

DATUM:

1 februari 1526

-Tussen Johan Vreese en Johan Gerrytsz uit Kuinerdijk.
Albert Henrixsz en Berent Jansz getuigen dat zij afgelopen herfst aanwezig zijn geweest bij Johan
Gerrytsz, waar zij gehoord hebben dat hij kocht van Johan Vreese het vierde deel van een brouwte
Hamburger bier, op het avontuur van de zee hier te leveren op de Welle, voor 3 gulden min 1 oord;
Johan Gerrytsz zou het paelgeld [ belasting ] en de bonus voor de schipper betalen.
Nr. 136

FOLIO:

26

DATUM:

1 februari 1526

-Van Jonge Henrick van Diepholt.
Alyt van Diepholt getuigt dat nadat Jonge Jan Evertsz bij haar geweest was en hij beloofd had de 300
g.g. te geven als huwelijksgeschenk voor zijn neef Jonge Henrick van Diepholt, zij Evert[ tje ] de zuster
van Jan Evertsz, van huis liet halen en meende dat zij haar neef ook geld zou geven; zij meldt verder
dat Evertje haar en haar man toesprak en zei dat hij de vader van Henrick was en kon doen zoals hem
goed dunkte, maar dat zij niet meer bij hem over de drempel kwam; wat mijn broer hem beloofd heeft
zal hij wel doen. Jonge Jan Evertsz was hierbij tegenwoordig, maar zei niets.
Lubbeke Lubberts getuigt dat zij aanwezig was bij de voorbereidingen voor het huwelijk van jonge
Henrick van Diepholt en hoorde dat jonge Jan Evertsz tegen de familie zei dat hij de 300 gulden die hij
beloofd had wel zou geven.
Alyt Jans getuigt dat zij in de tijd dat het huwelijk gesloten werd, woonde en werkte als dienstmaagd
bij jonge Jan Evertsz en zijn zuster; zij hoorde dat jonge Jan Evertsz zijn zuster Evert [ tje] die uit
Steenwijk kwam, op de hoogte bracht van het huwelijk en dat de familie hem had willen dwingen zijn
neef Henrick een flink bedrag te schenken en dat hij beloofd had hem 300 g.g. te geven. Zijn zuster
werd kwaad en zei tegen haar broer dat hij dat dan van zijn eigen geld moest doen en niet van het
hare. Alyt meldt verder dat zij later hoorde dat Evertje tegen haar broer zei dat hij de 300 gulden wel
had beloofd maar dat Henrick na hun dood geen cent meer zou krijgen; als alles in overleg was
gegaan zou hij na hun dood nog wel 1000 gekregen hebben.
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Nr. 137

FOLIO:

26v

DATUM:

1 februari 1526

-Van Henrick Wynkensz.
Johan Boegemaecker getuigt dat een tijd geleden, nadat het huis, waar nu onenigheid over is tussen
Henrick Wynkensz en Meynart ter Helle bij opbod verkocht was, Meynart hem dat huis verhuurd had
en er twist ontstond zodat Else Blankers in het huis bleef. Johan heeft wel gezien dat Meynart hout
e.d. het huis in bracht en daar iets liet timmeren.
Nr. 138

FOLIO:

27

DATUM:

5 februari 1526

-Tussen Henrick Wynkensz en Meynart ter Helle.
Priester Johan Rynckhouwer getuigt en is bereid dit onder ede te doen dat hij ongeveer een kwartaal
geleden, nadat het huis van Dirick Fuls openbaar verkocht was, in het betreffende huis is komen
manen, namens de Heilige Sacraments Memorie, om een ½ pond die de memorie altijd ontving; Else
Blankers, die in het huis woont, zei hem dat Meynart ter Helle daarvoor zou zorgen. Getuige Johan is
naar Meynart gegaan om hem te manen voor een ½ pond en deze zei dat hij zich wilde beraden met
zijn schoonzuster en andere familieleden. Een tijd later vroeg priester Johan hem wat er besloten was;
het was in orde en de vrouw van Meynart heeft het geld betaald.
Joest Hermensz getuigt dat toen Henrick Wynkensz het huis dat Meynart kort daarvoor van Dirick Fuls
had gekocht op de openbare verkoping, had ontvangen, hij naar Meynart en diens echtgenote ging en
hen vroeg namens zijn zwager wat hij met het huis wilde doen, waarop Meynart antwoordde dat hij het
wilde houden en het zou verhuren.
Else Blanckers getuigt dat na de openbare verkoop van het huis, Meynart ter Helle met zijn vader
Reyner bij haar kwam en het huis heeft bekeken. Daarna vroeg hij haar of zij ermee kon instemmen
dat hij de droogkamer zou afbreken om er twee ramen in te zetten. Else vond het goed en daarna
heeft Meynart van haar 10 stuiver Brabants ontvangen en haar het huis weer verhuurd voor een jaar
vanaf Pasen.
Elsken Steenberch getuigt dat zij Meynart ter Helle voor de huur van een van de achterhuizen 7
stuiver Brabants gegeven heeft waarvoor zij vanaf Pasen een jaar lang daar mag wonen.
Nr. 139

FOLIO:

27v

DATUM:

5 februari 1526

-Tussen Henrick van Bremen en Claes Vincke.
Volcker Gysbertsz getuigt dat hij ongeveer een maand geleden met Johanna, de vrouw van Henrick
van Bremen, bij priester Albert Brandenborch thuis geweest is, waar Johanna zich beklaagde dat zij
problemen met Claes Vincke had gekregen over de mantel, waar priester Albert onderzoek naar had
gedaan. Na veel gepraat gaf priester Albert Johanna haar de 7 stuiver Brabants terug en zei dat Claes
de mantel had en niemand anders.
Henrick Scepeler getuigt dat hij beneden in het huis was en het gekijf hoorde van de vrouw van
Henrick van Bremen tegen priester Albert en dat de priester tenslotte zei dat hij niet wilde oordelen
maar dat Claes Vincke de man was die de mantel had.
Wyllem Alartsz getuigt dat priester Albert tegen hem gezegd heeft dat Claes Vincke de mantel had en
dat hij daarnaar onderzoek had gedaan.
Nr. 140

FOLIO:

27v

DATUM:

5 februari 1526

-Tussen Andries Timmerman en Thys Hoelboem.
Wyllem Tymensz en Alyt Rotgars getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden met Andries
Timmerman schipper Thys Hoelboem bepaalde lakens hadden meegegeven bestemd voor Hamburg,
waarvoor goederen mee terug zouden worden genomen. Schipper Thys is niet, zoals hij beloofd had,
teruggekomen maar naar Bergen gegaan en heeft de goederen, waaronder zout, overgebracht naar
een ander schip, met een lijst waarop stond welke hoeveelheid zout ieder zou krijgen; hij schreef o.a.
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dat Andries 5 vaten zout zou ontvangen. Toen de goederen hier op de Welle kwamen, kon Andries
maar 3 vaten krijgen.
Nr. 141

FOLIO:

28

DATUM:

10 februari 1526

-Tussen Johan Twent en Geert Gysen.
Gyse Voerman, Jan Aertsz en Thonys Geertsz getuigen dat zij vorig jaar in de vasten aanwezig zijn
geweest bij Gyse thuis, toen Geert Gysen dat paard kocht van Johan Twent waar nu onenigheid over
is; zij hebben toen gehoord dat Geert Gysen zei dat hij het paard kocht, er was trouwens niemand
anders. Afgelopen St. Jan had het geld betaald moeten zijn, Geert heeft het paard gebruikt en weer
geruild.
Nr. 142

FOLIO:

28

DATUM:

16 februari 1526

-Tussen Johan Evertsz de Jonge en Jonge Henrick van Diep[holt.
Peter ten Holte en Arent Reynertsz getuigen … [ niet af ]
Nr. 143

FOLIO:

28v

DATUM:

16 februari 1526

-Tussen Gyse van Blockzijll en Gheert Ygersman.
Hans van Hoeve en Wolter Symonsz, beiden varensgezel, getuigen dat zij donderdag voor
Vastenavond met Gyse van Blockzijll op zijn schip mee waren vanuit Amsterdam en hebben gezien
toen de eerste storm kwam dat schipper Gyse enige goederen over boord wierp met toestemming van
de betreffende koopman, om de andere goederen, het schip en de opvarenden te beschermen. Toen
hij dat gedaan had maakte het schip minder diepgang en hij zei tegen de kooplui dat hij nu met Gods
hulp het schip en de lading kon redden; zij melden verder dat Gyse toen naar de voorsteven ging om
de kabel veilig te stellen en dat er daarna nog heel wat water het schip ik kwam. Zij hoorden dat
Ygerman en de kooplui toen riepen of er nog meer over boord gegooid moest worden, maar de
schipper zei dat hij daar geen toestemming voor zou geven.
Geertken Willems getuigt dat zij ook op het schip was en hoorde, voordat er iets gegooid werd, dat
Gheert Ygerman van achteruit het schip kwam lopen en tegen de opvarenden zei: ”kost ons dit ons
leven vanwege jullie goederen?” Geertken antwoordde dat hij mooi praten had want hij had geen
goederen aan boord, maar men had wel vrede met het overboord gooien. Iedereen moest bijbetalen
naar draagkracht en dat wilde hij wel.
Claes Droochscheerder getuigt zoals Geertken Willems en meldt dat hij hoorde dat Gheert Ygerman
zei dat hij wilde betalen wat hij moest betalen, niet meer en niet minder.
Jan Bontwerker getuigt hetzelfde als Claes Droochscheerder.
Nr. 144

FOLIO:

29

DATUM:

16 februari 1526

Henrick ter Laer en Evert Schumer getuigen dat zij ook op het schip waren toen de storm uitbrak;
Gyse van Blockzijll kwam bij hen in de roef om te zeggen dat het zeer onstuimig weer was en dat hij
bang was zijn goede schip te verliezen vanwege de opvarenden. Na overleg werd er besloten enige
goederen overboord te gooien, maar eerst wilde de schipper weten of Henrick ter Laer en Geert
Ygerman het hiermee eens waren. Toen dit gebeurd was, ging de schipper naar het voorschip om de
kabel vast te zetten en tegelijkertijd kwam er een grote hoeveelheid water in het schip, zodat men
moest pompen en hozen. Getuigen hoorden dat er geroepen werd dat er meer goederen overboord
gegooid moesten worden. Geert Ygerman liep op het dek maar wat hij zei weten getuigen niet; hij
hielp wel ijverig mee met gooien.
Gheert van Brevoord getuigt dat hij ook op het schip was, maar hij heeft niet gehoord dat Geert
Ygerman zei dat hij mee wilde betalen aan de schade. Hij zag wel dat hij hielp de goederen uit het
ruim te halen en ijverig mee hielp gooien.
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Nr. 145

FOLIO:

29v

DATUM:

17 februari 1526

-Tussen Albert Claesz en Dirick Claesz, zijn broer
Johan Houwynck getuigt dat hij ongeveer zes weken geleden in het Moriaens Hoofd zat waar de
broers Albert en Dirick Claes ook waren, die spraken over een koggeschip dat Dirick van zijn broer
wilde kopen. Omdat zij het niet eens konden worden, ging getuige Johan tussen de partijen
bemiddelen en tenslotte kocht Dirick het schip voor 85 ph.g. van 25 stuiver Brabants de gulden,
waarvan een deel contant en de twee andere delen op afspraak betaald moesten worden. Iedereen
was hiermee tevreden en Dirick besteedde1 gosseler als godspenning en de wijnkoop werd daarna
ook gedronken.
Geertken de waardin van het Moriaens Hoofd getuigt hetzelfde en zij heeft de godspenning ontvangen
van Dirick.
Nr. 146

FOLIO:

29v

DATUM:

19 februari 1526

-Tussen Claes Hoeck en Peter van Wyringen.
Symon Bouwersz, Francke Claesz en Jan Deyn de Jonge getuigen dat zij ongeveer een maand
geleden in de Marienborch geweest zijn, waar zij gehoord en gezien hebben dat Peter van Wyringen
een koggeschip verkocht aan Claes Hoeck met alle toebehoren. Beide partijen hebben nu onenigheid
over een bed dat Peter op het schip altijd gebruikte, maar het is onduidelijk of het bed bij de
toebehoren was inbegrepen; getuigen weten dit niet.
Nr. 147

FOLIO:

30

DATUM:

19 februari 1526

-Tussen Henrick Martensz en Johan Woltersz.
Geert Sandersz getuigt dat hij tijdens de afgelopen oorlog toen de slag om Genemuiden plaats had
gevonden, hier bij de Harckemolen van Bartolt van Neerden en zijn dienstmaagd een bruin veulen in
ontvangst heeft genomen waarvan Bartolt hem had gevraagd het te brengen naar Johan Woltersz, die
toen met andere paarden in Holland was. Getuige Geert heeft het veulen toen naar Gouda gebracht
naar Johan Woltersz en deze verkocht het weer in Voorschoten; Geert weet niet wat het heeft
opgebracht.
Verder meldt getuige dat hij een tijd later in de zomer bij Elburg nog ontvangen heeft van Henrick
Martensz een zwarte hengst die, volgens Henrick, van Bartolt was, die wilde dat Geert hem bracht
naar Johan Woltersz, om hem namens Bartolt te verkopen. Getuige bracht het paard naar Utrecht.
Nr. 148

FOLIO:

30

DATUM:

21 februari 1526

-Tussen Jacob Pauweltsz en zijn zuster.
Johan Rynckhouwer, priester, Geert Scroer, Achte van den Grave, Bele opde Rijt en Greete
Rynckhouwer getuigen dat zij lang buren zijn geweest van wijlen Pauwel Kystemaecker en diens
vrouw Alyt; Pauwel is ongeveer 7 of 8 jaar geleden overleden en zijn vrouw Alyt sinds kort. Getuigen
hebben niet gehoord dat Alyt haar kinderen hun vaders erfdeel heeft gegeven; zij weten niet of het
gebeurd is.
Geert Scroer getuig dat Jan Pauwelsz, de broer van wijlen Jacob, na hun vaders dood diens tabbert
bij Geert bracht om daar een palsrok van te maken, maar wijlen Alyt, de moeder van Jacob, heeft de
tabbert weer opgehaald omdat hij haar toebehoorde en zij wilde niet hebben dat wijlen Jan daar een
palsrok van liet maken.
Nr. 149

FOLIO:

30v

DATUM:

21 februari 1526

-Tussen Mette Wonders en Reyner Martenszoon de Jongste.
Hermen Jansz Backer getuigt dat hij tijdens de laatste kerstperiode gezien heeft dat Mette Wonders
de straat inging bij de Cellebroeders brug en dat Reyner Martenszoon tezelfdertijd langs de Burgel
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kwam vanaf de hoek waar Hermen Kystemaecker woont, richting Geertsstraat van den A. Toen Mette
vóór de paarden wilde oversteken ondanks de waarschuwing van Reyner, werd zij door de paarden
aangereden. Hermen meldt dat als zij terzijde was blijven staan toen Reyner Martenszoon riep, er
niets gebeurd zou zijn. Omdat Reyner van hoog naar laag reed, kon hij de wagen niet stilhouden.
Henrick Barniertsz getuigt dat hij niet gezien heeft hoe het ongeluk is gebeurd, hij heeft alleen
geholpen de vrouw weer op te tillen.
Nr. 150

FOLIO:

30v

DATUM:

23 februari 1526

-Tussen Johan Berentsz en Claes ten Toerne.
Wybrant Woltersz en Hans Kyrisz getuigen dat zij afgelopen herfst in Emden geweest zijn waar
schipper Johan Berentsz en Claes ten Toerne ook waren en zij hebben gehoord en gezien dat Claes
ten Toerne bij de waardin in de herberg kwam en zei dat Johan Berentsz haar 4 gulden voor kost en
inwoning zou geven; de waardin was daar tevreden mee en Claes ging weg.
Henrick Severijn getuigt dat Claes ten Toerne ’s morgens voor het afreizen bij schipper Johan
Berentsz kwam, waar ook getuige Henrick sliep, en hem zei dat hij met de waardin had afgesproken
dat zij 4 courante gulden zou krijgen; schipper Jan beloofde dit te betalen.
Hanske Kyrisz meldt verder dat hij naderhand gezien heeft dat schipper Johan de waardin namens
Claes heeft betaald.
Nr. 151

FOLIO

31

DATUM:

23 februari 1526

-Tussen Marriken Cellezuster en Anna Ketelboeters.
Heer Berent Cappelaen getuigt dat hij de biecht gehoord heeft van wijlen Peter van Collen en hem de
heilige sacramenten heeft toegediend en dat Peter in zijn biecht gezegd heeft wat zijn laatste wil was;
hij heeft publiekelijk in aanwezigheid van buren en anderen bekend dat zijn schoonzuster Anna nog
10 ph.g. moet krijgen van 25 stuiver de gulden en wat er verder nog overblijft, na het testament en het
kerkenrecht, is bestemd voor zijn nicht Marriken om daarmee naar het klooster te kunnen gaan of
daarmee haar levensonderhoud te kunnen betalen omdat zij een arm kind is.
Johan Schultynck en zijn vrouw Alyt, Johan Pottebacker, Geert Pottebacker, Marriken Lukener,
Femme van Groningen, zuster Celia Cellezuster, allen buren, getuigen dat zij dit ook gehoord hebben
van wijlen Peter en dit gebeurde voor toediening van het heilig oliesel; wijlen Peter verzocht Alyt om
zijn nicht Marriken te helpen in het klooster te komen.
Nr. 152

FOLIO:

31v

DATUM:

23 februari 1526

-Tussen Jacob van Appelen en Alyt Noyens.
Geertken Volckers, onze burgeres, getuigt dat zij en de stiefdochter van Jacob van Appelen ongeveer
zeven kwartalen geleden aan wijlen Alyt Noyen uit Harderwijk verkocht hebben een hoeveelheid spek
voor 18 hoornsgulden. Anderhalf jaar geleden was Geertken in Harderwijk bij Henrick, de weduwnaar
van Alyt en van hem heeft zij 9 hoornsgulden ontvangen; de andere helft die Jacob van Appelen
toekwam, bleef onbetaald.
Nr. 153

FOLIO:

31v

DATUM:

23 februari 1526

-Van Peter Evertsz en Johan ten Hoeve over de barge.
Geerloff Claesz getuigt dat hij ook een aandeel gehad heeft in de barge waar nu onenigheid over is
tussen Peter Evertsz en Johan ten Hoeve; toen Geerloff vroeg in de periode dat de barge bemand
werd wie het schip zou varen en wie er een aandeel in had, zeiden hem Hermen Spaerleer, Egbert
Robertsz, Peter Evertsz en mr Reyner, de andere reders, dat Johan ten Hoeve het schip zou varen en
daar een zestiende aandeel in had.
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Schipper mr Reyner getuigt dat hij ook een aandeel in de barge had en dat de andere reders zeiden
dat Johan ten Hoeve een zestiende aandeel had en het schip zou varen; de eerste reis zou zijn naar
Holland.
Nr. 154

FOLIO:

32

DATUM:

27 februari 1526

-Tussen Geerloff Backer en Johan Gerrytsz.
Albert Roloffsz, de waard, Gysbert Claesz en Henrick Martensz getuigen dat zij op afgelopen St.
Paulus bij Albert thuis geweest zijn, waar Geerloff Backer en Johan Gerrytsz opt Ceulvoet ook waren;
deze hadden woorden over een weerd die Geerloff van Johan gekocht had en waarvoor Geerloff een
andere verkocht had; er zou gezegd zijn dat de weerd niet was zoals Johan beloofd had. De weerd
was niet vrij en Johan kon hem dus ook niet zo opleveren.
Nr. 155

FOLIO:

32

DATUM:

2 maart 1526

-Tussen priester Bartolt Claesz en Cornelys Geertsz.
Greete Gerbrants getuigt dat zij omstreeks een jaar geleden nog woonde bij Cornelys Geertsz als
dienstmaagd en zij zag en hoorde dat hun gast priester Bartolt en Cornelys samen hun afrekening
maakten; om hoeveel het ging, weet zij niet, want ze liep heen en weer.
Bartolt van Bremen, priester, getuigt dat hij bij de afrekening was voor priester Bartolt Claesz als
ondersteuning, volgens een cedule geschreven door getuige; meer dan daarin vermeld staat weet hij
niet.
Henrick Hermensz, priester, getuigt dat hij zag dat priester Bartolt Claesz en Cornelys Geertsz, zijn
waard, hun afrekening maakten; omdat priester Henrick daarna wegging, weet hij niet hoe alles
afgelopen is.
Nr. 156

FOLIO:

32v

DATUM:

2 maart 1526

-Tussen Gheese Pelsers en Tymen van Voerst.
Henrick Wynkensz getuigt dat priester Ernst van Ysselmuyden hem heeft bekend dat hij in 1521 en
alle voorgaande jaren aan Tymen van Voerst betaald heeft 12½ gulden afkomstig van het officie op
het eerste missen altaar; in hetzelfde jaar 1521 hield hij 12½ schreckenberger in van de opgelegde
belastingen.
Albert van Beylen, Oedewijn Scroer en Claes Coster getuigen hetzelfde.
Nr. 157

FOLIO:

32v

DATUM:

2 maart 1526

-Van Dirick Blaeuwe en Weyme.
Albert Roelofsz getuigt dat hij een tijd geleden met Weyme Tripmaecker zat te praten en Dirick
Blaeuwe die dit hoorde, liet hem komen en vroeg hem waar zij over gesproken hadden. Albert
antwoordde dat ze gezegd had dat als Dirick Blaeuwe haar gereedschap weer terug gaf, zij hem zijn
zijden wambuis zou teruggeven. Getuige meldt dat er verder niets was en dat hij ook niets anders
weet.
Griete, de vrouw van Dirick Kystemaecker, getuigt dat zij op een ander ogenblik met Weyme
gesproken heeft en dat zij hetzelfde zei als wat Albert meldt in zijn getuigenis.
Nr. 158

FOLIO:

33

DATUM:

4 maart 1526

Johan van der Vecht getuigt dat hij zeer goed weet dat tijdens de afgelopen oorlog, toen de soldaten
in de Kuinre lagen om de tocht naar Friesland te maken, het klooster van St. Janskamp door de
bevelhebbers van onze genadige Heren gedwongen werd een som geld op te brengen en dat het
klooster daarvoor bepaalde lakens wilde leveren voor een bedrag van 300 of 400 gulden; de
bevelhebbers wilden de lakens niet hebben en deze bleven achter in de Kuinre. Naderhand hebben
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onze raadsvrienden van de bevelhebbers gehoord dat zij de lakens hadden aangenomen en in
handen gesteld van de bestuurder.
Nr. 159

FOLIO:

33

DATUM:

5 maart 1526

-Tussen Henrick Cuper en Jacob Croechken ttegen Gerryt Zoest.
Jacob Aertsz en Jan Dirixsz getuigen dat zij, toen het leger voor Sloten lag, in de Kuinre zijn geweest
bij de koster thuis, waar zij gezien hebben dat Gerryt van Zoest met de waard in de Lusepels speelde
en schuytkens nobels, keizerskronen en dergelijke geldstukken inzette. Het zat hem niet mee, hij
verloor een deel van het geld. Van wie het geld was en hoeveel geld het betrof, weten getuigen niet;
zij weten wel dat Gerryt gestuurd was en hoorde bij de maatschap van Henrick Cuper en Jacob
Croechken.
Nr. 160

FOLIO:

33

DATUM:

12 maart 1526

-Tussen Frerick Bierbisscop en Gyse van Bloxiel.
Frerick Theuwesz getuigt dat ongeveer twee maanden geleden Gyse van Blockziel bij hem kwam op
de brug en tegen hem zei dat daar Frerick Bierbisscop was met wie hij onenigheid had over hun schip;
hij vroeg of getuige naar hem toe wilde gaan en zeggen dat hij tevreden moest zijn omdat Gyse zo
snel van zijn eerste reis terug was, zodat hij, Frerick Bierbisscop, nog een reis met het karveel kon
maken. Toen getuige dat gedaan had, zei Frerick Bierbisscop hem dat hij tevreden was en getuige
bracht de boodschap over aan Gyse, die ook tevreden was.
Nr. 161

FOLIO:

33v

DATUM:

12 maart 1526

-Tussen Jan Zuyre en Johan Dodensz.
Claes Coepsz getuigt dat hij in 1524 omstreeks Petrus Banden ging wandelen achter de nieuwe muur,
tussen St. Catheryne en de Cellebroeders, met Johan Dodensz en Jan Zuyre, die onenigheid hadden
over een hofje buiten de Broederpoort, dat Johan Zuyre wilde verkopen aan Johan Dodensz en dat
betaald moest worden, als Johan Zuyre en zijn vrouw een kind hadden gekregen. Hij vroeg 60 gulden.
Tenslotte kozen partijen getuige Claesz als zegsman en deze stelde voor dat Jan Dodensz Johan
Zuyre 30 g.g. zou geven voor de hof en 2 hoornsgulden voor de wijnkoop, in mindering van de
koopsom. Hiermee waren beide partijen tevreden en de wijnkoop werd gedronken.
Johan Thonys getuigt dat hij geholpen heeft de wijnkoop te drinken, maar waar het over ging, weet hij
niet.
Nr. 162

FOLIO:

33v

DATUM:

12 maart 1526

-Van Bierbisscop.
Geert Baeck getuigt dat hij omstreeks St. Michael in de Gulden Hand geweest is, waar Gyse van
Bloxiel en Frerick Bierbisscop ook waren en spraken over het huren van Gyses schip; zij werden het
eens op de volgende voorwaarden: Frerick zou Gyse 7 gulden betalen en daarvoor zou Frerick tot St.
Catheryne voor de helft met het schip van Gyse varen; wat betreft reizen op of na St. Catheryne, wilde
Gyse niet ingaan.
Nr. 163

FOLIO:

34

DATUM:

12 maart 1526

-Tussen Alyt Muller en Joest van Haeck, cijnsmeester in Deventer.
Schipper mr Reyner, Roloff Wonder en Nenne Roede getuigen dat zij omstreeks St. Michael bij Alyt
Muller geweest zijn, waar zij gezien en gehoord hebben dat Joest van Haeck van haar 14 vaten
Hamburger bier kocht, het vat van 65 stuiver Hollands te betalen met Maria Lichtmis. Beide partijen
waren tevreden met de koop en dronken met getuigen de wijnkoop. Roloff meldt verder dat hij haar
het Hamburger bier geleverd had en dat Joest het bier van tevoren gekeurd had.
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Nr. 164

FOLIO:

34

DATUM:

12 maart 1526

Johan Glasemaecker, Kersken Gysen en Goesen de Wreede zijn voor ons verschenen en hebben
een handschrift laten zien getekend met een bepaald merkteken, waarin het volgende staat: [ ontbreekt]
Getuigen zeggen bij hun eedaflegging dat zij het handschrift kennen en aanwezig waren in 1522 op
vrijdag voor Driekoningen in Hoorn, waar zij hoorden dat schipper Johan Dirixsz uit Schagen(?) vroeg
aan getuige Kersken dit handschrift namens hem te schrijven omdat de schipper niet kon schrijven.
Daarna werd het voorgelezen en de schipper zette er zijn merkteken onder; getuigen melden dat zij
hier verder niets mee te maken hebben.
Nr. 165

FOLIO:

34v

DATUM:

12 maart 1526

-Tussen Wyllem Baertscherer en Dirick Baertscherer.
Wyllem Evertsz getuigt dat hij aanwezig is geweest toen Wyllem Baertscherer van mr Dirick ten Ziell
het huis huurde waar hij nu in woont; getuige Wyllem was een van de zegslieden en meldt dat mr
Dirick het huis voor drie jaar verhuurde aan mr Wyllem voor 12 g.g. per jaar; nu met Pasen zijn er
twee jaar voorbij. De laatste termijn mocht mr Wyllem betalen met meerdere kleine bedragen, zoals
het uitkwam. Mr Wyllem mocht het huis direct betrekken na het vertrek van mr Jacob en hoefde tot
Pasen geen huur te betalen, maar mr Jacob wel.
Nr. 166

FOLIO:

34v

DATUM:

12 maart 1526

-Van Johan van der Vechte.
Henrick van Lochem en Wyllem Vaeltken getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden voor de
brug geweest zijn, waar Johan van der Vechte en Geert Sandersz ook waren. Johan van der Vechte
zei dat hij graag een goede merrie had en dat hij daar wel een goede prijs voor wilde betalen. Geert
Sandersz antwoordde dat hij een goede merrie had die hij hem wel wilde verkopen. Johan vroeg
wanneer hij de merrie wilde brengen en Geert zei dat ze nog in Friesland stond en dat hij haar zo snel
mogelijk ging halen.
Nr. 167

FOLIO:

35

DATUM:

20 maart 1526

Mechtelt, de weduwe van Cleys van Urck, onze burgeres, heeft onder ede verklaard dat onze
genadige Heer de bisschop Philips van Bourgondie in 1522 hier lange tijd is geweest en dat zij toen bij
haar in huis gehad heeft gedurende 29 weken mr Frans Cobell, diens raadgever, die zij op haar
kosten heeft onderhouden en gehuisvest. Johannes, de keukenschrijver van onze genadige Heer,
heeft later geregeld dat Mechtelt hiervoor 14 ph.g. zou ontvangen, maar zij heeft gezworen dat zij
niets ontvangen heeft.
Nr. 168

FOLIO:

35

DATUM:

20 maart 1526

-Tussen Jan van Wesell en Peter Vleyshouwer.
Geert Jansz, scroer, getuigt dat een tijd geleden Johan van Wesell en Peter Vleyshouwer samen van
hem heel wat Hamburger bier gekocht hadden, waarvan elk de helft zou betalen. Peter beloofde
getuige Geert, boven zijn eigen deel, ook nog namens Jan 1 ph.g. te betalen die hij van hem had
gekregen; hoewel hij dit vaak had gezegd, is het niet gebeurd.
Mr Hans Bussenschut getuigt dat hij Peter voor die gulden gepand heeft en dat Peter heeft beloofd te
betalen.
Nr. 169

FOLIO:

35v

DATUM:

-Van het paard.
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Henrick van Voerst getuigt dat hij goed weet dat Egbert Verkencoep afgelopen winter een bruin ruintje
met een korte staart gehad heeft, staande op de Wilsumer Waard; de ruin is omstreeks Vastenavond
weggelopen en tot Wijhe gekomen, waar hij tegengehouden is. Hij weet zeker dat hij van Egbert
Verkencoep is, die hem vorig jaar al had en die hij had gekocht van Kersken Gysen.
Kersken Gysen getuigt hetzelfde. [ n.b. akte is doorgehaald ]
Nr. 170

FOLIO:

36

DATUM:

20 maart 1526

Henrick van Wye, Merten Rycolt en Jan Pouwelsz getuigen dat zij dinsdag voor Palmzondag op het
potschip van Goyken Henrixsz waren en hem hielpen; toen zij bij Veessen waren, kwam een jonge
man, Engbert van Bremen, met 5 of 6 boeren die beslag op het potschip legden voor 20 stuiver
Brabants vanwege schade die hen in Kampen was toegebracht door andere mensen. Goyken de
schipper zei dat hij niet wilde opdraaien voor de schuld van anderen. Zij gingen naar de herberg om
erover te praten, maar de schipper had bederfelijke goederen aan boord en er stond een goede wind,
dus de schipper wilde verder gaan, maar Engbert wilde hem niet laten gaan, voordat hij het geld had
ontvangen. De schipper heeft gedwongen betaald omdat de koopmansgoederen naar de markt
moesten. [ n.b. akte is doorgehaald ]
Nr. 171

FOLIO:

36v

DATUM:

5 april 1526

-Tussen Albert Jansz Vreese en Dirick Rammelman uit Deventer.
Meynart Louwensz en Thonys Draeck , potschippers en onze burgers, getuigen dat zij omstreeks acht
dagen voor Midvasten in Kampen ingehuurd waren door Albert Jansz Vreese om twee potschepen
met ‘ryvestengen’ [ stelen voor hooiharken ] te halen uit Hulsbergen en te brengen naar Leeuwarden in
Friesland; in Hulsbergen zouden zij een man uit Deventer vinden, Dirick Rammelman, die hen het
hout zou leveren en in hun potschepen zou laden. In Hulsbergen konden zij de man uit Deventer niet
vinden en evenmin zijn vertegenwoordiger en als Albert niet was gekomen, zou de reis tevergeefs zijn
geweest. Albert zei tegen de getuigen dat als Dirick niet komt, hij ook geen deel van de stengen krijgt,
maar dat hij dan alles zelf zou houden. Albert leverde zelf de ryvestengen waarmee de schippers naar
Leeuwarden voeren. Toen Albert daar de helft verkocht had, kwam Dirick die zijn deel van de
opbrengst wilde, wat Albert niet accepteerde.
Thonys getuigt verder dat hij ongeveer acht dagen tevoren, voordat het hout in Hulsbergen ingeladen
werd, namens Albert tegen Dirick moest zeggen dat hij naar Hulsbergen moest komen bij Albert; toen
Thonys in Deventer kwam zei de vrouw van Dirick dat hij niet thuis was. Zij vroeg Thonys tegen Albert
te zeggen dat hij moest doen wat het beste was.
Meynart meldt dat hij voor de inname van het hout een brief van Albert kreeg bestemd voor Dirick in
Deventer, maar Meynart deed het via een ander en of Dirick de brief gekregen heeft, weet hij niet.
Nr. 172

FOLIO:

37

DATUM:

9 april 1526

Berent Jansz, vroeger rentmeester in Hulsbergen en onze burger, getuigt dat hij ongeveer een maand
geleden, vóór Vastenavond, aanwezig was in Hulsbergen toen Albert Jansz Vreese het ‘ryvestengen’
hout kocht van de abt in Hulsbergen; tijdens zijn eedaflegging zei Berent dat Albert alleen het hout van
de abt kocht, er wordt gezegd dat er nog een andere koper was. Kort daarna is Berent in Deventer
gekomen bij Dirick Rammelman en Dirick vond het een probleem dat Albert dat hout gekocht had,
want ze hadden afgesproken half/half te doen. Berent heeft toen Albert en Dirick bijeen gebracht en
Albert deed de helft van het hout over aan Dirick en zei openlijk dat Dirick voor de helft zou
meebetalen aan het hout, het huren van schepen, het afleveren en de andere kosten; als Dirick dat
niet wilde, dan zou Albert alles alleen doen, maar Dirick was wel tevreden.
Nr. 173

FOLIO:

37

DATUM:

-Tussen Henrick Elegast en Gyse van Bloxiel.
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Cornelys Sasse, Jan Bloemen, Jacob Biel, Jelle Pelser en Jan van Oesterzee getuigen dat zij
afgelopen zondag op de Welle stonden en hoorden dat Gyse van Bloxiel aan Henrick Elegast verweet
dat hij de kont van zijn vrouw verhuurde voor geld.
Nr. 174

FOLIO:

37v

DATUM:

13 april 1526

-Tussen Henrick van Doetingen en Dirick Geertsz uit Wilsum.
Priester Evert van Hattem en Johan Kerckhoff, onze burger, getuigen onder ede dat zij met Dirick
Geertsz uit Wilsum op St. Clemensdag aanwezig zijn geweest bij Henrick van Doetingen thuis in
Kampen, waar Henrick iets te doen had met een man uit Wilsum, genoemd Dirick Henricksz, die van
Henrick het erf bij Wilsum huurde; tegen de avond toen Henrick en Dirick het eens waren over de
huur, begon Dirick Geertsz harde woorden te gebruiken tegen Henrick van Doetingen en zei o.a. dat
Henrick zijn hout had afgesneden en zich had gedragen als een dief en verrader. Henrick zei tegen de
aanwezigen als zijn reactie dat hij hen als getuige nam, omdat het over zijn lijf en eer gaat.
Nr. 175

FOLIO:

37v

DATUM:

12 april 1526

Johan Kruse getuigt dat hij in 1520 als rentmeester van Salland namens onze genadige Heer van
Utrecht en als rechter namens het hof van Ommen, recht heeft gesproken tussen Janneken Michiels
en de dochters van Arnoldus van den Berch, inzake een erf genoemd Hilbeldynck of Stapelmans
goed, gelegen in Ommen, waar Janne Michiels een kindsdeel van heeft. Er zijn drie rechtsdagen
gehouden en tenslotte is de zaak vanwege de dochters van Arnoldus in hoger beroep gekomen en
wacht op een uitspraak van de Heer van Utrecht in deze zaak, die nog hangende is. Getuige Johan
meldt verder dat niemand van beide partijen nog gerechtelijke onkosten heeft gehad in deze zaak,
want degene die in het ongelijk wordt gesteld is degene die betaalt. Getuige Johan heeft de verslagen
doorgelezen en daaruit blijkt niet dat Rotgar Sael voor hemzelf zelf of voor Lyse Ruters enige
onkosten gemaakt heeft.
Nr. 176

FOLIO:

38

DATUM:

16 april 1526

-Tussen Janne Vette, de vrouw van Hessel Claesz en Arent Claesz.
Francke Claesz getuigt dat Hessel Claesz en Arent Claesz enige tijd geleden samen een schip
gekocht hadden van Johan Mouwertsz, dat Arent een tijd lang voor beider behoefte had gevaren;
ongeveer een jaar geleden is Francke aanwezig geweest bij Geertken in de Witte Arent, waar
schipper Hessel en Arent Claesz samen de aankoop van het schip afrekenden en de gemaakte winst.
Toen het bedrag was uitgerekend, wilde Arent het schip voor hem alleen houden; hij zou schipper
Hessel 11 gulden geven en hij zou alle kosten van het schip voor zijn rekening nemen; er was ook een
pond groot betaald op het schip die Arent ten goede kwam.
Nr. 177

FOLIO:

38v

DATUM:

17 april 1526

Jan Valckener, onze burger, getuigt dat hij in de laatste oorlog tussen bisschop Philips van
Bourgondie en de hertog van Gelre in 1522, hoofdman was op de hulk die voor Genemuiden lag in
dienst van onze genadige Heer en dat hij in die tijd veel ijzerwerk heeft laten halen of zelf gehaald
heeft bij Hermen Smit, burger van Kampen, bestemd voor de hulk; getuige Jan is op 20 april 1522 met
Hermen Smit naar wijlen Albert Kruse, rentmeester van onze genadige Heer, gegaan en heeft hem
gemeld welk ijzerwerk de smid geleverd had voor de hulk. De rentmeester bevestigde dat onze
genadige Heer 45 hoornsgulden schuldig was aan de smid, wat door getuige Jan werd genoteerd in
zijn register. Daarna op 4 mei 1522 is getuige Johan aanwezig geweest en heeft gehoord en gezien
dat mr Hermen Haegen, raadsman van onze genadige Heer, in zijn hof ander ijzerwerk afrekende met
Hermen van andere oorlogsschepen en dat Hermen na dat afrekenen nog tegoed had 11 g.g. van 28
stuiver de gulden.
[ doorgehaald ] Hermen heeft onder ede verklaard dat hij van dit resterende bedrag niets heeft
ontvangen.

33

RAK inv.nr. 11

Nr. 178

FOLIO:

39

DATUM:

17 april 1526

-Van het gevecht tussen Gyse van Bloxziel en Elegast.
Cornelys Sasse getuigt dat hij op Beloken Pasen bij de kraan aanwezig is geweest toen Gyse van
Bloxziel en Henrick Elegast woorden met elkaar hadden; Cornelys heeft gezien dat Gyse twee maal
naar Henrick stak en hij zou hem verwond hebben als men hem niet had tegengehouden. Toen
Henrick Elegast dat zag zei hij: “moet ik mij verweren?” en wilde Gyse ook steken, maar beiden
werden tegengehouden, zodat niemand geraakt werd.
Johan van Oesterzee getuigt dat zij beiden hun messen getrokken hadden, naar elkaar staken, maar
wie begon, weet hij niet.
Nr. 179

FOLIO:

39

DATUM:

23 april 1526

-Tussen Gese Rensborch en Gysela Velicke.
Fije, de vrouw van Henrick Martensz en Lubbe Potschuivers getuigen dat zij in de afgelopen
Paasweek gehoord hebben in de stal van Gysela Velicke, waar Greete Rensborch een koe had staan,
dat Gysela en Greete woorden hadden met Gese, de moeder van Greete over hooi dat niet zo goed
zou zijn als verwacht. Tenslotte zei Gysela tegen Gese en Greete dat zij de stal uit moesten gaan en
noemde hen sletten; zij wilden de stal niet uitgaan omdat zij die gehuurd hadden. Gese zei weer tegen
Gysela dat het sletten waren die de paarse tabbert verdienden, waarop Gysela zei dat het een leugen
was omdat zij die tabbert van joffer van Hattem had gekregen. Gese zei weer dat als het geen paarse
was, dan een groene. Gysela nam toen een emmer water en goot die over Gese en Greete leeg.
Nr. 180

FOLIO:

39v

DATUM:

23 april 1526

-Van Henrick Elegast over de noodweer.
Rycolt Vreese getuigt dat hij gezien heeft dat Gyse van Bloxziel uit zijn schip sprong tegen Henrick
Elegast aan met een getrokken mes en zei dat hij niet weerbaar was; Henrick trok zijn mes en toen
Gyse dat zag hield hij zijn mes bij zich want Elegast had zijn mes niet voor niets getrokken en zou
hem doorstoken hebben. Ze staken wel naar elkaar maar raakten elkaar niet.
Nr. 181

FOLIO:

39v

DATUM:

23 april 1526

-Van mr Godtschalck.
Johan Thonys en Henrick van Mullem getuigen dat zij goed weten dat ongeveer 8 of 9 jaar geleden
Peter Vondelyng, lopende bode van de stad Deventer, als gevolmachtigde van een koopman van wie
getuigen de naam niet hebben onthouden, mr Godtschalck Godtsffrundt gerechtelijk aansprak voor
zeker buskruit dat wijlen Goesfrundt van Sneek, de vader van Godtschalck, schuldig zou zijn aan
genoemde koopman of waarvoor hij borg zou staan. Getuigen zijn aanwezig geweest hier in Kampen
en hebben gezien dat mr Godtschalck de gevolmachtigde Peter Vondelyng het buskruit betaalde en
tevreden stelde; hij gaf een bepaald bedrag, hoeveel het was weet getuige niet en getuige Henrick
meldt dat het slechte sneebergers waren.
Nr. 182

FOLIO:

40

DATUM:

27 april 1526

-Tussen Geertken Leene en Luytken Schoemaecker.
Lambert Schoemaecker en zijn vrouw Alyt Lamberts getuigen dat hun broer Luytken Schoemaecker
afgelopen Vastenavond van hen ontvangen heeft een bed, zoals zij het gekregen hebben uit de
erfenis van hun moeder; hij heeft het bed verkocht aan een vrouw genaamd Geertken Leene met wie
hij nu onenigheid heeft. Getuigen zullen het bed bekijken om te zien of er iets mis mee is, want Alyt
heeft gezegd dat er minder veren in zaten dan toen Luytken het bij hen uit huis haalde.
Nr. 183

FOLIO:

40

DATUM:

34
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-Tussen Johan Boyster en Jacob Jansz.
Jan Twent en Hermen Raven getuigen dat zij met St. Michael een jaar geleden in Kampen geweest
zijn bij Cornelys Geertsz, waar Johan Boyster en Jacob Jansz ook waren, die een brief bespraken
over roggerente. Zij konden het niet eens worden en vroegen aan genoemde getuigen om als
zegslieden een uitspraak te doen. Getuigen hebben bemiddeld en besloten dat Jan Boyster de brief
van de roggerente aan Jacob Jansz zou geven en zodra dit gebeurd was zou Jacob hem schuldig zijn
15 ph.g., de gulden van 25 stuiver, waarvan 1 ph.g. bestemd was voor het gelag.
Nr. 184

FOLIO:

40v

DATUM:

27 april 1526

-Tussen Dirick Wesseltsz en Jacob Dodensz.
Hermen Raven, Henrick Kuper en mr Wyllem Barbier getuigen dat zij drieën gevraagd zijn namens
Dirick Wesseltsz bij de onenigheid die Dirick had met Jacob Dodensz over de 100 gulden van het
schoutambt. Jacob wilde van Dirick iets in handen hebben voordat hij toestemming gaf Dirick de 100
gulden te geven, daarom beval Dirick de getuigen Jacob eerst 1 gulden te beloven en zij deden dat
om Jacob tevreden te stellen. Getuigen beslisten tenslotte dat Dirick Jacob zou geven 4 ph.g. van 25
stuiver Brabants de gulden.
Nr. 185

FOLIO:

40v

DATUM:

27 april 1526

-Tussen Claes Petersz en Gyse Poss.
Jan Twent, Johan Kerckhoff en Jan Boyster getuigen dat zij omstreeks afgelopen St. Pontius
aanwezig zijn geweest bij Baten thuis toen Gyse Poss het paard kocht van Claes Petersz, n.l. een
merrie met een rode bles. Gyse vroeg of het paard gebreken had en Claes zei dat hij de merrie zelf
maar moest bekijken. Zij werden het eens voor een bedrag van 7 gulden, van 25 stuiver Brabants de
gulden, en beide partijen waren daar tevreden mee.
Nr. 186

FOLIO:

41

DATUM:

30 april 1526

-Tussen Bartolt Jansz en Cornelys Geertsz.
Henrick op die Sluyse getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden enige koeien had opgesloten
toebehorende aan Cornelys Geertsz; ze stonden in de schuur van Henrick en toen is er een ander
rund binnen komen lopen dat van Bartolt Jansz was. Toen Cornelys Geertsz de apart gezette koeien
vrij liet, liep de andere koe mee en waar die gebleven is, weet getuige niet.
Henrick Caye getuigt dat hij zag dat Cornelys de koeien naar het veen dreef en dat de koe van Bartolt
erbij liep. Diezelfde dag vroeg Bartolt aan Henrick of hij zijn koe had gezien en deze antwoordde dat
de koe achter de zijne aan was gelopen.
Nr. 187

FOLIO:

41

DATUM:

30 april 1526

-Tussen Dirick van Hattem en Arent Grelle.
Henrick van Lochem en Arent Jansz Varwar getuigen dat zij afgelopen winter aanwezig zijn geweest
bij Jacob Coster toen Arent Grelle en Dirick van Hattem overlegden over de huur van het land in
Kamperveen. Getuigen hebben gehoord en gezien dat Arent Grelle en Dirick van Hattem het met
elkaar eens werden over de huur; Dirick gaf een vaan voor het gelag. Henrick zegt dat Dirick het land
huurde voor 13 pond, maar getuige Arent herinnert zich dat bedrag niet. Beide getuigen melden dat
men afsprak dat Dirick alle kosten zou dragen en niet Arent Grelle.
Nr. 188

FOLIO:

41v

DATUM:

1 mei 1526

-Tussen Hermen ten Apel en Albert Snoeck.
Berent Reynertsz en Goesen Thomasz getuigen dat zij ongeveer drie jaar geleden aanwezig zijn
geweest op de Vismarkt waar zij hoorden dat Hermen ten Apel en Albert Snoeck samen onenigheid
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hadden over twee Kamper landen die zij samen gehuurd hadden in het Haatland; de ene kamp was
niet zo goed als de andere, want die was afgegraasd en de koeien van Hermen stonden in het
slechtste land. Er werd besloten dat Hermen dit jaar de slechtste kamp zou houden en daarvoor zou
Albert hem 1 gulden van 25 stuivers Brabants geven; het jaar daarna zouden zij ruilen van land.
Nr. 189

FOLIO:

41v

DATUM:

1 mei 1526

-Tussen Johan Hermensz in Dronten en Cornelys Geertsz.
Eefse Michiels getuigt dat zij ongeveer vijf jaar geleden van Johan Hermensz in Dronten, wijlen Jacob
Geertsz en zijn zwager Albert gekocht heeft 12 voeder hooi, per voeder 23 stuiver Brabants, samen 6
g.g. van 28 stuiver Brabants de gulden. Nu ongeveer twee jaar geleden toen Jacob en Albert
gestorven waren, is Cornelys Geertsz bij Eefse gekomen en zei dat hij gemachtigd was het geld van
het hooi te ontvangen en beloofde haar na betaling te vrijwaren. Zij gaf hem de 6 gulden en
tegelijkertijd ontving hij van Eefse 15 gosseler die Eefse van Olst schuldig was.
Nr. 190

FOLIO:

42

DATUM:

1 mei 1526

-Tussen Ewolt Visscoper uit Deventer en Jacob Croechsz.
Jan Roese en Henrick Petersz, tremeker vissers, getuigen dat zij in de afgelopen vasten verkocht
hebben aan Ewolt Visscoper uit Deventer een partij vis voor een bedrag van 7 ph.g. van 25 stuiver
Brabants; na deze koop kwam Jacob Croechsz de herberg in en wilde ook een aandeel in de vis
hebben en Ewolt droeg hem de helft van de partij vis over. Bij aflevering van de vis, wilde Ewolt de
helft aan Jacob geven, maar deze wilde dat één van hen alles zou ontvangen en dat was Ewolt.
Berent Henrixsz kreeg in diezelfde tijd zijn vis geleverd en heeft ook gehoord wat er gezegd werd
tussen Ewolt en Jacob, n.l. dat Jacob de helft niet in ontvangst wilde nemen, maar dat een van hen
beiden alles zou ontvangen. Ewolt ontving alles.
Nr. 191

FOLIO:

42

DATUM:

1 mei 1526

Evert Arentsz getuigt dat Hermen ten Apel en Albert Snoeck van hem twee landen gehuurd hebben in
het Haatland op dezelfde manier als men huurt van de stad en Hermen zegt dat hij het hooi van het
land voor zijn molenpaarden wil hebben en hij weet ook dat Snoeck het andere land gebruikt.
Nr. 192

FOLIO:

42v

DATUM:

5 mei 1526

-Tussen Dirick Brouwer en Hans Valckener.
Peter en Reyner Draeger getuigen dat zij in de afgelopen oorlog toen onze genadige Heer nog hier
was, ettelijke vaten stuivers bier gehaald hebben uit het huis van Dirick Brouwer en gedragen naar het
huis van Hansken Valckener, maar hoeveel vaten dat waren, weten getuigen niet meer.
Nr. 193

FOLIO:

42v

DATUM:

7 april 1526

-Van Jan Olt.
Mr Johan Jacobsz Glasemaecker en Symon Bouwensz, onze burgers, getuigen dat zij Johan Olt, ook
onze burger en toner van deze brief, langer dan twaalf jaar goed kennen; zij weten dus goed dat
Johan geen huis, haard, schip of rente heeft en in deze stad geen belasting heeft betaald, dat hij zijn
brood smartelijk moet verdienen door zich bij andere schippers te verhuren en op de IJssel te zeilen
en ieder werk aan te pakken. Hij is altijd beschouwd als een arme man.
Nr. 194

FOLIO:

43

DATUM:

11 mei 1526

-Van Johan, de dienaar van Lubbert van Keppel en Albert Roloffsz.
Wycher Swarte getuigt dat hij afgelopen zondagavond omstreeks 6 uur gezien heeft dat er een grote
oproer was ontstaan onder de melkmeisjes en dat er gezegd werd dat die van Hattem de koeien wilde
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weghalen; er werd ook gezegd dat Johan, de dienaar van Lubbert van Kessel, het tumult zou hebben
veroorzaakt. Wycher zag wel dat Johan en Albert Roloffsz onenigheid hadden, maar hij weet niet
waar het over ging.
Styne Swartkens getuigt dat Johan bij haar huis stond en dat de melkmeisjes voor haar deur kwamen
en zeiden dat Johan de oproer had veroorzaakt. Albert Roloffsz zei hetzelfde; meer heeft zij niet
gezien.
Engele Swartkens getuigt dat zij niets gehoord of gezien heeft, zij zat binnen.
Mechtelt Coelvoet getuigt dat zij ook gehoord heeft dat Albert tegen Johan zei dat hij de oproer had
veroorzaakt; verder heeft zij niets gehoord.
Nr. 195

FOLIO:

43

DATUM:

11 mei 1526

-Tussen Jacob van Graess en de weduwe van Johan Droochscheer.
Thys van Heelen getuigt dat hij in de afgelopen oorlog van Jacob van Graess een paar mouwen in zijn
wambuis heeft gekocht, gemaakt van zwart saardoek en hij zei dat Johan Droochscheer, de
hoofdman, dit zou betalen. Jacob was hier niet tevreden mee en wilde de hoofdman zelf spreken;
Thys bracht de hoofdman naar Jacob die met hem afsprak en beloofde hem te betalen.
Nr. 196

FOLIO:

43v

DATUM:

11 mei 1526

-Tussen Albert Roloffsz en Johan de dienaar van Lubbert van Keppel.
Kersken Gysen en Femme Goesens getuigen dat zij ook op straat waren toen de oproer onder de
melkmeisjes ontstond en dat zij niet gehoord hebben dat Albert Roloffsz ook maar iets gezegd heeft
tegen de gerechtsdienaar uit Oldebroek.
Nr. 197

FOLIO:

43v

DATUM:

13 mei 1526

-Tussen Johan, de knecht van Jan van Gelre en Johan van Gelre.
Jacob Coertsz getuigt dat Johan van Gelre, timmerman, hem ruim drie jaar van dienst is geweest en
dat zijn knecht Johan meestal bij hem was, maar Johan van Gelre was altijd degene die het werk
aannam. Wat hij zijn knecht beloofd heeft weet getuige niet. Jacob heeft Johan van Gelre wel betaald.
Johan Cloetynck getuigt dat Johan van Gelre het huis waarin hij woont, van een dak heeft voorzien,
waarbij knecht Jan hem hielp; maar Johan van Gelre was degene die het werk had aangenomen.
Getuige Jan heeft hem ook betaald; hoe de verhouding is tussen Johan en zijn knecht weet getuige
niet.
Nr. 198

FOLIO:

44

DATUM:

13 mei 1526

-Tussen Jacob van Graess en de weduwe van Johan Droochscheer.
Johan van Doesborch getuigt dat hij in de afgelopen oorlog ook op het oorlogsschip lag en dat hij bij
Jacob van Graess een broek en een wambuis gehaald heeft voor 2 g.g. van 30 stuiver Brabants de
gulden. Omdat Jacob hem die niet mee wilde geven, heeft getuige Johan de hoofdman, wijlen Johan
Droochscheer, naar Jacob gebracht en deze heeft beloofd het bedrag te betalen en borg te staan.
Nr. 199

FOLIO:

44

DATUM:

13 mei 1526

-Tussen Evert van den Vene en Dirick Gosensz.
Arent van der Heyde, Johan Tymensz en Geertken Wachter getuigen dat zij ongeveer acht dagen
geleden aanwezig waren bij Johan Wachter, waar zij gehoord hebben dat Evert van den Vene en
Dirick Gosensz samen woorden hadden; Dirick zei o.a. dat Evert niet moest denken dat hij méér was
dan hij. Evert wilde zich hierover beklagen maar Dirick zei dat hij de pest kon krijgen.
Nr. 200

FOLIO:

44

DATUM:
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-Tussen Cornelys Geertsz uit Texel en Diricken Bienes uit Texel.
Johan Olt en Jan van Wyringen getuigen dat zij omstreeks St. Andries 1525 bij Cornelys Geertsz uit
Texel geroepen zijn hier in Kampen: Cornelys toonde hen twee vaten aal en omdat deze erg stonken
wilde hij dat getuigen de aal zouden zouten. Toen zij de aal uit het vat haalden bleek alles bedorven te
zijn en geen koopmans goed; zij wilden er niets mee te maken hebben. Op dringend verzoek van
Cornelys hebben getuigen de aal eruit gehaald, afgespoeld en opnieuw gezouten. De aal was zo
bedorven dat het niets hielp.
Nr. 201

FOLIO:

44v

DATUM:

14 mei 1526

-Tussen Marriken van Nymwegen en Anna Bontwarcker.
Henrick ten Watten getuigt dat Marriken en Greete van Nymwegen in de afgelopen vasten bepaalde
veren hadden gekocht van Anna Bontwarcker; de dochter van Anna kwam bij getuige Henrick en
omdat ze samen in de herberg logeerden vroeg ze waar de vrouwen waren die de veren van haar
moeder gekocht hadden. Henrick zei dat ze naar Elburg waren gereisd en vroeg haar waarom ze dat
wilde weten. De dochter zei dat haar moeder de veren wel verkocht had, maar ze niet wilde leveren en
ze zelf wilde houden, omdat ze te goedkoop waren weggegaan. Toen de vrouwen terug waren uit
Elburg, heeft Anna desalniettemin de veren geleverd aan Henrick in de wagen, maar tegen Henricks
wil in heeft zij de veren weer teruggenomen en ze naar Amsterdam gebracht.
Nr. 202

FOLIO:

45

DATUM:

14 mei 1526

-Tussen Johan Pael en Egbert Pigge.
Geert Borgertsz en Johan van der Vecht getuigen dat een tijd geleden Johan Pael en Egbert Pigge
samen onenigheid hadden over 470 Riga mark, 1 hoornsgulden de mark, die Egbert schuldig was aan
Johan en in het stadsboek had laten noteren. In 1524 of 25 zijn getuigen bezig geweest het probleem
in der minne op te lossen tussen de partijen en na veel gepraat werd er afgesproken dat Arent Pigge,
wijlen de vader van Egbert, beloofde t.b.v. Johan Pael 10 g.g. per jaar te betalen, gevestigd op een
stuk land in Mastenbroek en hij beloofde verder, als er problemen zouden komen met deze rente, dat
hij hem een betere vestenis zou bieden.
Roloff Alpherdynck getuigt dat hij er ook bij is geweest en hij herinnert zich dat Arent Pigge beloofde
aan Johan Pael een rente te betalen van 10 g.g. per jaar, gevestigd op een stuk land in Mastenbroek,
voor de schuld die zijn zoon Egbert had aan Johan en deze schuld te alle tijden af te lossen met 20
penningen tegen 1. Arent beloofde ook Johan, zo nodig, een betere vestenis te geven.
Nr. 203

FOLIO:

45v

DATUM:

25 mei 1526

-Tussen Hermen ten Apell en Albert Snoeck.
Peter Tymensz en Foppe Vechters getuigen dat zij verleden jaar in de vasten een stuk grond op het
Haatland hadden dat Albert Snoeck liet bewerken en dat zij beiden hoorden toen zij het laatste
bewerkt hadden, namelijk op Witte Donderdag in de goede week, dat er ’s nachts zes paarden liepen
in het achterste land, dat door Hermen ten Apell gebruikt werd; zij meldden dat terzelfdertijd ook
andere paarden in dat stuk land graasden. Foppe weet niet aan wie ze toebehoren, maar Peter zegt
dat Hermen ten Apell de eigenaar is. De paarden hebber er niet langer dan een nacht gestaan.
Nr. 204

FOLIO:

45v

DATUM:

29 mei 1526

Mr Henrick Buest, presbyter, Gysbert van Leuwen en Gheert van Ingen getuigen dat Truyde van Olst,
weduwe van Dirick van Olst, en Johanna Gelmersdr samen onenigheid hebben over een
achterstallige rente van vele jaren, n.l. 13 g.g. per jaar en over de waarde van de gulden. Getuigen
zijn door Truyde verzocht, in Kampen voor onze genadige Heer van Utrecht, bisschop Philips van
Bourgondie en zijn Raad, aanwezig geweest en daar werd bemiddeling voorgesteld door twee
mannen voor iedere partij. Truyde koos mr Henrick Buest en Geert van Ingen en Johanna koos
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Henrick Haegen en Wyllem Sloet. Na enige tijd werden de moetsoenslui gevraagd hun uitspraak te
doen, in 1521, en toen ze bijeen waren wilde Johanna met haar familie en moetsoenlui niets weten
over achterstallige rente, zij wilde wel betalen en eventueel betere onderpanden geven, maar dat
wilden Truyde met haar familie niet accepteren. Er gebeurde dus niets en de bijeenkomst was
tevergeefs.
Nr. 205

FOLIO:

46

DATUM:

30 mei 1526

-Tussen Johan van Ossenbrugge en Wyllem de Vulre.
Peter de Goyer en Johan Noyse getuigen dat zij ongeveer 6 of 7 dagen geleden bij Johan van
Ossenbrugge zijn geweest, waar zij gevraagd werden om te horen van een man uit Zwolle wat hij te
zeggen had over de kalveren. Hij zei dat hij een jaar geleden van Wyllem Vulre twee kalveren had
gekocht die hij had uitbesteed aan Albert van Lochem in Mastenbroek. Dirick van Veesen en Dirick
Voegel hadden daar twee kalveren weggehaald, waarvan ze beweerden dat ze van hen waren. Toen
de man uit Zwolle dit hoorde, was hij naar Wyllem gegaan om te vragen hoe hij aan de kalveren was
gekomen die de twee anderen hadden weggehaald. De vrouw van Wyllem gaf de man uit Zwolle toen
een rok [ bovenkleding ] en zei dat hij die mocht houden en dat hij over de kalveren maar niet meer
moest praten.
Nr. 206

FOLIO:

46v

DATUM:

25 mei 1526

Geerloff Backer, Engbert van Hardenberch en Johan Vreese getuigen dat zij afgelopen winter achterin
het huis van Geerloff Claesz, in de Witte Helm, op de gerechtsdag van Arent Reynertsz tegen het
klooster van Clarenwaeter geweest zijn, waar het ging over de betaling van 25 gulden door Arent
Reynertsz aan het klooster vanwege achterstallige pacht namens Warner van Lennip; verder werd
beslist dat Arent weer zou ontvangen van het klooster 25 g.g. voor niet ontvangen rente voor het
gebruik door het klooster van zijn goederen.
Ook was er onenigheid tussen het klooster en Walys Reynertsz over nieuwe kleding, waarvan hij zei
dat hij die bij de koop zou ontvangen. Getuigen en raadgevers vonden dat het klooster Walys moest
betalen voor de kleding en het gemiste geld 5 g.g. van 30 stuiver Brabants de gulden. Verder hadden
de getuigen iets op te merken over de 40 gulden, waar het klooster een onderpand voor heeft ingezet.
Geert Borgertsz zei dat Arent het klooster wel mocht lastig vallen omdat zij hem moesten betalen en
Lubbe aanspreken omdat zij borg was. En Lubbe zou hem dan weer aanspreken, omdat Arent het
geld ontving. Arent reageerde en zei dat Lubbe daartoe het recht had, want hij had 50 gulden
ontvangen van Lubbe vanwege zijn zwager, die hem bij diens huwelijk beloofd waren door hun broer
Walys en zij heeft ze mij gegeven namens Walys; er is verder niets beloofd.
Nr. 207

FOLIO:

47

DATUM:

1 juni 1526

-Tussen Arent Reynertsz en Walys.
Jan Rijnvisch getuigt dat hij een tijd geleden aanwezig was in de Zilveren Helm toen Walys en Arent
Reynertsz de afrekening maakten met de proost van Clarenwater van een stuk land dat de proost van
Walys had gekocht; omdat toen veel posten werden afgerekend, bleek dat die van 60 gulden nog niet
afgerekend was, waarvoor het huis van Henrick van Mullem als onderpand werd gebruikt. Hij meldt
dat hij toen ook hoorde dat Arent Reynertsz dit pand niet wilde accepteren; hoe dit afgelopen is, weet
getuige niet.
Jacob Doedensz getuigt hetzelfde.
Nr. 208

FOLIO:

47v

DATUM:

1 juni 1526

-Tussen Geert Brouwer en Henrick Berentsz Nyemeyer.
Jan van den Bergh, korenmeter, getuigt dat hij ongeveer vier jaar geleden een partij gerst gemeten
heeft die Henrick Berentsz verkocht had aan Geert Brouwer; hij mat toen 1½ last gerst min 1½ of 2
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schepel, wat hij met krijt op de wand schreef. Hij meldt verder dat hij omstreeks afgelopen vasten voor
Gheert Brouwer nog een last gerst namens Henrick Berentsz gemeten heeft; meer weet hij niet.
Berent, de zoon van Henrick Berentsz, getuigt dat hij ongeveer vier jaar gelden in de vasten voor
Gheert Brouwer persoonlijk gemeten heeft op diens zolder een ½ last gerst en hij meldt verder dat hij
eerst 2 schepel tekort had genoteerd en dat daarom Henrick Berentsz, de vader, alles opnieuw ging
meten en constateerde dat de halve last wel in orde was.
Nr. 209

FOLIO:

47v

DATUM:

1 juni 1526

-Van mr Heyman Brant en Gerardus Cost.
Johan Hugentsz en Alyt Huge, zijn zuster, naaste familie van vaderszijde van de nagelaten kinderen
van wijlen Jans ten Dalen, hebben gerechtelijk bekend dat zij namens genoemde kinderen wel
tevreden zijn met de uitspraak van de Raad en de vrijwaring, gedaan in het erfhuis door mr Heyman
Brant, van de 4 gulden, de gulden van 2 hoornsgulden, per jaar gevestigd op de oude weerd bij het
huis van Jelis Cremer en de andere goederen, vermeld in de verwin brief, en accepteren de verkoop
die de weduwe van Johan ten Dale heeft gedaan aan Gerardus Cost van de 4 gulden van de weerd.
En mocht er nog sprake zijn van rente, dan bespreken zij dat nog namens de kinderen. Als mombers
over de kinderen hebben zij gekozen Albert Lambertsz en Johan Schoemaecker.
Nr. 210

FOLIO:

48

DATUM:

1 juni 1526

Henrick van Steenre, Claes Kerskens en Wyllem Brant getuigen dat zij ongeveer 5 of 6 dagen geleden
aanwezig zijn geweest toen mr Heyman Brant en Gerardus Cost op vriendschappelijke wijze hun
afrekeningen met elkaar maakten; zij hoorden o.a. dat Gerardus Cost zei dat mr Heyman hen niet
lastig moest vallen om de 16 gulden van Goert Claesz, want hij zou nooit de rente van mr Heyman .
kopen. Mr Heyman heeft hem hiermee achtervolgd en nu deed hij hetzelfde bij mr. Heyman.
Johan Diricksz getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden, toen de Raad het verzoek van Gerardus
Cost, gevolmachtigde van Goert Claesz, had afgewezen over de vier jaar pacht van 4 gulden per jaar,
hoorde dat Gerardus toen dreigde en zei dat hij mr Heyman, secretaris, zou achtervolgen want hij
zorgde wel erg goed voor zich zelf.
Nr. 211

FOLIO:

48v

DATUM:

4 juni 1526

Warner Robertsz en Jacob van Graess getuigen dat zij, toen Johan Wegge op sterven lag, kort voor
zijn dood bij hem thuis geweest zijn en dat Warner hem toen vroeg of er iets gedaan moest worden en
of hij schulden had; wijlen Johan antwoordde dat hij van schulden niets af wist.
Nr. 212

FOLIO:

48v

DATUM:

4 juni 1526

Johan Rijnvisch getuigt dat hij namens Arent Reynertsz aanwezig was op de dag dat deze voor het
gerecht stond tegen het klooster van Clarenwaeter en dat hij voor de 60 gulden, die gevestigd zijn op
het huis van Lubbe inde Swaen, geen regeling heeft getroffen met de overlui want er waren geen
overlui. Hij meldt verder dat hij de moetsoen niet in het stadsboek heeft laten noteren.
Jacob Dodensz getuigt dat hij niet geweest is op de rechtsdag van Arent Reynertsz tegen het klooster
van Clarenwaeter, dat de 60 gulden niet geregeld zijn met de overlui, want die waren er niet en dat hij
de moetsoen niet in het stadsboek heeft laten optekenen.
Genoemde Johan en Jacob getuigen verder samen dat zij, op de dag van de vriendschappelijke
bijeenkomst in de Zilveren Helm, gehoord hebben dat Arent Reynertsz zei dat hij van Henrick van
Mullem en diens vrouw Lubbe de 60 gulden ontvangen had en daarvan 50 gulden aan zijn zwager
Johan Vreese en 10 gulden aan zijn broer Walys had gegeven.
Nr. 213

FOLIO:

49

DATUM:
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-Tussen Claes Symonsz en Hermen Witte.
Johan Backer, Geert van Coesfelt, Alyt Sasse en Lysbet Stellynx getuigen dat zij in de afgelopen
vasten aanwezig zijn geweest bij wijlen Greete Schonenberch toen zij op sterven lag en zij hebben
toen gehoord en gezien dat zij bij leven gaf aan Claes Symonsz een vrouwen overjas om daarmee te
doen wat hij wilde; dit gebeurde voordat zij de laatste sacramenten kreeg.
Alyt Sasse en Geertruydt Godtschalck getuigen dat priester Aelt Wyllemsz zelf aan wijlen Greete
vroeg de jas aan de vrouw van Claes te geven. Gerbrich van Loenen was er ook wel tevreden mee en
priester Aelt en Gerbrich zeiden dat zij het de vrouw van Claes wilden schadeloosstellen.
Nr. 214

FOLIO:

49

DATUM:

6 juni 1526

-Tussen Johan Timmerman, de zwager van Hardenberch en schipper Sywart.
Rycolt Timmerman en zijn knecht Dirick Henrixsz getuigen dat zij omstreeks Maria Lichtmis bij Rycolt
in de schuur geweest zijn, waar schipper Sywart en Johan Timmerman ook waren en getuigen hebben
daar gehoord dat schipper Sywart Jan Timmerman aannam om met hem te varen naar Greifswald of
naar Mesonde voor 9 koopmansgulden en een ½ last laadruimte. En als hij nog verder met Sywart
meeging, zou hij het loon aanpassen.
Nr. 215

FOLIO:

49v

DATUM:

6 juni 1526

-Van Hermen, de zoon van Hessel Claesz.
Mr Albert van der Lelien en Jan Gheertsz uit Keulen getuigen bij hun eedaflegging dat zij Hermen, de
zoon van Hessel Claesz uit Kampen, die nu een barbiersgezel is, goed kennen en dat hij goede
eerlijke ouders heeft, Hessel Claesz zijn vader en Johanna Vette zijn moeder, en zijn vrouw van
goeden huize; zij weten goed dat Hermen Hesselsz hier in Kampen bij mr Wyllem Bouwensz, de
barbier, het vak geleerd heeft en bij hem heeft gewoond en in vriendschap van hem is weggegaan.
Mr Wyllem Bouwensz, barbier, heeft onder ede verklaard dat Hermen Hesselsz van hem het vak heeft
geleerd, bij hem heeft gewoond en in goede verstandhouding is vertrokken. [ akte is doorgehaald ]
Nr. 216

FOLIO:

49v

DATUM:

11 juni 1526

-Van het gevecht van de vier metselaars uit Amsterdam.
Jan Thonisz Hollander en Steven de stadsdienaar getuigen dat zij gisteren, zondag, samen zaten te
drinken bij Johan Thonisz en dat daar toen vier metselaars uit Amsterdam kwamen, die al aardig wat
hadden gedronken. Zij bestelden een kan bier en begonnen intussen met elkaar te harrewarren en te
schelden; tenslotte stonden zij op, de een met een stok, de ander met een mes, de derde en vierde
met stenen en sloegen, stootten en gooiden naar elkaar, sloegen op de deuren en wierpen met
kannen en gingen tekeer alsof ze de stad hadden ingenomen. Getuigen hebben niet gezien of er
iemand gewond was, maar Jan, de waard, zag dat er één bloed aan zijn hand had, omdat het mes uit
zijn hand was getrokken.
Nr. 217

FOLIO:

50

DATUM:

12 juni 1526

Johan Brandenborch, ongeveer 14 jaar oud, getuigt onder ede dat hij gisterenavond tegenover het
huis van Lamme Croeser zat te naaien aan zijn meesters tafel en zag dat drie zigeuner vrouwen met
een klein zigeuner meisje voor het huis van Lamme stonden en dat daarbinnen een meisje zat te
naaien; de vreemde vrouwen duwden de deur open en gingen voor het meisje staan en wezen naar
het spek aan de balken; het zigeuner meisje pakte een doek van de stoel en verborg deze onder haar
mantel en ging naar de deur, gevolgd door de twee vrouwen. De derde bleef in het huis staan en
wees naar het spek en het kleine meisje verstopte de doek onder haar mantel, waar het eerst
bovenuit stak, zodat getuige Johan het kon zien.
Nr. 218

FOLIO:

50v

DATUM:

41

13 juni 1526

RAK inv.nr. 11

Lysken Herberts, onze burgeres, getuigt dat afgelopen zaterdag een zigeuner vrouw een koperen pot
uit haar huis heeft gestolen; zij liep de vrouw achterna en dwong haar de pot terug te geven.Clara
Jonckers getuigt dat een zigeuner vrouw afgelopen maandag 1½ el of 5½ vierendeel laken uit haar
huis heeft gestolen; zij achtervolgde de vrouw tot in IJsselmuiden waar een zigeuner man haar het
laken weer terug gaf.
Nr. 219

FOLIO:

50v

DATUM:

13 juni 1526

Johan Wachter getuigt dat hij gezien heeft dat een van de zigeuners ongeveer vier dagen geleden in
het huis van Otto Stegeman was en daar een rol laken had gepakt. Het meisje dat in huis was riep
Johan te hulp, die hem het laken weer afpakte. Er was nog een andere zigeuner in het huisje, met een
rode baret, die had ook iets onder zijn mantel verstopt, waarmee hij het huis uitliep. Wat het was, weet
getuige niet.
Nr. 220

FOLIO:

50v

DATUM:

13 juni 1526

-Tussen Thonys Backer en Engbert Melisz.
Dirck Tripmaecker en Frederick Theusz getuigen dat zij met Beloken Pasen aanwezig zijn geweest en
een uitspraak hebben gedaan toen Engbert Melisz en Thonys Backer onenigheid hadden over de
huishuur en de vrouw van Thonys naar Utrecht wilde reizen omdat zij nog geld tegoed had van wijlen
bisschop Philips. Als zij daar geld kregen, konden zij Engbert de achterstallige huur betalen. De 6
gulden die Thonys allang schuldig was aan Engbert zouden betaald worden. Voor de huurbetaling
stond Engbert toe dat de vrouw van Thonys afreisde om geld te vragen.
Nr. 221

FOLIO:

51

DATUM:

13 juni 1526

-Van de vrouw van Luytgen de Wilde, over het doek, tegen Louwe Brouwer.
Lutgert de vrouw van Fokke van Franeker, getuigt dat op dinsdag na Pasen de vrouw van Louwe
Brouwer haar aansprak voor hun deur en zei dat zij van een vrouw uit Genemuiden, Goelandt van
Nywegen, vier stukken doek in huis had en dat Goelandt haar daarvoor 25 gulden schuldig was; ze
zei dat ze wel wilde dat Goelandt bij haar kwam om haar doek te verkopen, want ze had 15 el
geschoren, waarvoor zij 3 gulden had moeten betalen voor het weven.
Nr. 222

FOLIO:

51

DATUM:

15 juni 1526

-Tussen Tyde Clinge en Geertruydt van Rees.
Henrica Ygerman getuigt dat zij gisterenmiddag op het plaatsje van Tyde Clinge was, waar Tyde en
Geertruydt van Reess ook waren en onenigheid hadden over de muur tussen hun beider woning.
Getuige Henrica heeft gezien en gehoord dat Geertruydt tenslotte zei dat ze met 3ph.g. genoegen zou
nemen en Tyde beloofde dit te betalen. Toen Geertruydt dit hoorde zei ze dat het niet verstandig was,
je bent al dronken, we zullen wel zien.
Nr. 223

FOLIO:

51v

DATUM:

16 juni 1526

-Van Arent van Venloe.
Laurens Wyllemsz getuigt dat hij afgelopen maandag achter zijn meesters raam zat te naaien recht
tegenover het huis van Lamme Croeser, toen de kinderen riepen dat de zigeuners kwamen; Laurens
zag dat de vrouwen Lammes huis binnen gingen en naar het spek wezen; er kwam ook nog een
meisje bij dat een stuk doek greep van de stoel en onder haar mantel verborg en naar buiten liep; zij
gaf het aan een van de zigeuner vrouwen. Die vrouw kon de doek niet goed onder haar mantel
krijgen, er stak een stuk uit. Lamme Croeser wist niet dat de doek daar lag en miste hem dus niet
totdat Arent van Venloe kwam die de doek daar had neergelegd.
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Nr. 224

FOLIO:

51v

DATUM:

16 juni 1526

-Van de St. Nicolaaskerk.
Dirick de Beste, kapelaan en Claes Coster getuigen dat zij met het Heilig Oliesel bij Gese, de vrouw
van Hermen Huysman, geweest zijn toen zij ziek was; zij maakte in aanwezigheid van getuigen en
buren haar testament voordat zij het sacrament ontving. In haar testament, dat priester Dirick
opschreef, stond o.a. dat zij de St. Nicolaaskerk en de St. Brigittenkerk haar beste kleren gaf, op de
belt [ Pesthuis ] een bed, aan de huis-armen 1 g.g., de observanten 1 vat goed bier, de kapelaan 1 g.g.
en een joffer in het St. Bregittenklooster 1 hoornsgulden. Gese was goed bij haar verstand en
Hermen, haar man, was erbij aanwezig en bracht er niets tegenin.
Nr. 225

FOLIO:

52

DATUM:

21 juni 1526

-Tussen Johan Thonysz en Berent Wenemersz.
Goesen Holtzaeger en Johan Kreyvanger getuigen dat zijn ongeveer veertien dagen geleden
aanwezig waren op de stijger voor het Tolhuis waar zij hoorden dat Johan Thonysz en Berent
Wenemersz onenigheid hadden over de betaling van een bepaald bedrag. Zij gingen verder op het
Tolhuis en namen de getuigen mee. Johan vroeg aan Berent over welk geld het eigenlijk ging, het
betrof geld dat Berent aan Johan betaald zou hebben. Berent zei dat hij hem 8 snaphanen gegeven
had en verder nog 1 kroon, alles bij elkaar 2 gulden min 3½ stuiver Brabants. Er werd berekend dat
Berent Johan niet meer dan 4 gulden min 4 stuiver Brabants betaald had.

Nr. 226

FOLIO:

52

DATUM:

22 juni 1526

Wyllem Haegen, kannengieter en onze burger, getuigt dat ongeveer 25 jaar geleden toen zijn vader
Arent Haegen gestorven was, hij met zijn andere broers en zusters de erfscheiding van de nagelaten
goederen regelde en dat zij toen goed gevonden hebben dat wijlen priester Peter Haegen en diens
zuster Beele in het huis van hun ouders in Arnhem bleven wonen en de broers en zusters schonken
hen de overwaarde zodat zij vrijelijk over het huis konden beschikken. Ongeveer drie jaar later stierf
priester Peter en hij had zijn deel van de overwaarde aan zijn zuster gegeven. Deze schenking
waarmee getuige Wyllem en priester Gerrit Haegen en Wyllem Haege, zijn broers en Hermen van
Beynem hun zwager, tevreden waren, was er de oorzaak van dat Beele de gehele overwaarde van
het huis bezat en ermee kon doen wat zij wilde.
Nr. 227

FOLIO:

52v

DATUM:

22 juni 1526

Johan van Dorsten en Alyt zijn vrouw getuigen dat zij voor hen en hun erfgenamen verkocht hebben
aan Geert van Hengelen 3 h.p. per jaar, betaalbaar met Pasen m.i.v. 1527, gevestigd op het huis en
erf van Johan en Alyt in de Hagen, Oudestraat tussen Gese van Deventer en mr Peter Rijnvisch,
strekkend aan de achterzijde tot aan Johan Muller. De eerste tins af te lossen met 20 penningen
tegen1 en volle rente.
Wyllem van Hengelen heeft genoemde mensen het huis in kwestie verkocht als een vrij huis.
Nr. 228

FOLIO:

52v

DATUM:

27 juni 1526

-Tussen Johan Thonysz en Johan van Urck.
Jan Rijnvisch en Wybrant Woltersz getuigen dat zij, omdat Johan van Urck en Johan Thonysz
onenigheid hadden over 3 mud mout en 27 vaten bier, bemiddeld hebben in het conflic: Wybrant
namens Johan Thonysz en Jan Rijnvisch namens Johan van Urck. Zij hebben ongeveer veertien
dagen geleden een uitspraak gedaan, n.l. dat Johan van Urck de mout zou betalen met 19 stuiver
Brabants per mud en Johan Thonysz zou het bier betalen met 17 stuiver Brabants en 1 oord het vat.
Wybrant meldt dat Johan Thonysz hem dit beloofd had en Johan Rijnvisch meldt dat Johan van Urck
hier ook wel tevreden mee was; beiden accepteerden de uitspraak.
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Nr. 229

FOLIO:

53

DATUM:

30 juni 1526

Alyt Reyners, onze burgeres, met Geerloff Backer, haar momber, met Arent Reynertsz, haar zoon en
met Johan Vreese, haar schoonzoon, verklaren gerechtelijk toe te stemmen en op te dragen dat
Walys Reynertsz van het klooster van Clarenwaeter alle gelden ontvangt die hem bij de bemiddeling
tussen hem en Arent zijn toegezegd; wat Walys ontvangt, zal Alyt, Arent en Johan tot goede betaling
dienen.
Nr. 230

FOLIO:

53

DATUM:

7 juli 1526

-Van Henrick Harnasmaecker.
Jacob Hoppenbrouwer en Henrick Wynkes getuigen dat Henrick Harnasmaecker, onze burger, vorig
jaar om deze tijd namens hen met recht iemand heeft aangesproken, Johan Assynck uit Zutphen, voor
10 gulden, de gulden van 2 hoornsgulden, vanwege het versterf van wijlen Gerrit Barvelynck, de oom
van Henricks vrouw. Getuigen zijn terzelfdertijd door hun reders verzocht de zaak tussen genoemde
partijen in der minne te regelen en zij hebben het volgende beslist: Johan Assynck belooft ten
overstaan van de Raadsvrienden de helft van de 10 gulden te betalen aan Henrick Harnasmaecker
binnen een maand, als man van eer en staat borg voor die helft, voor de andere helft zal Henrick
Johans zwager moeten aanspreken.
Nr. 231

FOLIO:

53v

DATUM:

7 juli 1526

-Tussen Hermen Besselsz en Berent Loeffsz en Lambert Berentsz.
Johan van Gelre, Johan Brouwer en Albert Muller, onze burgers, getuigen dat zij afgelopen donderdag
aanwezig zijn geweest op Kamperveen in Wobbe Schultes huis, toen Goesen Brouwer en Hermen
Besselsz Lambert Berentsz uit Oosterwolde gerechtelijk aanspraken over de wijzigingen die hadden
plaats gevonden in de schuld van ossen, waar Lambert borg voor stond namens Berent Loefsz om de
wijzigingen uit te voeren; Lambert zou anders vast gehouden worden totdat er betaald was. Claes
Cruse, de schout, wilde hem uitstel geven, maar Lambert zei dat hij liever opgesloten werd. Henrick
Aertsz, de onderschout, wilde hem pakken, maar dat liep uit op een gevecht, waarbij verwondingen
ontstonden. Tenslotte ging Lambert op een stoel zitten en zei: “sluit mij maar op.”
Nr. 232

FOLIO:

54

DATUM:

7 juli 1526

Egbert Aertsz uit Oosterwolde getuigt dat hij ’s middags omstreeks 1 uur is komen aanrijden met zijn
wagen op Kamperveen en toen hij bij Wobbe Schultes huis kwam, zag hij daar dat Berent Loefsz uit
Elburg met zijn knecht en een gezadeld paard kwam en tegen een kennis, Lambert Berentsz uit
Oosterwolde die daar geboeid zat i.v.m. een nalatigheid, zei: “booswicht, vlug te paard of ik hak je kop
af”, waarop Lambert reageerde dat het uit de hand was gelopen. Maar wie weg kan lopen is vrij en
Berent beurde hem op het paard; de knecht, die een dolk had, leidde het paard en Berent kwam er
achter aan met een hellebaart.
Nr. 233

FOLIO:

54v

DATUM:

9 juli 1526

Tymen van den Veen Evertsz en Hermen Geerloffsz getuigen dat zij tussen 9 en 10 jaar geleden in
Oldenzaal geweest zijn in het klooster, waar terzelfdertijd ook de pater van het klooster, Roloff van
Scheve, rechter in Enschede en Johan Schulte, burgemeester te Oldenzaal, waren. Getuigen hebben
daar gezien en gehoord dat Johan van Tie, ook burgemeester van Oldenzaal, van Hermen Jansz van
Oldenzeel, burger te Kampen, en zijn broer Arent hun beider aandeel kocht in de nalatenschap van
wijlen hun oom Warnerus Helmich voor een bedrag van 228 g.g., binnen het jaar met rente te betalen.
Johan van Tie en Hermen accordeerden de koop en beide partijen waren er tevreden mee. De
wijnkoop werd gedronken en een aanbetaling werd gedaan. Getuigen melden verder dat Hermen
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Jansz, de verkoper en Johan van Tie, de koper waren van de nagelaten goederen en Arent
Egberdynck, de broer van Hermen, was daarbij aanwezig en gaf ook zijn toestemming.
Nr. 234

FOLIO:

54v

DATUM:

18 juli 1526

-Tussen Johan Evertsz de jonge en jonge Henrick van Diepholt.
Peter ten Holte en Arent Reynersz getuigen dat zij op de rechtsdag van jonge Jan Evertsz tegen
Henrick van Diepholt geweest zijn en dat zij daarna vier maal bij elkaar zijn geweest, één maal in de
Marienborch, één maal in de Gulden Arent, de derde maal in de Silveren Helm en de vierde maal in
de Gulden Handt. Toen zij bijeen waren in de Silveren Helm hebben zij daar niet gegeten of
gedronken en bij het weggaan werd de deur achter hen gesloten en de anderen, aanwezig namens
van Diepholt, bleven zitten.
Nr. 235

FOLIO:

55

DATUM:

18 juli 1526

-Tussen Bartolt van Neerden en Jan Woltersz.
Mr Godtschalck Godtsfrund, Hermen Kystemaecker en Johan Zuyre getuigen dat zij aanwezig zijn
geweest, n.l. Godtschalck en Johan op de rechtsdag van Bartolt van Neerden en Hermen
Kystemaecker op de rechtsdag van Henrick Martensz, toen genoemde partijen met Jan Woltersz
samen hun zaak aankaartten voor Henrick Wynkensz en Jasper Jansz van de Raad, over de twee
paarden die Bartolt van Neerden Johan Woltersz had nagestuurd in Brabant. Getuigen hoorden o.a.
dat Johan Woltersz zei dat hij toestond dat de twee paarden ontvangen en verkocht waren en dat het
geld gegaan was naar de maatschap die Jan Woltersz en Henrick Martensz samen hadden. Getuigen
hebben ook gehoord van Henrick Wynkensz toen hij burgemeester was, dat Johan Woltersz op een
ander ogenblik dit voor hem ook heeft gedaan.
Nr. 236

FOLIO:

55

DATUM:

18 juli 1526

-Tussen Henrick Cloetynck en Steven Swaege.
Otto Muller getuigt dat hij ongeveer 7 jaar geleden bij hem thuis aanwezig was toen Henrick Cloetynck
aan Steven Swaege het vierde deel van een vat zalm verkocht dat gezouten zou worden door Otto en
geleverd zou worden door Henrick. Henrick Cloetynck heeft het vierendeel volledig geleverd bij Otto
thuis, waar het enige tijd bleef staan omdat Steven niet kwam en Otto geen wagen had om het naar
Munster te sturen. Henrick Cloetynck heeft, bij afwezigheid van Otto, het vierendeel zelf gehaald en
aan een ander verkocht. Voor hoeveel geld Otto de zalm zou hebben gekregen, weet hij niet, evenmin
of Henrick Cloetynck winst of verlies heeft geleden. Otto miste de betaling voor het zouten en Henrick
voor de levering van het vat.
Nr. 237

FOLIO:

55v

DATUM:

18 juli 1526

-Van Fye Lamberts en Henrick Petersz.
Peter Michielsz en Henrick Stevensz getuigen dat het drie weken geleden is dat zij met enkele
vrouwen bij Fye Lamberts thuis waren en met elkaar speelden en plezier maakten zoals jongeren dat
doen en getuigen melden dat Henrick Petersz toen kwam en zij zagen dat Fye Lamberts op de grond
viel, maar zagen niet hoe het kwam en evenmin of Henrick Petersz dat op haar verzoek deed of dat
Henrick bij het spelen iemand anders stootte, zodat Fye viel.
Nr. 238

FOLIO:

55v

DATUM:

21 juli 1526

-Tussen Volcker Hermensz en Jan Momme, zijn knecht.
Greete van Noerthoerne en Geertruydt Engberts getuigen dat zij beiden, Greete 1½ vierendeel en
Geetruydt 1 vierendeel, bezinksel gekocht hebben van het bezinksel afkomstig van de brouwte
Hamburger bier die Jan Momme voor Volcker Hermensz gebrouwen had. Het bezinksel was zo vet als
beslag en men had het nog wel een keer kunnen gebruiken.
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Jan Dirixsz, Geertruydt Engberts, Lumme Wynolt en Anna Wesselts getuigen dat zij van het
genoemde Hamburger bier getapt hebben en dat het bier niet deugden als Kamper Hamburger bier;
de eerste keer moesten zij 6 plakken geven, waar anders 1 stuiver genoeg was geweest en Jan,
Geertruydt en Anna moesten later nog een butken geven.
Nr. 239

FOLIO:

56

DATUM:

21 juli 1526

-Tussen Geert Brouwer en Louwe Brouwer.
Jan van Ossenbrugge en Griete zijn vrouw getuigen dat zij omstreeks Vastenavond aanwezig zijn
geweest en gehoord hebben dat Louwe Brouwer aan Geert Brouwer beloofde 10 hoornsgulden te
betalen met Pasen, afkomstig van Jan Diepenhem, de knecht van Louwe, die voor dat bedrag
verteringen had gebruikt bij Jan van Ossenbrugge. Geert Brouwer zou dat bedrag namens Jan van
Ossenbrugge ontvangen als betaling voor het bier.
Jorien brouwersknecht getuigt dat hij in de afgelopen vasten gehoord heeft dat de knecht van Johan
Brouwer bij Geert Brouwer kwam en zei dat Louwe Geert de 10 hoornsgulden wel zou betalen
namens Jan, direct na Pasen, want op die datum was Louwe hem 5 hoornsgulden méér schuldig dan
de genoemd 10.
Nr. 240

FOLIO:

56

DATUM:

21 juli 1526

-Tussen Geert Yrlants de koolgraaf en schipper Johan Hermensz.
Johan van Hasselt en Henrick Wonder getuigen dat zij kort voor St. Jan gezien hebben dat Geert
Yrlants, de koolgraaf hier in Kampen, op de Welle leverde aan de ever van schipper Johan Hermensz
een achtste deel boter en getuigen waren in de ever en namen de boter in ontvangst en Geert de
koolgraaf zei dat de boter naar Deventer gebracht moest worden bij Wychmoet of Alaert aan de
Vismarkt; zij gaven dit door aan de bemanning. Toen ze in Deventer waren aangekomen gingen de
getuigen van boord vóórdat de ever was uitgeladen. Zij weten niet hoe het met de boter verder is
gegaan, maar zij hebben horen zeggen dat de boter in Deventer bij het lossen in handen van een
andere schipper is gekomen.
Nr. 241

FOLIO:

56v

DATUM:

28 juli 1526

-Tussen Femme Paters en Mette Straetkens.
Geertken Reyners, Jutte Cluppels en Gylken van Hardenberch getuigen dat zij deze zomer met de
dienstmaagd van Mette Straetkens naar het Broederbroek zijn gegaan naar de koeien, waar zij gezien
en gemerkt hebben dat de dienstmaagd niet in orde was, dat zij vaak ziek was en ook dat zij een keer
bij het melken langs de weg bleef liggen.
Gese Joachims en Greete Berents getuigen dat de dienstmaagd ongeveer veertien dagen geleden bij
hen kwam van het melken, zonder melk maar met de koeien aan de hand. Zij viel daar in huis en werd
helemaal stijf; zij bleef daar drie dagen ziek zonder te eten of te drinken.
Nr. 242

FOLIO:

56v

DATUM:

.. juli 1526

-Tussen Kersken Petersz en Walys Reyndersz.
Symon Hermensz en zijn zoon Hermen getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig zijn
geweest voor het huis van mr Dirick Barbier, waar zij gezien en gehoord hebben dat Arent Reynertsz
kwam bij Kersken Petersz omdat Kersken met Walys, de broer van Arent, een juridische kwestie had.
Arent zei tegen Kersken dat hij de 5 gulden namens zijn broer Walys wilde betalen als zijn eigen
schuld. Daarop schudde Arent Kersken de hand en Kersken was wel tevreden.
Kersken getuigt dat Arent hem het geld betaald heeft en bedankt hem voor de goede afhandeling.
Nr. 243

FOLIO:

57

DATUM:
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-Tussen Albert Bisscop en Gyse Voerman.
Johan Kerckhoff en Ditmar Jansz getuigen dat zij ongeveer veertien dagen na Pasen aanwezig zijn
geweest bij Gyse Wagemans, waar Gyse zat te eten; Albert Bisscop was er bij. Johan Kerckhoff was
Albert 10 ph.g. schuldig en Gyse Voerman was Jan Kerckhoff ook 10 ph.g. schuldig vanwege een
paard, te betalen half op St. Jan en half op St. Michael; zij bespraken de schulden en regelden dit als
volgt: Gyse Wagemans zou de 10 ph.g. schuldig aan Johan Kerckhoff betalen aan Albert Bisscop op
de afgesproken vervaldata. Gyse beloofde dit te doen en Albert accepteerde dit besluit.
Reyner Martensz was er ook bij en getuigt dat Gyse beloofde Albert namens Jan Kerckhoff de 10
gulden te betalen op de afgesproken termijnen.
Nr. 244

FOLIO:

57

DATUM:

6 augustus 1526

-Tussen Geerloff ter Helle en Hermen ten Apell.
Anne Francke en Alyt Jans getuigen dat zij ongeveer driekwart jaar geleden bij Geerloff ter Helle zijn
geweest, toen de dienstmaagd van Geerloff met een andere dienstmaagd binnenkwamen met een
ketel olie die zij gehaald hadden bij Hermen ten Apell; het zou een halve aam olie zijn. Geerloff dacht
dat de hoeveelheid niet klopte. Hij nam een stokje en mat hoe diep de olie stond in de ketel en maakte
een merkteken op de stok. Daarna controleerde hij de hoeveelheid met die in een ketel met water en
kwam tot de conclusie dat er 5 kwarten tekort waren.
Anna Henrix, Geertruydts dienstmaagd, was er bij en getuigt hetzelfde.
Nr. 245

FOLIO:

57v

DATUM:

5 augustus 1526

-Tussen Dirick Wesseltsz en Jan van Bommelen, kremer.
Evert Dreger getuigt dat hij voor afgelopen Pinksteren aanwezig is geweest en hoorde dat Jan de
Vrije, die een tijd bij Dirick Wesselsz in de kost was geweest, Jan van Bommelen vroeg, waar Dirick
Wesselsz bij stond, of hij namens hem Dirick het geld wilde beloven, want hij was goed behandeld.
Jan van Bommelen antwoordde dat zijn tijd nog niet gekomen was en dat hij hem niets schuldig was.
Dirick zei dat hij hem niet wilde overvallen en geduld zou hebben en Jan van Bommelen antwoordde
dat hij het zou doen als hij daarbij gevrijwaard zou zijn.
Claes Beeldsnider getuigt dat hij degene was die Jan van Bommelen, Dirick Wesselsz en Jan de Vrie
bijeen bracht en hij vertelde Jan waar het om ging en Jan zei dat hij niets te maken wilde hebben met
Dirick Wesselsz; meer weet hij niet.
Wyllem Bouwensz, barbier, getuigt dat hij namens Jan de Vrie een handschrift voor Dirick Wesselsz
gezien heeft waarin staat dat Dirick namens Jan de Vrie zou ontvangen van Jan van Bommelen het
geld afkomstig van de verkochte rente; Jan van Bommelen was er niet bij en heeft hem daar niet over
gesproken.
Nr. 246

FOLIO:

58

DATUM:

8 augustus 1526

-Van Otto Wegge.
Rochus van Sint Truyden, kremergezel, getuigt onder ede dat wijlen Otto Zwarte, zekere kremerij
gedaan had tussen Pasen en Pinksteren, om daarmee rond te reizen bij de soldaten en zijn waren
goed te verkopen. Toen Rochus bij Hasellunnen kwam, meldde hij dat hij zijn koopwaar daar liet staan
omdat hij veilig langs de soldaten wilde komen; hij had ook gehoord dat zij weinig geld hadden en
bleef bij zijn kremerij waren, ongeveer veertien dagen in Hasellunnen. Toen hij het bericht kreeg dat
Otto gestorven was, meldde Rochus dat ettelijke kremers uit ’s Hertogenbosch, die in Hasellunnen
waren, terstond rechtens beslag legden op de kremerij van Otto, die Rochus in bewaring had en
zeiden dat Otto zijn kremerij geborgd had en hen veel geld schuldig was, daarom heeft Rochus de
kremerij geheel moeten achterlaten. Hij meldt verder dat hij van Otto geen geld noch goed gebracht
heeft aan Griete Wegge, de vrouw van Otto, en hij weet evenmin of zij iets in bewaring heeft.
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Nr. 247

FOLIO:

58

DATUM:

11 augustus 1526

Jan Albertsz, onze burger, getuigt dat hij ongeveer 6 jaar geleden met schipper Henrick Albertsz
meevoer toen deze met zijn schip door de Edammers aangehouden werd. Schipper Henrick lag met
zijn schip geladen met hout op zee, voor Edam buiten de Edammer vrijheid en hij liet zich met een
bootje aan land zetten om een escorte te vinden. Terwijl de schipper aan land was, is Marten Jansz bij
het schip gekomen met roeren en bogen en nam getuige Johan en nog iemand anders mee aan land.
Marten bleef met zijn gezellen ’s nachts op het schip en ’s morgens brachten zij het schip binnen de
[ slag ]boom, namen een deel van de lading hout en verkochten het. Het restant van de lading
verkocht schipper Henrick, maar Marten en zijn adherenten legden beslag op het geld. Zij lieten het
schip daar liggen van Palmzondag tot aan St. Jacob en schipper Henrick reisde af en aan met brieven
en papieren en maakte veel onkosten. Tenslotte lieten de Edammers het schip gaan maar het geld
van het hout bleef vaststaan.
Getuige Johan heeft van zijn waard, Dirick Jacobsz, uit Edam vaker gehoord dat Marten Jansz en zijn
helpers goede geleiding zouden hebben gegeven als hij buiten de stadsvrijheid was gebleven.
Nr. 248

FOLIO:

58v

DATUM:

17 augustus 1526

-Van de kopersmid.
Mette Tielmans getuigt dat zij goed weet dat enige jaren geleden, toen zij met wijlen Reyner, haar
man, woonde in het huis dat nu bewoond wordt door Remmelt Remmersz en waar hun kopersmederij
gevestigd was, de omwonenden hierover klaagden. De Raad kwam bij haar, met name Goesen
Klinckenborch, Jan van Roederloe en anderen van de oude Raad, en verboden wijlen Reyner daar
een smederij te hebben, behalve in de schoorsteen waar zij een oude ketel mochten pletten en anders
niet. Men wilde niet dat in de Oudestraat een smidse zou staan waar dag en nacht gesmeed werd. Er
restte Mette en haar man niets anders dan het huis te verkopen.
Nr. 249

FOLIO:

59

DATUM:

15 augustus 1526

-Tussen Jan Voss en Peter van Wyringen.
Theeus Vleyshouwer getuigt dat Jan Voss en Peter van Wyringen een tijd geleden bij hem zaten te
drinken en over zaken spraken; hij hoorde dat Peter van Wyringen regelde dat Jan Voss een last
Kuinredijkse boter zou verkopen op een jaarmarkt; waar, dat verstond hij niet, maar hoorde wel dat het
om Kuinredijkse boter ging. Verder hoorde hij dat zij voor elkaar een deel mout regelden, half uit het
oosten, half uit Kampen en zij werden het naderhand erover eens dat Peter van Wyringen de boter
zou ontvangen en Jan Voss de mout; meer weet hij niet.
Nr. 250

FOLIO:

59v

DATUM:

21 augustus 1526

-Van de wol.
Geert Lueze getuigt tijdens zijn eedaflegging dat toen hij onlangs met enkele anderen met hun wagen
geladen met wol in Zwolle gekomen was, dat zij daar een dag of twee bleven, omdat zij niet verder
durfden te rijden want de toestand van de dijk was niet goed. Terzelfdertijd kwam Thys van Heell met
zijn schip bij Zwolle en hij zei tegen hen dat hij hun wol kon inladen en dat hij naar Kampen naar de
kraan zou varen. Daarna kwam hij bij Geert Lueze en vroeg of hij ook zijn wol zou inladen en Geert
vroeg hem of hij toestemming had van Geert van Hengelen. Thys antwoordde bevestigend en getuige
meldt verder dat de tol, het kraan en het bruggeld al betaald waren vóórdat Thys uit Zwolle vertrok.
Nr. 251

FOLIO:

59v

DATUM:

21 augustus 1526

-Over het gevecht tussen Engbert van Tweenhuysen en Jan Mesmaker.
Henrick Coertsz getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden voor zijn deur zat en dat Engbert en
Jan Mesmaker woorden hadden gehad over een emmer (?); kort daarna zag hij dat Engbert van
Tweenhuysen door de poort aan kwam lopen met zijn zoon aan de hand en dat Jan Mesmaker met
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een getrokken mes uit zijn huis kwam; hij liep Engbert tegemoet die zijn pashouwer [ cirkelvormig mes ]
had getrokken: zij sloegen naar elkaar maar of zij elkaar hebben verwond, weet getuige niet.
Albert van Beilen getuigt hetzelfde.
Nr. 252

FOLIO:

60

DATUM:

21 augustus 1526

Goert Budel getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden gezien heeft dat Johan Mesmaker en
Engbert van Tweenhuysen beiden hun messen tegen elkaar hadden getrokken en naar elkaar staken.
Hij heeft niet gezien of ze elkaar raakten. Het gebeurde bij daglicht.
Nr. 253

FOLIO:

60

DATUM:

17 augustus 1526

-Van Henrick Mertensz en Jan Woltersz.
Johan Schut, waard in Utrecht, bekent dat hij van Henrick Mertensz ontvangen heeft 16 ph.g. die
Johan Woltersz verteerd had met zijn twee paarden. Dit is vier jaar geleden gebeurd. Verder meldt
Johan Schut, zoals Johan Woltersz zegt over de twee ossen, dat het heeft plaats gevonden ongeveer
twee jaar vóórdat hij de 16 ph.g. ontving van Henrick Mertensz; de ossen had Henrick gekocht van
Jan Woltersz en daarvan een deel betaald en de kosten van het andere jaar daarop in mindering
gebracht; dat is allemaal betaald.
Nr. 254

FOLIO:

60

DATUM:

17 augustus 1526

-Tussen Henrick Wychersz, slotenmaker en Claes Bildesnyder.
Joest Schoemaecker getuigt dat hij gisteren op de Vismarkt gehoord heeft dat Claes Bildesnyder veel
spijtige woorden heeft gebruikt op de Vismarkt tegen de vrouw van Henrick Wychersz, hij heeft haar
o.a. hoer en lichtekooi genoemd.
Dirick Jansz Kystemaecker getuigt dat hij terzelfdertijd gehoord heeft dat Claes Bildesnyder tegen de
vrouw van Henrick Wychersz zei: ‘gij klatergat, breng terug wat je zonder betalen gekocht hebt.”
Heyle Jans getuigt dat zij dat ook gehoord heeft, want ze was erbij tegenwoordig.
Nr. 255

FOLIO:

60v

DATUM:

31 augustus 1526

-Tussen de moeder van wijlen Johan mette Balien en …
Johan Fijn en Wyllem Backer, onze burgers, getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden toen
de waardin van Veesen, bij wie wijlen Johan mette Balien gewond heeft gelegen, hier was en zij van
haar hoorden dat toen wijlen Johan gewond en ziek bij haar lag zijn vrouw daar ook kwam en er
besproken werd welk schadebedrag betaald moest worden. De vrouw eiste 7 gulden, een bedrag
waar veel over te doen was, of dat wel paste bij doodslag. Johan hoorde deze onderhandelingen en
zei tegen de aanwezigen dat hij hoorde dat zijn vrouw hem bij leven wilde verkopen en omdat hij dat
niet wilde zei hij dat het bedrag voor de doodslag naar zijn arme moeder moest gaan en dat hij de
schuldige wilde vergeven. Er werd besloten voor de kapelaan, de waard en de waardin dat de moeder
van Johan 8 eendere gulden zou krijgen en dat Johan de doodslag had vergeven.
Nr. 256

FOLIO:

61

DATUM:

4 september 1526

-Tussen Henrick van Bremen en de weduwe van Johan Droochscheer.
Goesen Holtzager en Goesen Vyncken getuigen dat zij ongeveer 10 of 11 jaar geleden aanwezig zijn
geweest en gezien hebben dat de voltallige Raad bijeen kwam in het huis van wijlen Johan
Droochscheer en dat van Henrick van Bremen om te bekijken hoe de grenzen van de twee erven
liepen, beide op de Vloeddijk. De Raad was vergezeld door wijlen Wyllem Coertsz en Arent Dijck,
metselaars, zij beraadden zich en spanden een lijn en wezen elk zijn stuk toe. Bij het hoekpunt liet de
Raad een houten paaltje slaan en achter het huis van Johan Droochscheer een grote ijzeren pin waar
genoemde partijen zich aan moesten houden.
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Nr. 257

FOLIO:

61

DATUM:

4 september 1526

-Tussen Mette van Roederloe en de weduwe van Steven van Roederloe.
Johan Hermensz in Dronten getuigt dat hij een tijd geleden land in Dronten gehuurd had waar de
lijfrente van de weduwe van Steven van Roederloe op gevestigd was; de jonge Jacob Henrixsz had
ook een deel van het land in huur en omdat er een jaar achterstand in de pacht was, 25 g.g, is Beele,
de dienstmaagd van de weduwe die gevolmachtigde was, gekomen bij de huurders in 1519 of 1520,
dat weet Johan niet meer precies, om hen te manen. De meiers wilden de pacht niet betalen zonder
medeweten van Mette van Roederloe. Getuige Johan is met wijlen Jacob Geertsz, Albert Petersz en
de andere meier naar Mette van Roederloe gegaan om haar standpunt te horen. Er werd vastgesteld
dat de weduwe van Steven van Roederloe het recht had de pacht te ontvangen. Dienstmaagd Beele
schold Mette de claim van haar lijfrente kwijt en de weduwe heeft de meiers gemaand voor de pacht
en beslag bij hen gelegd, in het bijzonder bij jonge Jacob Henrixsz.
Gese Albertsz uit Dronten getuigt dat zij sinds de dood van haar man, nu ongeveer 7 jaar geleden,
altijd het derde deel van het land, waar de lijfrente van de weduwe van Steven van Roederloe op
gevestigd is, in huur heeft gehad, dat zij 6 jaar lang de pacht altijd betaald had aan de weduwe en dat
niemand anders haar ooit heeft gemaand te betalen dan de weduwe.
Nr. 258

FOLIO:

61v

DATUM:

4 september 1526

-Tussen Mette Straetkens en Henrick van der Hoeve.
Jan Rijnvisch, Jan Thonysz en Nenne Roede getuigen dat zij ook te maken hebben gehad met de
onenigheid tussen Mette Straetkens en Henrick van der Hoeve over de goederen van wijlen Johan
Straetkens; Mette beklaagde zich n.l. omdat Johan van der Hoeve een van de tabberts van wijlen
Johan had meegenomen. Er werd toen gesteld dat Johan aan Mette de tabbert zou betalen, wat ook
gebeurd is, zoals Mette toegeeft.
Nr. 259

FOLIO:

61v

DATUM:

6 september 1526

-Tussen Jan Gerrytsz en Berent Dapper uit Deventer.
Henrick Mouwertsz getuigt dat hij drie dagen geleden aanwezig is geweest in Amsterdam op de brug
waar hij gezien en gehoord heeft dat Berent Dapper schipper Johan Gerrytsz opdroeg 4 last boter en
kaas naar Deventer te brengen, de last voor 23 stuiver Hollands; er werd afgesproken dat de schipper
de kosten en de koopman de lonen van de knechten zou betalen en de koopman zei bovendien dat hij
de schipper wilde helpen om zijn vracht vol te krijgen. Zo stelde de schipper de koopman de vracht
voor waarop de koopman zei dat het goed was.
Claes Vreese uit Dokkum getuigt dat hij drie dagen geleden in Amsterdam aanwezig is geweest toen
schipper Johan Gerrytsz en Berent Dapper samen zaken deden over de vracht. Berent vroeg toen
eerst wat hij per last wilde hebben voor het vervoer naar Deventer en de schipper vroeg 1 ph.g., de
koopman bood 1 koopmansgulden. Henrick Mouwertsz bemoeide zich ermee en zei tegen de
koopman dat hij 23 stuiver Brabants de last moest geven, de schipper betaalt de kosten en de
koopman de lonen. De koopman zei dat hij doen wilde wat Henrick zei en bovendien zei hij dat hij 4 à
5 last goederen had, zodat daarmee de vracht vol was.
Nr. 260

FOLIO:

62

DATUM:

10 september 1526

-Tussen Geert van Bredevoert en Henrick Cuper en Jacob Croechkens.
Heyn Zoen getuigt dat hij ook in Sloten is geweest toen de stad opgegeven was en hij heeft daar
gezien en gehoord dat Henrick Cuper afrekende met Jacob Croechkens en Geert van Bredevoert
inzake de kosten die zij hadden gemaakt om voor het leger fourage en dergelijke aan te voeren. Zij
werden het met elkaar eens, zodat Geert van Bredevoert, toen hij weer terug was in Kampen, aan
Henrick Cuper 1 hoornsgulden betaalde waarmee alles geregeld was.
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Nr. 261

FOLIO:

62

DATUM:

10 september 1526

-Tussen Swarte Jacob en Johan ten Hoeve.
Peter Voss getuigt en is bereid dit onder ede te doen, dat hij van Swarte Jacob voor het vierde deel
van de boeier, dat hij aan hem verkocht had, het geld ontvangen heeft, n.l. 44 ph.g. van 25 stuiver de
gulden en daarna nog 16 ph.g. min 1 oord, waarmee het vierde deel geheel is betaald.
Nr. 262

FOLIO:

62v

DATUM:

10 september 1526

Krijn Thijssen getuigt tijdens zijn eedaflegging dat Jacob Clapop hem ongeveer zes weken geleden op
de Welle bij de kraan met zijn vuist in het gezicht heeft geslagen zodat zijn neus bloedde.
Nr. 263

FOLIO:

62v

DATUM:

12 september 1526

-Tussen Johan ten Hoeve en Swarte Jacob.
Johan Rijnvisch en Jan Glasemaecker getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden namens Swarte
Jacob geholpen hebben met de onenigheid tussen Swarte Jacob en Johan ten Hoeve, waarbij zij o.a.
beslist hebben dat Johan Swarte Jacob een halve boeier zou betalen voor hetzelfde bedrag als
waarvoor Swarte Jacob het verkocht had aan Peter Voss; het betrof een vrije halve boeier.
Nr. 264

FOLIO:

62v

DATUM:

12 september 1526

Michiel Wyllemsz en schipper Hermen Petersz getuigen dat zij ook te maken hebben gehad met
genoemde kwestie vanwege de volmacht van Johan ten Hoeve. Omdat het ging om de betaling van
een halve boeier, zonden zij Thys Hoelboem en Luytken Kruse om te achterhalen waar het vierde
deel van de boeier van Peter Voss gekocht was, dat weer werd ingebracht voor 40 of 44 gulden; hun
uitspraak berust op deze inbreng. Of er wel of geen verplichtingen op de halve boeier van Peter Voss
rustten, weten zij niet en daar werd ook niet over gesproken. Er werd beslist dat Jan ten Hoeve de
halve boeier zou betalen zoals Swarte Jacob de halve boeier aan Peter Voss had verkocht.
Nr. 265

FOLIO:

63

DATUM:

12 september 1526

-Tussen Swarte Jacob en Johan Thonysz Hollander.
Schipper mr Reyner, Johan Henrixsz en zijn bootsknecht getuigen dat zij daags voor de avond van
Pinksteren, geladen met gerst van Ulen Kroesen, voeren van hier naar Enkhuizen en op de laatste
Pinksterdag zijn ze van Enkhuizen naar Hamburg gevaren waar zij op zondag aankwamen; Swarte
Jacob voer met hen mee van Kampen naar Hamburg waar zij, getuigen en Swarte Jacob, veertien
dagen lagen. Zij aten en dronken vaak met anderen en na deze veertien dagen voeren getuigen weer
weg uit Hamburg en lieten Swarte Jacob daar achter. Deze had in het schip 20 of 21 Kamper lakens
die hij in Hamburg uitlaadde en daar verkocht.
Nr. 266

FOLIO:

63

DATUM:

12 september 1526

-Van het gevecht tussen Jacob Pauweltsz en Boldewyn Kystemaecker.
Wyllem Cluppel getuigt dat hij afgelopen zondag toen de timmerlui hun gildebier dronken, gezien heeft
dat Jacob Pauweltsz en Boldewyn Jansz, kistenmaker, samen ruzie hadden en dat na veel woorden
Boldewyn Jacob met zijn handen tegen de borst duwde en daarna een tinnen kannetje in de hand
nam; Jacob nam een stenen kannetje. Hij heeft niet gezien of een van hen beiden gooide, maar
getuige Wyllem zag wel dat het hoofd van Boldewyn erg bloedde.
Nr. 267

FOLIO:

63v

DATUM:

15 september 1526

Johan Rijnvisch en Jan Glasemaecker getuigen dat zij ongeveer 5 of 6 weken geleden aanwezig zijn
geweest in de Silveren Helm waar Swarte Jacob en Johan ten Hoeve samen hun afrekening maakten

51

RAK inv.nr. 11
en dat toen bleek dat Swarte Jacob van Jan ten Hoeve nog een halve ph.g. moest krijgen. Daarop zei
Swarte Jacob dat hij van de koop van de boeier nog 8 gulden kreeg, want de koop bedroeg tweemaal
44 gulden, maar volgens Jan ten Hoeve ging het om 40 gulden. Beiden zouden de uitspraak van
Peter Voss hierover accepteren. Zij waren het eens en Peter Voss zei dat de koop gebeurd was voor
44 gulden.
Michiell Wyllemsz getuigt dat hij er ook bij aanwezig was en hoorde dat Jacob nu tevredengesteld
was. Getuige zei daarop tegen mr Jan Glaemaecker dat het hem zou verbazen als Swarte Jacob niet
tevreden was, omdat hij meer krijgt dan wat hem toekomt.
Nr. 268

FOLIO:

64

DATUM:

16 september 1526

-Tussen Henrick Cuper en Gerryt van Bredevoert.
Jacob Joest getuigt dat hij, toen het leger voor Sloten lag, met een partij noten in de Kuinre was, waar
Gerryt van Bredevoert ook kwam uit het leger van Sloten, omdat hij schoenen wilde kopen. Getuige
Jacob deed een gokje om een schreckenberger die hij won. Hij daagde Gerryt uit om ook een gokje te
wagen om een keizersgulden, die Jacob ook won. Jacob wilde wel stoppen, maar Gerryt wilde verder
spelen en zette angelotten, schuytkennobels en ander geld in. Jacob won 10 of 12 geldstukken en
Gerryt kreeg hier problemen mee. Jacob gaf het geld dat hij gewonnen had, weer terug omdat hij
buiten schot wilde blijven; hij behield niet meer dan twee geldstukken.
Nr. 269

FOLIO:

64

DATUM:

17 september 1526

-Tussen Gerryt Backer en Henrick Backer in de Hagen.
Warner Robertsz en Geerloff Backer getuigen dat zij omstreeks Midwinter aanwezig zijn geweest bij
Henrick Goytkensz, waar Henrick en Gerryt Backer bezig waren het huis van Henrick te kopen.
Henrick beloofde de getuigen dat hij het huis aan Gerryt wilde verkopen met de winkel en Gerryt op
geen enkele manier wilde hinderen. Toen heeft Gerryt het huis van Henrick gekocht.
Nr. 270

FOLIO:

64v

DATUM:

17september 1526

-Tussen zuster Jutte Vorens en Johan Wolffsz.
Tymen van Enss getuigt dat hij aan het ziekbed van wijlen Wolter Wolffsz is geweest en daar hoorde
dat deze zijn zoon Johan Wolffsz opdroeg zijn zwager, Hessel Hoedemaecker, de rente te betalen,
wat hij zou doen. Getuige meldt verder dat hij weet dat wijlen Wolter zijn zwager altijd de rente betaald
heeft en na het overlijden van Hessel, heeft Johan Wolffsz altijd de rente betaald aan het kind van
Hessel bij Greete Vorens, de zuster van joffer Jutte.
Luytken Boem getuigt dat hij goed weet dat wijlen PLonys Voirne zijn vier buitenechtelijke kinderen
500 gulden gegeven had, te vererven van het ene kind op het andere, en dat wijlen Wolter Wolffsz de
rente aan de vrouw van Hessel Hoedemaecker en aan zuster Jutte altijd betaald heeft. Luytken weet
ook dat Jan Wolffsz zuster Jutte vaak geld gegeven heeft.
Hermen Backer getuigt dat hij ook weet dat wijlen Wolter Wolffsz de rente altijd betaalde aan Hessel
Hoedemaecker of diens vrouw. Na het overlijden van Hessel en zijn vrouw nam Wolter het kind in huis
en na het overlijden van Wolter stuurde Jan Wolffsz het kind naar Lijfland, waar het gestorven is.
Nr. 271

FOLIO:

65

DATUM:

20 september 1526

-Tussen Johan van Lingen uit Bremen en Albert Broekman, stuurman en broer van Johannes
Weeckhuysen.
Jacob Petersz en Jacob Schumer, onze burgers, getuigen dat zij afgelopen zomer omstreeks St. Jan
hier in Kampen gekocht hebben van een Bremer koopman, genaamd Johan van Lingen, 8 vaten
Bremer bier, per last 12 gulden van 28 stuiver Brabants; goed bier, volgens de koopman. Zij zouden
het bier krijgen van de stuurman en bootsman van het Bremer schip dat hier aan de Welle lag en zij
zouden aan hen betalen. Zij ontvingen 8 vaten bier en aan de stuurman en bootsman betaalden zij 8
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gulden van 28 stuiver Brabants de gulden, in tegenwoordigheid van Peter Cremer die het geld
controleerde en aan de stuurman en bootsman doorgaf. Omdat de kwaliteit van het bier niet zo goed
was als de verkoper had gezegd, zagen zij af van de verdere 10 vaten bier, die wilden zij niet meer
hebben.
Nr. 272

FOLIO:

65v

DATUM:

24 september 1526

-Tussen Albert Smit en Arent Leffertsz.
Albert Jacobsz getuigt dat hij aanwezig is geweest op H. Kruisdag in de Marienborch en gehoord heeft
dat Arent Leffertsz aan Albert Smit beloofde een rijnschip te verkopen; getuige Albert was een
zegsman namens Arent en Geert Abbensz een zegsman namens Albert Smit. Getuige meldt dat er
veel over en weer gepraat werd, maar de zegsmannen wilden de koop vastleggen, wat tenslotte lukte.
Engele de waardin getuigt hetzelfde.
Nr. 273

FOLIO:

65v

DATUM:

24 september 1526

Lubbert van Hattem, onze Raadsvriend, getuigt dat hij met wijlen Thonys van den Grave, bij leven ook
Raadsvriend in 1521, verschillende zaken behandeld heeft bij wijlen mr Evert van Enss, waar Philips
van Bourgondie zelf hof hield. Getuige heeft daar gezien en gehoord dat Sywert Vreese met zijn
adherenten samen met Marten Jansz uit Edam bij hun genadige heer een aanklacht indienden inzake
het schip van Marten dat met alle goederen erin door Sywert in beslag was genomen. Heer van
Goesbeele, die het woord voerde namens onze genadige heer, stelde Marten in het gelijk, maar wilde
dat men Marten correct zou behandelen namens hem en onze genadige heer een vat boter zou geven
dat door getuige Lubbert naar het hof werd gebracht waar de keukenmeester het in ontvangst nam.
Henrick Kuenretorff getuigt dat hij terzelfdertijd met wijlen Thonys van den Grave bij het hof van onze
genadige heer was toen het vonnis over Marten Jansz werd uitgesproken en dat Thonys toen zei dat
de klacht van Marten geaccepteerd werd.
Claes Cruse, schout alhier, getuigt hetzelfde, dat hij Thonys vroeg wat het vonnis was tussen Sywert
en Marten Jansz en dat hij hoorde dat Marten was vrijgesproken.
Nr. 274

FOLIO:

66

DATUM:

3 oktober 1526

-Van het gevecht tussen Gyse Blokzijll en Peter Evertsz.
Alyt Muller, de waardin, getuigt onlangs dat Peter Evertsz met Jan Woltersz en Berent van het
Kampereiland bij haar zaten te drinken en Gyse van Blokzijll in een ander gezelschap; toen Peter
Evertsz met zijn gezelschap wilde afrekenen, hoorde de waardin dat Gyse van Blockzijll, die bij een
andere groep zat, zich ermee bemoeide en zei dat de rentmeester het gelag wel zou betalen. Peter
Evertsz reageerde door te zeggen dat de hoofdman aan zijn tafel zat en wel zou betalen. Gyse greep
een bierkan, maar Albert naast hem greep zijn arm en Gyse zette de kan weer neer. Meer heeft
getuige niet gezien.
Nr. 275

FOLIO:

66v

DATUM:

3 oktober 1526

-Tussen Henrick Goykensz en Geert Pochers over de koop van een huis.
Jan ten Hove en Thys Hoelboem getuigen dat zij zegslieden geweest zijn namens Henrick Goykensz
bij de koop van het huis dat Geert Backer verkocht. Bij de koop was afgesproken dat Henrick
Goykensz zou beloven dat hij in de Hagen nergens een bakoven zou neerzetten. Maar hij had vier of
vijf goede vrienden voor wie hij het deeg wilde kneden, hij wilde zelf niet bakken. Als Henrick wilde
bakken dan moest hij dat doen in het huis in kwestie. Hierop werd de koop gesloten.

Nr. 276

FOLIO:

66v

DATUM:

3 oktober 1526
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Lubbert Cremer getuigt dat hij op de avond van St. Michael uit Zwolle kwam rijden op een wagen naar
Kampen en dat tussen beide poorten in Zwolle Johan Borst langs kwam en zei, toen hij Lubbert zag,
dat er op de wagen een Kamper blauwvinger zat, die de pest en de pokken kon krijgen. Hij stak naar
Lubbert met een ‘bartesaen’ maar een ander hield hem vast zodat hij Lubbert niet raakte. Toen de
wagen ongeveer bij het H. Kruis vóór Zwolle was gekomen, kwam Johan Borst hem nalopen maar de
wagen reed te hard en Johan kon hem niet inhalen.
Nr. 277

FOLIO:

67 en 66v

DATUM:

31 oktober 1526

Henrick Hoff en Jan Glauwe getuigen en gichten dat voor hen als Schepen en Burgemeester is
verschenen Berent van Wyldemund, kapelaan, die zich beklaagt dat hij dagelijks grote overlast heeft
van een vrouwspersoon, Bele Budel, bij wie hij een kind heeft dat zij bij zich houdt tegen zijn zin en
dat zij hem daarmee, op straat en in de kerk, erg schoffeert. Priester Berent zegt verder dat hij het
kind vanaf het eerste uur tot nu aan toe financieel heeft onderhouden en genegen was het kind bij zich
te houden en levenslang te onderhouden, zodat de moeder er geen kosten of last van zou hebben. Hij
heeft haar dit dikwijls voorgehouden. Omdat zij alle hulp afwijst, heeft priester Berent dit voor het
gerecht gebracht, te kennen gevend dat, als zij het kind wil overgeven, hij haar wil vergoeden en het
kind onderbrengen bij goede mensen.
Zo hebben zij gerechtelijk twee maal tegen Bele gezegd en haar tijd gegeven hierover na te denken,
dat zij moet reageren, maar de moeder antwoordt steeds dat zij het niet doet, ook al moet zij gaan
bedelen.
Nr. 278

FOLIO:

67

DATUM:

3 oktober 1526

-Nog over Jan Borst.
Henrick van Hoeve en Jan van der Grave getuigen dat zij op de avond van St. Michiel ook in Zwolle
waren en toen zij weer naar huis gingen en langs het Lazarus huis buiten de stad kwamen, begon Jan
Borst af te geven op de stad en de Raad van Kampen; volgens hem is de Raad een bende en hij
waarschuwde Jan Rijnvisch dat het allemaal dieven, verraders en tuig waren. Op dat ogenblik, tussen
het Lazarus en Franckhuis, reden hen Johan van den Vecht en Tymen van den Veen voorbij en Jan
Borst zei dat daar een van de dieven en verraders ging. Getuigen melden dat Jan Rijnvisch uitsluitend
lovende woorden sprak, omdat hij er anders last mee zou krijgen.
Jan Rijnvisch getuigt hetzelfde.
Nr. 279

FOLIO:

67v

DATUM:

5 oktober 1526

-Tussen Elart Cromme en Hermen Claesz uit de Kuinre.
Doeve Claesz getuigt dat hij ongeveer 1½ jaar geleden aanwezig is geweest in Kampen bij de kraan,
waar Elart Cromme en Hermen Claesz, broer van Dove Claesz, woorden hadden over zekere
achterstallige rente. Elart zei dat hij Hermen zou laten panden als hij niet betaalde en Doeve hoorde
o.a. dat Elart 25 gulden wilde hebben en dat Hermen niet meer wilde geven dan 20 gulden. Tenslotte
werd Doeve borg voor Hermen voor 15 gulden te betalen met Allerheiligen en Hermen beloofde zelf
nog 5 gulden te betalen, ook op Allerheiligen. Volgens Elart liep er nog een pacht af op die datum.
Getuige weet niet hoeveel Elart nog tegoed had, dat werd in zijn aanwezigheid niet gezegd.
Daarna, ongeveer een half jaar geleden, is de dochter van Hermen Claesz hier in Kampen gekomen
en had een rentebrief bij zich en zei tegen Doeve dat ze de brief aan Elart wilde geven voor de
achterstallige pacht, zoals ook anderen wel deden. Hij wilde dat niet doen en zij wees hem op zijn
onderpand. Dir gebeurde in afwezigheid van Elart; hoe het afgelopen is, weet getuige niet.
Nr. 280

FOLIO:

67v

DATUM:

5 oktober 1526

-Tussen Arent Smit en Arent Leffertsz.
Geert Abbensz getuigt dat hij afgelopen H. Kruisdag ook in de Marienborch is geweest toen Arent
Leffertsz en Arent Smit onderhandelden over de koop van Arentsz schip; uiteindelijk werd een en
ander uitbesteed, n.l. Arent Leffertsz koos Abbeken Stachouwer en Arent Smit getuige Geert
Abbensz. Deze personen zouden samen een uitspraak doen over de koop van het schip. Er werd
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besloten dat Arent Smit het schip zou krijgen voor 204 ph.g. van 25 stuiver Brabants de gulden en dat
Arent Leffertsz alleen zijn kleren uit het schip zou halen en bovendien zou Arent Smit de helft van de
vracht krijgen die Arent Leffertsz uit Deventer verscheept had. Beiden zouden samen naar Amsterdam
varen. Het schip zou direct opgeleverd worden als het in Holland was gelost.
Van het geld zou Arent Leffertsz contant ontvangen 45 koopmansgulden en met Pasen daarna een
derde deel van het restant; de andere twee derde delen moesten betaald worden op twee
achtereenvolgende Pasen. Arent Smit gaf 25 stuiver Brabants voor de wijnkoop die in mindering
zouden worden gebracht bij de betaling van het laatste derde deel.
Hiermee waren beide partijen tevreden, zij schudden elkaar de hand en Arent Leffertsz accepteerde
de godspenning.
Nr. 281

FOLIO:

68

DATUM:

9 oktober 1526

-Tussen Evert van Drienhuysen en Willem Bloem, over de vis.
Jan Gerritsz, schipper, getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Jan Geertsz thuis bij de Nieuwe Muur,
toen Willem Bloem en Evert van Drienhuysen onderhandelden over de schoongemaakte schelvis; hij
hoorde dat Willem Bloem per schippond bood 4½ ph.g. te geven en dat zij het eens werden voor 4
ph.g. plus een stoter. Hij hoorde verder dat Evert van Drienhuysen aan Willem vroeg of het goede
handel was en of de vis goed gezouten was bewaard, waarop Willem bevestigend antwoordde. Hij zei
wel dat het zouten door anderen was gebeurd, omdat hij daar weinig verstand van had. Verder
meldde Willem dat er nog 1 à 1½ spint zout aan toegevoegd moest worden die hij hem zou
vergoeden.
Jacob Hochenbrouwer getuigt hetzelfde en Jan Geertsz, de waard, meldt dat hij de koop heeft
meegemaakt, maar weet niets over de voorwaarden.
Nr. 282

FOLIO:

68v

DATUM:

9 oktober 1526

-Nog over de schoongemaakte vis.
Sanna Cuper getuigt dat Katherina, de vrouw van Evert van Drienhuysen, diezelfde dag dat Evert de
vis van Willem Bloem had ontvangen, een ½ spint zout in huis had gehaald en zag dat zij daarmee de
schoongemaakte vis die zij van Willem gekocht hadden, opnieuw ging zouten.
Nr. 283

FOLIO:

68v

DATUM:

10 oktober 1526

-Tussen Wyllem Bloem en Evert van Drienhuysen.
Claes Wyllem en Roloff Corvemaecker getuigen dat ongeveer twee weken geleden Wyllem Bloem
hier met schelvis was gekomen en dat Evert van Drienhuysen daar een deel van gekocht had voor de
verkoop. Getuigen hebben diezelfde dag gezien dat Wyllem Bloem van de vrouw van Evert of van zijn
zuster drie schelvissen kocht van de partij vis die Evert van Willem gekocht had. Hij nam ze bovenuit
de korf en ging met getuigen naar Bartolt Vleyshouwer die ze ging bakken. Getuigen aten mee van de
vis, wel met negen man, en zij meldden dat de vis uitstekend was en dat niemand van de aanwezigen
er ziek van werd.
Engele de waardin getuigt dat zij van de schelvis die Wyllem Bloem bij hen meebracht in de herberg
ook gegeten heeft; de vis was gekocht van Trynken van Drienhuysen, hij was goed en niemand werd
ziek.
Greete, de vrouw van Bartolt Vleyshouwer, getuigt dat zij de drie schelvissen waarover Claes
Wyllemsz en Roloff Corvemaecker getuigd hebben, heeft geproefd en gegeten en dat niemand daar
ziek van werd.
Nr. 284

FOLIO:

69

DATUM:

11 oktober 1526

Geert Ryxsz, Hermen Jansz en Frerick Theuwysz, onze burgers, getuigen dat zij op de avond van St.
Victor aanwezig zijn geweest in Kampen in de Marienborch, waar zij gezien en gehoord hebben dat
Arent Lubbertsz, verver en onze burger, kocht van een koopman genaamd Hans van Goes 11 kuipen
weet, elke kuip voor 11 gulden, van 28 stuiver Hollands de gulden. Geert en Frerick gingen op verzoek
van de kooplui bemiddelen bij de koop, waarbij zij ook hun zegje deden over de prijs van elke kuip.
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De kooplui waren tevreden, deden handjeklap en dronken de wijnkoop met de getuigen en andere
goede lieden.
Nr. 285

FOLIO:

69

DATUM:

13 oktober 1526

Burgemeesters, Schepenen en Raad van Kampen delen mede en erkennen als waarheid dat voor
hen verschenen zijn priester Johan Olyslager, mr Gysbert die Lege. mr Aelt Wynter sr en priester
Johan Rynckhouwer, procuratoren namens de H. Sacraments memorie van de Nicolaaskerk in
Kampen en hebben verklaard dat de memorie jaarlijks 2 h.p. krijgt en een vierendeel boter uit 5½
mannenmat op de Maeden en uit een hofstede gelegen in het gericht van Genemuiden, tussen
Wobbe Steynen en Pauwel de Rommeler, tegen Swanevalkhorst; van deze rente zijn de brieven niet
meer beschikbaar. Om dit te bewijzen hebben de senioren en procurator van de memorie het oude
register van ontvangsten meegebracht, waarin de ontvangsten en uitgaven altijd genoteerd werden, te
beginnen in 1472 en lopend tot de jaren 1520 toen de oorlog begon. Hierin stonden ieder jaar de 2
h.p. en de boter genoteerd.
Nr. 286

FOLIO:

69v

DATUM:

12 oktober 1526

-Van Jacob Kystemaecker.
Jan Kystemaecker getuigt dat hij Boldewyn Kystemaecker onlangs gevraagd heeft, toen deze aan zijn
hoofd gewond was, hoe hij daaraan gekomen was. Boldewyn zei dat hij zo dronken was dat hij zelf
niet anders weet dan dat hij gevallen is en dat het komt door de bank of de tafel.
Onlangs heeft getuige van Boldewyn gehoord dat hij niet wist hoe het gekomen was.
Gese Goesens getuigt dat zij hem op dezelfde dag van de verwonding gevraagd heeft hoe het was
gekomen en dat Boldewyn zei dat hij gevallen was en niet meer wist of hij zich aan de tafel of aan de
bank had gestoten.
Nr. 287

FOLIO:

69v

DATUM:

12 oktober 1526

-Tussen Jasper van Leuwen en Jutte Hermens.
Jan Hermensz uit Dronten getuigt dat hij niet anders weet dan dat zijn zoon hem gezegd heeft dat Jan
het land in Mastenbroek dat door Jutte Hermens gehuurd was, wel voor de helft mocht krijgen.
[ akte is doorgehaald ]
Nr. 288

FOLIO:

70

DATUM:

12 oktober 1526

Otto Muller heeft onder ede verklaard dat Dirick Donder beweert dat hij, Otto, hem nog 5 ph.g. min 1
oord schuldig is van steur en dat dit helemaal niet waar is. Otto heeft n.l. vaak steur van Dirick
gekocht die hij altijd geheel betaalde; hij is hem geen cent schuldig.
Nr. 289

FOLIO:

70

DATUM:

17 oktober 1526

-Tussen Wolter Luytkensz en Gyse van Bloxiel.
Wybrant Woltersz en schipper Hermen Petersz getuigen dat Cleyn Wolterken en Gyse van Bloxiel een
tijd geleden onenigheid hadden over zekere scheldwoorden; Wybrant namens Wolter en Hermen
namens Gyse hebben toen met anderen getracht de kwestie in der minne op te lossen, waarvan de
moetsoen in het stadsboek is genoteerd. Verder hadden Wolter en Gyse nog problemen over
bepaalde onkosten en andere zaken; in deze kwestie hebben getuigen samen met Engbert van
Hardenberch en Luytken Cruse vorig jaar geadviseerd dat Gyse aan Wolter voor de onkosten 3
koopmansgulden zou betalen en 5 pond was aan St. Anna, of 20 stuiver Brabants voor was.
Nr. 290

FOLIO:

70

DATUM:

17 oktober 1526

-Tussen de weduwe van Tilman Backer en Johan Thonysz.
Priester Berent, kapelaan, getuigt dat hij de biecht van wijlen Tilman Backer heeft gehoord en dat
daarna de weduwe bij hem kwam. Wijlen Tilman vertelde de priester dat hij met Johan Thonysz nog
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een handel had lopen van Harderwijker laken en andere zaken en dat Johan een tijd geleden bij hem
kwam en wat geld wilde hebben, omdat Tilman geld van de maatschap had ontvangen van lakens. De
vrouw van Tilman gaf 30 gulden om aan de vrouw van Johan te geven, waarvan een notitie is
gemaakt en in het bureau van Tilman ligt. Later is Tilman bij Johan geweest met een hoeveelheid
geld, zij hebben met elkaar afgerekend en Johan hield vol dat hij slechts 10 gulden ontvangen had.
Tilman wilde dit gerechtelijk aankaarten, maar door zijn ziekte is dat niet doorgegaan. Hij wil nu dat
priester Berent voor hem zal getuigen in deze kwestie.
Nr. 291

FOLIO:

70v

DATUM:

25 oktober 1526

-Tussen de vrouw van Henrick Wynkensz en Alyt de dienstmaagd.
Fije Henrix getuigt dat Alyt, de dienstmaagd van Henrick Wynkensz, ongeveer twee dagen voordat
haar dienstverband afliep, bij haar is gekomen en zei dat ze niet bij haar mevrouw wilde blijven wonen.
Fije vroeg hoe dat kwam, want dat had ze haar mevrouw eerder moeten zeggen en haar de
godspenning terug moeten geven. De dienstmaagd zei dat ze haar mevrouw de godspenning wel
wilde geven. Fije heeft van genoemde vrouw gehoord dat de dienstmaagd haar de godspenning terug
heeft gegeven.
Nr. 292

FOLIO:

71

DATUM:

26 oktober 1526

-Van Henrick die het zand vervoert naar de stadswerken en Thonys die hem daarbij helpt.
Hermen Thomasz en Henrick Wachter uit Brunnepe getuigen dat zij afgelopen zaterdag hebben
gezien en gehoord dat Henrick en Thonys woorden hadden over het laden van het zand en dat
Thonys klaagde over Henrick dat hij zijn werk slecht deed. Toen Henrick dit hoorde zei hij tegen hem
“ga je moeder neuken”, waarop Thonys zei dat hij dat zelf maar moest doen. Toen nam Henrick zijn
schop en sloeg Thonys daarmee op zijn arm; Thonys sloeg niet terug.
Nr. 293

FOLIO:

71

DATUM:

26 oktober 1562

-Van Dirick Brouwer.
Geert Hirt getuigt dat hij de schrijver is geweest van wijlen Johan Droochscheer op het oorlogsschip
en dat hij veel bier gehaald heeft bij Dirick Brouwer. Geert beval de zoon van Dirick Brouwer goed bij
te houden hoeveel bier hij had gehaald. Getuige Geert weet niet meer hoeveel het was en omdat het
al zolang geleden is, heeft hij de afrekening niet meer en ook de cedule is vernietigd.
Nr. 294

FOLIO:

71

DATUM:

27 oktober 1526

-Van wijlen Dirick Albertsz uit de Kuinre.
Schipper Claes ten Toerne en Hermen Witte getuigen dat in 1525 omstreeks H. Kruisdag wijlen Dirick
Albertsz uit de Kuinre ziek lag bij Hermen thuis in Kopenhagen, Denemarken; getuigen zijn daar bij
hem geweest toen hij zijn testament maakte en zijn kerkenrecht ontving. Wijlen Dirick riep de getuigen
bij zich en zei dat zijn laatste wil was dat zijn zwager Jacob Claesz, de beheerder van Diricks na te
laten goederen, met voorrang zou ontvangen 50 g.g. en daarna mee zou delen met de anderen; Dirick
vroeg de getuige om bij de verdeling van de goederen dit toe te lichten aan de familie, omdat Jacob
en zijn vrouw zoveel voor hem hadden gedaan.
Daarna ontving Dirick het laatste sacrament en overleed 2 of 3 dagen later.
Nr. 295

FOLIO:

71v

DATUM:

3 november 1526

-Van Jacob Schumer.
Else Blanckers getuigt dat zij jaren geleden gewoond heeft tegenover het huis van Dirck Opreider en
dat in diezelfde tijd naast Dirick Henrick Albertsz woonde aan de kant waar nu Hermen Struve woont
en aan de andere kant woonde Johan Wyllemsz. Die twee buren hebben daar lang gewoond.
Luytgen Tripmaecker getuigt hetzelfde, hij kent ook de twee buren en meldt dat Henrick Albertsz
bakker Luytkens oom was. Verder melden zij beiden dat de grootvader van wijlen mr Coertcken Oeds
in het huis woonde waar nu Dirick Opreider in woont.
Nr. 296

FOLIO:

71v

DATUM:

57

4 november 1526

RAK inv.nr. 11

-Tussen joffer Margriete van den Vene en Geert Ruter.
Henrick van Lochem getuigt dat hij vorig jaar een stuk land had gehuurd van vier kampen,
toebehorend aan Hermen Zell, gelegen naast een stuk land, ook vier kampen groot, dat door Geert
Ruter gehuurd was. Hij meldt dat hij van dit land één kamp gedurende drie weken gebruikte om
paarden te beslaan en daarna regende het zo veel dat hij die kamp, noch de andere drie, niet kon
gebruiken. Ruter heeft zijn kampen het hele jaar niet gebruikt en ook nu gebruikt hij ze niet vanwege
de slechte wegen en de regen.
Nr. 297

FOLIO:

71v

DATUM:

3 december 1526

Albert Roloffsz getuigt dat hij in Mastenbroek woont op de Bisschopswetering en dat Geert Ruter daar
een stuk land gehuurd had van joffer Margriete van den Vene, dat Albert wel kende. Hij weet goed dat
in 1525 het land van Geert Ruter niet gebruikt werd, terwijl de buren aan weerszijde hun land wel
gebruikten, n.l. Albert Reynertsz, de hele zomer en Henrick van Lochem gebruikte alleen de eerste
kamp.
Nr. 298

FOLIO:

72

DATUM:

6 november 1526

-Van zuster Jutte Voirne en Jan Wolffsz.
Roeloff Alferdinck en Johan van Bommelen getuigen dat zij gisteren, als moetsoenslieden namens
zuster Jutte Voirne, een vriendschappelijke uitspraak gedaan hebben in het conflict tussen zuster
Jutte en Johan Wolffsz over 9 g.g. jaarlijks gevestigd op zijn goederen, n.l. dat Johan Wolffsz zuster
Jutte moet betalen vanwege achterstallige lijfrente eenmalig een bedrag van 80 g.g. en jaarlijks zolang
zuster Jutte leeft 9 g.g. Van de genoemde 80 g.g. zal Jan met St. Maarten 20 g.g. betalen en verder
iedere St. Maarten 15 g.g., totdat het bedrag volledig is afgerekend.
Dit hebben volgens getuigen mede helpen regelen priester Peter van der Collen en mr Johan Doctoer
namens Johan Wolffsz; beide partijen zijn hiermee tevreden en hebben elkaar de hand geschud.
Nr. 299

FOLIO:

72

DATUM:

9 november 1526

-Over dezelfde zaak.
Priester Peter van Collen en mr Johan Doctoer getuigen dat zij namens Johan Wolffsz tot
moetsoenslieden zijn gekozen in deze kwestie en dat zij samen met de andere moetsoenslieden
namens zuster Jutte een uitspraak gedaan hebben over de 9 gulden lijfrente die zij van wijlen Plonys
Voirne, volgens het stadsboek van Wilsum, heeft gekregen, gevestigd op bepaalde goederen van Jan
Wolffsz. Omdat er sprake was van achterstallige betaling is er besloten dat Jan Wolffsz zuster Jutte
eenmalig 80 g.g. zal betalen, waarvan 20 g.g. op St. Maarten betaald moet worden en gedurende vier
volgende jaren telkens 15 g.g. op diezelfde datum. Daarmee is alles betaald, ook de 9 gulden die dit
jaar betaald moeten worden.
Nr. 300

FOLIO:

72v

DATUM:

7 november 1526

-Van de schepen op het Diep.
Hermen Backer, schuiteman, getuigt dat hij afgelopen zaterdag gezien heeft dat de schepen van Gyse
van Bloxiel en Cornelys Sasse met nog een ander schip, waar hij de schipper niet van kent, bij laag
water op het Diep aan de grond gelopen waren. De zondag erna lagen zij daar nog op dezelfde
plaats, maar of ze nog vast zaten, weet hij niet.
Johan Tymnesz getuigt dat hij dat met zijn zoon ook gezien heeft, vrijdags daarvoor; het schip van
Gyse van Bloxiell lag bij laag water aan de grond op het Diep en Hermen Backer was daar ook bij.
Nr. 301

FOLIO:

72v

DATUM:

9 november 1526

Swarte Berent, stadsdienaar, Wyllem Saelmaecker en Arent Grelle getuigen dat zij goed weten dat
toen priester Geert van Delft hier vice-cureit was, Johan Henrixsz dienaar geweest is van priester
Geert en bij hem in de pastorie woonde; getuigen woonden daar in de buurt en hebben hem dagelijks
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in en uit de pastorie zien komen en hem de dingen zien doen die dienaars in de kerk plegen te doen.
Hij werd door de burgers ook gezien als de dienaar van de vice-cureit.
Verder is voor ons verschenen genoemde Johan Henrixsz en heeft onder ede verklaard dat hij nog
tegoed had van verdiend loon 9 hoornsgulden, die hij nog steeds niet had ontvangen.
Nr. 302

FOLIO:

73

DATUM:

9 november 1526

Henrick van der Hoeve getuigt dat hij vaak namens Geertruydt van Reess gestuurd is naar Johannes
Breda, secretaris, om van hem de aflossing te eisen van de 150 gulden die Johan voor Geertruydt op
rente had gezet. Breda antwoordde daar altijd op dat hij zich zou voorbereiden op de aflossing. Nu
omstreeks St. Michael, vroeg Johannes Breda getuige om met Geertruydt van Reess af te spreken in
welke gulden zij betaald wilde worden en Geertruydt was tevreden met de aflossing van 31 stuiver
Brabants de gulden. Hij bracht haar antwoord aan Johannes over.
Johan van der Hoeve getuigt dat hij met Geertruydt van Reess gisteren nog over de aflossing heeft
gesproken en dat zij toestond dat Johannes Breda de aflossing op 31 stuiver Brabants de gulden had
gezet.
Nr. 303

FOLIO:

73

DATUM:

13 november 1526

-Tussen Gyse van Bloxiel en de stad.
Geert Mulre, Lubbert Claesz en Wyllem Claesz getuigen dat zij zaterdag na Allerheiligen met Gyse
van Bloxiel naar het Diep geweest zijn om hem te helpen bij het ophalen van zijn schip; getuigen
zeggen dat het schip vlot was en weer de zee op kon. Zij konden het echter niet uitvoeren omdat het
water van het Diep zo laag stond en legden het aan drie ankers en lieten het daar liggen. Zondags
stond het water hoger en kon schipper Gyse het schip weer hier aan de Welle leggen.
Nr. 304

FOLIO:

73v

DATUM:

14 november 1526

-Van Elart Kromme.
Lambert Glauwe getuigt dat ongeveer een jaar geleden Ave, de dochter van Hermen Claesz uit de
Kuinre, bij hem is geweest en meldde dat zij Elart Kromme bepaalde achterstallige pacht schuldig
was, hoeveel weet hij niet. Zij bood Elart een rentebrief van 2 gulden jaarlijks om in mindering te
brengen op de verschuldigde pacht, wat hij niet wilde accepteren. Hij wilde geld hebben. Ave zei dat
ze dat niet had en vroeg Lambert om namens haar naar Elart te gaan en te bezien of er geregeld kon
worden dat hij de brief aannam. Als hij niet wilde, moest Lambert de brief als onderpand achterlaten.
Lambert heeft zijn best gedaan, maar Elart wilde geld hebben en niet de brief.
Nr. 305

FOLIO:

73v

DATUM:

14 november 1526

-Tussen mr Hermen Glauwe en Johan Mouwertsz.
Egbert Melysz en Jan van Bommelen getuigen dat Johan Mouwertsz het huis in de Hagen had
aanvaard en verbouwd van Engele Mudde, waar mr Hermen Glauwe jaarlijks 7½ h.p. uit ontvangt en
omdat Hermen had beloofd Johan te helpen met timmeren, hebben beide partijen de kwestie
voorgelegd aan getuigen en deze hebben beslist dat mr Hermen afgelopen Pasen een jaar rente zou
ontvangen, 7½ h.p., waarmee eventuele eerdere claims ongeldig werden en voortaan mocht mr
Hermen zijn rente jaarlijks opvragen volgens de rentebrief; hiermee moest alles opgelost zijn.
Nr. 306

FOLIO:

74

DATUM:

16 november 1526

Henrick Walle en Henrick Albertsz getuigen dat Albert Geertsz een tijd geleden van Egbert, de zoon
van Hermen Besseltsz, een schip had gekocht, waar Geert Joncker nog een claim op had. Getuigen
zijn afgelopen zomer bij de Vispoort aanwezig geweest en hebben daar gehoord dat Geert Joncker
met Egbert en Albert ruzie had over het schip, dat Geert wilde beletten uit te varen vanwege de
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achterstand met betalen. Egbert vroeg Geert het schip te laten uitvaren en beloofde het geld te
betalen.
Nr. 307

FOLIO:

74

DATUM:

16 november 1526

-Tussen Dubbelt Lubbertsz en Johan Lubbertsz.
Henrick van Diepholt en Hermen Heere getuigen dat zij afgelopen zomer aanwezig zijn geweest bij
Dubbelt Lubbertsz, waar Dubbelt en Louwe, zijn zwager, onenigheid hadden over een
boedelscheiding en getuigen hoorden o.a. dat Louwe zei dat hij het geld wilde hebben volgens de
scheiding, anders zou hij zich niet aan de afspraken houden. Hermen meldt verder dat Louwe zei dat
als hij geld zou krijgen, hij in zou staan voor de eventuele schade.
Warner Robertsz getuigt dat hij toen ook door Dubbelts vrouw was uitgenodigd en hij hoorde dat de
vrouw van Dubbelt Louwe het geld betaalde en dat ze dit in het stadsboek zouden laten aantekenen.
Nr. 308

FOLIO:

74v

DATUM:

17 november 1526

-Tussen Geert Brouwer en Henrick Nyemeyger.
Berent Jansz en Jorien van Zoest getuigen dat Henrick Nyemeyger Geert Brouwer 2 last gerst
geleverd heeft die in het stadsboek staan genoteerd; zij weten ook dat Geert Brouwer die 2 last al lang
betaald heeft voordat het in het stadsboek werd opgetekend. Zij weten n.l. dat Henrick Nyemeyger
Geert al 2 of 3 jaar 24 gulden schuldig was, waarop de 2 last in mindering zijn gebracht.
Johan van Goch getuigt dat hij ongeveer 3 of 4 jaar geleden bij Geert Brouwer aanwezig is geweest,
waar hij zag dat Geert en Henrick Nyemeyger samen afrekenden en toen bleek dat Henrick Geert nog
24 gulden en 8 stuiver Brabants schuldig was. Zij kwamen overeen dat Henrick Geert daarvoor 2 last
gerst zou leveren, de last van 12 gulden, 1 last met St. Maarten en de andere last met Kerstmis.
Johan heeft ook gehoord dat Geert Henrick in de zomer maande voor de 2 last gerst.
Henrick Kerckhoff en Alyt van Haselander getuigen dat zij ook bij de afrekening zijn geweest en
melden hetzelfde als Johan. Zij hebben ook gehoord dat Geert Henrick vaak maande voor de 2 last
gerst.
Nr. 309

FOLIO:

75

DATUM:

18 november 1526

-Tussen Jan Aertsz en Peter Ysendol.
Jacob Lambertsz getuigt dat toen hij vorig jaar naar Enkhuizen zou vertrekken om zijn tuigage te halen
waar nu onenigheid over is tussen Johan Aertsz en Peter Ysendol, hij gehoord heeft dat Johan Aertsz
publiekelijk tegen Peter bij de schuit zei dat hij 10 gulden Hollands had waarvoor hij het tuigage kon
kopen, maar dat hij die niet zou betalen als hij er niet zeker van kon zijn dat Peter zou varen als Gerryt
Wynter en dezelfde winst zou maken als Johan Rensynck. Peter antwoordde: “wij doen wat wij
hebben afgesproken.”
Thys Tymensz getuigt dat hij later bij Peter thuis gehoord heeft dat Johan en Peter afspraken maakten
over de seyntuigage, waarbij getuige zelf heeft geholpen. Zij werden het eens over het volgende:
Peter zou de tuigage hebben zonder enige winst ervan te betalen en hij zou Johan eenmalig 6
koopmansgulden betalen, het bedrag was eigenlijk 7 gulden, verdeeld over alle weken; met St.
Maarten moest alles betaald zijn. Thys stond daar borg voor.
Nr. 310

FOLIO:

75

DATUM:

23 november 1526

-Van Geert Brouwer.
Egbert Tymensz van het Kampereiland getuigt dat hij gewend is bij Geert Brouwer dagelijks in- en uit
te lopen en hij heeft daar ongeveer 3 of 4 jaar geleden gehoord, dat Geert Brouwer met Henrick
Nyemeyger afrekende en dat bleek dat Henrick nog schuldig was aan Geert een bedrag van 24
gulden en 8 stuiver Brabants. Henrick beloofde voor dat bedrag 2 last gerst, de last van 12 gulden, te
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leveren. Later heeft getuige nog vaak gehoord, onlangs nog met St. Michael 1525, dat Geert Henrick
maande de gerst te leveren die hij nog steeds schuldig was.
Albert[je] de vrouw van Egbert, getuigt hetzelfde.
Nr. 311

FOLIO:

75v

DATUM:

24 november 1526

Johan Evertsz, loper, getuigt en gicht dat hij namens Thomas inde Ramen naar Steenwijk is geweest
met een weetebrief [aanmaning ] voor Reyntken van Remonde en dat hij Reyntken de opdracht heeft
gegeven te zeggen tegen de weduwe van Gorys Jansz en haar moeder, op wier geld Thomas beslag
had gelegd, dat zij het geld dat ze schuldig waren, 4 g.g., aan Reyntken moesten meegeven; wat de
moeder of de dochter nog meer schuldig was, zou onder het beslag blijven staan totdat Reyntken of
diens vrouw zelf naar Kampen zou komen.
Nr. 312

FOLIO:

75v

DATUM:

26 november 1526

-Van Albert Muller en Heynsoen Yserkremer.
Thobe Barnevelt, de waardin, getuigt dat ongeveer 6 of 7 dagen geleden bij haar zat te drinken
Heynsoen Yserkremer en dat Albert Muller bij Heynsoen kwam en tegen hem zei: “boef, ik heb je.” Hij
greep Heynsoen bij zijn haar en deze weerde hem af en zei dat hij geen bekeuring wilde. Omdat zij
beiden dronken waren, viel Heynsoen van de bank, maar geen van beiden stak of sloeg; voor zover
Thobe kon zien, was er ook niemand gewond. Heynsoen verweerde zich niet.
Nr. 313

FOLIO:

75v

DATUM:

26 november 1526

Lysbet then Starte, onze burgeres, heeft onder ede verklaard dat er, van de jaarlijkse 2 g.g. die zij
haar nicht Henrick[a] then Starte gegeven heeft, gevestigd op Oldebroek, volgens brieven die daarvan
zijn, een achterstand is van 8 jaar, nu met St. Petrus 9 jaar. Lysbet heeft zelf over die 9 jaar niet meer
ontvangen dan 1 mud rogge en 2 paar kippen.
Nr. 314

FOLIO:

76

DATUM:

26 november 1526

-Van Johan Boegenmaecker en de beul.
Joest Fuls getuigt dat hij ongeveer 8 dagen geleden bij de scherprechter thuis iets zat te drinken en
dat hij daar zag dat de scherprechter druipnat was; hij zei dat Jan Boegenmaecker hem in de Burgel
had geduwd; meer heeft hij niet gezien noch gehoord. Het was avond.
Hermen Claesz getuigt dat hij ’s anderendaags gezien heeft, bij daglicht, dat Jan Boegemaecker bij de
scherprechter binnen kwam lopen, voor zijn bed stond en dat na veel gepraat de scherprechter Jan
het huis uit stuurde. Kort daarna keek de scherprechter boven uit het raam en de bogenmaker zei
tegen hem: “dief, ik wil het mes terug hebben, of ik snij je hart eruit.”
Lambert Horenblaser getuigt dat hij ’s avonds ook in de herberg was en dat de scherprechter en
Johan Boegemaecker ruzie hadden over een mes, maar zij staken elkaar niet. De bogenmaker ging
met Lambert naar huis en kort daarna kwam de scherprechter op het wachthuis en klaagde dat de
bogenmaker hem in de Burgel had geduwd.
Nr. 315

FOLIO:

76

DATUM:

26 november 1526

-Tussen Johan Noye en Wyllem Schoemaecker.
Henrick Schoemaecker getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden bij Albert van Beylen thuis
geweest is waar Johan Noye en Wyllem Schoemaecker samen bezig waren de onenigheid op te
lossen die zij hadden over bepaalde dierenhuiden en ook over de 18 gulden die Johan Noye nog
tegoed had van zekere ossen en waarvoor zij voor het gerecht geweest waren. Toen Johan dit bedrag
wilde ontvangen, antwoordde Wyllem dat hij de helft kon krijgen als zijn vrouw thuis kwam, en de
andere helft met Kerstmis, met 28 stuiver Brabants de gulden.
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Reyner ter Helle was ook in het gelag en heeft de onenigheid helpen oplossen; toen Johan om de 18
gulden vroeg, zei Wyllem dat het in orde zou komen, dat hij zou betalen als zijn vrouw thuis kwam.
Over welke gulden het ging, weet hij niet.
Nr. 316

FOLIO:

76v

DATUM:

26 november 1526

-Tussen Jacob Scumer en … [ niet vermeld ]
Hermen Fuls getuigt dat hij 42 jaar geleden in een van de huizen van Geert Mulman gewoond heeft
en ook altijd in de Morrensteeg, zodat hij de begrenzing van Mulmans huis goed kent. Volgens
Hermen is de plaats waar nu het koehuis van Dirick Opreyder op staat, altijd een hof is geweest waar
allerlei kruiden in groeiden, ook kool en andere groenten; naderhand liet Roloff Oosterbeeck het
koehuis, dat nu van Dirick Opreyder is, plaatsen in de hof plaatsen in de hof.
Hillebrant Timmerman getuigt dat hij al jaren de begrenzing van het huis van Geert Mulman kent en hij
herinnert zich heel goed dat de plaats waar nu het koehuis van Dirick Opreyder op staat, een mooie
hof is geweest; hij heeft het koehuis op last van Roloff Oosterbeek daar gemaakt toen het nog een hof
was. Hij weet niet met welk recht Roloff dit liet doen, maar hij weet wel dat wijlen Geert en Roloff dikke
vrienden waren. Verder herinnert Hillebrant zich dat er een groot prieel voor in de hof stond, waar men
in kon eten en drinken.
Nr. 317

FOLIO:

76v

DATUM:

3 december 1526

Henrick Harthouwer getuigt dat hij 23 jaar geleden toen Harderwijk in brand stond, bij het huis van
wijlen Johan Verduyn geweest is, naast het erf van Dirick Opreyder aan deze zijde, waar wijlen Jan
Verduyn, Arent Dijck en Geert van Groningen, metselaars, ook stonden; zij zagen dat het koehuis, dat
nu op het erf van Dirick Opreyder staat, erg uitstak boven het erf dat nu van Jacob Schumer is en dat
indertijd van Geert Mulman was. Arent Dijck zei toen dat hij toestemming heeft gegeven, maar dat het
geen eigendom mag worden, waarop Jan Verduyn zei dat dit nog veel problemen zou opleveren,
omdat het een hof was en nu is het een binnenplaats.
Hermen Ness getuigt dat hij 42 jaar geleden gewoond heeft bij wijlen Geert Mulman en dat toen, op
de plaats waar nu het koehuis van Dirick Opreyder staat, een klein huisje stond waar koeien in gestald
werden. Daarna kocht Roloff Oosterbeeck het erf en liet het kleine huisje afbreken en maakte er een
brouwhuis van, waar hij een ketel en kuipen in had staan. Dirick gebruikt dit nu als koestal.
Nr. 318

FOLIO:

77

DATUM:

3 december 1526

-Tussen olde Jan Evertsz en Hermen Schepeler.
Mr Aelt Wynter en Aernt Warmboltsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in 1525 toen Hermen
Schepeler beslag had laten leggen bij Wolff Cremer op de vergoeding voor 13 of 14 wachtbeurten en
dat Jan Evertsz de Oude namens Wolff zijn recht kwam halen. Tenslotte bereikte hij overeenstemming
met Hermen, n.l. dat Jan Evertsz direct aan Hermen Schepeler van Wolffsz wachtbeurten 1 snaphane
zou geven, tenzij Wolff beweerde niets schuldig te zijn, in dat geval zou Hermen Jan de snaphane
weer terug geven met alle gemaakte onkosten. Hermen beloofde dit officieel.
Nr. 319

FOLIO:

77

DATUM:

4 december 1526

-Tussen Dirick Opreyder en Jacob Schumer.
Goesen Holtzager getuigt dat hij goed weet dat het erf van Dirick Opreyder, in de huidige staat, al 40
jaar is als in de tijd van wijlen Geert Mulman wat betreft de oppervlakte, alleen heeft Roloff
Oosterbeeck er naderhand een koehuis op laten zetten.
Nr. 320

FOLIO:

77v

DATUM:

-Van de hoer en de boeven in de Morrensteeg.
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Hille Bisscop getuigt dat zij acht dagen geleden ’s nachts tussen 12 en 1 uur gehoord heeft dat twee
manspersonen een vrouw bij zich hadden in de St. Jacobssteeg, veel lawaai maakten en de vrouw
sloegen; zij riep om hulp en getuige weet niet wie het was. Men zegt dat Bitter de bierdrager het wel
weet.
Bitter verklaart onder ede dat hij niets heeft gezien.
Nr. 321

FOLIO:

77v

DATUM:

7 december 1526

-Van Henrick Albertsz.
Peter Jansz, onze burger, getuigt dat hij zes jaar geleden zeilde met schipper Henrick Albertsz en dat
zij op Palmzondag met een schip, geladen met hout van Henrick, voor Edam buiten de Edammer
vrijheid lagen. De schipper liet zich met een bootje aan land zetten om in Edam met een vrijbrief zijn
hout te verkopen en te handelen. Diezelfde avond kwamen mensen uit Edam met geweren naar het
schip buiten de stadsvrijheid en hebben getuige Peter en nog een ander bemanningslid met geweld
van het schip gehaald en aan land gebracht, het schip in beslag genomen en ’s morgens naar Edam
gebracht, waar schipper Henrick een partij hout had verkocht. De Edammers lieten beslag leggen op
de rest van het hout en verkochten het zelf tegen de wil van de schipper; ook werd beslag gelegd op
het geld van het hout dat de schipper verkocht had.
Nr. 322

FOLIO:

78

DATUM:

9 december 1526

Peter van Nuys, onze burger, getuigt dat Berent Zoemer uit Doesburg ongeveer twee jaar geleden
hier in Kampen van hem een partij stokvis gekocht heeft en dat hij het geld van de vis moest
ontvangen van bakker Johan Dunneharne, 4½ gulden van 28 stuiver Brabants de gulden, van bakker
Johan opte Leye, 2 gulden van 28 stuiver Brabants de gulden en van bakker Berent van Wylsem 9
lichte ponden; al deze bakkers waren hem geld schuldig van koren. Getuige Peter heeft het geld van
de bakkers ontvangen als betaling voor de stokvis en hij meldt verder dat hij nog als betaling heeft
ontvangen, in aanwezigheid van Berent, 10 courante gulden en 4 stuiver Hollands van Dirick
Wesseltsz, die deze schuldig was aan Berent van weit. Hierna maakten Peter en Berent hun
definitieve afrekening.
Nr. 323

FOLIO:

78

DATUM:

10 december 1526

Roerick Wachter getuigt dat acht dagen geleden Thys, de knecht van Jan van Dulmen, en priester
Danielszoon elkaar as in de ogen gooiden op het wachthuis en elkaar tenslotte met stokken te lijf
gingen. Priester Danielszoon sloeg Thys zo hard dat het bloed uit zijn oren liep, maar getuige weet
niet of het ernstig was. Er waren aanwezig Geert Hermensz en Geert Toet.
Geert Toet getuigt hetzelfde.
Geert van Doetingen getuigt dat hij gezien heeft dat genoemde twee eerst met as gooiden en daarna
met stokken sloegen, maar hij weet niet wie er begon en zag evenmin dat er iemand bloedde; men
zegt dat de jongen aan het hoofd bloedde.
Nr. 324

FOLIO:

78v

DATUM:

11 december 1526

-Tussen Claes Jansz en Wyllem Jansz, potschuvers tegen Peter Voss.
Albert Huge en Dirick Albertsz getuigen dat zij in de afgelopen voorwinter, toen het Hamburger bier
binnen kwam, als vennoten in het potschip van Wyllem Jansz zijn geweest en hebben Wyllem en zijn
bemanningslid Claes Jansz het schip helpen laden met Hamburger bier uit de boeier van Peter Voss.
Deze miste een vat bier en beweerde dat hij de vaten had geteld voor de bemanning, waarvan
getuigen zeggen dat het niet waar is. Wyllem en Claes stonden in het potschip te laden en Peter Voss
stond daarbuiten en telde niet. De koopman van het bier was zelf aanwezig en voer met het potschip
van het Diep hier naar de Welle, waar het bier weer ongeteld werd overgezet in een ander potschip.
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De koopman had het niet over het missen van bier en Albert is daarna met hetzelfde potschip en het
bier naar Deventer gevaren, waar de koopman voor het eerst een vat bier miste.
Nr. 325

FOLIO:

78v

DATUM:

13 december 1526

Arent Dirixsz getuigt dat hij mede-vennoot in genoemd potschip was en dat hij hielp het Hamburger
bier te laden. Hij heeft niet gehoord of gezien dat er geteld werd; de schipper was een beetje kwaad
dat er niet geteld werd, dat werd aan beide zijden vergeten.
Nr. 326

FOLIO:

79

DATUM:

11 december 1526

Geerloff Albertsz, bakker en Claes ten Toerne getuigen dat zij dinsdag na St. Catheryne op het
Raadhuis voor de Raad gehoord hebben dat Walys Reynertsz de keldenaar van Clarenwater
aansprak voor een brief die Walys de keldenaar in onderpand had gegeven in het kader van een
opdracht die Walys en zijn huisvrouw voor de landheer en de drost van de Veluwe hadden uitgevoerd.
De keldenaar zei dat hij wel wist waar de brief was gezien de vermelding in het stadsboek, dat
bovendien vermeld staat dat Arent de broer van Walys en diens zwager gerechtigd zijn de betaling te
ontvangen en dat zij dat mogen doen. Hij is bereid de brief terug te geven maar dan moet Walys een
borg stellen zodat zij hun eventuele schade kunnen verhalen.
Nr. 327

FOLIO:

79

DATUM:

13 december 1526

-Van joffer Margarete van den Veen.
Albert Reynertsz uit Mastenbroek getuigt dat hij het land wel kent dat Geert Ruter van joffer Margarete
van den Veen in 1525 gehuurd had en dat Albert ook een land daar terzijde had gehuurd van Henrick
Haegen. Volgens Albert had hij dat land om niet en hij gebruikte het maar korte tijd. Hoe lang, weet
getuige niet meer; dat land liep tweemaal onder water en kon niet gebruikt worden.
Nr. 328

FOLIO:

79v

DATUM:

14 december 1526

-Van Peter Voss en de potschuvers over het vat Hamburger bier.
Claes Geertsz en Jorien Jansz getuigen dat zij vorig jaar met schipper Peter Voss gezeild hebben; zij
waren in de boeier toen Wyllem en Claes Potschuver het Hamburger bier ontvingen uit de boeier van
Peter Voss. Zij hebben toen gehoord en gezien dat Peter Voss de twee potschuivers opdroeg twee
brouwten Hamburger bier uit de boeier te halen en die naar Deventer te brengen en daar zouden
Claes en Wyllem 3 stuiver Brabants voor krijgen, wat zij hebben aangenomen. Getuigen hebben niet
gezien dat zij de vaten kregen, maar zij hebben gehoord dat er gevraagd werd of alles er was; wie dat
vroeg weten zij niet, evenmin hoeveel vaten er aan boord waren.
Claes Gerritsz en Marten Claesz getuigen dat zij daarna, toen het bericht uit Deventer kwam dat er
een vat Hamburger bier ontbrak, gehoord hebben hier op de Welle dat Peter Voss vroeg aan Claes
Potschuver wat er met dat ene vat bier was, waar Claes op antwoordde dat hij zich geen zorgen
hoefde te maken omdat hij zijn bier al had geleverd.
Nr. 329

FOLIO:

80

DATUM:

14 december 1526 [ slecht leesbaar ]

-Tussen Ulrick Henrixsz en schipper Evert van Hardenberch.
Jacob Petersz getuigt dat hij in 1525 met schipper Evert van Hardenberch gezeild heeft en bij hem in
de boeier was toen het galjoen in het Vlie kwam en twee of drie schoten loste; alle boeiers streken
hun zeilen en legden hun schepen aan het anker en iedere schipper ging met zijn bootje naar het
galjoen om te horen wat de hoofdman wilde; wat er gezegd werd, weet getuige niet. Een dag of twee
later was getuige met schipper Evert in het galjoen en de schipper beval hem het laken uit de boeier
te halen en getuige hoorde of zag niet dat er van enige dwang sprake was.
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De mensen uit het galjoen voeren met een bootje langs de boeiers en haalden het laken op; ieder gaf
het laken zonder tegenstribbelen of geklaag, schippers brachten het ook naar het galjoen met het
bootje, zo ook Jacob. Met schipper Evert gebeurde hetzelfde als met de andere schippers.
Henrick uit Dronten en Ulfart Jansz getuigen dat zij terzelfdertijd bij schipper Evert in het schip waren
en dat er vanuit het galjoen werd geschoten en dat alle boeiers de zeilen streken. Zij moesten op last
van Jacob het laken uit de boeier halen en in het galjoen laden; er werd geen geweld gebruikt.
Nr. 330

FOLIO:

80v

DATUM:

18 december 1526

-Van dezelfde zaak.
Schipper mr Reyner en Geert Stachouwer getuigen dat zij in 1525 eveneens met hun boeier voor het
galjoen hebben moeten strijken en dat zij elk met hun bootjes, gedwongen, naar het galjoen moesten
varen, waar een groep kooplui door boeren en anderen mensen gevangen bleken te zijn, met wie zij
moesten onderhandelen om hen geld en laken te lenen zo veel als zij wilden en daarna hun goederen
weer te kopen. Niemand werd gedwongen. Evert van Hardenberch was ook in het galjoen en leverde
zijn laken; hij onderhandelde met een gevangen koopman en zou daarvoor koren, huiden, spek e.d.
ontvangen en hij bleef dan nog een klein bedrag schuldig. Evert at en dronk en was tevreden en
klaagde niet. Getuigen hebben niet gezien of gehoord dat Evert gedwongen werd en alles werd in één
koop gedaan. Mr Reyner werd wat weit afgedwongen, dat hij wel betaald zou krijgen.
Johan Vreese getuigt hetzelfde en zegt dat hem en Johan Hugensz een dag van tevoren gezegd werd
dat ze verplicht werden de goederen te kopen.
Mr Reyner getuigt dat hij de hoofdman, mr Lambert, zijn papieren liet zien die door hem geaccepteerd
werden en deze gaf hem toestemming om verder te gaan, maar niet over zee naar vijandelijk gebied
te zeilen.
Getuigen zeggen dat zij niets kwijt zijn geraakt en ook geen schade hebben geleden en de kooplieden
hebben hen wel degelijk betaald.
Nr. 331

FOLIO:

81

DATUM:

19 december 1526

-Van Alyt Hugen.
Geert Muller, Wyllem Claesz en Steven Jansz, onze burgers, getuigen dat wijlen Arent Geertsz uit
Meppel een tijd geleden een potschip gekocht had van Albert Lamberts Hugen voor 8 potten [ ladingen]
turf, te betalen volgens de scheepsbrief en omdat wijlen Arent niet op tijd betaalde, had Albert beslag
laten leggen. Drie jaar geleden in mei, waren getuigen aanwezig bij Albert thuis in de Hagen, waar zij
hoorden en zagen dat wijlen Arent als vrienden wilde regelen dat hij zijn potschip terugkreeg en hij
wilde Albert de geleden schade vergoeden. Getuigen bemiddelden tussen hen beiden en besloten dat
wijlen Arent, boven de 8 potten turf, nog 1 pot turf zou leveren, dus samen 9 potten. Hiermee waren
beide partijen tevreden.
Nr. 332

FOLIO:

81

DATUM:

3 januari 1527

Johan van Bommelen en Roloff Alpherdynck getuigen dat zij met andere familieleden onlangs een
moetsoen verdedigd hebben tussen zuster Jutte Voirne en Johan Wolffsz inzake de lijfrente van 9
gulden jaarlijks afkomstig van wijlen Plonys Voirne; joffer Jutte beklaagde zich dat ze de 10 gulden
rente niet ontving uit de kamp in Mastenbroek die Johan Wolffsz had laten verwaarlozen; deze zei dat
hij haar het geld dat de pachters haar niet gaven, wel wilde betalen.
Jan Wolffsz getuigt hetzelfde.
Nr. 333

FOLIO:

81v

DATUM:

4 januari 1527

-Tussen Laurens Seldenrijck en Claes Backer over de otterjacht.
Berent Cappe, stadsdienaar, Henrick Wygertsz en Roloff Draeger getuigen dat zij afgelopen Kerstmis
aanwezig zijn geweest toen er op de otter werd gejaagd die gevangen werd op het terrein van Pilgrim

65

RAK inv.nr. 11
van Ingen. Getuigen zeggen dat Laurens Seldenrijck met zijn honden wel een kwartier bezig was
voordat de otter gevangen werd. Toen hij gevangen was, was Laurens met zijn maten en honden
erbij; zijn honden vingen het beest en beten hem, evenals de andere honden. Getuige Henrick, die bij
de groep van Laurens hoorde, hielp de otter vasthouden aan zijn staart.
Nr. 334

FOLIO:

81v

DATUM:

5 januari 1527

-Tussen Albert Roeloffsz en Dirick Brouwer.
Lubbert Berentsz uit Kamperveen getuigt dat hij aanwezig is geweest op woensdag voor Kerstmis en
gehoord en gezien heeft dat Dirick Brouwer bij Albert Roeloffsz huis kwam en, terwijl Albert hem 3 g.g.
schuldig was en Dirick hem voor 2 stadsponden schade had berokkend, aan Albert vroeg om de 2 g.g.
te betalen en meldde verder dat hij, Dirck, de schade van 2 stadspond zelf wilde betalen en in
mindering wilde brengen van de laatste g.g. die Albert hem schuldig was; verder zag hij dat Albert
Dirick de 2 gulden betaalde en dat Dirick akkoord ging.
Nr. 335

FOLIO:

82

DATUM:

7 januari 1527

-Henrick Nyemeier en Geert Brouwer.
Schipper Zele van Hardenberch, Lubbert Tymensz, Wyllem Tymensz en Arent Cremer getuigen dat zij
ongeveer een maand geleden aanwezig zijn geweest, toen Geert Brouwer en Henrick Nyemeier
samen in de schepenkamer waren verschenen voor Claes Doedensz en Luytgen van Wylsem van de
Raad, inzake de onenigheid over 12 gulden en 1 last gerst. Zij melden dat beide partijen elkaar
vergaven waar ze ruzie over hadden en waarvoor ze naar de rechtbank gegaan waren. Verder
melden zij dat zij terzelfdertijd niet gehoord hadden dat Geert Brouwer nog andere zaken van Henrick
Nyemeier eiste dan de last gerst en de 12 gulden en dat over de 7 gulden nieuwe aanmaningen
gemaakt moesten worden. Schipper Zele getuigt dat Geert Brouwer hem zei, voordat de bemiddeling
plaats vond, dat Henrick hem nog 7 gulden schuldig was die ook in het stadsboek genoteerd stonden.
Hij maakte de raadsvrienden daarop attent maar deze zeiden dat ze daar nu niets mee te maken
hadden, daar maanden zij hem nu niet voor.
Nr. 336

FOLIO:

82

DATUM:

10 januari 1527

-Tussen Johan Steenberch uit Meppel en Albert Huge.
Dirick Aertsz, Lysbet Jans en Engele Mudde, dienstmaagd, getuigen dat zij in de laatste voorwinter bij
Engele Mudde thuis geweest zijn waar zij gezien en gehoord hebben dat Johan Steenberch uit
Meppel en Albert Huge en diens vrouw samen een afrekening maakten van de ladingen turf die Jan
had vervoerd voor Albert; het bleek dat Albert had geleverd en betaald gekregen 5 ladingen turf, nog
een halve lading en twee zakken en Albert en zijn vrouw erkenden dat zij dat inderdaad ontvangen
hadden.
Engele Frericks, de waardin, getuigt hetzelfde.
Nr. 337

FOLIO:

82v

DATUM:

8 januari 1527

Schipper Jan Berentsz en Jan van Ossenbrugge hebben onder ede verklaard dat het derde deel van
de bark die Thonis Jan Berentsz gevaren heeft en nu voor den Briel ligt met vracht, toebehoort aan
Claes Coepsz en aan niemand anders; dit heeft Claes ook onder ede verklaard. De andere twee
delen behoren aan Jan Berentsz en Jan van Ossenbrugge.
Nr. 338

FOLIO:

82v

DATUM:

11 januari 1527

Priester Bartolt van Oldeneell getuigt dat hij afgelopen dinsdag hoorde dat Geerloff Backer zich
beklaagde tegenover Lubbert van Hattem omdat hij een geldbedrag zou uitgeven dat men niet wilde
aannemen zoals gebruikelijk was. Lubbert zei hem dat men moest beuren zo lang het niet afgezegd
was en er werd Geerloff aangeraden drie borgen te nemen zodat hij altijd een bewijs had. Geerloff
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sprak onmiddellijk met Jacob van Vorden, Jan Wachter en Jan Nyemeier [ doorgehaald ] en zei dat hij
iemand nog geld schuldig was en niet in staat was te betalen, omdat die persoon het niet wilde
ontvangen. Priester Bartolt meldt dat hij niet wist over wie het ging en pas laten hoorde dat het Zele
van Hardenberch betrof.
Jan Wachter getuigt dat het zo gebeurd is.
Jan Nyemeier, drager, getuigt dat hij gisteren nog hoorde dat Geerloff Zele geld bood, dat deze niet
wilde aannemen.
Arent Lubbertsz, verver, getuigt dat hij zondag voor Kerstmis Zele van Hardenberch 33½ gulden wilde
betalen en dat hij het niet wilde ontvangen.
Nr. 339

FOLIO:

83

DATUM:

12 januari 1527

-Tussen jonge Jan Evertsz en Peter Woltersz.
Dirick Opreyder getuigt dat hij vandaag acht dagen geleden aanwezig is geweest bij Peter Woltersz
thuis en daar heeft gezien dat jonge Jan Evertsz er was en zei dat hij hem 1 last mout betalen wilde
en dat het geld uit Steenwijk kwam; verder zag en hoorde hij dat Peter het geld niet wilde ontvangen.
Nr. 340

FOLIO:

83

DATUM:

27 januari 1527

-Van Jan van Venlo en Jacob Henrixsz, wevers.
Gysbert Hubertsz en Reyner van Doesborch getuigen dat zij op de avond van St. Agnete bij Dirick
Wesselsz zaten te drinken en daar hoorden dat Jan van Venlo en Jacob Henrixsz, wevers, samen
onenigheid hadden over 1 snaphane; zij konden het niet goed horen. Tenslotte zagen zij dat Jan van
tafel op stond en tegelijkertijd ging de kaars uit en Jacob liep het huis uit. Getuigen hebben niet gezien
dat iemand van hen beiden een mes had of dat zij elkaar raakten. Er waren nog twee andere mensen
bij die niet afkomstig waren uit onze stad.
Nr. 341

FOLIO:

83

DATUM:

29 januari 1527

-Tussen Wolter Varwar en Zele van Hardenberch met Johan Berentsz, schoenmaker.
Henrick Jacobsz, Geert Martensz, Thonys Backer, Reyner Brouwers Henrixsz en Peter Droochscheer
getuigen dat zij afgelopen zomer omstreeks St. Jan aanwezig zijn geweest en de wijnkoop hebben
helpen drinken toen Wolter Varwar van Zele van Hardenberch en Johan Berentsz, schoenmaker, 36
ossen kocht die in Mastenbroek stonden. Getuigen zeggen dat de koop geschiedde voor een bepaald
bedrag; verder werd er openlijk als voorwaarde gesteld, dat het land onder water stond en dat de
genadige heer daarom korting moest geven op de pacht, of doen wat de buren boven en beneden hen
deden; wat de pachters zouden ontvangen, zou Wolter ten goede komen. Hiermee waren beide
partijen tevreden.
Nr. 342

FOLIO:

83v

DATUM:

29 januari 1527

Johan Dunneharne getuigt dat hij hier ook bij was en hoorde dat schipper Zele beloofde om te doen
wat de buren ook deden en wat betreft de kosten, voor zover schipper Zele die kon bewijzen, zou
Wolter Varwar met zijn maten hem die vergoeden.
Nr. 343

FOLIO:

83v

DATUM:

29 januari 1527

-Tussen mr Lodewyck Barbier en Bele Olyslager.
Jan van Nimwegen en Arent Smit getuigen dat zij omstreeks St. Maarten aanwezig zijn geweest bij
Arent thuis waar zij gehoord en gezien hebben dat Bele Olyslager opdracht gaf aan Lodewyck Barbier
haar zoon Jan met Gods hulp te genezen van de pokken; mr Lodewyck accepteerde dat en zij stelden
samen de voorwaarden op: Bele zou hem 3 ph.g. geven van 25 stuiver de gulden, de ene nu direct en
de tweede als de zoon genezen was en de derde op Vastenavond. Mr Lodewyck beloofde de zoon
daarna een jaar gezond te houden en mochten de pokken binnen het jaar terugkomen dan zou hij
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hem behandelen voor 1 gulden. Er werd geen borg gevraagd en getuigen melden dat Jan weer op de
been is, olie perst en genezen is.
Nr. 344

FOLIO:

84

DATUM:

29 januari 1527

Engbert van Tweenhuysen en Geerloff Claesz getuigen dat zij ongeveer anderhalf jaar geleden in de
Zilveren Helm zijn geweest waar Henrick Martensz en Johan Woltersz onenigheid hadden over de
huur van een mate die zij gezamenlijk huurden. Zij vroegen bemiddeling aan getuigen en aan Johan
Thonysz om hier een uitspraak over te doen. Er werd besloten dat Jan Woltersz aan Henrick 4½ h.p.
zou geven en daarmee moest het probleem van de huur opgelost zijn. Hiermee waren beide partijen
tevreden.
Engbert trad op namens Johan Woltersz en Geerloff was gekozen als overman.
Johan Thonysz getuigt dat hij moetsoensman was namens Henrick Martensz en dat hij de onenigheid
mede heeft helpen oplossen, hoe weet hij niet meer.
Nr. 345

FOLIO:

84

DATUM:

30 januari 1527

-Tussen Jan Wachter en jonge Jan Evertsz.
Kempe Ketelboeter, Brant Messeler, Loy Messeler, Goert Sarckhouwer en Jacob Koertsz getuigen dat
zij afgelopen vrijdag na St. Antonius bij Johan Wachter zaten te drinken, waar priester Johan ter Stege
van Bleesdijck ook was. Na enige tijd kwam jonge Jan Evertsz bij hen en vroeg of er geen wijnkoop
was en of ze die niet konden maken en meer van dat soort woorden. Tenslotte begon hij te praten
over een stuk land bij Steenwijk, dat Jan Evertsz van priester Jan wilde kopen en toen ze aan het
bieden begonnen, riepen zij de hulp in van getuigen Kempe en Brant, om de koop en de wijnkoop te
regelen. Getuigen hebben vastgesteld dat voor het stuk land 59 g.g. betaald moest worden of de
echte waarde, te betalen in mei a.s.; mocht Johan het geld willen houden tot St. Maarten, dan moest
hij het geld met de volle pacht betalen. Voor het gelag werden 2 enkele g.g. uitgetrokken waarvan Jan
Evertsz 2 delen en priester Jan 1 deel zou betalen; Jan zou de 2 g.g. nu op tafel leggen en priester
Jan het derde deel in mindering brengen. De moetsoenslui zeiden Jan Evertsz van te voren dat de 2
gulden voor het gelag betekenden dat Johan accepteerde. Dit gebeurde ’s avonds bij de uitspraak en
de volgende ochtend bij de wijnkoop ontbrak Jan Evertsz, maar hij gaf een volmacht aan zijn broer,
oude Jan en deze was met de wijnkoop tevreden. Oude Johan zei tegen de waardin dat zijn broer
haar zou betalen en dat hij daarvoor in stond. Hij ontving toen de documenten van het land namens
zijn broer.
Nr. 346

FOLIO:

85

DATUM:

27 januari1527

-Van het huwelijk tussen Johan Zuere en de dochter van wijlen Evert van den Veen.
Jfr Alyt Zuere, jfr Tryne van Wilssem en Tymen van den Veen Evertsz getuigen dat zij aanwezig zijn
geweest bij Tymen thuis, toen het huwelijk geregeld werd tussen Jan Zuere en de dochter van wijlen
Evert van den Veen en zij hebben gehoord dat wijlen Evert en Johan Zuere overeen kwamen dat
Johan hun huwelijksgaven pas zou ontvangen na het overlijden van Evert en zijn vrouw Geese, maar
Johan zou wel direct de beschikking krijgen over het ophuis [ bovenwoning ] van hun moeder van den
Veen op de hoek van de Zijlsteeg, waar hij ook zijn koeien, als hij die wilde hebben, zou mogen stallen
en het hooi dat hij daarvoor nodig zou hebben, op de lege plaatsen aan de zijkant van het huis zou
mogen bewaren gedurende zijn leven. Na hun dood, zou het ophuis met de bijbehorende rechten voor
de koeien, vervallen aan de gezamenlijke kinderen van Evert. Wijlen Evert en zijn vrouw hebben
Johan Zuere beloofd tijdens hun leven vier paar ossen voor hem te weiden op een goed stuk land
waar ze goed vet zouden worden, maar deze regeling vervalt met hun overlijden. Getuigen melden
verder dat ze terzelfdertijd hoorden dat Johan Zuere wilde dat de ouders hem duidelijk wilden zeggen
welke goederen hij later zou krijgen, om geen problemen met de andere kinderen te krijgen.
Dit beloofden Evert en Geese en bevestigden dit met een handdruk.
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Nr. 347

FOLIO:

85v

DATUM:

1 februari 1527

Mr Gysbert die Lege getuigt, zo nodig onder ede, dat hij ongeveer twee jaar geleden hier in Kampen
aanwezig was voor de St. Nicolaaskerk, waar hij gezien heeft dat Hermen van Zuylen en Barbara, de
dochter van Johan Wegge, onze burgeres, daar stonden met priester Nicolaes Backer, die toen vicecureit van die kerk was; hij hoorde dat de vice-cureit Hermen en Barbara tot echtelieden uitriep. Dit
gebeurde na de vespers tussen 4 en 5 uur en getuige meldt dat hierbij ook aanwezig waren priester
Gerbrant Jansz en andere goede lieden van wie hij de naam niet kent.
Nr. 348

FOLIO:

85v

DATUM:

1 februari 1527

Wyllem Brant getuigt dat Anna, de dochter van Geert Jelysz, afgelopen dinsdag bij hem thuis is
gekomen en hem 5 gulden liet zien van 25 stuiver Brabants de gulden, die Reyner ter Helle haar had
gegeven voor haar vordering op het huis van Geert inzake het aandeel in het huis van Geert, dat hij
geërfd had van zijn dochter Janne; dit als betaling van de kosten van de uitvaart e.d. die Anna nog
tegoed had van wijlen Janna. Ze zei dat ze met Reyner had afgesproken over het aandeel van haar
zuster Janna en dat zij overeen waren gekomen dat hun broer Henrick er niets meer over te zeggen
had. Anna gaf als onderpand aan Reyner haar derde deel van het huis.
Nr. 349

FOLIO:

86

DATUM:

1 februari 1527

-Tussen Lubbert Henrixsz en Claes Gerrytsz.
Walys Reynertsz getuigt dat op afgelopen avond van St. Agnete Lubbert Henrixsz en Claes Gerrytsz
bij hem zaten te drinken en samen onderhandelden over stukken land die Jacob Jansz uit Ens
gebruikt had in de laatste oorlog van Lubbert. Lubbert stelde een eis, maar omdat Jacob niet
aanwezig was en men de onenigheid graag wilde oplossen, beloofde Claes Gerrytsz achter het
gebeurde te staan en Jacob ter verantwoording te roepen.
Peter Dirixsz en Hermen Henrixsz getuigen hetzelfde, zij waren er ook bij aanwezig en hebben
gehoord dat na het gelag tot een moetsoen werd besloten. Claes Gerryts kwam erbij en trok zijn
belofte en borgstelling weer in omdat Jacob hem het land niet meer als onderpand wilde stellen zoals
hij Claes beloofd had. Voor de bemiddeling stelden Lubbert en Claes als getuigen Wyllem Vaeltsz en
Jacob van Appelen. Er werd afgesproken dat Jacob Jansz Lubbert voor de onenigheid over het
verbeteren van de stukken land 9 gulden van 28 stuiver Brabants de gulden zou geven, drie te betalen
met Pasen, drie met St. Jan en drie met St. Maarten; er werd voor 37 stuiver Brabants in het gelag
gedronken, die ook door Jacob betaald moesten worden.
Peter Jacobsz getuigt hetzelfde.
Wyllem Velicke en Jacob van Appelen getuigen dat zij de moetsoenslui geweest zijn namens Lubbert
Henrixsz en zeggen dat Claes Gerrytsz openlijk zei dat Jacob van Enss en Lubbert de moetsoenslui
beloofden, op de zondagavond van St. Agnete dat de uitspraak plaats vond, dat Jacob Lubbert 10
gulden zou geven te betalen met Pasen, St. Jan en St. Maarten en dat het gelag half/half betaald zou
worden. De volgende dag vergaderden de moetsoenslui weer en de vertegenwoordigers van Jacob
van Ens haalden nog 1 gulden van het bedrag af, maar daarvoor zou Jacob de wijnkoop alleen
betalen, die 37 stuiver Brabants bedroeg. Zij weten niet dat Claes de borgstelling zou hebben
opgezegd en bovendien kon hij niet terugkomen op de afspraken die op zondag gemaakt waren.
Nr. 350

FOLIO:

86v

DATUM:

1 februari 1527

-Tussen Gese Dirixsz en Symon die altijd in St. Catherina woont.
Wolter Tymensz, Wyllem Maesz en Arent Geerloffsz getuigen dat zij boven de poort wonen en zij
weten heel goed en hebben gezien dat Symon die meestal in St. Catherina woont, dit jaar het huis
van Gese Dirixsz in de Klokgieterssteeg gebruikt heeft om zijn paarden te stallen; hij heeft zijn slot aan
de deur gehangen, is in- en uit gegaan en heeft er zelfs een tijdje gewoond.
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Nr. 351

FOLIO:

86v

DATUM:

1 februari 1527

Johan Rijnvisch getuigt dat hij omstreeks St. Maarten namens Frerick van Appelen gestuurd was naar
Goesen van Voerst om hem te zeggen dat hij Frerick moest betalen wat hij hem schuldig was; Goesen
zei dat Frerick hem nog geld schuldig was en dat hij er vrede mee had als er bemiddeld zou worden,
om te weten wie waar recht op had. Getuige heeft dit medegedeeld aan Frerick en deze zei dat hij
genoeg had gerekend, van geen schuld wist en nu zijn geld wilde hebben. Getuige Johan bracht de
boodschap over aan Frerick.
Nr. 352

FOLIO:

87

DATUM:

4 februari 1527

Berent Brouwer, Jan Messemaecker en Koert Kuper getuigen dat zij kort voor St. Michael door
Henrick Martensz bij hem thuis gevraagd zijn, waar zij een man uit Utrecht ontmoetten die volgens
Berent Johan Schutte heette, de andere getuigen weten zijn naam niet. Toen zij daar waren, zei de
man uit Utrecht, die gekomen was voor de kwestie tussen Henrick Martensz en Jan Woltersz, dat de
reis vanuit Utrecht met hetgeen hij nog moest uitgeven aan verteringen en paardenhuur hem gekost
had 5 h.p. van 12 stuiver Hollands de gulden.
Nr. 353

FOLIO:

87

DATUM:

4 februari 1527

-Tussen joffer Coeckmans en koopman Ulrick.
Henrick van Lochem en Dirick Cloppenberch getuigen dat zij in 1525 in de week van St. Andries in
IJsselmuiden bij joffer Coeckmans zijn geweest, waar zij gehoord en gezien hebben dat de joffer en
Ulrick Henrixsz samen onderhandelden over een stuk land van 12 morgen groot, gelegen bij Hasselt,
dat Ulrick van de joffer wilde huren. Zij werden het eens over de huur voor een periode van 6 jaar, elke
morgen voor 7 h.p. en 1 oord en als hij de kosten ook betaalde voor 7 h.p. min 1 oord. Hij huurde het
land en, als hij zou overlijden vóór St. Maarten dan mocht zijn vrouw de pacht opzeggen en zou hij
overlijden na St. Maarten dan moest zijn vrouw het land nog een jaar pachten voordat zij kon
opzeggen. De eerste pachtbetaling zou zijn in 1526 en als voormede [ extraatje ] kreeg joffer
Coeckmans dochter nog 2 el fluweel en 1 g.g. voor de knecht. Dit alles zou betaald worden met
Midvasten als Ulrick terug kwam van de markt.
Nr. 354

FOLIO:

87v

DATUM:

15 februari 1527

-Tussen Luytken Alartsz van Bloxijl en Johan Evertsz sr.
Henrick van Diepholt jr getuigt dat hij in 1526 op St. Catherijne avond bij zijn oom Johan Evertsz sr
was, waar Johan sr en Luytken Alartsz onenigheid hadden over de huur van een stuk buitendijks land
in de Kuinre. Getuige hoorde dat Johan zijn meier de huur opzei en het land beloofde aan Lambert
Petersz, zijn schoonzoon. Luyten de meier zei dat hij huurder bleef volgens zijn charter en Jan beval
zijn schoonzoon dat hij Luytken de meier rechtens zou uitzetten.
Nr. 355

FOLIO:

87v

DATUM:

15 februari 1527

-Tussen Gerbrich van Loeven en Tymen van Voerst.
Lubbert Tymensz getuigt dat hij ongeveer vier jaar geleden een huis in de Hagen in huur had
overgenomen voor één winter van Cornelys Berentsz voor 1 h.p.; het huis was van Tymen van Voerst.
Lubbert meldt dat hij nadien met Tymen van Voerst bij Dirick Tripmaecker is geweest waar Lubbert de
h.p. aan Tymen betaalde.
Mette Cornelys getuigt dat zij een tijd lang tegenover dat huis gewoond heeft in een huurhuis en dat zij
Tymen voor de huur van Pasen een jaar geleden een halve keizers gulden betaald heeft.
Geese Albertsz getuigt dat zij ook geruime tijd in een huisje op genoemd erf gewoond heeft en met
Pasen een jaar geleden Tymen 1 h.p. betaald heeft.
Nr. 356

FOLIO:

88

DATUM:

-Van het viswater op de Enck in de Veenreeff.
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Symon Hermensz heeft getuigd dat hij het viswater op de Enck ruim 25 jaar gebruikt heeft en dat hij
heel goed weet dat de meier aan de Zwartendijk in de Veenreef niet meer dan één stel fuiken samen
met een ‘camer’, hoogstens 15 of 16 vadem van het land af, placht te zetten en verder niet.
Lambert Jacobsz, Claes Jansz Corff en Henrick en Wyllem Cloetynck getuigen hetzelfde als Symon
en melden dat de meier van de Oostzijde soms ook aan hun zijde fuiken zette in de andere hoek aan
de kant van de Reeve, ongeveer 1 vadem en niet langer.
Nr. 357

FOLIO:

88v

DATUM:

13 februari 1527

-Tussen schipper Engbert van Hardenberch en schipper mr Reyner.
Albert Seylmaecker, Cornelys Geertsz en Jorien Jansz getuigen dat zij afgelopen zaterdag ochtend
onder de Clock waren ongeveer bij de Sleutel, waar zij gezien en gehoord hebben dat schipper
Engbert van Hardenberch bij schipper mr Reyner Boyervarer kwam en tegen hem zei dat hij het geld
van het vierde deel van de boeier wilde hebben anders zou hij het niet krijgen. Schipper mr Reyner
trok zijn portefeuille, liet een stapel geld zien en zei dat hij hem daar vandaag nog van zou betalen.
Nr. 358

FOLIO:

88v

DATUM:

13 februari 1527

-Tussen Henrick Nyemeyger en schipper Zele van Hardenberch.
Lubbert Tymensz en Jan Ymme , moetsoenslui namens Henrick Nyemeyger en Wyllem Tymensz en
Johan Aertsz namens schipper Zele van Hardenberch, getuigen dat zij als moetsoenslui door
genoemde partijen gekozen zijn en dat zij omstreeks afgelopen St. Maarten bij Luytken Smit thuis een
uitspraak gedaan hebben over de koop van een huis en vee door schipper Zele van Hardenberch op
Snatenrys, n.l. dat schipper Zele daarvoor zou betalen 200 ph.g., waarvan 100 gulden van 25 stuiver
Hollands de gulden en de andere 100 gulden van 30 stuiver Brabants de gulden; verder zou de
schipper Henrick Nyemeyger nog 2 ph.g. geven, één van 25 stuiver Brabants de gulden en de andere
van 30 stuiver Hollands.
Nr. 359

FOLIO:

89

DATUM:

13 februari 1527

-Tussen Geerloff Claesz en de weduwe van Cornelys Joestsz.
Thys Hoelboem en Claes Claver getuigen dat zij in 1521 aanwezig zijn geweest in Amsterdam toen
wijlen Cornelys Joestsz en Geerloff Claesz samen met anderen onderhandelden over de vracht die
vanuit de haven naar Rouen gebracht moest worden; getuigen melden hoe dat ging. Wijlen Cornelys
had een Fransman beloofd in Rouen 150 last haver te leveren en toen dat ter sprake kwam, wilde
schipper Geerloff met zijn schip wel naar Rouen zeilen en daar alle haver leveren die hij namens
Cornelys in zijn schip had. Cornelys beloofde Geerloff dat hij met de Fransman had afgesproken dat
deze voor elke last haver die Geerloff aanleverde, 12 g.g. zou betalen: Cornelys stond hiervoor garant
t.o.v. Geerloff. Cornelys had de Fransman verder beloofd dat zijn schipper aan niemand anders enige
haver zou leveren; dit werd door Geerloff geaccepteerd, die zijn bemanning hiervan ook op de hoogte
bracht.
Nr. 360

FOLIO:

89

DATUM:

15 februari 1527

-Tussen Dirick Tripmaecker en Johan Rijnvisch.
Tymen van Voerst getuigt dat Johan Rijnvisch vorig jaar heel kwaad was op Dirick Tripmaecker en
zich beklaagde dat Dirick hem de Zilveren Helm in onderhuur had gegeven. Getuige heeft tussen hen
beiden bemiddeld en geregeld dat Dirick Johan het huis in de Zilveren Helm overdroeg en Johan
Rijnvisch zou de huisheer tevreden stellen.
Jacob Coster getuigt dat hij vorig jaar met Johan Rijnvisch naar de H. Geestkerk ging en dat Dirick
Tripmaecker daar bij hem kwam en zei dat hij nu wel beweerde dat hij hem de Zilveren Helm
onderverhuurd had, maar niet wist waar hij met hem aan toe was, dat hij in zijn plaats het huis maar
weer over zou nemen en de huisheer tevreden stellen; Johan Rijnvisch reageerde door te zeggen dat
hij geen eerlijk man zou zijn als hij dat niet zou doen.
Nr. 361

FOLIO:

89v

DATUM:
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-Tussen Thomas Rave en Walys Reynertsz.
Gysbert Petersz getuigt dat hij voor Thomas Rave aan Walys Reynertsz als onderpand voor 4½ ph.g.
een tabbert heeft gegeven en Gysbert heeft naderhand de tabbert afgelost en Walys de genoemde
4½ ph.g. betaald namens Thomas.
Tryne Jonckers getuigt dat zij de tabbert namens Gysbert gekocht heeft op de vrije markt voor 4½
ph.g. t.b.v. Gysbert en dat zij daarmee Walys betaald heeft.
Nr. 362

FOLIO:

89v

DATUM:

21 februari 1527

-Tussen Henrick van Mulhem en Jacob Coertsz.
Henrick Hanthouwer, metselaar, Peter van Venlo en Henrick Evertsz getuigen dat zij onlangs
omstreeks Kerstmis aanwezig zijn geweest toen Jacob Coertsz de grijze steen van de gevel van de
Observanten zou kopen, waarvan Peter van Venlo de verkoper was. Zij melden dat ze gehoord
hebben van Henrick van Mullem dat hij tegen Jacob Coertsz had gezegd toen ze bij de Observanten
waren, dat als hij de steen niet wilde aannemen, hij daarop geen bier meer wilde laten halen. Jacob
zei dat hij de steen wilde ontvangen en getuigen melden verder dat Henrick van Mullem, op verzoek
van Jacob, nog vijf kwarten Hamburger bier liet halen die op de steen gedronken werden, in totaal
dus 15 kwarten Hamburger bier. Getuigen zijn twee of drie maal aanwezig geweest toen Jacob wilde
dat de steen hem toegewezen werd en hem wilde ontvangen. Zij melden verder dat naderhand toen
Jacob de steen niet in ontvangst dreigde te nemen, hij toch wel tevreden was; Henrick van Mullem zou
de onkosten van het vervoer van de steen betalen, die hij voor de deur van Jacob liet brengen.
Nr. 363

FOLIO:

90

DATUM:

21 februari 1527

-Tussen Thys Hoelboem en Johan ten Hoeve.
Frans Tielmanszoon getuigt dat zijn moeder een aandeel heeft in het schip van Thys Hoelboem en dat
hij namens haar, omstreeks St. Maarten, bij Thys geweest is toen de gemene reders bijeen waren om
het schip voor het voorjaar uit te rusten; er waren tegenwoordig Johan ten Hoeve, Dirick van
Eenschoten en mensen uit Deventer die het met elkaar eens werden dat schipper Thys in het voorjaar
zou zeilen naar Helmstad in Zweden naar een bekende koopman, Kristken Kremer, en zou laden:
lood, laken, wijn en zout en voor ieder vierde scheepsaandeel mag men 100 [pond?] zout meenemen
en alle reders waren aanwezig behalve Hermen Struve; Johan ten Hoeve was het ook met alles eens.
Nr. 364

FOLIO:

90v

DATUM:

21 februari 1527

Henrick van Mullem en Jan van Reess getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Henrick van Mullem,
dinsdags vóór Petrus ad Cathedram, en hebben daar gehoord dat schipper Sybrant Symonsz, burger
uit Dantzig, Mathys Geye gerechtelijk aansprak voor 135 koopmansgulden van vrachtkosten.
Getuigen wilden bemiddelen tussen hen en hadden graag een betalingstermijn afgesproken, maar dat
wilde schipper Sybrant niet, hij wilde borgen hebben. Verder hoorden getuigen dat Mathys de schipper
een bepaald document wilde geven als onderpand. Maar de schipper wilde dat niet, hij wilde borgen
hebben.
Henrick van de Hoeve getuigt hetzelfde maar hij weet niet precies wat het bedrag was, wel omstreeks
100 koopmansgulden van vrachtkosten, iets meer of iets minder.
Nr. 365

FOLIO:

90v

DATUM:

26 februari 1527

-Tussen Thys Hoelboem en Johan ten Hoeve.
Hermen Struve en Henrick Goytkensz getuigen dat zij ongeveer acht jaar geleden aanwezig zijn
geweest toen de huwelijkse voorwaarden werden opgesteld tussen Thys Hoelboem en de dochter van
Johan ten Hoeve; er werd duidelijk afgesproken dat Thys en zijn vrouw zes jaar lang zonder huur te
betalen in het huis van Johan ten Hoeve mochten wonen in de Nieuwstraat; mocht het acht jaar
worden, dan was dat ook geen probleem.
Nr. 366

FOLIO:

91

DATUM:

-Tussen Johan Brouwer en Greetken van Genne, zijn vrouw.
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Johan Zuyre getuigt dat hij afgelopen zomer toen er onenigheid was tussen Johan Brouwer en zijn
vrouw Greetken samen met joffer Alyt Zuyre en joffer Tymen, haar dochter, een moetsoen verdedigd
heeft zodat beide partijen tevreden waren. Er werd besloten dat als de man eerst zou overlijden,
Greetken al zijn goederen zou erven en als Greetken eerst zou overlijden dan zou haar man al haar
goederen en renten krijgen, binnen en buiten Kampen, maar haar familie zou al haar kleding erven of
eenmalig 25 gulden krjgen. Deze regeling bracht de partijen weer bij elkaar.
Joffer Alyt en joffer Tymen Zuyre getuigen dat zij aanwezig zijn geweest, maar zij weten niet meer
precies wat er was besloten.
Johan Zuyre heeft hiervan een aantekening gemaakt, omdat hij niet geheel op zijn geheugen wil
steunen.
Nr. 367

FOLIO:

91v

DATUM:

27 februari 1527

Geert Rijnvisch getuigt dat hij zag, vrijdag acht dagen geleden, ’s avonds in de manenschijn
omstreeks 12 uur ’s nachts, dat twee personen stenen naar de Fransman gooiden; zij dachten dat het
Volcker Brouwer en Tielman Backerszoon waren, maar dat is niet zeker.
Daarna zijn de twee in kwestie bij Geert geweest en hebben hem gezegd dat als hij hierover zou
spreken, zij hem een mes op het lijf zouden zetten.
Jan Scep en Truyde zijn vrouw getuigen dat Volcker Hermensz, Jacob van Hardenberch, de
Fransman en Godschalcks zoon bij hen ’s avonds hadden zitten drinken en dat de Fransman ’s nacht
gestenigd werd; zij waren allen vóór 9 uur naar huis gegaan en Volcker ging met zijn vrouw naar huis;
zij hoorden niet dat over de Fransman spreken en weten evenmin wie het gedaan heeft.
Nr. 368

FOLIO:

92

DATUM:

27 februari 1527

-Tussen Dirick van Holtzende en Jacob Coertsz.
Brant Messeler getuigt dat hij omstreeks St. Michael bij Kersken Sceydemaeckers weduwe is
geweest, toen Dirick van Holtzende en Jacob Coertsz een offerte maakten voor het dekken van het
dak van het huis van Dirick bij de Nieuwe Muur, waar nu Rycolt Voerman in woont. Brant hoorde dat
Jacob Coertsz aannam het huis te dekken met nieuwe brede pannen en daarvoor zelf de pannen, de
latten en de spijkers te leveren en Dirick zou Jacob de oude pannen laten houden en hem nog 20
ph.g. van 25 stuiver Hollands de gulden, toegeven.
Nr. 369

FOLIO:

92

DATUM:

28 februari 1527

Johan van Wyringen getuigt dat hij, nu in de vasten wel vier jaar geleden, ingehuurd was door
schipper Wybrant Woltersz op de hulk die schipper Wybrant toen voer en toen zij in Enkhuizen
kwamen zijn zij daar aangehouden door ene Peter Claes Dray voor 1 pond groot, die Johan bij Claes
Claver verdiend had door zijn bark uit de haven van Enkhuizen te varen, waar schipper Wybrant borg
voor stond. Johan heeft gezien dat schipper Wybrant Peter Claes Dray 1 pond betaalde en het beleg
werd opgeheven.
Nr. 370

FOLIO:

92v

DATUM:

28 februari 1527

Wolter Mouwertsz, onze stadsinwoner, getuigt dat hij ongeveer 9 of 10 jaar lang kerkmeester is
geweest van de kerk in Genemuiden en dat hij in 1521 nog kerkmeester was.
Omdat mr Raphael, orgelmaker van genoemde kerk, voor de kerk een orgel gemaakt heeft waarvan
hij beweert dat hij van de kerkmeester nog 18 ph.g. moest ontvangen, meldt Wolter tijdens zijn
eedaflegging dat hij namens de kerk het bedrag geheel betaald heeft, deels aan mr Raphael, deels
aan diens vrouw en deels aan Jorien, zijn medewerker. Toen de aanmaning kwam, was de kerk of de
kerkmeester daar niet meer schuldig aan.
Wolter meldt verder dat hij van hetgeen mr Raphael Steven van Hardenberch schuldig is geweest of
nog is, niets gekort heeft of in mindering gebracht.
Nr. 371

FOLIO:

92v

DATUM:

73
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-Van Mette Tielmans.
Claes Backer, die bij Mette Tielmans woont, getuigt dat ongeveer drie dagen geleden de vrouw van
Claes Kerstkensz ´s middags omstreeks 1 uur bij Mette Tielmans aan de deur kwam en daar begon te
huilen en te roepen en zei dat ze onderdak verleende aan een slechte man. Getuige zag verder dat
Claes Kerstken de trap af kwam, wat hij daar te doen had, weet hij niet.
Alyt Henrixs, [2x], Geertruydt Coerts en Jan Henrixsz getuigen hetzelfde.
Nr. 372

FOLIO:

93

DATUM:

12 maart 1527

Jorgien Hansz getuigt dat hij vorig jaar in Meppel bij Jan Wychertsz thuis betrokken was bij een
handgemeen met een goudsmitsgezel uit Groningen, waarbij de goudsmitsgezel gewond raakte.
Volgens Jorien had Peter de Hollander, glazenmaker, met de kwestie niets te maken en hij had
evenmin zijn mes getrokken, anders was getuige wel tussenbeide gekomen. Hij meldt verder dat de
verwondingen die de gezel opliep, alleen van hem afkomstig waren.
Nr. 373

FOLIO:

93

DATUM:

15 maart 1527

-Tussen Berent Morre en de weduwe van Evert van den Veen.
Jacob Scroer en Dirick Jansz getuigen dat zij vorig jaar vóór St. Petrus aanwezig zijn geweest toen
wijlen Evert van den Veen Berent Morre als knecht nam; zij hoorden dat wijlen Evert hem aannam
voor een jaar m.i.v. van St. Petrus of m.i.v. Pasen. Berent trad gelijk in dienst en heeft daar nu een
jaar gediend. Wijlen Evert zou hem voor een jaar dienst 19 lichte ponden geven en hemden [?] zoals
zij dat overeen waren gekomen.
Nr. 374

FOLIO:

93v

DATUM:

15 maart 1527

-Tussen Jan Scroer uit Vollenhove en zijn echtgenote.
Dirick Tripmaecker en Jan Diricksz, voorspreker, getuigen dat zij onlangs aanwezig zijn geweest met
Gheert Borchertsz en Jan van Urck op verzoek van de Raad, om een moetsoen te verdedigen tussen
Jan en zijn vrouw over de 100 gulden afkomstig van de doodslag van hun zoon, zoals deze belegd is
in de accijnskamer, volgens de afspraken, waaraan de man aanvankelijk niet wilde meewerken. De
50 gulden die overblijven en de andere goederen moeten eerlijk verdeeld worden en alles wat meer is
komt man en vrouw samen toe, zoals een echtpaar betaamt en zij zullen samen verder in vrede leven.
Nr. 375

FOLIO:

93v

DATUM:

15 maart 1527

-Tussen Meynart Dirixsz en Roloff Henrixsz.
Arent van der Heyde, Jan Gerrytsz en Lubbert Albertsz, onze burgers, getuigen dat zij afgelopen
dinsdag aanwezig waren bij Johan Gerrytsz thuis in Kampen, waar Meynart Dirixsz uit Ens en Roloff
Henrixsz uit Brunnepe ook waren en getuigen hebben gezien en gehoord dat Meynart van Roloff een
viskorf kocht voor 5 hoornsgulden, te betalen met Pasen, uiterlijk in mei; er gingen 2 koopmansgulden
naar het gelag, die Meynart zou betalen en hij stelde als borg Lubbert Jacobsz uit Emmeloord, de
zwager van Peter ten Holden; beide partijen schudden elkaar de hand en waren tevreden. Volgens
getuigen betaalde Meynart diezelfde dag nog de wijnkoop.
Nr. 376

FOLIO:

94

DATUM:

17 maart 1527

-Jacob Coertsz en Peter Woltersz.
Loy Petersz en Lubbert Volcker, metselaars, en Dirick [ je ], de waardin int Hoorne, getuigen dat zij
vrijdag acht dagen geleden bij Dirickje zijn geweest waar Jacob Coertsz en Peter Woltersz samen
waren om de koop te bespreken van Peters stenen die op zijn verbrande erf in Brunnepe lagen en
Jacob en Peter werden het eens over de koop door tussenkomst van Loy en Lubbert. Er werd
afgesproken dat Jacob Coertsz alle stenen zou krijgen die op het erf lagen en ook de stenen van het
fundament en daarvoor zou hij Peter 5½ gulden van 28 stuiver Brabants de gulden geven en verder
zou hij op het erf laten liggen t.b.v. Peter 3½ duizend stenen aan koopmansgoederen, hout en
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ijzerwerk. Hierop werd gedronken 10 vaan van 6-plakken bier, door Jacob te betalen, en beide partijen
waren tevreden.
Jacob Coertsz, zijn vrouw en ook Peter zouden met 2 vaan bier ook genoegen hebben genomen.
Nr. 377

FOLIO:

94

DATUM:

20 maart 1527

-Tussen Kempe Ketelboeter en Johan Hermensz in Dronten.
Bolte Smit en Henrick Smit getuigen dat zij de hele winter bij Kempe Ketelboeter hebben staan
smeden in de stal waar de koeien staan en daar de gehele tijd gezien hebben dat het kalf, waarvan
Jan Hermensz zegt dat het ook van zijn hooi gevoerd is, altijd met speciaal hooi is gevoerd dat apart
in een zak stond en boven op zolder lag; het leek op paarden hooi, niet te vergelijken met het hooi van
Jan Hermensz. Kempe verbood zijn medewerkers het kalf te voeren met het goede hooi.
Wolfert Victors getuigt dat Kempe omstreeks St. Jacob van hem een portie hooi gekocht heeft die hij
hem toen voor zijn deur heeft afgeleverd.
Nr. 378

FOLIO:

94v

DATUM:

21 maart 1527

-Tussen Hanske van Noerthuysen en Marriken, de zuster van Hermen Petersz en Claesken, de vrouw
van de voller.
Jan Henrixsz en Jan Bourgonjen, onze burgers, getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden met
een schuit met spiering van hier naar Deventer zijn geweest, waar de zoon van Hanske van
Noerthuysen 1 mud en Marriken, de zuster van Hermen Petersz en Claesken, de vrouw van de voller,
ook 6 of 7 mud van toebehoorden; toen ze in Beentkens Rack kwamen, maakte de schuit veel water
en ze kwamen in een noodsituatie waarbij ze geen spiering kwijt wilde raken. De vrouwen waren
daarbij en Hanske niet, zij wilden al hun korven met spiering hebben, ook die van Hanske, hoewel
alles door elkaar lag. Toen ze in Deventer kwamen zag Jan Bourgonjen dat Hanske 34 korven vulde
met spiering en niet meer; Jan Henrixsz was daar niet bij.
Nr. 379

FOLIO:

94v

DATUM:

22 maart 1527

-Tussen de weduwe van Tielman Backer en Johan Berentsz, schoenmaker.
Geertruydt Coenraets getuigt dat ongeveer 2 of 3 jaar geleden, voordat wijlen Tielman Backer voor de
eerste maal ziek werd, zij vaak gehoord heeft van Johan Berentsz dat hij wijlen Tielman 100 gulden
had gegeven om ossen te kopen, dat het uitgegeven geld weer terug was met 13 of 14 gulden extra
waarvan Johan niets had ontvangen. Getuige Geertruydt bracht dit over aan wijlen Tielman, die
daarop antwoordde dat het niet waar was en dat hij dat aan Johan wel wilde bewijzen. Zo ging
Geertruydt tussen hen beiden heen en weer en bracht Johan tenslotte bij de zieke Tielman, die Johan
zei dat als hij hem iets schuldig was geweest, hij geen 6 of 7 jaar gewacht zou hebben. Tielman stond
op uit zijn bed, haalde zijn kasboek tevoorschijn en liet het Johan zien, die daarna wegging en zei dat
alles in orde was.
Nr. 380

FOLIO:

95

DATUM:

22 maart 1527

-Tussen de vrouw van Claes Claver en Wybrant Woltersz.
Albert Seysmaecker en Claes Jansz getuigen dat zij een dag voor of na Allerheiligen in
Enkhuizen bij Peter Symonsz, de burgemeester van Enkhuizen, zijn geweest, waar zij hoorden dat de
vrouw van Claes Claver zich beklaagde dat Wybrant Woltersz 1 pond groot van haar man wilde
hebben van de bark, maar Peter wist van de zaken van Wybrant niets af. Hij had de bark goed
uitgerust en alles wat Claes schriftelijk had ingediend, geheel betaald en dat wilde de burgemeester
wel aantonen.
Nr. 381

FOLIO:

95

DATUM:

-Tussen Henrick van Dusendorp en Jan van Reess.
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Henrick van der Hoeve, mr Godtschalck en Wyllem van der Schere getuigen dat zij met Pinksteren
een jaar geleden in de Gulden Arent zaten te drinken, waar Johan van Reess en Tyde Clinge ook
waren die onenigheid hadden over een muur tussen Geertruydt van Reess en het huis van Tyde
Clinge, die Johan van Tyde wilde kopen. Getuigen en andere aanwezigen kwamen tussenbeide om
de koop en de wijnkoop te regelen, maar toen stond Johan van Reess op en zei dat zijn moeder de
muur niet wilde verkopen op een kerkelijke feestdag. Johan en Tyde werden het tenslotte eens en
gingen over tot de wijnkoop. Mocht de koop niet doorgaan dan zou ieder daarvan zijn deel betalen; er
werden 7 of 8 kwarten gedronken.
Nr. 382

FOLIO:

95v

DATUM:

23 maart 1527

-Van Jacob Hoppenbrouwer en wijlen Steynolt Schakeler, de dochter van Henrick Schakeler.
Hille Johans getuigt dat zij ongeveer 19 jaar geleden woonde en nu nog woont in de Heylensteeg,
waar ongeveer 7 jaar geleden haar naaste buur stierf, wijlen Henrick[ je ] Schakeler die in het huis van
Jacob Hoppenbrouwer woonde. Na de begrafenis heeft getuige ’s avonds en ’s nachts gezien en
gehoord dat Steynolt, de dochter van wijlen Henrickje, de huisraad, bedden, kastjes e.d. van hetgeen
er in het huis was van de overleden moeder, uit het huis haalde via de achterkant naar de
Klokgieterssteeg. Getuige Hille heeft vaker gehoord van wijlen Henrickje dat zij huurschuld had bij
Jacob Hoppenbrouwer en dat hij haar vaak maande.
Geert Tymensz getuigt dat zijn moeder ook in de Heylensteeg woonde toen wijlen Henrickje stierf en
hij hoorde van zijn moeder dat de dochter van Henrickje na haar dood de spullen via de tuin uit huis
haalde.
Nr. 383

FOLIO:

95v

DATUM:

27 maart 1527

-Tussen Claes van den Veen en Gheert Stevensz.
Jacob Scroer en Beernt Morre getuigen dat zij vorig jaar aanwezig waren tijdens het oogsten bij
Bartolt Vleyshouwer, waar zij hoorden dat Gheert Stevensz woorden had met Claes van den Veen.
Claes wilde hem opdragen vier paarden te verzorgen en zei tegen Geert dat hij zich zou klaar maken
door hooi en voer te organiseren, maar als hij dat niet zou leveren, zou Geert de paarden op kosten
van Claes verzorgen. Getuigen hoorden dat zij het tenslotte eens werden, Claes zou 5 gulden van 27
stuiver Brabants betalen voor het verzorgen van de paarden.
Albert inde Santbergh getuigt hetzelfde als Jacob en Beernt.
Nr. 384

FOLIO:

96

DATUM:

29 maart 1527

-Tussen Jacob Dodensz en …. [niet vermeld ]
Jacob Jansz. Eylander en Gerryt Wyllemsz getuigen dat de Cruyshoepers en de Eylanders in de
afgelopen oorlog vanwege bewezen brandstichting en diefstal veroordeeld waren aan Lubbert van
Hattem een bepaald bedrag te betalen, waarvan zij nu niet precies weten hoeveel het was, dat zij
namens de Eylanders als betaling aan Lubbert zoveel geld hebben gegeven aan Wyllem Tymensz dat
deze met zijn vader hun deel konden betalen, zodat Lubbert geheel schadeloos gesteld was.

Nr. 385

FOLIO:

96

DATUM:

29 maart 1527

-Tussen Gerryt Olofsz en Claes Soeteman.
Coen Ross, Jan Dirixsz, Jan Ysercremer en Reyner van Zuthem getuigen dat zij met St. Paulus een
jaar geleden bij elkaar waren hier op de brug om de onenigheid op te lossen tussen Gerryt Olofsz en
Claes Soeteman over een verminking die Gerryt aan zijn hand had opgelopen tijdens een gevecht met
Claes. Toen getuigen met andere goede lieden hierover overlegden, kwamen Gerryt en Claes zelf aan
het woord en meldden dat zij het eens waren geworden en besloten hadden de zaak te laten rusten
totdat duidelijk was of de verwonding zou genezen of beter worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan
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zouden de vier getuigen zich jaar en dag hiermee bezighouden en bepalen wat Claes hieraan moest
doen; mochten getuigen het niet eens kunnen worden, dan zou men zich tot de Raad wenden.
Geerloff van Wachtendonck getuigt hetzelfde.
Getuigen meldden nog dat Geerloff van Wachtendonck en Hermen van Zuthem zich borg hebben
gesteld.
Nr. 386

FOLIO:

96v

DATUM:

29 maart 1527

-Van Dirick Roese.
Arent van der Heide getuigt dat hij met Dirick Roese onenigheid heeft gehad en dat hij niet anders
gezien heeft dan dat Peter Roese hem bij zijn kleren greep en vroeg of hij zich wel durfde te
verdedigen; of Peter een mes had getrokken of iets anders deed, heeft hij niet gezien.
Nr. 387

FOLIO:

96v

DATUM:

29 maart 1527

-Van Jan Muller tegen mr Albert Tymmerman.
Ghoert Muller, Dirick Muller en Jan Muller getuigen dat zij aanwezig zijn geweest verleden jaar op St.
Blasius bij Dirick van Schene thuis, toen mr Albert Tymmerman aannam timmerwerk te verrichten in
de molen van molenaar Jan Reynertsz; zij hebben gehoord dat er duidelijk werd afgesproken dat hij
voor de molen allemaal nieuw hout zou gebruiken voor de as, de roede, de tret en de windpoluwe; de
stenen, het ijzerwerk en het oude houtwerk zouden mr Albert samen met Jan Reynertsz delen. Jan
Muller gaf mr Albert 26 gulden om het hout te kopen, de gulden van 25 stuiver, en als de molen klaar
was zou de molen en de winst ervan half/half zijn, met huis en hof zoals dat er is met alle
verplichtingen.
Ghoert Muller en Jan Muller getuigen dat mr Albert ’s anderendaags bij hen kwam en zich bij hen
beklaagde dat hij er niet aan had gedacht de trap mee te nemen in de offerte.
Nr. 388

FOLIO:

97

DATUM:

29 maart 1527

-Van Jan Muller en mr Albert.
Mr Hans Busschenschut getuigt dat mr Albert Tymmerman van Jan Muller had aangenomen
timmerwerk in zijn molen te verrichten, waar getuige niet bij was geweest; naderhand werd hij erbij
geroepen toen men de wijnkoop dronk en de zoon van Dirick van Schene de cedule van de afspraken
bracht en liet lezen. Het bleek dat mr Albert niet tevreden was met sommige artikelen en dat de cedule
herschreven moest worden. Daarna waren beide partijen tevreden.
Jan, de zoon van Dirick van Schene, getuigt dat mr Albert Tymmerman aangenomen had timmerwerk
te verrichten in de molen van Jan Muller, waar zijn vader, Dirick, bij aanwezig was en dat zijn vader en
Goert Muller bij hem zijn gekomen om de cedule te laten schrijven; deze cedule werd voorgelezen bij
het gelag, maar de partijen waren er niet tevreden mee, omdat hij de voorwaarden niet goed had
begrepen. Hij heeft dus een nieuwe cedule geschreven die hij ook heeft voorgelezen en waarmee
beide partijen het eens waren. Kort daarna maakte hij nog een kopie van de cedule en mr Albert
haalde beide exemplaren op en gaf Jan 2 gosselers voor de kopie en van Jan Mullers exemplaar
heeft hij nog niets ontvangen.
Nr. 389

FOLIO:

97v

DATUM:

30 maart 1527

Zwarte Beernt en Dirick Goesensz getuigen dat Volcker Hermensz, brouwer en Jan Diricksz,
voorspreker, het vorig jaar met elkaar eens werden, nadat zij daar onenigheid over hadden, dat Jan
Diricksz bij Volcker zou tappen; getuigen waren erbij aanwezig toen de moetsoen werd uitgesproken,
waarbij Volcker constateerde dat Jan Diricksz nog tegoed had 6 vaten koyte bier, 1 vat 6-plakken bier
en een ½ ph.g. van vóór de verzoening, maar hiervan is getuigen niets bekend. Zij hoorden wel dat de
vrouw van Volcker Jan Diricksz aansprak voor 15 vaten bier; wat hij buiten de 6 vaten koyte, het vat 6plakken bier en de ½ ph.g. schuldig was, zou hij betalen.
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Nr. 390

FOLIO:

97v

DATUM:

2 april 1527

-Van Dove Engbert.
Jonge Jan ter Helle getuigt dat er gisterennacht in het huis van zijn buurman, Dove Engbert, veel
wapengekletter was, zodat hij niet anders dacht dan dat er brand was. Hij stond op om te zien wat er
gedaan moest worden en toen hij daar kwam, vond hij de deur open en zag dat Dove Engbert zijn
vrouw met een hand vasthield en in de andere had een getrokken broodmes had. Getuige greep hem
bij de arm totdat zijn vrouw vrij kwam en het huis uit kon gaan.
Nr. 391

FOLIO:

98

DATUM:

3 april 1527

-Van Gerryt Snellart uit Doornspijk.
Johan Hermensz uit Dronten, onze stadsburger, getuigt dat hij van Gerryt van Bysell,
scheepstimmerman, heeft begrepen dat ene Gerryt Snellart uit Doornspijk beweert dat getuige Jan
Gerryt Snellart geld schuldig is dat Gerryt van Bysell van Jan ontvangen heeft. Om de waarheid te
achterhalen getuigt Jan onder ede dat hij Gerryt Snellart niets schuldig is dan 1 schreckenberger, ook
dat hij Gerryt van Bysell namens Gerryt Snellart geen geld of goederen geleverd of betaald heeft.
[ akte is doorgehaald ]
Johan Hermensz uit Dronten getuigt dat hij Gerryt van Bysell, scheepstimmerman en onze burger,
namens Gerryt Snellart uit Doornspijk geen geld of goederen geleverd of betaald heeft en hem
evenmin beloofd heeft iets te leveren.
Nr. 392

FOLIO:

98

DATUM:

3 april 1527

-Tussen Frerick van Appelen en Goesen van Voorst.
Otto Stegeman, Roloff Alferdynck, Egbert Melysz en Peter Woltersz getuigen dat zij namens Frerick
van Appelen afgelopen januari met de familie van Goesen van Voorst in de Gulden Arent waren om
van beide zijden de onenigheid aan te horen. Frerick van Appelen liet een cedule zien waarin stond
dat Goesen 453 g.g. en 5 stuivers had en nog andere parcelen die niet vermeld waren. Getuigen
vroegen Goesen of hij de cedule zelf had geschreven en de 453 gulden 5 stuiver en de andere
parcelen bij zich had, waarop Goesen bevestigend antwoordde.
Egbert Melysz en Peter Woltersz getuigen verder dat, na de bevestiging van Goesen, hem gevraagd
werd of hij nog meer geld onttrokken had aan de maatschap, maar dat ontkende hij, er was nog
steeds 500 gulden in kas. Tenslotte vroeg men Goesen of Frerick zijn geld al had gebeurd uit de
maatschap; dat had hij allang, maar dit laatste hebben de andere getuigen niet onthouden.
Nr. 393

FOLIO:

98v

DATUM:

3 april 1527

-Tussen mr Frederick en Bartolt de visser.
Peter Droochscheerder, Griete, de vrouw van Jan Wegge en Mechtelt, de vrouw van Hans Metsers,
getuigen dat Bartolt de Visser mr Frederick voor de schout gerechtelijk heeft aangesproken en dat mr
Frederick een borg moest aanstellen om de kwestie voor de Raad voort te zetten; mr Frederick kwam
met de schout bij Lene Wegge aan de deur omdat hij borg voor Frederick wilde zijn en in die zelfde tijd
kwam daar Bartolt de visser en hoorde dat de meester over hem sprak met woorden als: schelm en
galgvogel en meer dergelijke uitdrukkingen.
Griete en Mechtelt getuigen ook dat zij hoorden dat mr Frederick beloofde de vader van Bartolt de
visser medisch te verzorgen, maar hij kon hem niet helpen omdat hij te oud was en voor de dokters
kosten kon hij beter goed bier drinken en andere dingen doen die zijn lichaam ten goede zouden
komen. De vader van Bartolt reageerde, smekend, dat hij hem dezelfde dranken wilde geven als aan
Henrick Roeloffsz en ook hetzelfde geld.
Nr. 394

FOLIO:

99

DATUM:

78

5 april 1527

RAK inv.nr. 11

-Tussen Luytken Baertscherer en priester Gerbrant Kerskensz.
Jacob Coster getuigt dat hij in het begin van de vasten voor zijn huis hoorde dat de vrouw van Luytken
Barbier en de oude knecht van priester Gerbrant Kerskensz woorden met elkaar hadden en dat de
knecht o.a. zei dat hij inderdaad geld van haar had ontvangen en dat hij dat aan zijn meester had
gegeven en dat de betaling dus in orde is.
Gese Johans getuigt dat zij dat toen ook gehoord heeft.
Geert Budelmaecker getuigt dat hij met Luytken Barbier ongeveer acht dagen geleden in Kamperveen
geweest is bij de knecht van priester Gerbrant, waar Luytken en de knecht woorden kregen over de
huishuur. De knecht erkende dat hij met Midvasten 1526 van Luytken 2½ zware ponden en 18
stuivers had ontvangen die hij aan zijn meester had gegeven.
Nr. 395

FOLIO:

99

DATUM:

5 april 1527

-Van de visser Wyllem Petersz en de nieuwe heelmeester.
Alyt Wyllems, de huisvrouw van .. [ niet vermeld ] , Geertruydt Kruse en Greete Roloffs getuigen dat zij
aanwezig zijn geweest toen mr Frits, de nieuwe heelmeester, aan Wyllem Petersz, visser, zijn laatste
drankje gaf; zij hebben gezien dat de heelmeester de drank zelf klaar maakte en toediende aan
Wyllem.
Dit gebeurde op OLV-dag in de afgelopen vasten.
Jacob Kystemaecker en zijn vrouw Janne getuigen dat genoemde heelmeester op die OLV-dag
getuige Janne ook een drankje gaf en zei dat hij eveneens bij Wyllem Petersz de visser geweest was
en hem ook een drankje had gegeven.
Nr. 396

FOLIO:

99v

DATUM:

5 april 1527

-Tussen Johan Ysercremer en Greete Jans.
Gerryt Oloffsz, Arent van Cleve, Jan Dirixsz en Thonys Jansz getuigen dat zij op OLV-avond bij Bartolt
Vleyshouwer zijn geweest, waar Johan Ysercremer en Heyn zoon ook waren; zij hebben daar gezien
en gehoord dat Johan Ysercremer openlijk in aanwezigheid van de getuigen en andere mensen al het
gereedschap van Heyn zoons kocht, n.l. een schrune, een vijl met stoter en ook zijn Engelse grijze
tabbert, een harnas, een bankje en zijn schuit voor 13½ gulden; Heyn was Jan ook iets schuldig, dat
gelijk afgerekend werd en hij ontving tenslotte 9 gulden die Jan direct uitbetaalde; voor de wijnkoop
werden twee vanen Hamburger bier gedronken.
Nr. 397

FOLIO:

99v

DATUM:

8 april 1527

-Tussen Geerloff Backer en Tyde Clinge.
Johan Rijnvisch, Jacob Dodensz, Tymen van Voorst en Henrick Wustenenck getuigen dat zij
afgelopen zaterdag bijeen waren bij Brigitte om de onenigheid te schikken tussen Tyde Clinge en
Geerloff Backer over een bepaalde rente die Tyde aan Geerloff verkocht had en waarop Geerloff
reeds het een en ander betaald had. Geerloff toonde 3 of 4 handschriften van hetgeen hij Tyde
betaald had en deze erkende het geld ontvangen te hebben. Maar Tyde zei dat hij bekocht was en dat
Geerloff nog 10 gulden moest betalen, anders ging de koop niet door en zou Geerloff zijn geld terug
krijgen. Tenslotte zei Geerloff dat hij doen zou wat de wijze mannen zouden voorstellen, maar Tyde
was zo dronken dat hij daar niet meer op reageerde.
Nr. 398

FOLIO:

100

DATUM:

9 april 1527

-Van de viskopers.
Dirick van Zutphen getuigt dat hij afgelopen zaterdag omstreeks 7 of 8 uur voormiddags vis gekocht
heeft van de mensen van Johan van Calcker voor 10 ph.g. op voorwaarde dat de tremekers verlof
zouden krijgen.
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Evert van Deventer heeft terzelfdertijd van Thys Rave op dezelfde voorwaarde voor 10 gulden vis
gekocht.
Nr. 399

FOLIO:

100

DATUM:

10 april 1527

-Tussen Johan Bruynsz en Henrick van Duseldorp, wijnman.
Mr Dirick Barbier getuigt dat wijnman Henrick van Duseldorp Johan Bruynsz gerechtelijk aanspreekt
voor 1 taeke basters [ zoete wijn ] die Johan vorig jaar op Midvasten bij hem gedronken zou hebben en
getuige meldt dat Johan Bruynsz noch vóór noch na die tijd enige wijn naar mr Diricksz huis heeft
laten brengen of daar gedronken heeft terwijl hij daar woonde.
Johan Voirne, kerkmeester van St. Brigitte, getuigt dat hij met Midvasten in 1526 ’s morgens tussen 8
of 9 uur in de hof van St. Brigitte met priester Jacob van Genemuyden en Johan Bruynsz 1½ mengele
Romenije [ wijn ] dronken tot ongeveer 10 uur en dat de Romenije gehaald werd uit het huis van
Thonys van Borne en niet afkomstig was uit de Gulden Arent; de boeken van Thonys kunnen dit
bewijzen.
Nr. 400

FOLIO:

100v

DATUM:

15 april 1527

-Van Johan van Ossenbrugge.
Marten Jacobsz en Johan Bloemensz getuigen dat zij in 1521 in Lissabon waren in dezelfde tijd dat
Hans van Ossenbrugge daar was en de doodslag plaats vond, zodat Marten goed weet dat Hans de
doodslag pleegde op een schip uit Dantzig, waarvan de schipper, Frans van Zutphen geheten en een
maat van Hans, degene was die dood ging; getuige Marten kende hem wel en hij werd in Lissabon
begraven. De familie van wijlen Frans woont deels hier in de stad en deels in Deventer en die kent
getuige ook wel.
Tyde Clinge, onze burger, getuigt dat hij van de bemanning van schipper Hans Wyllekensz en ook van
zijn broer, die eveneens op het schip was, gehoord heeft, toen het schip terug was uit Lissabon, dat
Hans van Ossenbrugge de doodslag gepleegd heeft in Lissabon op het schip in kwestie en getuige
heeft dit naderhand ook vaak van meerdere anderen gehoord.
Nr. 401

FOLIO:

100v

DATUM:

15 april 1527

Alyt Reyners getuigt dat zij namens haar zoon Arent Reynertsz betaald heeft aan Greete van Goer 1
ph.g. van 25 stuiver Hollands de gulden, en 8 stuiver Hollands, welk bedrag Walys Reynertsz, de
broer van Arent, schuldig was aan Greete van zout, rogge, brood en vlas.
Nr. 402

FOLIO:

101

DATUM:

15 april 1527

Jacob Hochenbochen getuigt dat hij in 1522 toen de Heer van Wassenaer namens de keizer voor
Sloten lag met een schuit goederen, die hij gekocht had van de Friezen in dienst van het
Bourgondische leger, in de Kuinre kwam, in het gebied van onze genadige Heer van Utrecht om
vandaar naar Kampen te varen, dat ettelijke soldaten van het oorlogsschip, in dienst van de Heer Van
Wassenaer, de schuit met goederen in beslag namen die uit het gebied van onze genoemde Heer
afkomstig waren en zeiden dat het etenswaar was die Jacob een tijd geleden in Genemuiden naar de
Geldersen gebracht zou hebben, wat echter niet waar was.
Nr. 403

FOLIO:

101v

DATUM:

30 april 1527

-Tussen Henrick Jacobsz en Dirick Opreyder.
Arent Lubbertsz, Jan Dunneharne en Jorien Backer getuigen dat zij ongeveer veertien dagen voordat
het geld hier in waarde verminderde, aanwezig waren in de Marienborch waar Henrick Jacobsz en
Dirick Opreyder onderhandelden over een partij laken die Henrick van Dirick wilde kopen; getuigen
hebben gehoord dat zij het met elkaar eens werden: Henrick zou Dirick ’s anderendaags betalen met
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diverse soorten licht geld dat toen in Kampen gangbaar was en Dirick zou het laken leveren met
Pasen. Beide partijen waren hiermee tevreden.
Nr. 404

FOLIO:

101v

DATUM:

1 mei 1527

-Van Henrick Borchertsz.
Jan Beerntsz, de stadsloper, heeft onder ede getuigd dat Henrick Borchertsz, onze burger, hem
afgelopen zomer 1526 omstreeks St. Jan gevolmachtigd heeft om de schulden van Vos ten Goer in
der minne of gerechtelijk te vorderen, waarvan de machtigingsbrief verloren is gegaan. Hij meldt dat in
die brief niet anders staat dan dat hij de uitstaande schuld zou vorderen en er een kwitantie van zou
afgeven. Hij meldt verder dat hij met Vos ten Goer een bemiddeling is aangegaan zonder procuratie
van Henrick Borchertsz en dat in de moetsoen vermeld was dat als Vos ten Goer de moetsoen niet
accepteerde op St. Laurens, de uitspraak geen waarde zou hebben, zoals de getuigenis voor de
schout ook vermeld.
Nr. 405

FOLIO:

102

DATUM:

5 mei 1527

Johan Dirixsz getuigt dat Thonys Leffertsz en Peter van Antwerpen bij hem zaten te drinken en dat hij
zag dat Peter over de bank heen viel en bloedde aan zijn lip. Johan vroeg Peter hoe dat kwam en
deze zei dat Thonys Leffertsz dat gedaan had met een kan, meer weet hij niet.
Nr. 406

FOLIO:

102

DATUM:

6 mei 1527

-Tussen Goert de Bode en Jacob Bartholomeus.
Peter Woltersz, WyllemTymensz en Jacob Petersz getuigen dat zij tijdens de dagen voor Pasen
aanwezig waren bij Peter Woltersz, waar Goert de Bode en Jacob Bartholomeus ook waren en
onderhandelden over een aankoop van 15 “guldwart monnicken”, die Goert met Wyllem mette Rode
Haar, die toen op zee was, gedaan had; uiteindelijk vroegen zij aan de drie getuigen om een uitspraak
te doen. Er werd beslist dat Jacob Bartholomeus van Wyllem mette Rode haar zou ontvangen alles
wat Wyllem terugbracht, wat het ook zou zijn en Jacob zou Goert daarvoor 13 g.g. geven.
Nr. 407

FOLIO:

102v

DATUM:

6 mei 1527

-Van het gevecht tussen Peter Droochscheer en Thonys Backer.
Albert Koninck getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Jan Diricksz toen Peter en Thonys met elkaar
hadden gevochten. Hij heeft niet gezien en heeft evenmin gehoord dat zij enige woorden met elkaar
hadden of elkaar sloegen of staken. Hij zag dat Peter enigszins bloedde aan zijn lip en dat kwam toen
zij elkaar met de kan toedronken en Thonys het lid op Peters lip liet vallen. Hij heeft verder op geen
enkele manier gemerkt dat zij onderling problemen hadden.
Nr.408

FOLIO:

102v

DATUM:

8 mei 1527

-Tussen Johan Bontwerker en Peter Draeger.
Johan Claesz getuigt dat hij omstreeks een maand voor Vastenavond aanwezig is geweest bij Johan
Gerrytsz achter de Nieuwe Muur, waar Johan Bontwerker en Peter Draeger ook waren en
onderhandelden over een spieringkraam die Johan Bontwerker gehuurd had en Peter half over wilde
nemen. Getuige hoorde daar dat zij het eens werden, dat Peter Draeger de spieringkraam half zou
overnemen en daarvoor aan Johan Bontwerker 3 h.p. zou geven voor de huur en Peter zou hem werk
aanbrengen, zo veel als hij kon en als het werk te veel en te zwaar werd, zouden zij iemand in Jans
plaats aannemen om Peter te helpen, die net zo goed was als hij met het zouten.
Nr.409

FOLIO:

103

DATUM:

10 mei 1527

-Tussen Albert Smit en Sicke Vreese.
Peter Vondelinck en Henrick Boyster getuigen dat toen Albert Smit in het begin van de vasten in
Deventer beslag had laten leggen bij Sicke Vreese vanwege een half vat boter, zij ook in Deventer
waren en geprobeerd hebben met Sicke Vreese om de relatie te herstellen door bemiddeling te
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vragen over de onenigheid; Sicke wilde dat wel accepteren en de goede luiden ’s middags ontvangen
in zijn herberg in de Poorterie.
Dit heeft Henrick onder ede verklaard tegenover Claes Dodensz en Johan Glauwe.
Nr. 410

FOLIO:

103

DATUM:

10 mei 1527

-Tussen Jan Bontwerker en Peter Draeger.
Peter Gerrytsz getuigt dat hij een tijd voor Vastenavond zat te drinken bij Johan Gerrytsz, waar hij
hoorde dat Jan Bontwerker en Peter Draeger onderhandelden over een spieringkraam; getuige
hoorde dat zij het eens werden en dat Peter Draeger de kraam voor de helft zou bezitten voor 3 pond
en Jan zou, als Peter het werk niet alleen aan kon, op zijn kosten iemand voor hem in de plaats
aannemen, maar Peter wilde dat niet toestaan en wilde alleen zelf zouten zoals hij gewend was;
Johan Bontwerker beloofde Peter buiten net zoveel winst te maken als Peter binnen.
Nr. 411

FOLIO:

103v

DATUM:

10 mei 1527

-Van Claes Vreese die aan de grond gelegen heeft.
Albert Smit en Henrick Jansz getuigen dat zij in de dagen voor Pasen wilden helpen bij het uitvaren
van het schip van Claes Vreese en dat zij omstreeks de middag in de kyl, de ondiepte van het Diep
vastliepen en daar vrij lang lagen voordat ze weer vlot kwamen; daarna brachten zij het schip weer
een stuk verder naar het noorden uit de kyl van het Diep, waarna zij het aan het anker legden om
geen schade op te lopen. ’s Nachts liep het schip weer aan de grond en getuigen verlieten het schip
terwijl het nog aan de grond lag en vertrokken naar Amsterdam in een ander schip. Hoe lang het schip
aan de grond heeft gelegen weten zij niet en maar het had toen geen schade.
Nr. 412

FOLIO:

104

DATUM:

10 mei 1527

-Tussen de erfgenamen van Evert van den Veen en Sweer van Delden.
Lubbert Wolt getuigt dat hij omstreeks 1500 van de moeder en procuratrice van het St.
Agnietenconvent en van wijlen Tymen van Wylsem en diens broer gehuurd heeft het erf dat nu door
Sweer van Delden gebruikt wordt, het Stuvesant gelegen in het gerecht van Wilsum. Voordat Lubbert
het erf huurde, kwamen de mensen van St. Agnieten, wijlen Tymen van Wylsem en Lubbert en
diverse goede luiden bijeen op het genoemde erf en bespraken met Lubbert de bepalingen van het
erf, o.a. dat priester Johan ten Water van de St. Nicolaaskerk ook een stuk land van het erf had van
de rij wilgen tot aan de dijk, in de richting van Zalk. Lubbert zei dat hij het erf niet wilde huren als
anderen ook een stuk in bezit hadden, waarop de andere partij voorstelde met priester Johan ten
Water te gaan praten of hij zijn stuk land ook aan Lubbert zou willen verhuren. Lubbert heeft het erf
dus gehuurd van het convent en van Tymen van Wylsem voor 36 h.p. per jaar gedurende 10 jaar en
het gedeelte van priester Johan ten Water voor 4 h.p. per jaar ook voor 10 jaar, altijd keurig betaald.
Toen Lubbert zes jaar op het erf had gewoond heeft hij het land van de vicarie, afkomstig van wijlen
Tymen en het convent met hun toestemming afgegraven en dat stuk land was zo groot dat men daar
ongeveer 4 mud haver op kon zaaien.
Tymen Olyslager getuigt dat wijlen zijn vader, Wyllem Olyslager, ongeveer 35 jaar geleden het stuk
land van priester Hartwyck van den Vene, die de vicarie had gesticht, 4 jaar lang gehuurd heeft en
voor de helft heeft gebruikt op dezelfde voorwaarden als Lubbert getuigt heeft; wijlen Wyllem, de
vader van Tymen en ook Tymen, gebruikten het erf vier jaar lang en priester Hartwyck voor de helft;
toen de vader van Tymen stierf, was dat het laatste jaar dat zij het erf in gebruik hadden en Tymen
dorstte zelf het laatste koren na zijn vaders dood.
Nr. 413

FOLIO:

104v

DATUM:

10 mei 1527

-Tussen Geert Abbensz en Claes Jonge Jan.
Schipper Hessel Claes getuigt dat hij in het begin van de afgelopen vasten in Amsterdam bij Geertken
thuis is geweest toen Geert Abbensz en Claes Jonge Jan met andere mensen schepen ruilden;
schipper Hessel zegt dat Claes Jonge Jan nog 160 koopmansgulden moest bijbetalen, waarvan 50
direct en de rest verdeeld over twee jaar; Geert Abbenesz zei dat Claes hem de 50 gulden zou
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betalen met geld dat toen in Amsterdam gangbaar was en waarmee de ene koopman de andere
betaalde, n.l. de gulden van 20 stuiver Hollands.
Nr. 414

FOLIO:

104v

DATUM:

10 mei 1527

-Tussen Henrick Hoff en Johan Heertkens.
Claes Claesz, onze burger, getuigt dat hij ongeveer vier jaar geleden in IJsselham is geweest, waar hij
gehoord heeft dat Feecke, de moeder van Johan Heertkens, het erf waar nu Taems Harde op woont,
zou ontruimen en omdat Feecke Henrick Hoff nog 5 gulden schuldig was van genoemd erf, werd
Johan Heertkens borg voor zijn moeder en beloofde Taems te vrijwaren, voor welk bedrag weet hij
niet.
Nr. 415

FOLIO:

104v en 105

DATUM:

-Van de erfgenamen over de bleek.
Berent Jansz, 84 jaar oud en Philips Corvemaecker, 78 jaar oud, getuigen dat zij al 60 jaar of langer
op de hoogte zijn van het bezit van de kerk van IJsselmuiden tegenover de stad Kampen en dat Philip
in zijn jonge jaren daar ook gewoond heeft met zijn ouders op de bleek tegenover het land van de kerk
en ook getuige Berent heeft van jongs af aan in Kampen gewoond en beiden zijn in hun leven
regelmatig op de grond van de kerk geweest en op de bleek. Er was altijd een goede weg vanaf de
dijk die naar IJsselmuiden loopt tot op de wedeme, er stonden een bouwhuis en een schuur op de
wedeme en vanaf de dijk tot aan de weg liep een hek. De grond is erg aangetast door het water en de
laatste 30 jaar heeft er geen huis of hooiberg op gestaan. Getuigen melden verder dat toen het
bouwhuis op de wedeme stond, er geen viswater was anders dan het bouwland aan de IJssel en er
was geen weg behalve die van de wedeme; alleen de mensen die op de bleek woonden gingen langs
het water naar de brug, via een tuintje met een hekje, het was alleen een voetpad en het hekje stond
in het midden tussen de wedeme en de bleek.
Arent Jansz, onze stadsbewoner, getuigt dat hij ongeveer 36 jaar geleden het erf van de wedeme 2
jaar gehuurd heeft en er 7 of 8 jaar gewoond heeft en een deel van de bleek in gebruik heeft gehad;
dat hij gewoon met paard en wagen af en aan kon rijden van het erf op de wedeme bij de IJssel langs
tot aan de brug, dat was hem niet verboden. Hij herinnert zich ook dat vier overledenen langs die weg
van de wedeme via de bleek naar de kerk in IJsselmuiden werden gebracht. Er was één weg dwars
op de dijk die hij ook liet verbeteren. Pastoor Andries van IJsselmuiden zei vaak tegen Arent dat die
dwarsweg de goede weg was naar de wedeme en hij wilde niet dat er grond weggehaald werd. Als
Arent de weg langs het water niet had mogen gebruiken, dan had hij de andere route genomen.
Arent Heymensz getuigt dat hij 36 jaar geleden het water voor de stad Kampen bevist heeft en dat de
vissers het land van de erfgenamen van de bleek niet plachten te gebruiken en er niet overheen
liepen. Het land van de erfgenamen en de wedeme was gescheiden door een tuin, waar de vissers
overheen mochten lopen; voor de landgang gaven zij Roloff Mulett een zalm of een karper per jaar.
De meiers en de erfgenamen gingen zich ook bemoeien met de landgang op de bleek en de vissers
verbieden en Arent weet goed dat de meiers op de wedeme altijd hun koren langs de IJssel
vervoerden met paard en wagen naar de brug en ook de vier overledenen zijn langs de IJssel naar
IJsselmuiden gebracht.
Nr. 416

FOLIO:

105v

DATUM:

15 mei 1527

-Tussen Frans inde Parse en Johan Evertsz de Jonge.
Gerryt Ridder, Andries Timmerman en Jacob Pannebacker getuigen dat zij afgelopen zaterdag
aanwezig waren in de Marienborch, waar Frans inde Parse en Jonge Jan Evertz ook waren en
onderhandelden over 50 zakken wol die zij beiden aanboden; tenslotte bood jonge Jan Evertsz de 50
zakken voor 29 stuiver Brabants per zak, waarop Frans zei dat hij voor die prijs ook wilde leveren. Van
te voren was er afgesproken dat degene die de wol zou leveren van de Raad 25 ph.g. zou ontvangen
en er zou geleverd worden per wagen tussen nu en de St. Laurens markt in Steenwijk. Andries heeft
de juiste afleveringstijd niet onthouden en Johan wilde een borg hebben voor de levering en het geld
dat hij zou krijgen. Frans zei dat er nooit sprake was geweest van een borgstelling.
Nr. 417

FOLIO:

105v

DATUM:
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-Tussen Johan Berentsz, schoenmaker en Wolter Varwar.
Symon Bouwensz en Gysbert Petersz getuigen dat zij vorig jaar omstreeks St. Jan in de Marienborch
geweest zijn, waar zij gehoord en gezien hebben, dat Johan Berentsz verkocht aan Wolter Varwar 18
ossen die bij Wilsum in de wei stonden en voor elke os zou Wolter Johan 1 gulden winst geven, in
dezelfde valuta als van de inkoop, en ook alle onkosten van hooi en voer zouden door Wolter betaald
worden.
Nr. 418

FOLIO:

106

DATUM:

15 mei 1527

-Van de schuit.
Arent Heymensz getuigt onder ede dat hij in de laatste oorlog tussen het Sticht Utrecht en de
Geldersen aan Roeloff Corfmaecker een schuit verkocht had en dat Roeloff met die schuit naar het
karveel was gevaren waar wijlen Cornelys Joestensz verbrandde evenals Roeloff; de schuit dreef naar
de Kuinredijk waar Gerbrant van Wyringen de tafel en het hout gebruikte voor zijn schip en de schuit
werd in de Kuinre verbrand. Arent meldt verder dat Gerbrant hem het geld moest betalen van de
schuit, die hij rechtens heeft veroverd en dat wijlen Roeloff hem schuldig was.
Nr. 419

FOLIO:

106

DATUM:

15 mei 1527

-Tussen Johan Seysynck en Greete Leffers.
Johan van Bommelen getuigt dat Geertruydt Leffers en Geertruydt, de vrouw van Otto Stegeman, met
Greete, de vrouw van Johan Seysynck, omstreeks Midwinter langs de Nieuwe Muur gingen bij de
Vispoort, waar getuige Johan van Bommelen vertelde dat Greete Seysynck hun tante Greete Leffers
maande voor 25 g.g. afkomstig van 1½ last rogge. Greete zei dat ze het geld niet had en dat men
haar potten en ketels maar moest weghalen; maar dat was niet de bedoeling en Greete Seysynck
wilde wel wachten totdat Greete Leffers wel kon betalen. Johan ging met Greete Seysynck praten en
vroeg of ze met 20 gulden genoegen nam, waarop Greete antwoordde dat het goed was. Johan ging
praten met Greete Leffers en stelde voor 20 gulden te betalen voor de rogge en dat Greete Seysynck
dat zou accepteren; Greete Leffers zei dat ze haar zou betalen wat ze haar schuldig was.
Geertruydt, de vrouw van Johan van Bommelen en Geertruydt Leffers getuigen dat zij met Greete
Seysynck met Midwinter een jaar geleden, aan het bed van Greete Leffers geweest zijn die toen ziek
was en dat zij haar maande voor 25 g.g. die Greete Seysynck nog moest ontvangen voor 1½ last
rogge, waarop Greete Leffers zei dat ze haar potten en ketels mochten verkopen voor het geld;
Greete Seysynck wilde dat niet i.v.m. de vriendschappelijke relatie en zei dat zij wel wilde wachten
totdat ze kon betalen.
Nr. 420

FOLIO:

106v

DATUM:

17 mei 1527

-Tussen Arent Heymensz en Henrick Kuper.
Symon Hermensz, Hermen Symonsz en Johan Tymensz getuigen dat zij afgelopen maandag acht
dagen geleden bij Johan Geertsz zijn geweest, toen Henrick Kuper met Engbert Robertsz, Arent
Heymensz, Jan Tymensz en de anderen met wie hij vorig jaar samen de wedeme had, afrekenden; er
bleek dat zij vorig jaar op de visplaats 8 h.p. verlies hadden geleden en allen accepteerden de
berekening. Johan Tymensz had van deze visplaats de helft, zodat Johan naar verhouding voor de
schade betaalde, n.l. 4 h.p. min 1 oord, die Henrick zonder probleem ontving.
Nr. 421

FOLIO:

107

DATUM:

17 mei 1527

-Tussen Johan Bontwerker en Peter Draeger.
Jasper Schoemaecker, Egbert Steenberch, Greete Jans, de waardin en Jansz de waard getuigen dat
zij acht dagen geleden aanwezig waren bij Jansz, bij de Nieuwe Muur, waar zij gezien en gehoord
hebben dat Johan Bontwerker en Peter Draeger elkaar de hand drukten en beloofden, nadat ze
onenigheid hadden gehad over een spieringkraam, de kwestie voor te leggen aan Peter Kremer,
Egbert Steenberch, Jansz de waard en Gerryt van Packbergen om te bemiddelen; zij adviseerden dat
Peter Draeger Johan Bontwerker 3 g.g. zou geven en de spiering gratis zou zouten en zo de zaak op
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te lossen. Er gingen 8 vanen naar de wijnkoop waarvan zij elk 4 vaan betaalden. Peter Kremer deed
de uitspraak en toen Peter Draeger dit hoorde was hij er niet tevreden mee, dit was niet zijn bedoeling.
Nr. 422

FOLIO:

107

DATUM:

17 mei 1527

-Tussen Johan Evertsz en Trude van Olst.
Johan Henrixsz, kannengieter, getuigt dat hij gezien heeft voordat het geld hier werd afgeleverd, dat
Johan Evertsz de Jonge aan de deur van Trude van Olst klopte en dat de dienstmaagd hem binnen
liet; hij vroeg naar Trude maar de dienstmaagd zei dat ze niet thuis was. Hij zei dat hij al 3 of 4 maal
geweest was en dat zij altijd weg was en dat hij haar het geld wilde geven zoals de burgemeester
gezegd had, maar zij is er nooit. Johan Evertsz had zijn hand gesloten en getuige weet niet wat hij
erin had.
Nr. 423

FOLIO:

107

DATUM:

17 mei 1527

Steven Stadtdiener getuigt dat hij ook bij de afrekening is geweest en dat Henrick eerst een
berekening maakte die hij zelf niet wilde geloven en daarna nogmaals uitrekende dat op het hele
viswater een verlies van 35 pond was geleden, die de overigen hem schuldig waren. Met deze
berekening waren zij allen tevreden en Henrick Kuper liet daarvoor direct beslag leggen bij de
anderen.
Nr. 424

FOLIO:

107v

DATUM:

17 mei 1527

-Tussen Johan van Bommelen en Greete Leffers.
Johan Seysynck getuigt dat in de afgelopen oorlog Johan van Bommelen bij hem is gekomen en te
kennen gaf dat hun tante, Greete Leffers, honger en gebrek leed omdat zij haar rente niet voldoende
was en dat hij haar eten uit zijn huis moest brengen en in haar nooddruft moest voorzien om te
overleven. Hij vroeg of zijn erfgenamen daarmee tevreden waren en hem na het overlijden van Greete
zouden helpen met de betalingen; getuige Johan antwoordde bevestigend, dat hij zijn best zou doen
hem te helpen met de betalingen, als Greete zou sterven.
Geertruydt Leffers getuigt hetzelfde, dat Johan van Bommelen haar gevraagd heeft en dat zij
antwoordde zoals Johan Seysynck.
Reyntken Lubbers getuigt dat zij ongeveer 4 jaar geleden een jaar lang bij Greete Leffers gewoond
heeft en dat Johan van Bommelen haar alle dagen van het jaar eten uit zijn huis stuurde.
Barbara Cornelys getuigt dat zij ongeveer 8 jaar geleden een jaar lang bij Greete Leffers heeft
gewoond en zij weet heel goed dat Johan van Bommelen haar toen dagelijks eten uit zijn huis liet
brengen en dat Greete dat hard nodig had.
Jutte Johans getuigt dat zij onlangs een half jaar bij Greete Leffers heeft gewoond en gezien heeft dat
Johan van Bommelen haar eten en wat zij nog meer nodig had liet brengen, uit zijn huis en dat zij dat
hard nodig had want zij had niets in huis.
Nr. 425

FOLIO:

108

DATUM:

21 mei 1527

-Tussen Johan Mouwertsz en Arent Claesz.
Johan ten Hoeve, Henrick Eckelboem en Thys van Heell getuigen dat Johan Mouwertsz en Arent
Claesz samen onenigheid hadden over geld dat Johan nog moest ontvangen van Arent vanwege een
schip. Getuigen zijn veertien dagen voor Vastenavond gevraagd om te bemiddelen en een en ander in
der minne op te lossen. Getuigen hebben een uitspraak gedaan, n.l. dat Arent Claesz Johan
Mouwertsz van het schip in kwestie zou betalen 10½ ph.g., waarvan 3 gulden direct, 3 gulden met
Midvasten, en 4½ gulden in mei en daarmee moest alles opgelost zijn.
Nr. 426

FOLIO:

108

DATUM:

21 mei 1527

Dirick Opreyder getuigt dat hij een tijd geleden, voordat het geld overgedragen werd, gehoord heeft
onder de Clocke dat Johan Evertsz de Jonge tegen Johan van Olst zei dat dat hij hem geld wilde
geven en dat Johan van Olst antwoordde dat hij geen geld wilde ontvangen en dat hij maar naar zijn
moeder of zuster moest gaan.
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Nr. 427

FOLIO:

108

DATUM:

24 mei 1527

-Tussen Wybrant Woltersz en de H. Geest.
Volcker Petersz en Hille, de vrouw van Henrick Lukensz, getuigen dat zij aanwezig zijn geweest
tijdens de afgelopen vasten in de Wijnkelder bij de proviseurs en de kerkmeesters van de H. Geest,
toen Wybrant Woltersz daar zijn afrekening deed van de goederen van Kersken Woltersz, waarvan
Hille een deel op de markt verkocht had; hij hoorde daar dat Wybrant de boekhouding en papieren
wilde overdragen en van de taak ontheven wilde worden en er niets meer mee te maken wilde
hebben. Verder hoorde hij dat de kerkmeesters Wybrant vroegen of hij het beheer van de goederen
van zijn oom Kersken wilde blijven doen, daar zou hij geen schade van ondervinden.
Nr. 428

FOLIO:

108v

DATUM:

24 mei 1527

-Tussen Claes Symonsz en Aelt en Hermen Witte.
Jacob Roloffsz getuigt dat hij ongeveer vier jaar geleden aanwezig is geweest bij Lysbet Symons,
waar Claes Symonsz en wijlen Greete Schonenberch ook waren; hij heeft daar gehoord en gezien dat
Claes Symonsz van wijlen Greete een venster van het huis in de Oudestraat bij de Hagenpoort
huurde, zodat hij het huis mocht gebruiken met toestemming van Claes om er met Greete een jaar
lang in te wonen, voor 3 h.p. Beide partijen waren hiermee tevreden, schudden elkaar de hand en
dronken de wijnkoop.
Nr. 429

FOLIO:

108v

DATUM:

24 mei 1527

-Tussen Alyt Rensynck en Johan Bontwercker.
Gerbert Reynertsz getuigt dat hij in het begin van de afgelopen vasten in Arnhem is geweest toen
Johan Bontwercker daar de spiering kocht van Alyt Rensynck; Gerbert heeft toen gehoord en gezien
dat Alyt Johan Bontwercker waarschuwde dat een van de ladingen nat was geweest en in de Enck
was gevallen; zij liet het aan hem over of hij wilde kopen of niet. Johan antwoordde dat hij het risico
nam en kocht van haar twee ladingen spiering, de natte en de droge, elke mand voor 21 stuiver
Hollands. Beiden waren hiermee tevreden en dronken de wijnkoop. Toen Alyt de goederen leverde,
vroeg ze nog aan Johan of hij wel wilde kopen en hij antwoordde haar dat ze hem alleen moest
helpen de natte spiering te laten drogen, wat Alyt ook deed.
Johan Twent en Nelle, de vrouw van Luytken de Wylde, getuigen hetzelfde, maar zeggen dat elke
mand 21 stuiver Brabants kostte.
Engbert Robertsz getuigt dat hij ook in Arnhem was toen de goederen aan het schip geleverd werden
om naar Nijmegen vervoerd te worden en hij hoorde daar dat Alyt Johan de keuze gaf om de
goederen wel of niet te kopen; Johan wilde wel kopen en volgens hem waren er genoeg mensen die
nog nooit spiering hadden gegeten.
Engbert is ook in Wesel geweest en meldt dat Johans goederen daar geaccepteerd werden.
Nr. 430

FOLIO:

109

DATUM:

28 mei 1527

-Tussen Jasper van Leuwen en Henrick Bouwer uit Wilsum.
Marten Voirne en Jacob Hoff getuigen dat zij omstreeks van Vastenavond aanwezig zijn geweest in
Wilsum bij Gysbert Rotgarsz waar Jasper van Leuwen en Henrick Bouwer uit Wilsum ook waren; zij
hebben daar gehoord dat Jasper tegen Henrick Bouwer zei dat hij het land en de visgrond die hij van
Jasper huurde namens de vicarie, direct terug moest geven en dat hij daarvoor 1 g.g. zou krijgen.
Hierop schudden zij elkaar de hand en werd de wijnkoop gedronken en beide partijen waren hiermee
tevreden. Henrick droeg alles weer over aan Jasper, die nu zelf het beheer en de zorg zou hebben
voor de dijk en de onkosten; Henrick Brouwer droeg hem ook het charter weer over dat hij ontvangen
had.
Nr. 431

FOLIO:

109v

DATUM:

-Tussen Geert Sandersz en Johan Woltersz.

86

31 mei 1527

RAK inv.nr. 11
Reyner ter Helle, Hermen Kystemaecker en Egbert Melysz getuigen dat zij met Driekoningen een jaar
geleden bij Johan Rynvisch geweest zijn, waar Bartolt van Neerden, Henrick Martensz en Johan
Woltersz ook waren en onenigheid met elkaar hadden over twee paarden, die Bartolt had overgedaan
aan Henrick Martensz en die Henrick weer, via Geert Sandersz aan Johan Woltersz had nagezonden,
die niet aanwezig was omdat hij op de markt stond.
Getuigen hebben toen gehoord dat Johan Woltersz openlijk erkende dat hij drie paarden via Geert
Sandersz namens Bartolt van Neerden, ontvangen en verkocht had, waarvan Jan Woltersz toegaf dat
Bartolt er één betaalde; de andere twee paarden had Jan, zoals hij zelf zei, betaald aan Henrick
Martensz.
Nr. 432

FOLIO:

109v

DATUM:

31 mei 1527

-Tussen Jan Coertsz en joffer Witte.
Peter de Goyensz en Wynolt Metseler getuigen dat zij in 1522 aanwezig zijn geweest en hoorden dat
Jan Coertsz zei tegen joffer Witte, dat hij de gehuurde akker niet kon gebruiken omdat het oorlog was
en de huur wilde beëindigen; zij vond dat niet eerlijk want zij hadden een overeenkomst. Jan stelde
voor dat hij zijn ossen daar liet staan en bij de volgende Martini gewoon zijn pacht zou betalen. Joffer
Witte wilde dit evenmin. Tenslotte zei Jan dat hij het land niet kon bewerken maar wilde doen wat de
anderen in de buurt ook deden. Zij konden het niet eens worden.
Nr. 433

FOLIO:

110

DATUM:

31 mei 1527

-Tussen Albert Smit en Sicke Vriese.
Hermen Philipsz getuigt dat hij vóór Midwinter met Albert Smit als schippersgezel gevaren heeft en dat
in diezelfde tijd, ongeveer drie weken voor Midwinter, zijn schipper, Sicke Vriese, 42 vaten boter min
een kwart inscheepte, die van Amsterdam naar Deventer gebracht moesten worden. Getuige heeft de
vaten en nog andere goederen in Amsterdam ingeladen, naar Deventer gevaren en daar uitgeladen
en aan Sicke Vriese 42 vaten boter plus een kwart geleverd, d.w.z. een half vat meer dan hij
ontvangen had. Hij meldt dat het onopzettelijk is gebeurd, dat er door een andere persoon is
uitgeladen.
Nr. 434

FOLIO:

110v

DATUM:

31 mei 1527

Jan Bloemensz en Jan Jansz getuigen dat zij afgelopen zaterdag erbij zijn geweest voor Eckelbooms
poort op de steiger en daar hoorden zij dat Alyt Wessels Cornelys Vleyshouwer aansprak en vroeg
waarom hij in Steenwijk maar duizend stenen had geleverd, want zij had hem immers geld voor drie
duizend stenen gegeven. Cornelys antwoordde dat hij het geld had ontvangen en aan Geert Blaeu
had gegeven; meer hoorden zij niet.
Nr. 435

FOLIO:

110v

DATUM:

31 mei 1527

-Tussen Jonge Jan Evertsz en Jan van Urck.
Claes Kruse, schout, mr Merten Nyecamer en mr Jan Matijsz getuigen dat zij acht dagen geleden in
de Wijnkelder zijn geweest, waar ook Jan van Urck, Jonge Jan Evertsz, Lange Heer Jacob, priester en
Roeloff int Scherm uit Steenwijk waren; getuigen hoorden dat zij o.a. vroegen of er niet iets te kopen
of te verkopen viel vanwege de wijnkoop en tenslotte vroeg Jan van Urck aan Jonge Jan Evertsz of hij
iets voor de verkoop had, waarop Jan zijn huis noemde; hij vroeg daar 15 g.g. voor, wat men teveel
vond en men werd het eens voor 12 gulden, maar Jan van Urck bood niet meer dat 6 gulden. De
getuigen werden als tussenpersoon ingeschakeld en zouden het huis gaan bekijken. Het gelag werd
genoteerd en de volgende dag ging men het huis bekijken, m.u.v. Jonge Jan Evertsz.
Nr. 436

FOLIO:

111

DATUM:

4 oktober 1527

-Van de moeder van Thys Ysercremer.
Jan Henricksz, schoenmaker, Geert van Roerloe, schoenmaker en Coert Scheidemaker getuigen dat
zij ongeveer vijf jaar geleden een deel van het jaar buren waren van Alyt Potter en dat Alyt op een dag
haar buren uitnodigden; bij haar thuis zagen zij dat Trude, de schoonmoeder van Alyt, daar zat te
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spinnen; zij was nog gezond en helder en zei tegen de getuigen dat zij bij leven schoon schip wilde
maken en bekende dat zij haar schoondochter Alyt 80 g.g. schuldig was vanwege een lening voor een
terechte schuld; zij wilde dat getuigen daarvan op de hoogte waren.
Nr. 437

FOLIO:

111v

DATUM:

6 juni 1527

-Over de schouw van de oude dijk.
Geert van Ingen getuigt dat hij vier jaar lang, ongeveer 20 of 23 jaar geleden, dijkgraaf was van
Mastenbroek, vanaf de Rijkssteeg tot aan de dijk onder Grafhorst; hij heeft nooit een schouw
gehouden dan op de zeegraven aan beide zijden en evenmin op de oude dijk en ook nooit enige
boete opgelegd in zijn tijd. Degenen die de oude dijk in pacht hadden maakten alleen de hekken open
zodat de dijkgraaf of zijn heemraden voor de schouw konden passeren.
Nr. 438

FOLIO:

111v

DATUM:

6 juni 1527

Jacob van Holtzende getuigt, evenals Geert van Ingen, dat hij in 1516 en 1517 dijkgraaf was en ook
nooit de oude dijk heeft geschouwd of er boetes heeft opgelegd; evenmin heeft hij ooit gehoord of
geweten dat de dijkgraaf van Mastenbroek de oude dijk schouwde, maar alleen de zeegraven die
ernaast liggen. Wanneer de zeegraven geschouwd werden, plachten de erfgenamen de hekken van
de oude dijk te openen, die normaal altijd dicht waren; zij verhuurden de dijk en de huurders moesten
die onderhouden.
Dit heeft Jacob onder ede verklaard.
Nr. 439

FOLIO:

112

DATUM:

6 juni 1527

Henrick van Ysselmuyden getuigt onder ede aan de stad dat hij ongeveer 25 jaar geleden voor de
stad wel 5 of 6 keer namens de erfgenamen van Kampen heemraad is geweest in Mastenbroek en
dat hij nooit heeft geweten dat de oude dijk in Mastenbroek geschouwd werd of dat er boetes werden
opgelegd. Een van de heemraden reed gewoonlijk met de schrijver langs de oude dijk en schouwden
de zeegraven aan beide zijden; Henrick zegt dat hij als heemraad namens Kampen dit alleen met de
schrijver deed, want hij had het kleinste paard, buiten de 5 of 6 maal genoemde keren. Hij heeft nooit
geweten dat de dijkgraaf de oude dijk reed, omdat deze meestal een andere weg naar Genemuiden
nam met zijn heemraad.
Nr. 440

FOLIO:

112

DATUM:

6 juni 1527

Johan Dirixsz getuigt dat hij bijna 20 jaar de schouw van Mastenbroek heeft helpen rijden, soms als
dienaar, soms als schrijver, en dat hij ook nooit geweten heeft dat er ooit enige boete werd opgelegd
op de oude dijk. De dijkgraaf was ook gewoon zelf te rijden en dan ging een heemraad met een
dienaar of een schrijver mee om daar de zeegraven naast de dijk te bekijken.
Nr. 441

FOLIO:

112

DATUM:

6 juni 1527

-Van de goederen van Jan Woltersz.
Berent Prior getuigt tijdens zijn gicht dat hij namens Peter Kuypers op maandag voor Pinksteren
beslag heeft gelegd in het huis van Henrick Lukener op een tinnen schotel en andere zaken die de
vrouw van Jan Woltersz heimelijk verborgen had; diezelfde maandag heeft hij nog namens Peter
beslag gelegd in het huis van de schoenmaker onder de weduwe ten Ackeren op twee tinnen schotels
die Alyt daar heimelijk had verborgen; daarna heeft hij nog beslag gelegd in het huis van Vrancke
Hoedemaker op twee schotels, die Alyt daar ook had gebracht en bij Alyt de Wilde op kleding en
andere zaken, die Alyt daar had verborgen. Zij had haar goederen overal verborgen en Berent meldt
in zijn gicht dat hij verder gegaan is naar het huis van Alyt waar hij alles in beslag heeft genomen .
Nr. 442

FOLIO:

112v

DATUM:

-Tussen Geert Faes en Janne Wynters.
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Zuster Elsebe Hoyer en zuster Bele Coens getuigen dat zij ongeveer 1½ jaar geleden zekere huisraad
in bewaring gekregen hebben van wijlen Gese Claes; wijlen Gese had hen, getuigen, bevolen de ketel
van 1½ emmer, die bij de huisraad was, af te geven aan Jacob[ je ], de vrouw van Geert Faes en
gezegd dat Jacobje en Janne Wynters de ketel samen zouden gebruiken. Getuigen hebben ongeveer
een jaar voor het overlijden van Gese, de ketel overhandigd aan Jacob[ je ].
Nr. 443

FOLIO:

112v

DATUM:

8 juni 1527

Hille Wayers getuigt dat Jan Woltersz in haar huis was toen Peter Kuyper op maandag voor
Pinksteren beslag liet leggen op de huisraad en goederen van Jan Woltersz, zijn vrouw Alyt met de
kinderen op straat wilde zetten en het huis wilde afsluiten. Getuige, die eigenaar is van het huis, heeft
dit verhinderd en ervoor gezorgd dat Alyt in haar huis kon blijven, ondanks de rechten van Peter
Kuyper.
Nr. 444

FOLIO:

113

DATUM:

14 juni 1527

-Tussen Jan Bisscop uit Engeland en Goesen Dijckman uit Riga.
Schipper Godtschalck, schipper mr Reyner Tymmerman, schipper Evert van Hardenberch en Henrick
van Mullem getuigen dat zij aanwezig zijn geweest als wijnkooplieden in Kampen bij Henrick van
Mullem in de Witte Dubbele Arent op de avond van de apostelen Symon en Judas, 28-10-1526 en dat
zij de koop hebben helpen maken van 100 last teer die Johan Bisscop uit Engeland verkocht aan
Goesen Dijckman uit Riga, de last voor 28 stuiver Vlaams. Er werd afgesproken dat Johan Bisscop de
teer aan Goesen zou leveren op Vastenavond in Riga, Lijfland, en er zou natuurlijk het ‘avontuur van
de zee’ zijn voordat de teer in Zeeland of Holland was aangekomen. Goesen zou de teer betalen een
jaar na de levering, n.l. op Vastenavond 1528. Getuigen melden dat zowel op de voorwaarde van
levering en als op de voorwaarde van betaling een boete stond van 40 pond groot Vlaams, te betalen
zonder uitstel.
Nr. 445

FOLIO:

113v

DATUM:

15 juni 1527

Geertken Henrix uit Asschet getuigt dat zij afgelopen woensdag middag op de markt stond met een
kleine zalm van 9 courante stuivers en er was niemand die hem voor haar wilde snijden en er was ook
niemand die hem gesneden wilde hebben behalve Geert Gysbertsz. Toen er niemand kwam die een
deel of de gehele zalm wilde kopen, ging Geertken zelf naar Mette Bouwens bij de Waag die de zalm
van haar kocht voor 9 gosseler; dat was tussen 5 en 6 uur.
Nr. 446

FOLIO:

113v

DATUM:

15 juni 1527

-Van de erfgenamen van de bleek.
Henrick Mouwertsz getuigt dat hij 20 jaar geleden een deel van het jaar heeft geholpen de wateren
van de drift te bevissen voor de stad Kampen en dat er een weg was tot aan de wedeme, strekkende
van de dijk naar de IJssel; langs die weg na de brug was een sloot en tegenover de sloot was een tuin
met een hek en die tuin scheidde de wedeme van de bleek. De vissers van de wedeme waren
gewend niet verder te gaan dan de tuin; naderhand gingen de vissers verder het land van de bleek op,
omdat die wateren ook werden gebruikt.
Nr. 447

FOLIO:

114

DATUM:

22 juni 1527

-Tussen Johan Bontwerker en Egbert Verkenkoeper met zijn maatschap.
Arent van Venloe, Jacob Schumer en Wyllem Vaeltken getuigen dat zij met zijn drieën in de afgelopen
vasten in Nijmegen zijn geweest, waar toen ook Johan Bontwerker en Egbert Verkenkoeper waren. Zij
hadden onenigheid over spiering en de betaling ervan en Egbert zei dat als Johan hem in Nijmegen
niet betaalde, hij naar Kampen zou komen om hem gerechtelijk aan te spreken. Getuigen hebben zich
met de kwestie bemoeid en hebben geregeld dat Johan Bontwerker Egbert in Nijmegen tussen de 50
en de 60 ph.g. zou geven, wat ook gebeurde en Egbert, op zijn beurt, zou Johan dan niet aanklagen.
Wat Johan en Egbert verder nog hadden, dat zouden zij in Kampen gerechtelijk afhandelen.
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Nr. 448

FOLIO:

114

DATUM:

28 juni 1527

-Tussen Dirick[ je ], de dochter van Johan Droochscerer en Janneken mitte Bysen.
Greete Gysberts, Hillegien Stachouwer, Eefse Henrixz, Greete Claes en Tryne Rotgars getuigen dat
zij afgelopen zaterdag voor St. Jan op de Vloeddijk gehoord hebben, dat Dirick[ je ], de dochter van
Johan Droochscerer en Janneken mitte Bysen samen woorden hadden, waarbij Janneken o.a. zei dat
ze zich nooit op de rug had laten leggen en nooit met één hand een glas wijn op haar borst had laten
zetten en zich met de andere hand had laten betasten. Wie dat gedaan heeft, moet het zich
aantrekken. Verder zei Janneken tegen de moeder van Dirckje dat ze de 40 slaaplakens moest gaan
halen die ze in Hasselt had afgeleverd. Tryne getuigt dat Janneken ook nog zei wat wijlen Johan
Droochscerer uit Hasselt en zijn zoon uit Engeland van haar gestolen hadden.
Nr. 449

FOLIO:

114v

DATUM:

30 juni 1527

-Tussen Peter van Venloe en Jacob Coertsz met Henrick van Mullem.
Henrick van Elborch getuigt dat hij aanwezig is geweest en de koop heeft helpen maken tussen Peter
van Venloe en Jacob Coertsz van de ondergevel, die Peter aan Jacob zou afleveren bij het huis van
Henrick van Mullem; hij meldt verder dat er afgesproken werd dat de voet van de pijlers 1½ voet zou
zijn en de ‘storsels’ de voet 5 vierendeel en de ‘gewenge’ [ voetstukken ] elk stuk voet voor voet en
voor elke voet zou Jacob 3½ stuiver Brabants betalen. Henrick meldt dat Jacob Coertsz met die
voorwaarden niet tevreden was en aan de getuigen vroeg of dat zo wel kon; Henrick antwoordde dat
Peter anders niet wilde verkopen en Jacob zei dat hij dus door de zure appel heen moest bijten,
waarop de koop werd gesloten. Men dronk de wijnkoop en een van de voorwaarden was ook dat
Jacob de stukken van de verdieping zou krijgen, van de maat daarvan zou Peter hem 2 of 3 voet
kwijtschelden. Peter zei tenslotte dat hij ervoor zou zorgen dat Jacob zich over de afmetingen niet
hoefde te beklagen, hij zou in de lengte van de mate niets tekort komen.
Henrick Evertsz, metselaar, getuigt dat hij hier bij is geweest en zijn getuigenis is dezelfde.
Nr. 450

FOLIO:

115

DATUM:

1 juli 1527

Wolter Varwar, Geerloff Backer en Henrick Baers getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden
aanwezig waren in de Marienborch, toen Johan Berentsz, schoenmaker en Zele van Hardenberch met
zijn adherenten de afrekening maakten van de ossen; getuigen hielpen mee de wijnkoop te drinken en
zeggen dat de uitspraak was dat Zele van Hardenberch 10 stuiver Brabants en Johan Berentsz 8
stuiver Brabants voor de wijnkoop zouden geven.
Nr. 451

FOLIO:

115

DATUM:

1 juli 1527

Johan van der Vecht, schipper Johan Huge en schipper Godtschalck Rippertsz getuigen dat zij in
1525 op 27 januari aanwezig waren in Kampen bij Bele, de vrouw van Lambert Arentsz, toen Bele met
Peter Grignon zijn verteringen, maaltijden en diversen afrekende; getuigen zeggen dat Peter zelf een
boekje of cedule bij zich had, waarin hij zijn verteringen en alles wat hij van Bele ontvangen had,
genoteerd had. Peter las alles op en hij kwam op een bedrag van 96 franken en 4 vaten wijn.
Getuigen melden dat Peter niet gedwongen werd tot deze afrekening, hij deed dit geheel op eigen
initiatief en volkomen correct.
Nr. 452

FOLIO:

115

DATUM:

1 juli 1527

-Van het gevecht op het Eiland bij Jacob Penninxs huis.
Berent Dirixsz en Andries Petersz, dienstknechten op het Kampereiland, getuigen dat Dirick, de
knecht van Lubbert Tymensz en Jacob Penninck, de waard van het huis, met elkaar over de grond
rolden en toen zij uit elkaar waren gehaald, zag men dat Dirick de knecht aan zijn hoofd bloedde; hoe
dat gekomen was en wanneer het was gebeurd, weten getuigen niet want zij hebben niet gezien dat
zij elkaar sloegen o.i.d.
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FOLIO:

115v

DATUM:

8 juli 1527

-Tussen Jan Aerntsz Coninck en Claes Byvoet.
Peter Lambertsz en Lubbert Claesz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest op maandag na
Pinksteren, boven aan tafel, toen de St. Anna schutterij de papegaai zou schieten; Jan Aerntsz en
Claes Byvoet waren daarbij en zaten onderling op te scheppen, dat zij de papegaai in Brunnepe ook
wilden schieten. Getuigen hoorden verder dat Claes Byvoet met Jan 1 gouden kroon wedde tegen 6
kronen als hij de papegaai zou afschieten. Zij zagen dat Jan een gouden kroon uit zijn buidel haalde
en inzette tegen 10 kronen. Zij werden het eens met 1 kroon tegen 8 kronen en Jan gaf hem de kroon
die hij in zijn zak borg. Kort daarna nam Claes de kroon en gaf hem terug aan Jan Aerntsz, die hem
niet meer wilde hebben en hem terugschoof. Jan verliet de tafel en de kroon bleef liggen.
Tymen Henrixsz getuigt dat hij terzelfdertijd bier schonk aan de tafel en dat alles gegaan is zoals
beschreven. Hij nam de kroon en gaf hem in bewaring aan de hoofdlieden van St. Anna.
Nr. 454

FOLIO:

116

DATUM:

9 juli 1527

-Van Dirixken, de vrouw van Johan van Ossenbrugge.
Goevert Wyllemsz uit den Briel getuigt dat hij afgelopen mei aanwezig is geweest bij de Schepenen
van den Briel en daar heeft gehoord dat Dirixken, de vrouw van Johan van Ossenbrugge, werd
voorgeleid en bekende, op verzoek van de baljuw, dat zij met hem was overeengekomen dat de
vracht die haar man en zij van het schip hadden gehaald, hem toebehoorde en door hem was betaald.
Nr. 455

FOLIO:

116

DATUM:

10 juli 1527

-Van Johan Brouwer scroer en de knecht van de rijnschipper.
Claes Symonsz getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden gezien heeft dat Johan Brouwer
scroer met een rijnschippersknecht, die Claes niet kent, uit de Hagen kwam en bij hem langs liep; de
knecht liep wat voorop, draaide zich om naar Jan Brouwer en stak hem met een broodmes in de borst
en zei: zeg maar dat een bedelaar dit gedaan heeft. Jan Scroer stond stil en weerde zich niet.
Lange Tymen van Ensz getuigt hetzelfde maar heeft niet gehoord wat er gezegd werd.
Nr. 456

FOLIO:

116

DATUM:

15 juli 1527

-Tussen Alyt Reaels en Henrick Cloetinck over de hof.
Lubbert Vorck getuigt dat hij vorig jaar omstreeks Pasen 1526 met Henrick Cloetinck bij Alyt Reaels is
geweest en heeft geholpen de koop te sluiten tussen Henrick en Alyt van een hof in de Hagen, in de
Nieuwstraat; Henrick kocht de hof van Alyt voor 1½ h.p. per jaar. Getuige meldt verder dat hij wel weet
dat Henrick Cloetinck de hof gebruikt en daarvan een gedeelte zaad gehad heeft en ook dat hij de
pacht pas met Pasen 1528 hoeft te betalen.
Nr. 457

FOLIO:

116v

DATUM:

17 juli 1527

-Tussen Wolter de olden Coninck in Brunnepe met Geertken van Byselen tegen Henrick, de zoon van
Hille Mouwers.
Lambert Jacobsz en Henrick Jacobsz getuigen dat zij vorig jaar in de winter aanwezig waren in de
herberg bij Cornelis aan het beekje in de Hagen en hebben daar gehoord dat Henrick, de zoon van
Hille Mouwers met Hille, zijn moeder, van de “olde Coninck” Wolter en Geertken van Byselen een erfje
met een hof kochten, in de Hagen bij den Oirt poort gelegen, met een jaarlijkse tins van 18 stuiver
Brabants, voor 10 gulden i.v.m. de overwaarde. Zij melden verder dat Henrick Mouwers en zijn
moeder, na beraad, hiermee tevreden waren.
Jan Gysbertsz getuigt hetzelfde en meldt tevens dat de moeder nog zei dat als zij het geld niet van het
viswater af kon halen, dan had ze altijd nog land in Mastenbroek, waarmee ze kon betalen.
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Nr. 458

FOLIO :

116v

DATUM:

17 juli 1527

-Tussen de vrouw van mr Henrick Kulsnyder uit Deventer en Hermen van Bremen en echtgenote
Janneken.
Peter Kremer, Jan Messemaecker en Jan Dirixsz, voorspreker, getuigen dat zij ongeveer vier of vijf
dagen geleden met de vrouw van mr Henrick Kulsnyder uit Deventer enerzijds en Henrick van Bremen
en diens vrouw Janneken anderzijds bijeen zijn geweest bij Peter Kremer om de onenigheid tussen
beide partijen op te lossen over een bed, dat Henrick en Janneken van mr Henrick hadden. Tijdens
het praten over deze kwestie, vroeg getuige Peter aan Henrick van Bremen twee of drie maal wat hij
mr Henrick schuldig was, waarop deze antwoordde 2 g.g. Getuigen hebben alles verder besproken
met de vrouw van Henrick en met haar afgesproken dat Janneken afzag van haar eisen en tevreden
was met het bed en de vrouw van mr Henrick zou Janneken nog de 2 g.g. geven en 8 mengelen wijn
voor het gelag; hiermee was de vrouw van mr Henrick ook tevreden. Henrick van Bremen, die
aanvankelijk niet tevreden was, zei niets meer toen hij hoorde wat afgesproken was en hielp mee de
wijn op te drinken.
Nr. 459

FOLIO:

117

DATUM:

18 juli 1527

-Tussen Peter Wenck en Berent Wever.
Albert Roelofsz getuigt dat hij aanwezig was toen de schutters van St. Sebastiaen de papegaai
schoten en omdat hij ook een schutter was, had hij ook op de papegaai geschoten. Er werd een
vleugel van afgeschoten door een jongen en toen kwamen de schutmeesters naar hem toe en
verboden hem op de papegaai te schieten, hij moest eerst borgen aanstellen voor 6 ph.g. en 2 vaten
bier. Albert zei dat hij niet de enige was die op de papegaai schoot en als hij hem afschoot, wilde hij
wel drie of vier borgen aanstellen, zoveel als nodig was.
Jan Berentsz getuigt dat hij erbij is geweest en dit gezien en gehoord heeft.
Joachim Geertsz en wever Berent getuigen dat zij zagen dat de gildemeester naar Albert ging en dat
deze niet meer schoot, maar wat hij zei hebben ze niet gehoord.
Nr. 460

FOLIO:

117v

DATUM:

22 juli 1527

-Henrick Lukener.
Berent Lambertsz, metselaar, getuigt dat hij ongeveer twee of drie jaar geleden het huis in de
Geerstraat van der Aa hersteld heeft, waarvan Peter Lambertsz, wever, vanwege de tins het
eigendom had opgegeven. Volgens hem was het huis in slechte staat en waren aan de voorzijde de
planken van de verdieping af; getuige weet niet of Peter daar schuldig aan is.
Rycolt en Reyner Tymmerman getuigen dat zij het huis in kwestie mede namens Henrick Lukener
hebben helpen herstellen; zij hebben voor een deel nieuwe planken op de verdieping gelegd en de
hoeken opgelapt; of Peter wever dit gedaan had, weten zij niet.
Goert Jansz, muller, getuigt dat toen Peter wever het eigendom van het huis opgaf, het huis geheel
uitgewoond was, de achtergevel beschadigd was en de planken van de verdieping waren verwijderd.
Getuige weet niet of Peter dit gedaan heeft.
Nr. 461

FOLIO:

117v

DATUM:

24 juli 1527

-Van het Brunneper mout.
Henrick Lukener getuigt dat de rentmeesters van de accijnskamer hem onlangs na het papegaai
schieten in Brunnepe, naar de molen van Otto Muller gestuurd hebben om te zien hoeveel mout daar
stond. Henrick heeft daar aangetroffen vier zakken mout waarvan Otto zei dat ze van de Brunnepers
waren en waar Henrick de accijnsmeester weer aangifte van deed.
Nr. 462

FOLIO:

117v

DATUM:
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-Tussen Johanna Lubberts, de dienstmaagd van Maes Maesz en Jacob Dodensz.
Albert Arentsz, drager, getuigt dat hij afgelopen Pasen drie jaar lang in het huis van Jacob Dodensz
heeft gewoond, in de Groenestraat, en dat hij Jacob over die drie jaar de volle huur betaald heeft,
d.w.z. per jaar 5 h.p.
Nr. 463

FOLIO:

118

DATUM:

26 juli 1527

-Tussen Henrick Kuper en priester Hermen Zell.
Jan ten Hove, Claes Willemsz en Henrick Claesz getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden
aanwezig zijn geweest in de Moriaen, toen Henrick Kuper de drift [ bouwland ] voor de stad gehuurd
had en de landgang van wijlen priester Henrick de vicecureit in IJsselmuiden zou huren; zij hoorden,
dat priester Henrick en Henrick Kuper woorden hadden over de landgang en dat priester Henrick
tenslotte zei tegen Henrick Kuper dat hij na het gehuurde viswater nu ook de landgang wilde huren
maar dat hij die kon kopen voor hetzelfde bedrag als Claes Willemsz vorig jaar betaald heeft; zij
melden dat priester Henrick en Henrick Kuper het daarna eens werden en dat Henrick Kuper het gelag
betaalde. Getuigen melden verder dat zij het jaar daarvoor niet meer betaalden dan 2 h.p. voor de
gulden, het courante betaalmiddel van de stad.
Zij getuigen verder dat zij hoorden dat er afgesproken werd dat de vicecureit beloofde een hooimijt die
hij had staan in de wei, met een wagen zou laten weghalen en dat Henrick dan het hooi zou krijgen,
maar de vicecureit heeft zich hier niet aan gehouden.
Nr. 464

FOLIO:

118v

DATUM:

26 juli 1527

-Tussen Johan Hoeft, drager en Cleyn Peterken, drager.
Tymen Henrixsz, Egbert Steenberch en Wyllem Henrixsz, dragers, getuigen dat zij ongeveer veertien
dagen geleden zaten te drinken bij Johan Gerrytsz, waar ook drager Johan Hoeft zat en dat drager
Cleyn Peterken bij hem kwam zitten en tegen hem zei dat hij een diefhals was die in zijn moeders buik
had moeten blijven.
Evert Henrixsz getuigt dat Cleyn Peterken zei dat Johan een dief was en een dief zou blijven.
Nr. 465

FOLIO:

118v

DATUM:

26 juli 1527

Bartholomeus Jacobsz getuigt dat hij in de afgelopen oorlog vanwege de genadige Heer van Utrecht
ook in Steenwijk lag en logeerde bij Geert Rijckmansz, dat na enige tijd daar ook jonge Henrick Hulle
uit Hasselt, in dienst van de heren, werd ingekwartierd. Hij hoorde toen dat de waardin, de vrouw van
Geert Rijckmans, wilde dat jonge Henrick zelf zijn rekening zou betalen. Getuige meldt dat hij erbij
was toen jonge Henrick wegging en haar voor zijn verteringen een schuldbekentenis gaf, maar hij
weet niet hoe hoog het bedrag was.
Nr. 466

FOLIO:

119

DATUM:

26 juli 1527

-Van het hek van het Heeckelwerck.
Henrick opt Sluys getuigt dat hij niet weet hoe het hek in tweeën is gebroken, maar zijn vrouw zei hem
dat Henrick Caycken, Peter Tymensz, Jan Hermen Dirixszoon langs de dijk met hooi gereden waren.
Nr. 467

FOLIO:

119

DATUM:

28 juli 1527

-Tussen Alyt Tielman en Wyllem Rippertsz.
Jorien Backer en Jan Vrent getuigen dat zij namens Alyt Tielman afgelopen winter en nu kort na
Pasen bij Wyllem Rippertsz geweest zijn, om hem zo goed mogelijk te informeren dat Alyt de 15
gulden terug wilde hebben, die hij van wijlen Tielman Backer ontvangen en aan een andere man
meegegeven had; Wyllem antwoordde hierop steeds dat ze tegen Alyt moesten zeggen dat hij haar
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de 10 gulden wilde meegeven en betalen en voor de andere 5 gulden moest hij naar die man reizen,
in de hoop dat hij het geld van hem kon krijgen, dat was ook voor Alyts bestwil.
Nr. 468

FOLIO:

119

DATUM:

29 juli 1527

-Tussen Roerick Schoenmaecker, wachter en Henrick opt Sluys.
Arentken Tripmaecker getuigt dat zij ook op een van de wagens van Peter Baeck zat toen Roerick de
wachter bij Henrick opt Sluys op de wagen zat en zij samen naar Dronten reden; zij hoorde dat
Henrick en Roerick en ook Peter Baeck samen onenigheid hadden, maar zij weet niet wat er gezegd
werd.
Peter Vleyshouwer getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden gehoord heeft dat Roerick de wachter
en Henrick opt Sluys, voerman, in aanwezigheid van getuige onenigheid met elkaar hadden over hooi
van Roerick dat uit Dronten gehaald moest worden en waarvan Henrick de voerman zei dat het meer
hooi was dan gezegd; Roerick zei dat hij zich met de burgemeester had beraden. Tenslotte vroeg
Roerick aan Henrick of hij het hooi nog wilde vervoeren en Henrick antwoordde dat als het vloed werd
en de regen kwam, dat er helemaal niets van het land te halen viel.
Nr. 469

FOLIO:

119v

DATUM:

30 juli 1527

-Tussen Arent Smit en Lubbe Ygermans.
Steven Roloffsz getuigt dat hij drie jaar geleden aanwezig was toen Lubbe Ygermans en Arent Smit
samen hun afspraken maakten, waarvan een charter is. In die tijd diende hij als knecht bij Lubbe en zij
kwamen overeen dat Arent Smit vier jaar lang zou tappen bij Lubbe en dat Lubbe hem van al het bier
2-plakken, 4-plakken en 6-plakken bier, zou voorzien en goed bier zou leveren zoals de andere
brouwers. Hij zou Arent gedurende die vier jaar een voordeel geven van 10 vaten butkens bier en
Arent zou in die periode bij niemand anders bier tappen; als Lubbe niet kon leveren, mocht hij bij een
ander kopen en dan zou Lubbe hem 1 schreckenberger korten.
Zo meldt Steven dat Lubbe vorig jaar gedurende drie kwartalen geen 6-plakken bier had en ook dat er
afgesproken werd dat Lubbe Ygerman de vrouw van Arent en nieuwe pels zou geven die hij uit
Amsterdam mee zou brengen.
Nr. 470

FOLIO:

120

DATUM:

30 juli 1527

-Tussen Greete Goerts en Nyse Costers.
Arent Kuper en Evert Sloetemaecker getuigen dat zij gisteren in de Venestraat gezien hebben dat
Greete Goerts en Nyse Costers elkaar tegemoet kwamen en toen ze elkaar genaderd waren bleef
Greete staan en zei twee of drie maal tegen Nyse: “nu heb ik er genoeg van.“ De man van Greete
Goert was eerder met een polsstok naar Zalk gegaan en toen zij dat gezegd had, reageerde Nyse met
“wat zeg je daar, rotzak, maak je broer verwijten die op het rad zit.” Getuige meldt dat als Greete niet
was begonnen met praten, Nyse niets gezegd zou hebben, want ze was al doorgelopen.
Geertruydt Geerts, Geertruydt Hermens en Bele Cremers getuigen ook dat Greete Goerts en Nyse
Costers elkaar gisteren in de Venestraat tegen kwamen en zij hoorden dat Greete zei “ik en heb er
genoeg van“ , waarop Nyse zei “blaas mij in de aars”. Een en ander ging verder op dezelfde toon en
tenslotte zei Nyse tegen Greete dat ze maar tegen haar broer, de dief, moest praten, die aan de galg
hing. De scheldpartij ging nog even door.
Swane Kupers getuigt dat zij in de Venestraat kwam en hoorde dat Nyse Costers tegen Greete Goerts
zei dat ze een hoer was en dat ze met Jacob Hoppebrouwer geen vrede had opgelegd. Haal liever je
broer van de galg; wat er verder gezegd werd, weet zij niet.
Nr. 471

FOLIO:

120v

DATUM:

-Tussen Henrick Mouwertsz Elegast en zijn vrouw Heymen.
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Greete Lubberts getuigt dat zij ongeveer drie jaar geleden als dienstmaagd gewoond heeft bij Henrick
Elegast en zijn vrouw Heymen, drie kwartalen lang en zij heeft zo nu en dan gezien dat priester
Nicolaes, de vicecureit, daar in huis kwam; Heymen schonk hem dan telkens iets in en daarna ging hij
weer weg. Heymen zei dat priester Nicolaes haar neef was. Getuige heeft ook eens gezien dat
Heymen met haar zuster Geese in de wedeme te gast was en dat de kapelaan, priester Johan en
priester Berent haar ’s avonds omstreeks 12 uur weer naar huis brachten en daarna naar hun eigen
huis terugkeerden. Ook kwam priester Berent eens op een avond bij Heymen, praatte wat met haar en
ging weer weg; dat gebeurde ook wel eens overdag als Heymen bier tapte. Zij schonk hem dan wat in
en daarna ging hij weer weg. Meer weet Greete niet.
Alyt Claes getuigt dat zij ook bij Henrick Mouwertsz en Heymen gewoond heeft en heeft eens zelf
gezien dat Heymen, haar bazin, Dirick de kapelaan en priester Tymen van Olst samen waren in een
hof bij St. Bregitten, twee of drie uur lang en dronken samen twee of drie kannen bier en gingen
daarna elk huns weegs. Heymen was ook eens bij Eefse Potkens thuis, waar getuige Alyt niet werd
toegelaten; wie daar waren en wat ze deden, weet zij niet.
Nr. 472

FOLIO:

121

DATUM:

31 juli 1527

-Tussen Warner Hermensz en de dochter van Cornelys mette Straetkens.
Geert Oloff, wever, getuigt dat hij ongeveer 8 of 9 weken geleden gehoord heeft dat de dochter van
Cornelys mette Straetkens voor Warner Hermensz huis tekeer ging en o.a. zei dat Warner haar graag
verkocht en verdronken had.
Jan Jansz, wever, getuigt hetzelfde.
Thobe van Barnevelt en Enneken Wyllems getuigen dat zij toen hoorden dat de dochter van Cornelys
mette Sraetkens zei tegen wever Warner dat hij haar graag had laten stelen en verkopen, wat hij wilde
en zij niet.
Nr. 473

FOLIO:

121

DATUM:

2 augustus 1527

Frans Roeveneeter getuigt dat hij gelijk met Roerick Wachter naar Henrick Voerman is gegaan in het
huis bij Arentken Tripmaecker, waar Roerick hem zei dat hij bij de burgemeester was geweest en hem
vroeg of hij het hooi voor hem wilde vervoeren of niet. Henrick zei eerst dat hij maar een ander moest
zoeken en daarna ronduit, dat hij het hooi niet wilde vervoeren.
Nr. 474

FOLIO:

121

DATUM:

3 augustus 1527

Reyner van Drienhuysen, Swarte Michiell en Geert Jansz getuigen dat zij gisteren morgen op de
steiger bij de kraan gehoord hebben dat Thys Loywagen, de oude knecht van Gyse van Bloxiell, met
veel misbaar luid verkondigde dat Gys zijn schipper, de boef, hem geld schuldig was, dat hij zei dat hij
het gegeven had en dat hij het wel in Amsterdam bij Gese Boelen zou hebben verbrast.
Nr. 475

FOLIO:

121v

DATUM:

3 augustus 1527

-Tussen Peter Wenck en Arent Leffertsz.
Johan Goesensz getuigt dat hij gezien en gehoord heeft onder de wipper toen de rijnschippers de
papegaai schoten, dat Arent Leffertsz daar ontving van Peter Wenck 1 hoornsgulden tegen 4
hoornsgulden retour, als Peter de papegaai zou afschieten.
De vrouw van Arent wilde dit niet toestaan, maar hij stak het geld in zijn tas.
Adriaen Monnick getuigt dat hij daar ook bij was en heeft gezien en gehoord dat Arent Leffertsz een
geldstuk ontving van Peter Wenck, inzet 1 tegen 4, en volgens Peter betrof het 1 hoornsgulden en
volgens Arent 1 stuiver minder. Arent antwoordde dat als het 1 stuiver minder was, hij er 1 stuiver bij
zou leggen en ten slotte zei hij dat hij alle wilde laten zoals het was. De vrouw van Arent wilde liever
niet dat hij wedde en gaf het geld terug aan Peter, maar Arent nam het terug en stak het in zijn tas.
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Nr. 476

FOLIO:

121v

DATUM:

3 augustus 1527

-Tussen Goesen van Ommen en Egbert van Deventer.
Tymen van den Vene en Peter Droochscheer getuigen dat zij, toen de soldaten uit onze stad het land
waren ingestuurd, gezonden zijn naar Genemuiden om te helpen met bewaken; met Petrus ad
Cathedram waren zij bij Steven Brouwer thuis en onverwacht kwamen in het badhuis Egbert en
Lambert van Deventer, soldaten gelegerd in Genemuiden, die met hen een “mommenkans” wilden
spelen, wat Tymen weigerde. Getuige Peter deed twee spelletjes die hij won, waarop Egbert vroeg of
een van hen de vorige dag een valse dobbelsteen had gebruikt, maar daar wisten getuigen niets van
af. De soldaten geloofden hen niet en gingen Peter te lijf en verwondden hem behoorlijk. Tymen wilde
tussenbeide komen en werd ook verwond. Toen de twee het huis uit waren gegaan, bleven zij vragen
en zoeken naar de Kamper booswichten en liepen een andere Kamper soldaat achterna tot het
barbiers huis.
Nr. 477

FOLIO:

122

DATUM:

4 augustus 1527

-Van Frerick Theuwesz.
Volcker Hermensz, de oude koning van 1526 van de St. Joriens schutterij in onze stad, getuigt dat hij
nu in 1527 als ‘de oude koning’ het eerste schot gelost heeft op de papegaai van de schutterij en zijn
best heeft gedaan de papegaai af te schieten.
Frans inde Parse getuigt dat hij ook zijn best deed met schieten op de papegaai van dat jaar.
Lubbert Geertsz, kremer en Rembolt Egbertsz, kremer, hoofdlieden van genoemde schutterij,
getuigen dat zij als hoofdlieden aanwezig zijn geweest en gezien hebben dat Volcker en Frans hun
best deden de papegaai af te schieten net als veel anderen; zij melden dat Frerick Theuwesz,
vleeshouwer, de papegaai dit jaar afschoot en koning werd van de schutterij.
Nr. 478

FOLIO:

122v

DATUM:

5 augustus 1527

-Tussen Peter Cremer en Wyllem Vaeltken.
Lubbert van Moersz en Kersken Gysen getuigen dat zij omstreeks OLV geweest zijn naar de mate van
Wyllem van Hengelen, waar Peter Cremer een paard had staan en omdat Peter en Wyllem Vaeltken
daar eerder over onderhandeld hadden, zei Wyllem tegen Peter dat het paard veel te licht was voor
die 13 gulden. Peter zei hem dat hij het paard naar de markt mocht brengen en wat hij meer kreeg
dan 13 gulden, zouden zij delen. Het paard werd uit de wei gehaald en toen ze bij de stal Boven de
Poort waren gekomen, vroeg Peter weer of hij het zou laten beslaan of Wyllem. Deze zei tenslotte dat
hij het paard wilde houden en dat ze er samen wel uit zouden komen.
Henrick van Lochem getuigt dat hij de koop van het paard heeft helpen maken tussen Peter Cremer
en Wyllem Vaeltken voor 13 ph.g. en dat Wyllem naar het weiland zou gaan om te zien of hij het paard
wel wilde hebben of niet.
Nr. 479

FOLIO:

123

DATUM:

7 augustus 1527

-Tussen Engbert Robertsz en Johan Rotgartsz uit Wilsum.
Johan ten Hoeve en Wolter Claesz getuigen dat zij omstreeks een jaar geleden aanwezig waren bij
Wolter thuis toen Engbert Robertsz de negen steuren kocht uit de drie viswaters van het Collensant en
van het Sandeken van visser Johan Rotgarsz uit Wilsum; getuigen hebben geholpen de koop te
sluiten. Daarna ontstond onenigheid over de betaling, n.l. over de waarde van de ph.g. Getuigen
melden dat er afgesproken werd dat Engbert voor elke ph.g. 25 stuivers zou geven, want men was
toen bevreesd dat de ph.g. zou oplopen tot 31 stuivers, omdat de g.g. tot 35 stuivers was opgelopen.
Nr. 480

FOLIO:

123

DATUM:

-Tussen Gerryt Joncker, koster van de Buitenkerk.
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Lambert Sleuwart en Geerloff Backer getuigen dat zij door wijlen Heyn Joncker tot momber gekozen
zijn en om als executeur testamentair van zijn nagelaten goederen te manen en te ontvangen, zoals
het hoort. Terzelfdertijd zijn Gerryt Joncker, koster van de OLV kerk en diens zuster Greete ook door
Heyn aangesteld als momber en executeur, waar getuigen geen problemen mee hebben omdat zij
elkaar wel mogen.
Nr. 481

FOLIO:

123

DATUM:

9 augustus 1527

-Tussen Gyse van Bloxiell en Johan Houwynck.
Steven Gyse en Laurens Drager getuigen dat zij afgelopen woensdag op de brug waren en daar
hebben gehoord dat men Gysen van Bloxiell als getuige wilde hebben in de kwestie van een
weddenschap tussen Joest Fulx en Gyse van Amsterdam; toen Johan Houwynck erbij kwam zei deze
dat Gyse niet mocht getuigen omdat hij meinedig was.
Nr. 482

FOLIO:

123v

DATUM:

12 augustus 1527

-Van Lambert Arentsz en de jongen uit Frankrijk.
Schipper Reyner Hermensz, schipper Johan Hugensz en schipper Godtschalck Rippertsz getuigen dat
zij ongeveer 7 jaar geleden aanwezig geweest zijn in de Brouage op de toren bij Janneken, waar zij
gehoord en gezien hebben dat Johans broer, Jan de koopman, opdroeg aan schipper Lambert
Arentsz uit Kampen, die toen ook in de Brouage was, een jongen genaamd Peter mee te nemen en in
de kost te nemen voor 18 frank per jaar en een hoofd wijn, waarmee deze tevreden was. Johans broer
Jan beloofde schipper Lambert jaarlijks borg te staan voor het geld en de wijn en ook voor de kosten
van kleding, schoenen, schoolgeld en anders.
Nr. 483

FOLIO:

123v

DATUM:

13 augustus 1527

Henrick van Zutphen, presbyter en schipper Gerryt Stachouwer getuigen dat zij in 1510 aanwezig
waren in Kampen bij Peter Evertsz thuis, waar toen ook wijlen schipper mr Reyner en Bartolt Thomasz
uit Genemuiden waren; getuigen hebben daar gezien en gehoord dat Bartolt van schipper mr Reyner
een zwart mes kocht voor 2 hoornsgulden, dat met St. Jacob betaald zou worden; dan zou mr Reyner
hem het mes leveren. Hiervan werd een aantekening gemaakt door priester Henrick, omdat Bartolt
zelf niet kon schrijven.
Nr. 484

FOLIO:

124

DATUM:

13 augustus 1527

-Tussen priester Henrick Petersz en Johan Evertsz sr enerzijds en Jacob Coertsz anderzijds.
Henrick Hoff, Jacob Hoff en Davydt Wyllemsz getuigen dat zij in 1526 in de vasten aanwezig waren in
de Drie Torens toen Jacob Coertsz het huis in de Venestraat kocht van priester Henrick Petersz en
Johan Evertsz sr; getuigen hebben toen gehoord dat er besloten werd dat Jacob het huis zou krijgen
voor 8 h.p. tins per jaar m.i.v. Pasen 1527. Hierop schonk Jacob de wijnkoop en nam bezit van het
huis.
Nr. 485

FOLIO:

124

DATUM:

25 augustus 1527

-Tussen Jan Claesz en Jacob Coertsz.
Geert Budelmaecker en Melys Holtzager getuigen dat zij omstreeks afgelopen Pasen aanwezig waren
bij Geertken in de Witte Arent, waar zij hoorden dat Jacob Coertsz afsprak om bij het huis van Johan
Claesz Boven de Poort een goede nieuwe goot te maken met planken van 1 voet breed, die afwaterde
aan de voorkant aan de straat. Jan Claesz zou Jacob voor zijn helft 3 ph.g. betalen. Volgens getuigen
is de goot niet goed gelegd, hij watert af aan de voor- en achterzijde, ook zijn de planken in veel delen
en niet volgens de voorwaarden.
Nr. 486

FOLIO:

124v

DATUM:
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Henrick van Delden getuigt dat hij ook aanwezig was toen Jacob Henrixsz van Jacob Dodensz het erf
op Kamperveen huurde; getuige zegt dat duidelijk afgesproken werd bij de verhuur, waar Jacob
Henrixsz, de meier, ook tevreden mee was, dat Jacob Dodensz jaarlijks uit het erf hooi voor 1½ koe
zou krijgen en dat zou Jacob, de landheer, hem in mindering brengen op de pacht van het erf.
Nr. 487

FOLIO:

124v

DATUM:

26 augustus 1527

-Van Jan Scroer en Griete van Gennen.
Dirick ten Gronde, Jacob Scroer, Bartolt Vleyshouwer, Lysken Fijn, Thele Lubberts en Griete Bartolts,
buren van Jan Scroer, getuigen dat zij verleden maandag avond gezien hebben dat Jan Scroer thuis
kwam nadat hij had zitten drinken met zijn zwager Jan Backer uit Genemuiden en dat hij bij de deur
Alyt van den Dam, Grietes tante, vond aan wie gerechtelijk verboden was bij het huis van Jan te
komen. Zodra zij hem zag, begon ze te kijven en toen Jan naar binnen wilde gaan, hoorde zij dat
Griete van Gennen tegen haar man begon te kijven en hem ervan beschuldigde dat hij haar
gisterenavond wilde slaan. Zij vloog hem aan, greep hem bij de keel en begon hem te slaan, waardoor
de buren kwamen aanlopen en de vechtenden uit elkaar haalden. Griete liep daarbij een hoofdwond
op en getuige meldt dat Griete tekeer ging tegen de buren.
Dit gebeurde vaker, meestal om haar man de mond te snoeren, vooral als hij dronken was.
Nr. 488

FOLIO:

125

DATUM:

26 augustus 1527

-Van Claes Corff.
Jan Jansz Cloetinck zag dat Claes Corff de hand op het mes had, maar het niet trok, voor zover hij
gezien heeft; verder weet hij niets.
Henrick Vierholt getuigt dat hij zag dat Claes Corff een broodmes in de hand had, maar zag niet dat hij
het gebruikte of het wilde gebruiken.
Nr. 489

FOLIO:

125

DATUM:

26 augustus 1527

-Tussen Dirixken Brants, de vrouw van Jacob Croechkens en Henrick Boyster.
Johan Gysbertsz getuigt dat hij een jaar geleden bij Dirick Wesselsz is geweest en daar hoorde dat
Jacob Croechken en Henrick Boyster , die met elkaar een aak gevaren hadden, samen afrekenden. Er
werd afgesproken dat Jacob de schuld aan Tilman Backer zou betalen en dat Henrick Boyster de aak
zou vrijwaren en daarvan de papieren leveren aan Jacob. Omdat zij nog 1 gulden achter waren op de
aak, zou Henrick de schuld in Kamperveen innen, waarvan de gulden betaald zou worden. Mocht
Henrick de schuld niet kunnen innen, dan zouden Jacob en Henrick samen de gulden betalen.
Wyllem Volcker getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden gehoord heeft in het Raadhuis, dat de vrouw
van Jacob Croechken en Henrick Boyster samen naar de rechtbank gingen vanwege die gulden van
de aak en dat Henrick zei dat hij schuldig was en graag wilde betalen als hij het van iemand kon
krijgen.
Nr. 490

FOLIO:

125v

DATUM:

28 augustus 1527

-Tussen Dirick van Holtzende en Jacob Roloffsz in de Paardentoren.
Hermen Besseltsz en Lubbert Smit getuigen dat zij buren zijn van Jacob Roloffsz in de Paardentoren
en zeggen dat ongeveer acht dagen geleden, zij weten niet meer precies op welke dag, Dirick van
Holtzende bij hen kwam en zei dat hij toestemming had tot het betreden van Jacobs huis en dat hij
hem had laten panden; hij vroeg of Jacob thuis was en getuigen melden dat hij weldra met zijn wagen
thuis zou komen. Zij melden verder dat Jacob ongeveer een kwartier daarna thuis kwam en ook ’s
nachts thuis sliep.
Nr. 491

FOLIO:

125v

DATUM:
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-Van Jacob Dodensz.
Geerloff Backer getuigt dat hij aanwezig was toen Jacob Henrixsz het erf op Kamperveen huurde van
Jacob Dodensz, waarbij werd afgesproken dat Jacob Henrixsz het erf met alle toebehoren zes jaar
lang zou huren en daar jaarlijks 7 g.g. voor zou geven. Jacob Dodensz zou vóór Pasen op het erf een
huis laten zetten, waar een meier eervol in kon wonen en zo lang Jacob Dodensz dat niet deed, zou
de meier geen huur betalen. Het was dus van belang dat Jacob het huis zou laten plaatsen en de
meier zou als pacht jaarlijks hooi geven voor 1½ koe.
Nr. 492

FOLIO:

125v

DATUM:

28 augustus 1527

-Van Hermen ten Apell.
Hermen Vleyshouwer, Wycher en Henrick Baers getuigen dat een tijd geleden in de zomer Hermen
ten Apell kwam bij de vleeshouwer en veilde daar een hoeveelheid schapen; hij hoorde terzelfdertijd
dat Bartolt Vleyshouwer zelf schapen kocht van Hermen voor 9 stuiver Brabants per stuk, waar Bartolt
mee tevreden was en zei dat het niet veel geld was, maar daar was niets aan te doen.
Nr. 493

FOLIO:

126

DATUM:

2 september 1527

-Tussen Ave de Maelster en Hubert de doctoers knecht.
Claes Soeteman getuigt dat hij vorig jaar een klein rund heeft helpen slachten, dat Hubert de doctoers
knecht had verkocht aan Ave de Maelster; hij zegt dat het beest niet geschikt was voor mensen en het
was zo erg dat het walgelijk was om te zien, aan alle kanten zweren door de huid, je kon je vingers er
doorheen steken, vol etter tussen vel en vlees. Volgens hem konden mensen het niet eten. Getuige
Claes wilde dat in ieder geval niet, zelfs niet tegen een beloning. Claes heeft in zijn leven nooit iets
ergers gezien, het kon alleen nog naar de honden.
Jan Henrixsz heeft het rund ook helpen slachten en getuigt hetzelfde.
Nr. 494

FOLIO:

126

DATUM:

2 september 1527

-Van Henrick Blaffersche.
Konne Kerckhoff getuigt dat bij Henrick Blaffersch thuis iets niet in orde is, dat zij daar in huis vaak
kijven, roepen en huilen gehoord heeft; meer weet zij niet.
Algar Bruning getuigt dat hij Henrick Blaffersche heeft horen kijven met de mensen in haar huis, maar
zij heeft het niet gezien; er heerst een slechte sfeer.
Thonys Wolter heeft ook kijven gehoord, maar heeft niets gezien of verstaan.
Nr. 495

FOLIO:

126

DATUM:

2 september 1527

-Van Peter van Collen, de knecht van Henrick Messemaecker.
Hermen Daemsz getuigt dat hij gisteren gezien heeft dat Peter van Collen, de knecht van Henrick
Messemaecker, Lubbe, de vrouw van zijn baas, met zijn voet in het gezicht stootte zodat zij bloedde
uit haar mond en neus.
Else Hans getuigt dat zij gezien heeft dat de knecht zijn bazin stootte en dat zij bloedde; waar zij
geraakt werd, weet zij niet.
Anne Lyskers getuigt hetzelfde.
Joachim Luchtemaecker en Tryne Stoeldreyer getuigen dat zij van Lubbe Messemaecker en haar
knecht niets weten van stoten of slaan, maar zij hebben haar vaak horen kijven, de woorden hebben
zij niet verstaan.
Nr. 496

FOLIO:

126v

DATUM:

-Tussen Dirick van Veesen en Jan Potman.
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Arent Geerloffsz getuigt dat hij omstreeks Midvasten bij Dirick van Veesen in de stal 5 of 6 runderen
heeft gecastreerd, waar het rund dat Jan Potman van Dirick gekocht had, bij was en de runderen
stonden nog wel een maand lang daar op stal voordat ze de wei in gingen.
Nr. 497

FOLIO:

126v

DATUM:

4 september 1527

-Van mr Ricolt de scheepstimmerman en Jan Brant.
Marten Foppensz, Willem Geertsz en Roelof Fredericsz getuigen dat zij ongeveer een kwart jaar
geleden aanwezig waren bij Dirick Wesselsz, waar mr Ricolt en Jan Brant ook waren om de onkosten
af te rekenen, die Jan Brant gemaakt had op het schip, waar mr Ricolt timmerwerk op had verricht dat
niet in orde was. Zij getuigen dat de onenigheid werd voorgelegd aan Marten Foppensz en Cornelys
Sasse die daarover een uitspraak zouden doen. Mr Ricolt zou aan Jan Brant voor de onkosten
contant 2 koopmansgulden geven en 1 koopmansgulden voor het gelag; zodra de uitspraak was
gedaan nam Jan Brant zijn jas en ging weg en was niet tevreden. Hij zei dat hij nu lang genoeg had
gezeten. Getuigen melden dat de wijnkoopslieden niettemin bleven zitten en dat de koopmansgulden
voor het gelag werd gebruikt .
Dircksken de waardin getuigt hetzelfde.
Cornelys Sasse getuigt dat hij een van de moetsoens mensen was en dat beide partijen hun
onenigheid aan hem Marten Foppensz hebben voorgelegd en dat alles gebeurd is zoals beschreven.
Wyllem Tymensz was ook bij het gelag en hoorde dat de uitspraak zo plaats vond.
Nr. 498

FOLIO:

127

DATUM:

6 september 1527

-Tussen Albert Vreese en Albert Smit.
Henrick Schoemaecker, Wyllem Henrixsz met Krijn Arentsz, zijn knecht, getuigen dat zij vanmorgen
hier in de wagen gehoord hebben dat Albert Smit aan Albert Vreese een partij kaas zou leveren waar
beide partijen over twisten; Albert Smit zei tenslotte dat hij de andere Albert een dief vond en dat hij
zich dat aan moest trekken en zij gingen kijvend uiteen.
Nr. 499

FOLIO:

127

DATUM:

6 september 1527

-Tussen Jasper van Leuwen en Berent van Reess.
Johan van Reess en Johan Zuyre getuigen dat zij in de afgelopen oorlog ongeveer vier jaar geleden
hier voor de deur van wijlen Marriken Thys waren en daar hoorden dat priester Jasper van Leuwen en
Berent van Reess samen onderhandelden over een aandeel in een barse die priester Jasper Berent
wilde verkopen; hij hoefde pas te betalen als Jasper tot priester zou worden gewijd. Johan van Reess
weet niet hoe het afliep.
Johan Zuyre en Wyllem Schulte getuigen verder dat ze zich nog wel herinneren dat de koop doorging,
want zij hebben daarna de wijnkoop gedronken. De details zijn zij vergeten omdat het lang geleden is.
Johan Zuyre, Berent en priester Jasper waren van te voren bij de barse toen Berent hem ging
bekijken.
Nr. 500

FOLIO:

127v

DATUM:

7 september 1527

-Tussen Johan Brant en mr Rycolt.
Kruse Wyllem, schipper, getuigt dat hij omstreeks afgelopen Pasen bij Dirick Wesselsz was, waar Jan
Brant en mr Rycolt Tymmerman ook waren en onenigheid hadden over bepaalde kosten van pek, teer
en andere zaken, die Johan Brant gemaakt had voor een schip dat mr Rycolt voor hem gebouwd had
en weer terug had genomen. Getuige hoorde dat mr Rycolt Johan voor de onkosten van pek e.d. 7
koopmansgulden en 1 oord bood, maar Jan zei dat hij meer kosten gemaakt had dan voor pek en
teer, maar dat mr Rycolt dat niet wilde betalen.
Cornelys Sasse is hier ook bij geweest en heeft gehoord dat mr Rycolt Johan Brant aanbood de
kosten van pek en teer, ongeveer 7 koopmansgulden en 1 oord, te betalen; Johan was daar niet
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tevreden mee en vroeg zich af wie hem dan zou compenseren voor alles wat hij voor Rycolts vrouw
en kinderen had gedaan.
Marten Foppensz getuigt dat mr Rycolt een tijd geleden, lang voor de laatste moetsoen, tegen hem
heeft gezegd dat Jan Brant van mening was dat het schip niet goed genoeg was en dat hij het aan mij
teruggeeft, ik zal hem zijn onkosten vergoeden.
Nr. 501

FOLIO:

127v

DATUM:

7 september 1527

-Van Rolof opt Ende en de andere Brunnepers.
Wycher Voss en Anna Kerckhoff getuigen dat zij gisteren gezien hebben dat twee Brunnepers elkaar
bij de Hagenpoort aan de haren trokken en met hun vuisten sloegen; tenslotte kreeg een van beiden
een stuk steen in zijn hand, waarmee hij de andere op het hoofd sloeg zodat het bloedde. Wycher
kent hun namen niet en Anna zegt dat de een Rolof opt Ende heette en dat was degene die aan zijn
hoofd gewond raakte.
Nr. 502

FOLIO:

128

DATUM:

7 september 1527

-Van Blaffersche.
Lutgart Hans en Alyt Wynkes getuigen dat zij bij Henrick Blaffersche wonen en zij weten niets af van
‘een mes op de keel’ of van steken of slaan; Lutgart en haar man streden wel met woorden maar
sloegen elkaar niet.
Nr. 503

FOLIO:

128

DATUM:

11 september 1527

-Tussen Henrick Persoers en Cornelys Sasse.
Dirick Tripmaecker, Albert Sasse en Albert Henrixsz getuigen dat zij omstreeks mei aanwezig zijn
geweest bij de Hoevige Pater, waar Henrick Persoers en Cornelys Sasse ook waren; zij spraken over
een schip dat Cornelys van Henrick wilde kopen. Zij legden de koop voor aan getuigen die een
uitspraak gedaan hebben. Cornelys zou het schip krijgen voor 22 koopmansgulden, waarvan er 1 voor
het gelag was, te betalen als volgt: 7 koopmansgulden met St. Jacob en twee maal met Midwinter ook
7 gulden. Na deze uitspraak gaf Cornelys Henrick een keuze: of hij bij de betaling 2 stuiver boven de
courante waarde wilde hebben of dat Henrick geduld wilde hebben met de betalingen. Henrick wilde
daar eerst over nadenken; getuigen weten niet wat hij besloot.
Nr. 504

FOLIO:

128v

DATUM:

12 september 1527

-Van Nyse Coster, Claes Coster en de vrouw van Goert.
Arent de drager getuigt dat hij ongeveer 2 of 3 dagen geleden gezien heeft dat Claes Coster langs de
deur van Greete Goerts kwam en dat zij hem nariep en uitschold voor boef en zijn vrouw en zuster
voor hoer; zij zou Claes geslagen hebben als zij niet was tegengehouden. Claes zei tegen haar dat hij
er niets mee te maken had dat zijn zuster een hoer was; als ze bij Greetes man was, moest ze hem
maar weg halen.
Geert Kreynck getuigt dat Nyse Coster zei tegen Greete Goerts dat ze haar nog wel zou krijgen, ook
al kostte dat veel, en dergelijke woorden die hij zich niet meer herinnert.
Lubbe Lentgensz hoorde dat Claes Coster Greete dreigde 25 gulden op haar te verhalen; meer heeft
zij niet gehoord.
Peter Woltersz, Andries en Swane op de markt getuigen ook dat Claes haar bedreigde, meer hebben
zij niet gezien of gehoord.
Nr. 505

FOLIO:

128v

DATUM:

-Tussen Johan Brant en mr Rycolt.
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Cornelys Sasse getuigt dat hij eens t.b.v. mr Rycolt geholpen heeft in een moetsoen en uitspraak
samen met Marten Foppensz in de onenigheid tussen mr Rycolt Tymmerman en Jan Brant over een
schip en nu zegt Johan Brant dat hij zich niet aan alles zal houden, alleen aan de 7 gulden en 1 oord.
Cornelys meldt dat hij zegsman is geweest voor Johan Brant, die hem vriendelijk gevraagd heeft of hij
hem wilde helpen met mr Rycolt en die toen zijn zaak uiteen gezet heeft; maar hij zei niet waarvoor hij
moest optreden, voor zover hij zich herinnert.
Martin Foppensz is terzelfdertijd zegsman geweest van mr Rycolt in de onenigheid met Johan Brant;
Cornelys en Martin zeggen dat Johan Brant bij het schip in kwestie veel tekort is geschoten.
Nr. 506

FOLIO:

129

DATUM:

13 september 1527

-Tussen mr Rycolt en Johan Brant.
Henrick Jacobsz getuigt dat hij omstreeks mei aanwezig is geweest bij Dirick Wesseltsz, toen de
uitspraak gedaan werd in het geschil tussen Johan Brant en mr Rycolt over het schip, waarvan Jan
Brant vond dat het niet goed was en over de onkosten die Jan gemaakt had. Getuige weet heel goed
dat beide partijen geholpen zijn door Cornelys Sasse en Marten Foppensz, die een uitspraak hebben
gedaan, te weten dat Rycolt het schip in kwestie terug zou nemen en aan Jan Brant 2
koopmansgulden contant zou geven en 1 koopmansgulden voor het gelag; Hiermee moest alles
opgelost zijn zodat zij goede vrienden met elkaar zouden blijven. Maar Johan Brant was hiermee niet
tevreden, hij ging weg en kwam niet terug.
Nr. 507

FOLIO:

129

DATUM:

14 september 1527

-Tussen Lange Meynart van Enss en de drost van IJsselmuiden.
Tymen van den Veen Evertsz getuigt dat hij in de afgelopen vasten in Ens is geweest in het oude
schouten huis, waar de drost van IJsselmuiden, Johan van Ittersum, ter ene zijde en Meynart Dirixsz
van Enss ter andere zijde met hun familie aanwezig waren i.v.m. de onenigheid en de aanspraak die
de drost had op Meynart, inzake een kaarschip, dat hij ten onrechte gevorderd zou hebben; zij
beloofden dit op te lossen, de een aan getuige Tymen en de ander aan Jacob Jansz.
Er werd besloten dat Meynart de drost vanwege de onenigheid over het kaarschip 1 gouden pond
groot zou geven en een scheerwollen bonnet die de drost zelf mocht kopen en die door Meynart
betaald zou worden en verder nog een 1 g.g. voor het gelag; hiermee zou de aanspraak die de drost
meende te hebben op Meynart van kracht blijven, n.l. van de 120 gulden die de stad Kampen
ontvangen had. Als Peter Tymenz daar enig geld van zou ontvangen, dan gold dat ook voor Meynart.
Met deze uitspraak waren beide partijen tevreden en schudden elkaar de hand. De drost had zelfs
Tymen gevraagd deze uitspraak te doen.
Nr. 508

FOLIO:

129v

DATUM:

18 september 1527

-Van de knecht van Dirck Eyland en de knecht van Hermen Brouwer.
Jansz de waard getuigt dat afgelopen zondag na de middag bij hem zaten te drinken Jan van
Nimwegen uit IJsselmuiden, Wyllem Bouwersz, baardscheerder, mr Albert van Wylsem, Dirck de
knecht van Eyland en de knecht van Hermen Brouwer; hij hoorde dat zij begonnen te kijven, maar wist
niet wie de belangrijkste kijvers waren. Toen ze allemaal aan het kijven waren, werd Jansz door zijn
vrouw gevraagd uit huis te gaan zodat hij zich er niet mee ging bemoeien. Hij maakte een ommetje
naar de brug en toen hij terugkwam, zag hij dat de knecht van Hermen Brouwer gewond was aan zijn
hoofd; hij weet niet wie dat gedaan heeft of hoe dat gekomen is; er werd gezegd dat het bij het
afscheid was gebeurd.
Griete, de vrouw van Jansz, getuigt dat zij hoorde dat de gasten samen in gevecht raakten, met
kannen e.d. gooiden, zij ging verder achter in het huis en wilde het niet zien; zij weet dus niet wie de
aanstichters waren.
Nr. 509

FOLIO:

130

DATUM:
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-Tryne Joncker, dienstmaagd, tegen Geese Keyser.
Merik Prange, wonende naast Geese Keyser, getuigt dat zij ongeveer drie weken geleden hoorde dat
het kind van Tryne dat niet in orde was, veel pijn had; zij ging naar Cornelys(v), de vrouw van Ruerick
van Roederloe, om te vragen of zij mee wilde gaan naar het huis van Geese. Toen zij daar kwamen,
was de deur open en vonden zij het kind alleen, huilend en roepend en zij weten niet hoe lang het zo
lag. Getuige zegt dat ze het kind allang heeft horen huilen en dat dit vaker gebeurd is; hoe het met
hem is, weet zij niet.
Cornelia, de vrouw van Ruerick, en Geese Backer getuigen hetzelfde.
Nr. 510

FOLIO:

130

DATUM:

20 september 1527

-Tussen Berent vant Eyland en Jacob Jansz over de gerst.
Claes Rabe getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Claes de Walen in de Brandewijn toen Jacob Jansz
van Berent 2½ last gerst kocht en getuige meldt dat er afgesproken werd dat Jacob de gerst zou
betalen half met goede Hollandse valuta en half met geld dat in Kampen en Deventer gangbaar was,
snaphanen e.d. groot geld. Hij wilde geen butkens of oordjes hebben.
Dirick Jansz, brouwer, getuigt hetzelfde als Claes.
Nr. 511

FOLIO:

130v

DATUM:

25 september 1527

-Tussen Peter Woltersz en Femme Baers.
Griete Goerts en Lutgart van Drienhuysen getuigen dat Femme Baers afgelopen voorzomer een vat
met walnoten gekocht had van Peter Woltersz, dat de zoon van Femme mee nam naar Bergen in
Noorwegen en nu beweert Femme dat de noten niet goed zouden zijn geweest. Getuigen melden
verder dat de dochter van Griete en Lutgart ook noten van Peter Woltersz hebben gekocht en dat er
aan de noten niets mankeerde en ze kwamen uit dezelfde zak.
Broeder Jacobus Lynslager, priester bij de Kartuizers, meldt dat hij vorig jaar bepaalde noten heeft
gehad van Peter Woltersz, waar hij er nog een paar van heeft, en dat ze gewoon goed waren en nog
zijn.
Nr. 512

FOLIO:

130v

DATUM:

25 september 1527

-Tussen Gerbert Reynertsz en Kersken in Dronten.
Henrick van Delden getuigt dat hij gisteren omstreeks 3 en 4 uur aanwezig was bij Claes Petersz
Bovenpoorte, waar Gerbert Reynertsz een gevangen Gelderse man had zitten uit Wezep. Gerbert
waarschuwde hem dat hij van de tafel moest opstaan en getuige Henrick hoorde dat Kersken Jansz
uit Dronten tegen Gerbert zei dat hij de man moest laten gaan en dat hij ervoor zou zorgen dat
Gerbert hem niet kwijt zou raken uit het huis; al zijn goederen stelde hij daarvoor als onderpand en als
dat niet voldoende was, zou hij iemand anders aanbrengen.
Nr. 513

FOLIO:

131

DATUM:

1 oktober 1527

Berent van Dortmunde, priester en kapelaan in onze stad, getuigt, zo nodig onder ede, dat hij goed
weet dat de twee kooplieden, Thys Deginck en Hermen Eemsickhoff, nu op verzoek van Kampen in
Hasselt tegengehouden, geboren burgers van Dortmund zijn; priester Berent is geboren en getogen in
Dortmund en kent hen, hun ouders en hun familie.
Johan Gerrytsz, onze burger, getuigt onder ede op verzoek van de rechtbank, dat hij de twee
kooplieden ook wel kent, want ze zijn bij hem gasten; men houdt ze altijd voor Dortmunder kooplieden
en zo worden ze bij hem ook gezien door degenen met wie zij handel drijven.
Nr. 514

FOLIO:

131

DATUM:
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-Van Reyner Martensz.
Johan Potgieter en Bartholomeus Jacobsz getuigen dat zij afgelopen maandag avond bij mr Wesselsz
zaten en gehoord hebben dat Roloff van Gelre en Reyner Martensz met elkaar redetwisten; Roloff zei
b.v. dat zij kinderen van Hermen van Gelre waren, waarop Reyner antwoordde dat hij wel wilde dat de
kinderen van de hertog van Gelre de ‘droes’ kregen. Zij hebben niet gehoord dat ten Gelre geroepen
werd. Johan Potgieter meldt verder dat Reyner Martensz Roloff van Gelre uitschold en dat Roloff hem
daarom een glas bier in het gezicht gooide.
Nr. 515

FOLIO:

131v

DATUM:

7 oktober 1527

-Van Wyllem Gelmers uit Dronten en Johan van Reess.
Peter van Nuys, kastelein en Jan Knyppenborch, wijnknecht, getuigen dat Wyllem Gelmer en Johan
van Reess ongeveer 8 dagen geleden in de Wijnkelder onenigheid kregen en dat zij zagen dat Wyllem
Gelmer zijn mes trok voor Johan van Rees. Getuigen kwamen tussenbeide zodat er niet gestoken
werd; zij hebben evenmin gezien dat Johan van Reess zijn mes had getrokken.
Hier was ook Loy Voren bij.
Nr. 516

FOLIO:

131v

DATUM:

8 oktober 1527

-Tussen Henrick Thytgensz en Johan ten Hoeve.
Jan Gerrytsz getuigt dat hij tijdens de Paasdagen aanwezig was bij Walys Reynertsz, toen Henrick
Tytgensz en Johan ten Hoeve samen onderhandelden over het viswater. Getuige Jan hoorde dat
Henrick het viswater aan Johan overdroeg en dat Jan daarvoor 12 of 13 lichte ponden zou geven.
Henrick zou het water pachten en touwen en verdere zaken leveren die daarbij horen; meer weet hij
niet.
Nr. 517

FOLIO:

132

DATUM:

8 oktober 1527

-Tussen Claes Coepsz en wijlen Egbert Pigge.
Roloff Moerlynck en Wyllem van der Schere getuigen dat het nu drie jaar geleden is dat zij met Claes
Coepsz, wijlen Egbert Pigge en anderen zaten te drinken bij de poort van Johan Breda; omdat zij
woorden hadden over het gelag, zei Claes Coepsz tenslotte tegen de anderen dat hij het gelag wel
wilde betalen als god zijn vrouw een kind zou geven, zoon of dochter. Dit beviel wijlen Albert (?) Pigge
en de anderen goed waarop Claes de 6 kwarten wijn die gedronken waren, afrekende.
Nr. 518

FOLIO:

132

DATUM:

9 oktober 1527

-Van Henrick van Olst, priester.
Henrick Baers, wever, getuigt dat hij afgelopen zaterdag avond omstreeks 6 uur in de Geertstraat van
der A is geweest en daar hoorde dat de vrouwen over priester Henrick van Olst heel negatief spraken
en hij zag dat de priester een mes in zijn hand had; meer weet hij niet.
Ryck van Gent getuigt dat hij toen ook hoorde en zag dat priester Henrick van Olst en Peter Volckers
samen woorden hadden en dat zij daarna handgemeen werden, maar dat heeft Rijck niet zelf gezien.
Jan Maesz getuigt dat hij terzelfdertijd hoorde dat Machtelt, de tante van Peter Volcker, heel
afkeurend over priester Henrick sprak en zei dat priester Hermen Helle hem in een zak in het water
moest gooien; priester Henrick trok zijn mes en joeg Machtelt het huis in en daarna hoorde getuige
Jan dat priester Henrick met Peter een handgemeen had; omdat het donker was kon getuige niet zien
hoe het afliep.
Dirick Cornelysz Kystemaecker getuigt dat hij veel messengekletter hoorde maar hij heeft niets
gezien.
Nr. 519

FOLIO:

132v

DATUM:
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-Tussen Herbert Engbertsz.
Johan Pannebacker getuigt dat hij omstreeks veertien dagen geleden gezien heeft bij de Vispoort dat
een vreemde gezel onverwacht bij Herbert kwam, de knecht van Jan Woltersz en diens arm wilde
beetpakken zodat hij zijn mes niet zou trekken. Toen kwamen er nog twee andere onbekende
gezellen en pakten Herbert vast, zodat hij zich moest verdedigen. Herbert zei dat hij hen toch niets
had misdaan, maar dat mocht niet baten. Tenslotte werden ze uit elkaar gehaald; getuige heeft geen
verwondingen gezien.
Wyllem Tymensz zag dat Herbert zijn mes had getrokken en dat de gezellen riepen: ‘geef vrede‘,
waarop Herbert zei dat hij van geen vrede af wist, maar zich moest verdedigen.
Dit zelfde heeft getuige Jan ook gehoord en gezien.
Nr. 520

FOLIO:

132v

DATUM:

9 oktober 1527

-Tussen Brant van Ysselmuyden en Johan Evertsz de Olde.
Jan Dirixsz en Claes Kerskensz getuigen dat Brant van Ysselmuyden had aangenomen om voor
Johan Evertsz sr twee wegdelen, tussen de drie bruggen en de Sonnenberch, te maken en op te
leveren voor de schouw. Op maandag na ‘translationem Martinus’ zijn zij aanwezig geweest toen de
dijkgraaf de schouw hield en zij hebben gezien dat Brant de twee wegdelen schouwvrij overdroeg en
dat ze goed gemaakt waren. De heemraden bedankten Brant en Jan Dirixsz was de schrijver van de
dijkgraaf.
Nr. 521

FOLIO:

133

DATUM:

10 oktober 1527

-Tussen Claes Coepsz en wijlen Engbert Pigge.
Lambert Glauwe en Wyllem van Hengelen getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden aanwezig zijn
geweest bij het huis van wijlen Egbert Pigge, waar zij gezien en gehoord hebben dat Claes Coepsz,
komend van de St. Nicolaas kerk, aan wijlen Egbert, die voor zijn deur zat, vroeg of hij zich het gelag
nog kon herinneren dat hij betaald had. Egbert stond op en ging het huis in en Claes nam de anderen
tot getuigen dat er een toezegging gedaan was.
Nr. 522

FOLIO:

133

DATUM:

11 oktober 1527

-Tussen Johan Hermensz en Hansken van Ruveen.
Symon Hermensz getuigt dat hij acht dagen nadat Hasselt ingenomen was, aanwezig was bij Dirick
Wesseltsz, waar Hansken van Ruveen en Johan Hermensz onderhandelden over het potschip van
Hansken, dat Johan wilde kopen. Zij legden dit voor aan getuige Symon en diens zoon Hermen, om
hierover een uitspraak te doen. Deze hebben voorgesteld dat Johan het potschip zou kopen voor 35
ph.g., waarvan 10 ph.g. met Pasen betaald moesten worden en verder ieder jaar op die datum 5 ph.g.
totdat het gehele bedrag was voldaan. Beide partijen waren hier tevreden mee en dronken samen de
wijnkoop. Symon meldt nog dat het potschip hier aan de Welle lag met turf, toen Hasselt ingenomen
werd.
Dirick Voesselisz getuigt hetzelfde.
Nr. 523

FOLIO:

133v

DATUM:

11 oktober 1527

-Tussen priester Johan Geertsz en de erfgenamen van Evert van den Veen.
Schipper Godtschalck Rippertsz getuigt dat hij medebroeder is van de St. Joriens Memorie in de OLV
kerk en daar ook memoriemeester is geweest. Hij weet heel goed dat in de laatste 28 jaar Evert van
den Veen Johan Geertsz, priester van de Memorie, in die tijd jaarlijks 5 h.p. betaald heeft en hij heeft
ook in aanwezigheid van schipper Godtschalck bekend dat hij de priester jaarlijks 5 h.p. schuldig was.
Nr. 524

FOLIO:

133v

DATUM:
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Nicolaes Hermensz, priester, getuigt, eventueel onder ede, dat hij goed weet over het St. Joriens
altaar in de OLV kerk, dat de laatste 53 of 54 jaar er priesters geweest zijn die het altaar gebruikt
hebben: de priesters Albert Visken, Evert Hermensz, Claes Volscher en tegenwoordig Johan Geertsz
gedurende 27 jaar. Deze priesters hebben 5 h.p. per jaar ontvangen van wijlen Alfert Petersz uit diens
goederen tijdens zijn leven. Na de dood van Alfert heeft wijlen Evert van den Veen de 5 h.p. betaald
zolang hij leefde.
Nr. 525

FOLIO:

133v

DATUM:

8 oktober 1527

Lambert Santvoerer getuigt dat hij nu 27 jaar geleden memoriemeester is geweest van de St. Jorien
Memorie en nu nog steeds en dat hij sinds die tijd medebroeder is van de Memorie. Priester Johan
Geertsz heeft al die tijd 5 h.p. ingebracht die hij ontving van Evert van den Veen en getuige heeft ook
drie maal gezien dat hij dit van Evert ontving.
Schipper Zele van Hardenberch was in 1522 memoriemeester en is nu nog broeder van de memorie;
hij weet goed dat priester Johan al die tijd de 5 h.p. die hij van Evert van den Veen ontving, heeft
aangegeven.
Nr. 526

FOLIO:

134

DATUM:

11 oktober 1527

Jutte Egberts getuigt dat zij de moeder is van wijlen Lysken Jans en heeft op haar doodsbed gehoord
dat Lysken zei dat zij van haar bazin Alyt van Deventer een hoyke had gekocht voor 12 pond toen zij
ging trouwen en daar heeft zij haar 2 pond op betaald en een winterlang voor schoongemaakt; de rest
is zij haar nog schuldig.
Lysken Henrixs getuigt dat zij wijlen Lysken ongeveer een maand vóór haar dood vroeg hoe het stond
met haar bazin Alyt van Deventer en dat zij antwoordde dat zij het niet wist, dat ze de hoycke van haar
had waarop ze 22 stuiver had betaald en waarvoor zij een winter lang had schoongemaakt en dat ze
de rest nog schuldig was. Ook heeft getuige Lysken meerdere keren van haar gehoord dat de hoycke
12 pond kostte.
Nr. 527

FOLIO:

134

DATUM:

11 oktober 1527

-Tussen Gerbrich van Loenen en Peter Scoemaker.
Peter Vranck, Daem Kuper en Lubbert Jacobsz getuigen dat ongeveer een maand geleden Gerbrich
van Loenen en Peter Scoemaker de getuigen vroegen naar het huis van Gerbrant te komen om naar
hun plannen te luisteren. Zij melden dat terzelfdertijd Peter Scoemaker, de neef van Geert van
Lochem, daar bekende dat hij Gerbrich 32 ph.g. schuldig was, de gulden van 25 stuiver Brabants; hoe
dat kwam e.d., weten getuigen niet.
Nr. 528

FOLIO:

134v

DATUM:

13 oktober 1527

-Van Joachim Geertsz over de verwondingen van Jan Twenth.
Wolter Tymensz getuigt dat hij op dezelfde tijd, 2 uur voordat Jan Twenth gewond werd, hoorde dat
Joachim Geertsz tegen Jan Twenth zei dat hij hem verbood in zijn huis te komen zo lang hij de huur
betaalde; hij deed dat openlijk en zijn buren konden dat wel horen.
Alyt, de dochter van Aernt Cremer, meldt hetzelfde als Wolter.
Nr. 529

FOLIO:

134v

DATUM:

13 oktober 1527

-Tussen Goesen van den Dam en Sweer van Delden.
Priester Peter Spaarleer getuigt dat hij 13 jaar lang de vicarie van St. Lazarus bediend heeft, waar
wijlen Evert van den Veen collator van was. Wijlen Evert beval priester Peter meer dan eens dat hij
Johan van Delden zou laten dagen omdat hij de pacht van de landen van de vicarie gebruikte. Priester
Peter is ook 10 of 12 jaar lang aanwezig geweest als wijlen Evert Johan van Delden maande en
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hoorde dat Johan antwoordde tegen de burgemeester dat het wel in orde kwam, dat het een
kleinigheid betrof en dat hij zijn koeien niet van het land kon halen.
Tymen van Veen Evertsz getuigt dat hij dikwijls, nog kort voor het overlijden van Johan van Delden,
aanwezig is geweest en gehoord heeft dat wijlen Evert van den Veen Johan van Delden maande voor
de pacht van de vicarie landerijen en dat Johan antwoordde dat hij wel wist dat hij de vicarie de pacht
schuldig was en dat de messen nu geslepen werden, maar dat hij geen geld kreeg. Wijlen Johan zei
dat ze het in het Wijnhuis wel in der minne uit zouden zoeken.
Nr. 530

FOLIO:

135

DATUM:

13 oktober 1527

-Van Joachim Geertsz.
Jan Willems, wolwever, getuigt dat hij ook hoorde dat Joachim Geertsz Jan Twenth de toegang tot zijn
huis verbood en klaagde dat Jan Twenth het al zijn gasten lastig maakte; hij zag dat Jan Twenth uit
het raam sprong en toen hij op straat stond, hoorde hij dat Jan nogal tekeer ging en Joachim
uitdaagde om naar buiten te komen.
Reyner ter Helle en Evert van Amersfoort getuigen dat zij naderhand, ongeveer twee uur later, zaten
te drinken bij Joachim thuis en dat daar Jan Twenth ook bij kwam; hij stootte Joachim tegen het hoofd
en maakte hem bang. De vrouw van Joachim begon toen zo te roepen en te huilen dat Joachim
opsprong en tegen Jan Twenth zei dat hij geen geweld in zijn huis wilde. Zij werden handgemeen,
maar wie begon, weten getuigen niet.
Reyner Martensz, Cornelys Geutsz en Gerrit Gysen getuigen dat zij ’s middags bij Joachim zaten te
drinken en hoorden dat Jan Twenth tekeer ging tegen Joachim, die zijn mond hield en in de keuken
ging zitten. Zij hoorden verder dat de vrouw van Joachim Jan Twenth uit huis stuurde; dat is alles
meer hebben zij niet gehoord.
Nr. 531

FOLIO:

135

DATUM:

13 oktober 1527

-Geert van Gelre.
Hij heeft gezworen dat hij deze goederen bij zich had toen het beslag werd gelegd: één tabbert of rock
die van zijn moeder was en 4 of 5 hoofddoeken.
Nr. 532

FOLIO:

135

DATUM:

13 oktober 1527

Evert van Amersfoort is naderhand terug gekomen op St. Clemens avond en heeft verder getuigd.
Zodra hij zag dat Jan Twenth weer in de herberg kwam en tegen hem zei dat hij met hem wilde
drinken, stond Evert op, greep Jan bij de arm en stelde voor naar buiten te gaan omdat het die avond
geen geschikte gelegenheid was; hij nodigde hem uit de volgende dag bij hem thuis te komen. Zo
liepen ze naar de deur en toen Jan Twenth bij de drempel was, werd hij door Joachim van achteren
verwond. Getuige meldt verder dat hij eerder gehoord had dat Joachim Jan had verboden in zijn huis
te komen.
Nr. 533

FOLIO:

135v

DATUM:

13 oktober 1527

-Van Reyner Martensz en de zoon van Hermen van Gelre.
Dirick Petersz uit Amersfoort getuigt dat hij terzelfdertijd dat Reyner Martensz en de zoon van Hermen
van Gelre het met elkaar oneens werden, zat te drinken met Reyner en Jan Potgiete; de zoon van
Hermen van Gelre zat bij een ander gezelschap. Getuige hoorde dat bij het andere gezelschap de
naam Gelre werd geroepen, in welke context weet hij niet. Hij hoorde verder dat Reyner daarop zei
dat er van die naam niet veel goeds was gekomen, waarop de zoon van Hermen van Gelre een glas
bier van hun tafel pakte en dat naar Reyner gooide. Getuige vroeg waarom hij dat deed en ook Gelre
riep, waarop de zoon van Hermen antwoordde dat hij zo heette; er ontstond een handgemeen tussen
Reyner en Hermen.
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Nr. 534

FOLIO:

135v

DATUM:

18 oktober 1527

-Tussen Merten Rycoltsz en Alyt van Deventer.
Else Jansz, Bye Stevens en Wobbe Alberts, buren, getuigen dat zij aanwezig waren toen Lysken
Jansz, de vrouw van Merten, op sterven lag en overleed. De dochter van Alyt, Geese van Deventer,
was er ook bij toen priester Wolter het Heilig sacrament gaf en zij hebben gehoord dat Geese wijlen
Lysken maande, waarvoor weten zij niet; zij hebben evenmin gehoord dat Elsken enige schuld
bekende.
Nr. 535

FOLIO:

136

DATUM:

18 oktober 1527

-Tussen priester Peter van Collen en Beerte int Manneken.
Jan Jansz getuigt dat hij van priester Peter van Collen een huisje had gehuurd in de Hofstraat, dat
Beerte int Manneke van Jansz had overgenomen. Afgelopen zomer is hij in het Raadhuis erbij
geweest toen priester Peter Beerte gepand had voor 1 g.g. die zij hem beloofd had te betalen bij de
ruiling om haar van de huur van het huisje in kwestie te ontlasten. Beerte vroeg Jansz om aan de
priester te vragen of hij geduld wilde hebben en Jansz regelde dat de priester van Heyn Caycken 20
gosselers ontving en voor de rest zou hij bier halen totdat het hele bedrag voldaan was. Hiermee
waren beide partijen tevreden.
Nr. 536

FOLIO:

136

DATUM:

22 oktober 1527

Luytgen Kruse getuigt onder ede dat hij tussen Pasen en Pinksteren mee geweest is op het schip van
Peter Vriessen als hoofd bootsman; toen zij in Dantzig waren gekomen, hebben zij vijf andere
bootsmannen aangenomen die ook in Dantzig waren en, naar hun zeggen, hun schip in Revell
verloren hadden. Hij heeft terzelfdertijd gezien dat één van de bootsmannen, Spijker Peter genoemd
die als schieman was aangenomen, een hoeveelheid bontvellen bij zich had, samengebonden, waar
40 of 50 hermelijnen tussen zaten en nog 5 of 6 marters of mink, waar zij zeker niets van af wisten,
ook niet waar hij die vandaan had; men zei dat het van het schip afkomstig was.
Hij meldt verder dat hij van de jongens die ook op het schip waren, hoorde dat de bemanning
meerdere goederen uit het schip had bemachtigd.
Nr. 537

FOLIO:

136v

DATUM:

23 oktober 1527

-Tussen Gysbert Woltersz en Werner Mesmaker.
Jacob Jansz, Jan Mesmaker en Jan Scoemaker getuigen dat Gysbert en Werner zes weken geleden
naar de rechtbank gingen; omdat zij beiden gildemeester geworden waren, hebben getuigen daarover
als gildemeester gehandeld en de zaken geregeld, n.l. dat Werner voor Gysbert zou maken en leveren
een dozijn goede ijzeren werpspiesen met lange veren, binnen acht dagen en daarmee zou de zaak
opgelost moeten zijn. Werner belooft dat alles in orde zou komen.
Nr. 538

FOLIO:

136v

DATUM:

23 oktober 1527

-Tussen schipper Zele van Hardenberch en Goesen Rotgartsz uit Wilsum.
Roloff Goesensz, korvenmaker en Kersken Gysen getuigen dat zij omstreeks mei aanwezig waren
onder de Clocke voor de Drie Torens, waar terzelfdertijd schipper Zele van Hardenberch en Goesen
Rotgarsz stonden en woorden met elkaar hadden over een bepaald stuk land in Wilsum, dat schipper
Zele gehuurd had. Getuigen hoorden o. a. dat schipper Zele aan Goesen vroeg hoe het nu zat met dat
land, waarop Goesen antwoordde dat hij doen moest wat de anderen deden, links en rechts van hem;
schipper Zele nam Roloff en Kersken hiervoor als getuigen.
Nr. 539

FOLIO:

137

DATUM:

-Tussen Geert Gysen en Kersken zijn broer.
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Henrick van Voerst getuigt dat Jan van Snitlage de paarden van Gyse Voerman had genomen, die
Gyse weer terugkreeg; Jan van Snitlage had dus met Gyse te maken, omdat het beloofde geld niet op
tijd betaald was. Naderhand heeft getuige vaak gehoord van Kersken Gysen en anderen dat de
kwestie was opgelost met een kinnetje zalm die Gyse, zijn vader, kreeg.
Thonys Voerman getuigt dat hij er ook bij was in Lingen toen Kersken en Jan van Snitlage de
problemen oplosten; Kersken zei hem dat de kwestie met Jan was opgelost voor een kinnetje zalm,
als zijn vader daarmee akkoord ging.
Nr. 540

FOLIO:

137

DATUM:

24 oktober 1527

-Tussen Jacob Neeffken en Alyt Potters.
Johan Rijnvisch en Lubbert Cremer getuigen dat zij in 1520, gekozen door Jacob Neeffkensz,
geholpen hebben met de moetsoen tussen Jacob Neeffkensz en wijlen Trude Theuwes enerzijds en
Thys IJserkermer en echtgenote Alyt Potters anderzijds, zoals genoteerd in het stadsboek. Getuigen
melden dat Alyt Potters terzelfdertijd een cedule inbracht bij de moetsoenslui van 80 gulden die wijlen
Trude haar zoon Thys schuldig zou zijn. Jacob Neeffkens gaf daarentegen te kennen dat hij wijlen
Trude diverse zaken verstrekt had die zij hem ook schuldig was. Er werd afgesproken dat wederzijdse
aanspraken nietig zouden zijn, behalve de 18 h.p., zoals de moetsoen voorschreef.
Nr. 541

FOLIO:

137v

DATUM:

25 oktober 1527

-Tussen Johan Wolffsz en Roloff Alpherdynck.
Johan Evertsz sr getuigt dat hij ongeveer een kwartaal geleden tot twee maal toe gehoord heeft van
wijlen Lubbe, de dienstmaagd van Jacob Clinge die toen bij getuige Johan woonde, dat wijlen Lubbe
zei dat men de 4 h.p. die zij van wijlen Jacob Clinge had, mocht aflossen volgens de brief die zij
daarvan had; maar zij kon niet lezen en wist niet wat erin stond.
Nr. 542

FOLIO:

137v

DATUM:

30 oktober 1527

Tyde Clinge en zijn vrouw Nela getuigen dat hun overleden vader Jacob Clinge zijn dienstmaagd
Lubbe, die nu overleden is in het H. Geest Gasthuis, vaak naar Johan Wolffsz zond om hem te
bewegen de jaarlijkse 4 h.p. half of helemaal af te lossen; Jacob stond hem dat dus toe en getuigen
hebben ook van wijlen Lubbe gehoord dat zij dat ook graag wilde, toen het geld van haar was
geworden.
Nr. 543

FOLIO:

137v

DATUM:

27 oktober 1527

-Foppe Wytkens uit Lemmer.
Hermen van Voerst en Pater Arent, voerlieden en onze burgers, getuigen dat zij op maandag na St.
Matheus met hun wagens volgeladen met boter van Kampen op weg waren naar Deventer, zoals de
kooplieden hen hadden opgedragen. Toen zij bij Hattem kwamen aan Stichtse zijde, waren daar de
Geldersen die hen en ook andere voerlieden uit Kampen aanhielden en met wagen en goederen naar
Hasselt brachten. Het was toen in Overijssel nog geen algehele oorlog en getuigen melden verder dat
Foppe Wytkens uit Lemmer op de wagen van pater Arent zeven vaten boter had, die ook bestemd
waren voor Deventer en eveneens door de Geldersen in beslag werden genomen en naar Hasselt
gebracht.
Nr. 544

FOLIO:

138

DATUM:

4 november 1527

-Tussen Henrick Baersz en Peter Woltersz over de walnoten.
Schipper Jan Berentsz en Henrick Wall getuigen dat zij goed weten dat de zoon van Henrick Baers in
het schip van Jan Berentsz een ton noten had, die hij in Bergen, Noorwegen, wilde verkopen. Zij
hoorden dat de jongen zich beklaagde dat hij de noten niet kon verkopen omdat ze niet goed waren,
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zoals zij hoorden van anderen. Henrick Wall getuigt verder dat de jongen hem drie van de noten gaf,
dat hij ze openbrak en constateerde dat de ene noot goed was en de andere twee groen waren; hij
gooide ze weg.
Hermen Philipsz getuigt dat hij afgelopen zomer ook in Bergen (N) is geweest en dat hij van de noten
die de zoon van Henrick Baers daar had gebracht vanuit Kampen liet halen, maar dat ze v oor een
deel niet deugden, zodat de jongen ze niet kon verkopen.
Nr. 545

FOLIO:

138

DATUM:

4 november 1527

-Tussen Jan Evertsz en Jan Thonysz.
Jan Suere, Geert Baeck en Jan ten Hoeve getuigen dat jonge Jan Evertsz borg geworden was voor
Jan Thonysz t.b.v. Fredrick Ryckmansz uit Steenwijk inzake een jaarlijkse rente van 10 mud rogge,
Steenwijker maat, kostenvrij te leveren in Kampen; Jan Thonysz had een achterstand van een jaar
rente. Getuigen hebben bemiddeld in de onenigheid tussen beiden en er werd besloten dat Jan
Evertsz Jan Thonysz binnen veertien dagen na St. Michael zou betalen voor de 10 mud rogge 24
stuiver Brabants per mud.
Nr. 546

FOLIO:

138v

DATUM:

6 november 1527

Boldewijn Kystemaecker getuigt dat Jansz van priester Peter van Collen een boven- en
benedenhuisje gehuurd had in de Bredesteeg, die Beerte int Manneken van Jansz had overgenomen.
In het voorjaar is Boldewijn aanwezig geweest toen bij hem thuis Beerte aan priester Peter van Collen
beloofde 1 g.g. te geven, omdat anders priester Peter een van de huisjes weer van haar af zou
nemen. Toen priester Peter over de rogge begon, sprong Beerte op en zei dat hij dat voor zijn geld
kreeg.
Nr. 547

FOLIO:

138v

DATUM:

8 november 1527

-Tussen Henrick van Lochem en Claes Croese.
Jasper Schoemaecker, Hermen Heere, schoenmaker en Johan Evertsz getuigen dat Claes Croese en
Henrick van Lochem onenigheid hebben over bepaalde schoenkuipen die Henrick in de
Klokgieterssteeg bij Claes Croese heeft gezet; deze kuipen hebben er ongeveer vanaf afgelopen
Pinksteren gestaan.
Nr. 548

FOLIO:

138v

DATUM:

8 november 1527

-Tussen Claes Albertsz en Claes Petersz van Texel.
Hermen Henrixsz en Hermen Jansz, glazenmaker, getuigen dat ongeveer 7 of 8 dagen geleden, toen
Claes Albertsz en Claes Petersz uit Texel hier samen voor de schout stonden wegens een conflict, zij
o.a. hoorden dat Claes Petersz tegen Claes Albertsz zei dat hij vrijuit kon gaan met de wijnkoop; de
onenigheid had te maken met een schip. Dit werd gezegd voor de deur van Peter Evertsz in de Engel.
Albert Seylmaecker en Jan van Wyringen getuigen ook dat zij toen gehoord hebben wat de
verschillende partijen tegen elkaar zeiden over het conflict. Zij zeggen ook dat Claes Albertsz vroeg
aan Claes Petersz uit Texel of hij er niet met de wijnkoop vanaf kon komen, maar hij begreep dat
Claes Petersz niet op de zaken vooruit mocht lopen en vroeg de aanwezig te willen getuigen.
Nr. 549

FOLIO:

139

DATUM:

9 november 1527

Jacob Hoppenbrouwer, onze mede-raadslid, getuigt dat in 1526 op vrijdag voor Midvasten, Arent Smit,
de zoon van Gerryt Smit, en diens echtgenote Lutte van Rottem uit Harderwijk hier zijn geweest om
van getuige Jacob een huis te huren in de Nieuwstraat achter de OLV kerk. Hij heeft het huis aan hen
verhuurd voor vier jaar voor 5½ g.g. per jaar, twee jaar vast en tijdens de volgende twee jaar
opzegbaar. Omdat Arent en Lutte hier vreemd waren, wilde getuige Jacob een borg hebben, waarvoor
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mr Rycolt de scheepstimmerman gevraagd werd. Toen Arent en Lutte daarna niet meer zijn
verschenen, heeft mr Rycolt de eerste twee jaar huur moeten betalen, 11 g.g., waarvoor getuige hem
bedankte.
Gerryt van Bysell en Wyllem Derixsz, scheepstimmerlieden en onze burgers, getuigen dat zij ook
aanwezig zijn geweest toen Arent Smit en Lutte dat huis van Jacob Hoppenbrouwer huurden, twee
jaar vast en twee jaar opzegbaar voor 5½ g.g. per jaar en dat mr Rycolt borg stond voor de betaling op
verzoek van Arent en Lutte.
Nr. 550

FOLIO:

139v

DATUM:

11 november 1527

Henrick den Engelsman, beëdigde bode uit Dordrecht, namens schipper Robert Clerck uit Hull en
Ritschart en Nicolaes, kooplieden uit Hull (GB), heeft ons medegedeeld dat de genoemde schipper en
de kooplieden zich beklagen omdat zij bepaalde werktuigen in Engeland hadden geladen die zij hier
naar Kampen zouden brengen en niet naar Bourgondische bestemmingen. Tegen hun wil zijn zij
gedwongen en genoodzaakt door slecht weer, zonder mast en roer, naar de haven van Dordrecht te
gaan, wat hen spijt, daar willen zij wel een eed op doen; de bode heeft hun verslag genoteerd om zo
de onschuld van de schipper en de kooplieden vast te leggen en hen dit alles niet aan te rekenen.
Nr. 551

FOLIO:

140

DATUM:

13 november 1527

-Tussen Albert Roloffsz en de vrouw van Jan Pottebacker.
Johan Hoedemaecker en Jan Hermensz getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden ook op het
oorlogsschip van Gyse van Bloxiell zijn geweest op een reis naar Amsterdam; Jan Pannebacker voer
ook mee naar Amsterdam en getuigen hebben gezien dat het mes van Johan Pannebacker wel acht
dagen lang in het schip lag en dat de bemanning zei dat het van Johan was.
Geert Jansz getuigt dat hij gezien heeft dat Albert Roloffsz het mes overhandigde aan de schipper,
Gyse van Bloxiell.
Peter Droochscheerder getuigt evenzo en meldt verder dat hij tegen Jan Pottebacker zei dat zijn mes
daar lag en deze antwoordde dat hij daar geen mes had.
Nr. 552

FOLIO:

140

DATUM:

13 november 1527

-Tussen Dirick Lubbertsz en Jacob Dodensz.
Gyse Poss, Jan Maesz en Griete Jans getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden aanwezig
waren in het Moriaens Hooft en hebben daar gehoord dat Dirick Lubbertsz van Jacob Dodensz een
erfje gehuurd had in Brunnepe en dat Jacob Dodensz zei tegen Dirick dat hij daarvoor een mud gerst
wilde hebben en een vaan Hamburger bier voor het gelag. Hij zou hem niet manen en Dirick
Lubbertsz was hier tevreden mee. De vaan bier werd direct gedronken.
Wyllem Tymensz kwam er later bij en hoorde dat er gezegd werd dat Jacob Dodensz Dirick zou
manen.
Nr. 553

FOLIO:

140 en 141

DATUM:

13 november 1527

-Tussen Henrick Martensz en priester Tymen van Olst.
Egbert Melysz, Albert van Beylen en zijn echtgenote Geertken getuigen dat zij omstreeks afgelopen
mei aanwezig zijn geweest bij Albert van Beylen, waar zij hebben gehoord dat Henrick Martensz en
priester Tymen van Olst samen onderhandelden over twee kampen land gelegen op de scheer achter
het huis van Wyllem van Koten. Priester Tymen wilde ze verkopen vrij van alle dijk- en weteringlasten,
behalve dat het naastliggende land met sloten moest worden afgescheiden. Beide partijen werden het
eens zoals blijkt uit het charter.
Janne Claes getuigt dat zij dit ook gehoord heeft, dat priester Tymen het land wilde verkopen en vrij
van lasten wilde opleveren m.u.v. de sloten.
Claes Petersz getuigt hetzelfde.
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Wolter Tymensz getuigt dat hij Henrick Martensz en priester Tymen van Olst samen bracht voor de
koop en dat de priester beloofde dat het land vrij zou zijn van lasten, behalve de sloten, waarover zij
het niet eens werden en de koop niet doorging. Dit vond plaats in de voorzomer bij Albert van Beylen;
’s anderendaags kwamen zij weer bij elkaar, maar daar was getuige niet bij.
Nr. 554

FOLIO:

140v

DATUM:

13 november 1527

-Tussen Frans inde Parse en Jonge Jan Evertsz.
Claes Dubbeltsz, Tyde Clinge en Wyllem Dirixsz getuigen dat zij afgelopen zomer voor de Sloetel zijn
geweest en daar hebben gehoord dat Frans inde Parse Gerardus Coster, ouderman in Steenwijk,
hielp herinneren dat hij bereid was jonge Jan Evertsz in Steenwijk wol te leveren. Frans zei ook dat
Johan gezegd zou hebben dat er in Steenwijk beslag op hem was gelegd, waarvan de ouderman ook
wel moest weten dat het niet waar was. De ouderman antwoordde dat hij wel degelijk de wol in
Steenwijk had geleverd en dat er geen sprake was van beslaglegging.
Nr. 555

FOLIO:

141

DATUM:

15 november 1527

-Tussen Gerbrich van Loenen en Hillebrant Michielsz.
Hermen ter Velden en Gasse Albertsz getuigen dat wijlen Femme Michiels placht te wonen bij
Gerbrich van Loenen in de Hagen, in de Waterstraat; Femme is nu een half jaar geleden overleden en
het huis komt nu toe aan Tymen van Voerst. Getuigen hebben gezien dat de beide echtgenotes van
de twee zoons van Femme, een dag of twee na haar dood, uit het huis haalden 1 kist, 1 kast, 1 tafel
en diverse andere zaken van de nagelaten goederen.
Femme, de vrouw van Jan Rotgartsz, getuigt dat zij die kist gekocht heeft van de beide
schoondochters van wijlen Femme en daarvoor 14 gosseler heeft betaald.
Nr. 556

FOLIO:

141

DATUM:

18 november 1527

-Tussen Anna Brant en Walys Reynertsz.
Lysbert Ygermans getuigt dat wijlen Hadewych, de vrouw van Walys Reynertsz, ongeveer veertien
dagen of drie weken voor haar dood op de brug in de Hagen bij getuige Lysbet was en zei dat ze een
takekan [ voor wijn ] had om te repareren en als hij klaar was, wilde zij Anna Brants de kan weer
teruggeven.
Elsken, de vrouw van Henrick Albertsz, getuigt dat Anna Brant een tijd lang bij haar heeft gewoond en
dat Walys Reynertsz na de dood van zijn vrouw meer dan eens bij Anna kwam, huilend en smekend
dat Anna hem de kan zou leveren; hij zei haar dat ze een andere kan moest laten maken die hij dan
wel zou betalen. Hij was bang dat de mensen anders zouden zeggen dat hij, na het overlijden van zijn
vrouw, de kan had ‘verdronken’.
Greete Claes getuigt dat zij wel 5 of 6 maal gehoord heeft van wijlen Hadewych, de vrouw van Walys,
dat ze zei dat ze een takekan van Anna Brants had en dat zij haar een andere wilde laten maken, dan
kon zij niet van tevoren betalen.
Jacob Dodensz getuigt dat ongeveer een maand geleden op het Schepenhuis Walys Reynertsz tegen
hem gezegd heeft dat als Anna Brant hem betaalt wat haar man bij hem verdronken heeft, dan zal hij
haar haar kan met 1 h.p. ook weer geven.
Bartolt van Neerden getuigt dat Walys hem bekende dat hij een hemd van Anna Brant had en dat hij
er graag van af wilde.
Nr. 557

FOLIO:

142

DATUM:

18 november 1527

-Tussen Jan Tymen, joffer Greete van den Veen, Jacob van Holtzende en de andere erfgenamen van
de wedeme.
Arent Heymensz getuigt dat hij en Henrick Kuper ongeveer 35 jaar geleden wel tien maal het viswater
van de wedeme gehuurd en bevist hebben en dat hij altijd eerst wijlen Henrick van den Veen, later zijn
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weduwe Greete van den Veen en na haar dood de zoons Johan en Tymen van den Veen, betaald
heeft de 10e penning van alles wat van de vischerie opleverde, n.l. als de vissers zaterdags
afrekenden hielden zij van iedere 10 pond altijd 1 pond apart t.b.v. de erfgenamen en van deze 10 e
penning hadden de erfgenamen 2 delen en de pastoor van IJsselmuiden voor de landgang het derde
deel; verder van de spiering die daar gevangen werd gaf men ook van de 5 mud 2 mud aan de
erfgenamen en 1 deel aan de pastoor.
Nr. 558

FOLIO:

142

DATUM:

18 november 1527

-Tussen Johan Twent en Joachim Geertsz.
Loy Petersz, metselaar, getuigt dat hij toen Johan Twent door Joachim Geertsz verwond werd, met
een lege kan bij Joachim Geertsz kwam en juist toen hij naar binnen wilde gaan was daar Jan Twent,
die vóór hem het huis in ging en een ‘kotse’ op de schouder had die hij voor de deur neerzette. Jan
zag dat er mensen zaten te drinken en hij zei tegen Evert van Amersfoort, een van de gasten, dat hij
een kan bier met hem wilde drinken. Evert nam hem bij de arm omdat hij dronken was en zei dat hij
hem tot aan de poort zou brengen en nodigde hem uit de volgende dag iets te komen drinken. Toen
ze bij de deur waren, kwam de vrouw van Joachim, de waardin, uit de keuken en zei dat Johan Twent
er was. Joachim stond op, liep naar Jan Twent en op de drempel stak hij hem van achteren tweemaal
met een broodmes in de schouder; Jan zei niets, maar toen hij de steken voelde verweerde hij zich
niet en vroeg waarom hij dat deed.
Jacob Roloffsz getuigt dat hij ook aanwezig was toen Johan Twent gestoken werd, hij zag dat het
gebeurde maar weet niet of Johan iets deed of zei.
Hille, de vrouw van Evert van Amersfoort, was ook bij Joachim om haar man te halen en getuigt dat
Johan Twent in de herberg kwam om een kan bier te drinken; de dochter van Joachim riep haar
moeder om te zeggen dat Jan Twent er was; kort daarna waarschuwde de moeder Joachim dat Jan
Twent er was en toen Jan met Evert van Amersfoort naar de deur ging, stond Joachim op en zei ”nu
zal hij boeten”, nam het mes uit zijn mouw, pakte hem bij zijn kraag en stak hem tweemaal in de
schouder.
Nr. 559

FOLIO:

142v

DATUM:

19 november 1527

-Tussen Goert Brouwer en Jan Bloemensz.
Claes Dubbeltsz, Claes Koejacke en Wyllem van Barnevelt getuigen dat Geert Brouwer en Jan
Bloemensz onenigheid hebben over de 33 koopmansgulden, waar een moetsoen voor geweest is en
die genoteerd staan in het stadsboek. Jan Bloemensz zegt nu dat het niet om hem gaat en getuigen
melden dat zij ongeveer 5 jaar geleden met wijlen Arent Messemaecker als vierde man, de moetsoen
gemaakt hebben en dat Jan Bloemensz nu Geert Brouwer gerechtelijk aanspreekt, terwijl die de
tegenpartij is in de moetsoen.
Nr. 560

FOLIO:

143

DATUM:

19 november 1527

-Tussen Jan Koster en Luytken Hoff.
Jansz Voerman en Warner Messemacker getuigen dat zij afgelopen Vastenavond in het Manneken
waren, ook Luytken Hoff en Jan Koster waren daar en hadden onenigheid over achterstallige pacht,
die Henrick Hoff van Johan nog tegoed had van een erf in Dronten. Luytken zei dat zijn vader hem
had gezegd dat hij de pacht moest gaan halen en beloofde Johan hem na betaling te vrijwaren; mocht
zijn vader hem weer manen, dan zou Luytken hem voor iedere penning twee penningen geven. Na
deze belofte werden zij het eens: Luytken zou 1 g.g. contant krijgen en Jan Koster zou Walys
Reynertsz, namens Luytken, 3 h.p. betalen en 1 g.g. geven voor het gelag. Hiermee had Johan alle
pacht voldaan van de afgelopen jaren van de landen in Dronten en beide partijen waren hiermee
tevreden. Ze dronken de wijn en Jan Koster betaalde Luytken contant en zou het geld aan zijn zuster
geven.
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Nr. 561

FOLIO:

143v

DATUM:

19 november 1527

-Tussen priester Henrick Petersz en olde Johan Evertsz enerzijds en Jacob Coertsz anderzijds.
Albert van Beylen en Henrick Sloetemaecker getuigen dat zij buren zijn in de Venestraat van het huis
dat Jacob Coertsz gekocht heeft van priester Henrick Petersz en olde Johan Evertsz en zij, buren,
hebben gezien dat Jacob een deel van het huis afbrak en er goten en balken op monteerde; hij
verkocht een deel van de stenen en het hout die van het huis afkwamen. Evert van Amersfoort nam
een deel van het hout evenals Goesen de Melter Achter de Nieuwe Muur; hoe veel het was, weten zij
niet.
Arent Kuper getuigt dat hij ook gezien heeft dat Jacob Coertsz aan Evert van Amersfoort en Goesen
de Melter elk een deel van het hout verkocht heeft dat uit het huis gehaald werd; Arent heeft zelf 25
tegels gekregen.
Albert van Beylen getuigt dat Jacob 4 of 5 muurankers van zijn huis een tijd lang had liggen die ook uit
het huis afkomstig waren.
Nr. 562

FOLIO:

144

DATUM:

19 november 1527

-Tussen Johan Thonysz en jonge Jan Evertsz.
Cornelys Pottebacker, Wolter Varwar, Geerloff Backer, Ulrick Henrixsz, Henrick Baers, Dirick
Opreyder, Andries Timmerman en Jan Droochscerer getuigen dat zij 3 of 4 dagen geleden samen
zaten te drinken in de Marienborch, waar ook Johan Thonysz en Jonge Johan Evertsz waren.
Getuigen hebben gehoord dat Johan Thonysz en Johan Evertsz samen een handelsovereenkomst
regelden van drie vaten jopenbier en overeen kwamen dat Johan Evertsz aan Jan Tonysz 3 vaten
jopenbier zou leveren, zoals het van zee kwam en Jan Thonysz zou voor elk vat 22 schilling betalen;
hij stelde als voorwaarde dat als het bier niet zo goed was als het uit het schip kwam, dan zou Johan
Evertsz pech hebben. Daarna werd voor 9 stuivers in het gelag gedronken die Johan Thonysz met zijn
bier verrekende.
Nr. 563

FOLIO:

144

DATUM:

19 november 1527

-Van de erfgenamen van de wedeme en Henrick Kuper.
Henrick Wynter getuigt dat hij goed weet dat de erfgenamen van het viswater van de wedeme, zo lang
als hij het viswater heeft helpen bevissen, zo’n 20 jaar, twee delen plachten te ontvangen van de
tiende penning, die Henrick van den Veen een tijdlang en na zijn dood zijn kinderen, altijd ontvingen.
Het derde deel van de tiende penning was bestemd voor de waterheren en de erfgenamen plachten
ook altijd van iedere 5 mud spiering 2 mud te krijgen. Henrick meldt dat hij wel 15 jaar lang ook in het
viswater gevist heeft.
Lambert Ulrixsz getuigt dat hij ongeveer 50 jaar geleden begon met het helpen bevissen van het
viswater van de wedeme en daarna wel 20 jaar lang daar gevist heeft; de tiende penning werd in drie
delen verdeeld, n.l. de erfgenamen van de landgang en de vissers elk een derde deel en getuige weet
goed dat de erfgenamen van wijlen Henrick van den Veen hun deel jarenlang van de ‘corfflagen’
plachten te ontvangen via Hermen Struve; verder werd van iedere 5 mud spiering die er gevangen
werd 2 mud verdeeld in drieën, voor zover Lambert zich herinnert.
Nr. 564

FOLIO:

144v

DATUM:

22 november 1527

-Van Gerbrant van Wyringen.
Johan ten Hoeve, schipper Godtschalck, Henrick van Oyen en Wolter Kaem getuigen dat zij ongeveer
8 of 10 dagen geleden op de steiger waren voor de Louwenpoort en dat Claes Dubbeltsz toen in de
poort stond. Zij zagen dat Gerbrant van Wyringen van de steiger kwam lopen met zijn mes in zijn hand
en naar Claes toe liep en deed alsof hij hem wilde slaan. Toen Gerbrant hem genaderd was, liep
Claes weg, het huis van Geert Brouwer in. Wat er in de stad gebeurde, heeft Johan niet gezien.
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Schipper Godtschalck, Hermen van Oyen en Wolter Kaem zagen ook dat Gerbrant Claes achterna
liep in de stad tot aan het huis van Geert Brouwer met een getrokken mes, dat had hij anders nooit.
Nr. 565

FOLIO:

145

DATUM:

23 november 1527

-Van Berent Albertsz in de Halve Maan te Amsterdam.
Roloff Alpherdynck en Henrick van der Hoeve getuigen dat Geertruydt van Reess, onze burgeres, een
tijd geleden beloofd had borg te staan voor haar zoons Jan en Berent van Reess voor een bedrag van
750 koopmansgulden, dat zij een vriend, Berent Albertsz uit Amsterdam, schuldig waren van romenije
[ soort wijn ] en linnen en waarvan nog 600 gulden openstonden. Er werd een moetsoen gemaakt,
Roeloff namens Berent, Henrick namens Geertruydt van Reess, en er werd een uitspraak gedaan,
waarbij besloten werd dat Geertruydt het geld aan Berent zou betalen namens haar zoons, in drie
termijnen: met Pasen 1528, 200 gulden, en in hetzelfde jaar op de twee Gods Heilige dagen telkens
200 gulden en de laatste betaling met St. Jan Midzomer in 1529. Geertruydt zou Berent een
schriftelijke bevestiging geven. Hiermee waren alle partijen tevreden.
Nr. 566

FOLIO:

145

DATUM:

25 november 1527

-Tussen Berent Claesz van het Eiland en Henrick Martensz.
Egbert Tymensz, Jan Jacobsz en Jacob Jacobsz getuigen dat Henrick Martensz enige jaren geleden
van de stad de landen van de Welle en waarden huurde en dat Henrick die landen voor de helft had
overgedaan aan Egbert Tymensz, Berent Claesz en wijlen Jacob van der Eem. Henrick heeft van
Egbert, een jaar, van Berent Claesz drie jaar, van Jacob van der Eem een jaar en van Jacob vier jaar
lang méér ontvangen van de tiende, dan hem toekwam, want zij zouden elk per jaar 3 mud gegeven
hebben, terwijl Henrick elk jaar 6 mud ontving en dat de mensen het handig vonden dat hij zoveel
kreeg.
Nr. 567

FOLIO:

145v

DATUM:

25 november 1527

-Van de doodslag die Berent Ulebroeck gedaan zou hebben op Claes Claver.
Hermen Petersz, schipper, Henrick van Cleef en Hans Kritse, kooplui op het schip van Hermen,
getuigen dat zij deze zomer samen per schip uit Noorwegen zijn gekomen. Berent Ulebroeck en wijlen
Claes Claver zijn op het schip handgemeen geworden, waarbij Claes gewond werd. Veertien dagen
later toen de schipper en de kooplui nog op zee waren, werd er geregeld dat wijlen Claes aan Berent
vergaf wat hij had misdaan, ook als hij aan zijn verwondingen zou overlijden; in dat geval wisten de
schipper en de kooplui wat er gedaan moest worden. Getuigen melden verder dat de wonden van
Claes goed verzorgd en geheel genezen waren.
Getuige Hans Kritse die bij Claes was toen hij stierf, meldt dat de buren van Claes uit Amsterdam de
schout van die stad wilden waarschuwen, maar dat Jan Claver, de neef van Claes, zei dat het niet
nodig was omdat hij niet aan de verwondingen was overleden.
Nr. 568

FOLIO:

146

DATUM:

26 november 1527

-Tussen Luytken de Wylde en Styne Gysbers.
Elsken Goerts getuigt dat wijlen Goert Hermensz haar man is geweest, de vader van Styne Gysberts
en toen hij nog leefde had hij samen met zijn dochter en de andere voorkinderen 1 Arentsgulden rente
en 4 mud rogge per jaar gevestigd op Wapserveen. Ongeveer 20 jaar geleden is wijlen Goert
gestorven en omdat Elsken recht had op deze rente en veel rekeningen kreeg, heeft zij Luytken de
Wylde 15 jaar geleden gevolmachtigd om namens haar de rente op te vragen en de zaken van het
versterf te regelen. Zo heeft Luytken met Stynes man, oom en andere familieleden beoordeeld dat via
een moetsoen de zaken zouden worden geregeld, te weten dat Elsken de Arentsgulden met 1 mud
rogge van de 4 per jaar zou behouden en Styne en haar broer de andere 3 mud rogge. Elsken heeft
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dus recht op de Arents gulden en 1 mud rogge, die nochtans tegen haar wil door de kinderen van haar
man verkocht is. Met de Arentsgulden is Elsken wel tevreden, daar heeft Styne niets mee te maken.
Nr. 569

FOLIO:

146v

DATUM:

26 november 1527

Johan Hermensz, de zoon van Hermen Backer, getuigt dat Bele Henrix en Alyt Jans hem bij de
‘elfduizend maagden markt’ vroegen voor hen 6 vaten Hamburger bier en 2 vaten zout naar Steenwijk
te brengen. Johan nam de opdracht aan en heeft zijn vracht bij het verlaat gelost en op het land gezet
en is daarna weer naar Kampen teruggegaan. Waar de goederen bleven, is getuige Johan niet
bekend, maar hij heeft wel gezien dat ze ingeladen werden.
Hermen Backer getuigt dat hij er ook bij was toen Bele Henrix en Alyt Jans die opdracht aan zijn zoon
gaven om de goederen naar Steenwijk te brengen; meer weet hij niet.
Nr. 570

FOLIO:

147

DATUM:

27 november 1527

-Tussen Zele van Hardenberch en Ulrick Henrixsz.
Henrick ten Bussche getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden in de Marienborch was, waar
schipper Zele van Hardenberch en Ulrick Henrixsz ook waren en hij heeft daar gehoord dat schipper
Zele van Ulrick zijn huis en hooiberg kocht en wat er nog meer was aan onroerende zaken op de
Rudenhoep, zoals Ulrick dat van de stad gehuurd had, m.i.v. St. Petrus a.s., m.u.v. al het koren,
gewassen, koeien, en levende have die Ulrick mee zou nemen; voor het overige bleven alle afspraken
over huur e.d. gelijk aan die voor Ulrick. Schipper Zele zou Ulrick daarvoor 40 ph.g. van 25 stuiver
Hollands de gulden en de stuiver van 13 plakken, geven, te betalen als hij het huis in bezit nam.
Hiermee waren beide partijen tevreden en werd de wijnkoop gedronken, die schipper Zele in
mindering zou brengen.
Jan Valckener, Roloff Opreyder en Dirick Opreyder getuigen hetzelfde.
Nr. 571

FOLIO:

147

DATUM:

27 november 1527

-Tussen Jan ten Hoeve en Volcker Hermensz.
Lambert Jansz en Jan Lambertsz getuigen dat Volcker Hermensz omstreeks St. Michael ettelijke
ankers van zijn woonhuis heeft gehaald en dat hij ze kort daarna weer heeft laten bevestigen door
Henrick Metseler; volgens hen heeft hij verder niets verwijderd.
Henrick Metseler getuigt dat hij op last van Volcker alle ankers die van het huis gehaald waren voor
St. Michael, weer heeft bevestigd en dat er geen een kapot is gegaan.
Nr. 572

FOLIO:

147v

DATUM:

29 november 1527

-Tussen Jacob Albertsz en zijn knecht Wyllem Jansz.
Geert Aertsz getuigt dat hij ongeveer een maand geleden aanwezig is geweest op het schip van
Jacob Albertsz, toen het vat boter op de voet van Jacobs knecht viel. Getuige Geert hielp Jacob de
vaten boter op te hijsen; hij zegt dat de knecht onder in het schip stond en de vaten boter aan de
haken had gehangen en dat Jacob en Geert de vaten ophesen; toen het vat ter hoogte van de
scheerstokken was, brak het hengsel van het vat en viel op de voet van de knecht.
Nr. 573

FOLIO:

147v

DATUM:

29 november 1527

-Tussen Jan Voss en jonge Jan Evertsz.
Peter Evertsz, Goesen Wolff en Bartolt van Neerden getuigen dat Jan Voss jonge Jan Evertsz
gerechtelijk had aangesproken vanwege de koop van 8 ossenweiden, de weide van de 6 ossen aan
één stuk en de weide van de 2 ossen ook aan één stuk, bij Steenwijk op de A en deze weiden wilde
Jan Voss hebben van Jan Evertsz. Getuigen hebben toen gehoord op het Raadhuis dat Jan Evertsz al
het land verkocht heeft aan Jan Voss en dat hij, bij leven van hem, jonge Jan Bartolt en joffer Evert,
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jaarlijks zou geven 24 g.g. Daar jonge Jan deze weiden dit jaar zelf gebruikt had, zou Jan Voss op de
pacht van dit jaar 12 g.g. in mindering brengen. Jan Evertsz beloofde de landerijen op te leveren
zodra dat mogelijk was en Jan Voss zou hem de andere 12 g.g. betalen als de levering een feit was.
Nr. 574

FOLIO:

148

DATUM:

1 december 1527

-Tussen Claes Potschuver en Geert Baeck en Jacob Pottebacker.
Jan Geritsz, de waard en Bate de waardin getuigen dat omstreeks afgelopen Pinksteren Claes
Potschuver met Geert Baeck en Jacob Pottenbacker bij hen zaten te drinken; Geert en Jacob hadden
samen van Claes een stuk land gekocht aan de zomerdijk voor 80 g.g. Getuigen, die bij de koop niet
aanwezig waren geweest, melden dat de partijen het eens waren geworden, dat zij beloofden Claes
met St. Maarten te betalen, zo niet dan mocht hij de pacht van dat jaar innen en houden. Daarna werd
de wijnkoop gedronken waarvoor beiden 1 snaphaene gaven.
Nr. 575

FOLIO:

148

DATUM:

2 december 1527

-Tussen Symon Holtzager en de broekheren.
Geert Baeck, Jan Maesz en Hermen Kystemaecker getuigen dat zij zagen dat Symon Holtzager met
vier paarden langs de Horstweg kwam rijden uit de broek en dat Goesen Holtzager voor het hek stond
en de paarden wilde tegenhouden. Omdat Symon niet door het hek mocht, draaide hij om en dreef de
paarden de weg op richting Bovenpoorte. Toen Goesen dit zag, zei hij tegen Symon dat hij dat maar
goed moest doen, als hij wilde passeren, moest hij een borg aanstellen.
Nr. 576

FOLIO:

148v

DATUM:

2 december 1527

-Tussen Johan Voss en jonge Jan Evertsz.
Dirick Opreyder getuigt dat hij vorig jaar omstreeks Vastenavond in de Marienborch was en dat hij
daar heeft gehoord dat Johan Evertsz de Jonge aan Johan Voss 8 ossen weilanden verkocht die hij
Johan Voss zou leveren, in de staat waarin ze nu verkeren, zodat de koeien op de A bij Steenwijk
zouden kunnen gaan drinken, mits Johan Voss jonge Johan Evertsz daar jaarlijks 24 g.g. lijfrente voor
zou betalen zo lang als jonge Jan, zijn broer Bartolt en hun zuster joffer Everts of één van hen drieën,
zouden leven; daarna zouden de weiden zijn bezit zijn en blijven. Johan Evertsz zei ook dat hij dit jaar
het land niet mag gebruiken, want hij had er ossen op gekocht; getuige heeft het antwoord van Johan
Voss niet gehoord.
Engele Frerix, de waardin, getuigt dat zij af en aan liep en wel hoorde dat jonge Jan Evertsz de 8
ossen weiden aan Johan Voss verkocht op de genoemde voorwaarden; meer weet zij niet.
Nr. 577

FOLIO:

148v

DATUM:

2 december 1527

-Van Henrick Hoff en Jan Coster.
Cornelys Geertsz getuigt dat, vorig jaar na het uitvaren, Jan Coster met Henrick Hoff, wijlen Evert van
den Veen en Jacob Hoff op het erf waren waar vandaan Jan Coster was uitgevaren en hij zag dat de
deuren en vensters van het huis op het erf verdwenen waren; het verhaal ging dat Jan Coster ze zelf
had mee genomen, maar getuige heeft dat niet gezien.
Nr. 578

FOLIO:

149

DATUM:

2 december 1527

-Tussen Roeloff Alferdynck en Henrick van Steenre.
Jacob van Graes getuigt dat afgelopen vrijdag op St Catryne avond Roeloff en Henrick samen bij de
deur van getuige stonden, tussen het raam van Jacob en Roeloffs trapdeur en woorden hadden over
boter die Roeloff van Henrick zou hebben ontvangen. Getuige hoorde o.a. dat Roeloff zei dat hij
beloofd had te betalen, wat Henrick beaamde. Roeloff gebruikte meerdere malen het woord ’liegen’ en
Henrick het woord ‘boef’, wat door Roeloff ten stelligste werd ontkend.
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Jan Berentsz, schipper, getuigt dat hij er later bij kwam toen Henrick Roeloff voor dief uitmaakte; hij
hoorde dat Roeloff zei dat hij zich wilde verantwoorden omdat hij geen dief noch een leugenaar was.
Hij heeft ze toen uit elkaar gehaald en hoorde weer dat Roeloff Henrick voor dief en verrader
uitschold.
Nr. 579

FOLIO:

149v

DATUM:

2 december 1527

-Tussen Cornelys Geertsz en Johan ten Hoeve.
Jan Hermensz in Dronten getuigt dat hij dit jaar in de vasten namens Cornelys Geertsz aan Johan ten
Hoeve 2 ph.g. van 25 stuiver Brabants de gulden, betaald heeft.
Nr. 580

FOLIO:

149v

DATUM:

3 december 1527

-Tussen Berent Ulenbroeck en Jan Claver.
Jan Coertsz, Dirick Vollener en Jan Vollener getuigen dat zij op St. Barbara avond ongeveer drie uur
na de middag gezien hebben in de steeg vanaf de St. Nicolaas toren naar St. Bregitten, dat Berent
Ulebroeck daar liep gevolgd door Jan Claver, die in zijn hand een getrokken degen had. Zij zagen ook
dat Jan Claver naar Berent wilde steken, maar hij was zo fanatiek dat hij bij het steken op zijn knieën
viel; terzelfdertijd had Berent ook een degen in de hand en zou Jan bij het vallen goed verwond
hebben, als getuigen dit niet hadden verhinderd. Volgens hen kwam er nog iemand anders aan lopen,
die niets in zijn hand had en die Jan Claver bij de arm pakte en hem wegvoerde.
Nr. 581

FOLIO:

150

DATUM:

3 december 1527

Jan Dirixsz, de schrijver van de dijkgraaf, getuigt dat dit jaar op de Oosterholtseweg twee stukken
onaangetast bleven liggen en dat Henrick Wynkensz, als heemraad van Mastenbroek en dijkgraaf van
de genoemde weg, die twee stukken uitbesteedde, het ene stuk aan Claes Kerskensz voor 1 ph.g. en
het andere stuk aan Henrick van den Bergh voor 3 g.g. Beide personen deden goed hun werk voor de
schouw en de heemraden keurden het goed; toen zij om hun geld kwamen vragen, beloofde de
dijkgraaf dat hij het hen zou geven en daarmee waren zij tevreden.
Jan Hermensz en Gheert Kreynck getuigen dat zij in die tijd ook heemraad waren en dat zij de
genoemde stukken goed gekeurd hebben; zij hebben ook gehoord dat Henrick Wynkensz tegen Claes
en Henrick zei toen zij hun geld kwamen halen, dat zij het zouden ontvangen; met deze belofte waren
zij tevreden.
Nr. 582

FOLIO:

150

DATUM:

3 december 1527

-Tussen Cornelys Geertsz en Johan ten Hoeve.
Johan Henrixsz en Lubbert van Genemuyden getuigen dat zij afgelopen winter aanwezig zijn geweest
in de Gulden Arent en daar hebben gezien en gehoord dat Johan ten Hoeve en Cornelys Geertsz
samen afrekenden en dat Cornelys Johan 12 koopmansgulden betaalde; hij weet niet meer precies of
het 10 of 12 gulden waren.
Arent Doeve getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden van Cornelys Geertsz een koe gekocht heeft
en dat de dochter van Arent Johan ten Hoeve namens Cornelys als betaling 3 mud rogge heeft
gegeven, zodat er nog maar 3 ph.g. overbleef.
Jan Koertsz getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden voor de vrouw van Cornelys Geertsz een stuk
doek geweven had en dat hij het doek, met toestemming van de moeder van Cornelys, geleverd heeft
aan Johan ten Hoeve, die zei dat hij het doek rechtens had verworven, dat het een onderpand was
voor 7 ph.g.
Cornelys Geertsz zegt zelf dat hij Johan ten Hoeve op de schuld nog 2 mud gerst betaald heeft, het
mud van 15 stuiver Brabants en 1 oord, en nog 2 koopmansgulden.
Nr. 583

FOLIO:

150v

DATUM:

118

8 december 1527

RAK inv.nr. 11
Berent Backer en echtgenote Alyt, Jan Fyn en echtgenote Lysken getuigen dat zij afgelopen
Pinksteren bij Berent Backer in de herberg waren, waar ook Berent van Netelen en Jorien Holst uit
Friesland zaten te drinken; getuigen hebben daar gehoord dat Berent van Netelen en Jorien
onenigheid hadden over het geld van verteringen en dat wat Jorien hem nog schuldig zou zijn. Jorien
beweerde dat Berent in Steenwijk betaald was van het door Jorien verdiende geld, maar Berent wilde
dat hij dit zou bewijzen met St. Jacob, met een marge van een maand, anders zou Jorien zelf moeten
betalen. Jorien accepteerde dit.
Nr. 584

FOLIO:

151

DATUM:

8 december 1527

-Tussen Cornelys Haerwevers en Stynken Ditmars.
Henrick Wesseltsz van het Eylant getuigt dat toen de heren veertien dagen geleden in de Hagen
kwamen controleren en dat de man van Stynken Ditmars er niet was, hij hoorde dat Cornelys
Haerwevers tegen Stynken zei dat ze haar man ter verantwoording moest roepen, waarop Stynken
antwoordde dat hij zich zelf maar moest verantwoorden met zijn rothuis. Daarop vlogen zij elkaar in de
haren en sloegen elkaar met hun vuisten.
Nr. 585

FOLIO:

151

DATUM:

8 december 1527

-Van Jacob Scroer en Alyt Mullens.
Machtelt, de weduwe van Claes Claver, getuigt gerechtelijk en onder ede dat zij haar twee koeien en
een deel van het hooi veertien dagen voor OLV Hemelvaart verkocht heeft aan het klooster in
Brunnepe, de koeien voor 14 ph.g. en het hooi voor 4 g.g.; dat zij terzelfdertijd het geld van de koeien
en het hooi aan Jacob van Graes betaald heeft, die haar eerder het geld had voorgeschoten. Wijlen
Claes noch zij zelf hebben daar ooit enig voordeel van genoten.
Verder heeft zij bij haar getuigenis gezworen dat wijlen Claes Claver aan Jacob van Graes 9 planken
verkocht heeft die Jacob wel betaald heeft; op verzoek van Jacob, heeft Claes die drie jaar geleden uit
Noorwegen gehaald en zo lang bij hem in huis opgeslagen.
Nr. 586

FOLIO:

151v

DATUM:

8 december 1527

-Tussen Cornelys Geertsz en Johan ten Hoeve.
Jan Coertsz en echtgenote Cornelys [v] en hun knecht Dirick Volmar getuigen dat met St. Lambert
een jaar geleden, Lubbe Cornelys bij haar thuis een klein doek te weven had, dat per el 10 plakken
kostte en dat het zelfde stuk doek toen wel 7 ph.g. waard was en van de getuigen was geweest. Zij
wilden dat bedrag er niet voor geven en Jan ten Hoeve haalde het stuk op en zei dat het een
onderpand was voor 7 ph.g.
Nr. 587

FOLIO:

151v

DATUM:

21 januari 1528

-Tussen Jan Wyllemsz uit Petten, Holland en schipper Peter Jacobsz uit Alkmaar, Wyllem Coster en
Cornelys mitte eene Hant.
Laurens Vreese, Jan Gerrytsz en Jan van Ensz getuigen dat zij als soldaten in dienst van de Heer van
Utrecht geholpen hebben Jan Wyllemsz uit Petten op de Zuiderzee te vangen in een schip dat
gevaren werd door schipper Peter Jacobsz uit Alkmaar en waarin nog twee andere kooplieden waren
gevangen door de soldaten. Er werd afgesproken dat Jan Wyllemsz meegenomen zou worden naar
Kampen en de andere drie zou men laten zitten; Jan Wyllemsz zou gijzelaar blijven voor de anderen
voor een bedrag van 150 g.g. en de onkosten; men hoopte dat de stad Kampen dit zou overnemen en
de andere drie schadeloos zou stellen voor hun aandeel, waarmee schipper Peter Jacobsz door zijn
handdruk instemde.
Getuigen melden verder dat Jan Wyllemsz met de andere drie met schip en lading naar Kampen voer
waar Florys van Egmont, graaf van Buren, hem het losgeld voor het schip en de lading heeft kwijt
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gescholden, maar de onkosten moesten betaald worden; dit werd door Burgemeester, Schepenen en
Raad der stad Kampen bevestigd.
Nr. 588

FOLIO:

152

DATUM:

21 januari 1528

-Tussen Johan Thonysz en Henrick Jansz Brouwer,
Henrick Hoff en Hermen Backer zijn voor de rechtbank gekomen en hebben een moetsoen cedule
gemaakt tussen Johan Thonysz enerzijds en Hermen Jansz Brouwer, anderzijds, ondertekend door
Henrick Hoff, Henrick Wynkensz, Johan Zuyre en Hermen Jansz Brouwer met de navolgende tekst;
getuigen staan in voor de waarheid van de inhoud.
Cedule:
Op 25-11-1527 heeft Johan Zuyre, namens Johan Thonysz en Hermen Jansz Brouwer namens zich
zelf, een moetsoen gemaakt tussen hen beiden, inzake 108 courante gulden die Hermen Jansz
Brouwer vanwege een borg met Martini schuldig was aan Johan Thonysz, zoals vermeld in een
charter dat Jan Thonysz daarvan heeft. Er was een twist ontstaan, want Johan wilde geld hebben in
valuta die in Holland geldig was en Henrick wilde hem in Kamper valuta betalen. Er zijn
moetsoenslieden aangesteld met behulp van de burgemeester, Henrick Hoff en Henrick Wynkensz en
er werd vastgesteld dat Henrick aan Jan Thonysz het derde deel van het bedrag in Hollandse valuta
zou geven en voor de andere twee delen zal Jan Thonysz direct als betaling een last rogge ontvangen
met een waarde van 23 g.g. en de rest van het bedrag dat Johan toekomt zal Henrick betalen tussen
halfvasten en Pasen.
Als bevestiging ondertekend door Johan Zuyre, Hermen Jansz Brouwer, Henrick Wynkensz en
Henrick Hoff.
Henrick Wynkensz getuigt dat hij de avond vóórdat de cedule gemaakt werd, hoorde dat beide partijen
het met elkaar eens waren geworden, zoals vermeld staat in de cedule.
Nr. 589

FOLIO:

152v

DATUM:

21 januari 1528

-Tussen Henrick van Doetinchem en Johan Thonysz.
Hermen Jansz Backer getuigt dat hij terzelfdertijd dat de moetsoen gemaakt werd tussen Johan
Thonysz en Henrick van Doetinchem als borg, gehoord heeft dat Johan Thonysz zei tegen Henrick dat
als hij de hoofdsom niet kreeg, hij hem wel wilde helpen met de meerkosten en daar was Henrick wel
tevreden mee.
Johan Bolte getuigt dat Johan Thonysz een tijd geleden met twee vreemde mannen een koop had
gesloten, waarvoor Henrick Jansz Brouwer borg was geworden. Getuige Johan is daarna geroepen bij
Swarte Wynkens om daarvan twee charters te maken en de mannen in kwestie zeiden hem wat hij op
moest schrijven. Toen het eerste charter voorgelezen was wilde Jan de zijne zelf laten maken en ging
naar getuige Johan en zei woord voor woord wat hij op moest schrijven. Daarna werd het voorgelezen
voor de verschillende partijen, met de diverse details van valuta e.d. en Henrick de borg was er niet
mee tevreden. Partijen werden het onderling niet eens, maar na veel goede woorden van Jan
Thonysz, werden de charters toch klaar gemaakt. Getuige Jan hoorde wel dat Henrick bang was
benadeeld te worden.
Nr. 590

FOLIO:

153

DATUM:

-Tussen Jan Scaep en Louwe, de neef van Swarte Jacob.
Broeder Gerryt, cellebroeder en Lysbet de Biltmoeder die nu in de H. Geest woont, getuigen dat zij
ongeveer acht dagen geleden in het H. Geest Gasthuis geweest zijn, in het ziekenhuis, waar Louwe,
de neef van Swarte Jacob ziek lag. Johan Scaep was er ook bij en getuigen hoorden dat Jan vroeg
aan Louwe hoe het zat met de betaling van de degen die hij hem verkocht had. Louwe antwoordde
dat hij een dubbele Kamper stuiver had gegeven en dat de degen bij Johan Gerrytsz zijn nieuwe
huisbaas lag en dat hij hem daar kon ophalen, dat zijn huisbaas hem wel mee zou geven, ondanks het
feit dat Louwe hem nog iets schuldig was; dat zou zijn oom Swarte Jacob wel betalen.
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FOLIO:

153v

DATUM:

27 januari 1528

-Tussen Egbert Robertsz en Wyllem Boem.
Johan ten Hoeve, Roloff Claesz en Dirick Dirixsz getuigen dat zij afgelopen jaar omstreeks St. Michael
toen de erfgenamen van den Veen hun [vis]water verpachtten, aanwezig waren in de Wijnkelder, waar
Wyllem Boem, Engbert Robertsz en anderen ook waren. Zij zaten daar om het viswater te huren, met
name het water van Collensant. Willem Boem nam een vierde deel van het viswater en zei tegen de
anderen en tegen Engbert dat hij wel wilde mijnen voor een vierde deel; dat werd hem ook gegund.
Nr. 592

FOLIO:

153v

DATUM:

27 januari 1528

-Tussen Dirick Lubbertsz en Jacob Dodensz.
Gyse Poss en Jan Maesz getuigen dat Jacob Dodensz onenigheid had met Dirick Lubbertsz en zijn
zoon over de huur van een erfje aan de St. Nicolaasdijk. Getuigen zijn als zegslui met wijlen Johan
Rijnvisch als overman opgetreden in het geschil, ongeveer zes weken geleden, bij Marriken Lukener
en hebben daar een uitspraak gedaan. Er werd beslist dat Jacob het erf weer terug zou nemen en
Dirick en zijn zoon van de huur zou ontslaan; het mud gerst dat Dirick beloofd had, zou gebruikt
worden voor het gelag. Dirick zou Jacob als betaling 3 h.p. geven en daarbij verviel het h.p. dat Diricks
zoon voor Jacob verdiend had. Beide partijen waren hiermee tevreden en het mud gerst werd
‘verdronken’, dat kostte Dirick 3 snaphanen.
Peter Poss is er ook bij geweest en getuigt dat het gebeurd is zoals vermeld. Maar dat de partijen wat
mopperden over de uitspraak.
Nr. 593

FOLIO:

154

DATUM:

28 januari 1528

-Tussen Arent Claesz en de erfgenamen van Henrick Leckerkerken.
Greete Jans getuigt dat zij wijlen Henrick Jacobsz een ‘scheepsdag’ schuldig was en dat Arent Claesz
haar wat geld ten achter was, dat zij wijlen Henrick voor de betaling van de scheepsdag 8 g.g. in
mindering heeft gebracht op het geld dat Henrick schuldig was aan Arent Claesz; de 8 gulden had
Arent Claesz aan getuige overgedragen vanwege de korting.
Nr. 594

FOLIO:

154

DATUM:

29 januari 1528

-Tussen Hessel Jansz en Gysbert Rotgarsz uit Wilsum en Johan Berentsz Schoemaecker.
Wolter Claesz, Evert van Hardenberch, Peter Henrixsz en Wyllem van Koeten getuigen dat zij in 1526
in Wilsum aanwezig zijn geweest bij Gysbert Rotgartsz, waar zij gehoord en gezien hebben dat Hessel
Janz en Gysbert Rotgartsz namens de stad Wilsum aan Johan Berentsz Schoemaecker een stuk land
van de stad verhuurden voor 50 g.g. te betalen met Pinksteren. Johan beloofde dit te betalen en
getuigen melden dat de stad Wilsum, die toen genoodzaakt was geld te genereren, de landerijen
voordelig verhuurde.
Nr. 595

FOLIO:

154v

DATUM:

29 januari 1528

-Tussen priester Hermen Zelle namens wijlen de pastoor van IJsselmuiden en Henrick Kuper.
Henrick Baers en Rembolt Kremer getuigen dat Johan Scepeler en Elart Kromme omstreeks
afgelopen Midwinter een moetsoen verdedigd hebben tussen priester Hermen Zelle, namens de
pastoor van IJsselmuiden, enerzijds en Henrick Kuper anderzijds over de landgang. Getuigen, die
toen evenals priester Hermen met de zaak te maken hadden, melden dat zij gehoord hebben dat
priester Hermen, vóórdat de zaak geregeld was, Henrick Kuper openlijk beloofde, ook in aanwezigheid
van de Raadsvrienden, dat hij de hoofdzaak wel wilde beloven, maar wat wijlen de pastoor toekwam,
daarmee wilde hij niets van doen hebben, dat stond er buiten.
Nr. 596

FOLIO:

154v

DATUM:
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-Tussen Roloff Alferdynck en Cleyn Wolterken.
Hermen Jansz, Goesen Holtzager en Peter Jacobsz getuigen dat zij omstreeks afgelopen St. Michael
aanwezig zijn geweest bij wijlen Thys Henrixsz, waar zij gehoord hebben dat Wolter Luytkensz van
Roloff Alferdynck 2½ last rogge kocht van een partij rogge uit Deventer die Roloff beheerde. Zij
stelden samen de voorwaarden op en omdat Wolter enige schuldbewijzen had uitstaan in Deventer bij
meerdere brouwers, zou Wolter naar Deventer gaan en als de eigenaar van de rogge genoegen nam
met de schuldbewijzen, zou het in orde zijn; als dit niet werd geaccepteerd, dan was Wolter degene
die moest betalen, de last voor 20 g.g.[ onduidelijk ] Hollandse valuta, of 21½ g.g. in onze valuta.
Beide partijen waren hiermee tevreden en Roloff ging naar Deventer. Er was nog geen wijnkoop
geweest, daarom zetten getuigen als zegslieden 25 gosselers in, maar daar was Wolter het niet mee
eens zo lang alles niet zeker was. Hermen Jansz bestelde de wijnkoop af en de volgende dag ontving
Wolter de rogge.
Nr. 597

FOLIO:

155

DATUM:

31 januari 1528

-Tussen Ulrick Henrixsz en Berent Claesz van het Eylant.
Henrick Brouwer, mr Henrick Huyrlinck, Peter Henrixsz en Berent Jansz getuigen dat zij op de avond
van St. Pontius aanwezig waren in de Hoevige Pater, waar ook Ulrick Henricksz en zijn meier Berent
Claesz waren die hun afrekeningen maakten van het erf op de Rudenhoep, waarbij bleek dat Berent
nog schuldig was aan Ulrick 20½ g.g.; zij maakten hiervoor een regeling: als Berent binnen acht
dagen goede borgen kon vinden voor dat bedrag, dan zou Ulrick hem voor een jaar 15 ph.g. lenen en
de rest zou Berent direct betalen. Hiermee waren beide partijen tevreden.
Nr. 598

FOLIO:

155v

DATUM:

31 januari 1528

-Tussen Henrick Wesseltsz en Jan Petersz en zijn maten.
Dirick Dirixsz getuigt dat hij ongeveer 7 of 8 weken geleden bij Jan is geweest en daar gezien heeft
dat Henrick Wesseltsz en Johan Petersz met andere mensen aan tafel zaten en onenigheid kregen
en dat Jan uit het huis werd gestuurd en Henrick binnen gehouden werd. Kort daarna zag Dirick dat
Jan weer binnen kwam: Jan en Henrick liepen elkaar tegemoet, Jan met een degen en Henrick met
een ‘opsteeker’. Jan sloeg hem met de degen zodat het gevest tegen zijn hoofd kwam en hij zelf de
degen liet vallen. Henrick werd daarna onder de voeten geslagen. Wie de ander gewond heeft, weet
getuige niet.
Jansz, de waard, getuigt dat hij een half uur nadat Henrick Wesseltsz gewond werd, thuis kwam en
daar hoorde dat Marten Jacobsz zei en er prat op ging dat hij voor Henrick een biertje of twee had
genoteerd; daarbij waren aanwezig Swarte Michiell en Symon ten Holte.
Goert Tengnagell heeft de degen opgeraapt, hij weet niet wie de verwonding heeft toegebracht.
Hermen van Voerst getuigt dat hij zag dat Henrick onder zijn voeten werd geslagen; hij kent de namen
van de daders niet, één heette Marten, en zij sloegen alsof ze aan het dorsen waren.
Nr. 599

FOLIO:

156

DATUM:

31 januari 1528

-Tussen Berent Claesz en Thys Hoelboem.
Peter Woltersz, Rotger Wyllemsz en Boucke Vriese getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden
op de Hagenbrug geweest zijn, waar Thys Hoelboem bij hen stond; zij hebben daar gezien dat
schipper Berent Claesz uit de Hagen kwam en toen hij op de brug was gekomen, trok Thys zijn mes
en zei tegen de schipper dat hij zich moest verdedigen, maar schipper Berent kon zijn mes niet
trekken, liep onder het mes van Thys door en pakte hem bij zijn haren en gooide hem omver. De twee
werden uit elkaar getrokken en niemand was gewond.
Schipper Godtschalck zag dat Thys zijn mes had getrokken en dat hij en schipper Berent elkaar in de
haren vlogen; hij heeft niet gezien dat er geslagen werd.
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Rotgar Wyllemsz getuigt dat hij naderhand zag dat Thys Hoelboem schipper Berent achtervolgde met
een getrokken mes en dat de schipper er onder door liep en toen hij Thys gevloerd had, zag getuige
geen slaan of verwondingen, zij hadden elkaar bij het hoofd vast.
Nr. 600

FOLIO:

156

DATUM:

3 februari 1528

-Tussen Thys Hoelboem en Berent Claesz.
Jan van Hasselt en Joest van Yserloe getuigen dat zij er ook bij waren op de Hagenbrug bij het
gevecht tussen Berent Claesz en Thys Hoelboem. Zij zagen dat Berent Claesz uit de Hagen kwam,
Thys stond op de brug en bij het naderen verplaatste Berent zijn mes en deed alsof hij wilde slaan.
Toen Thys dat zag trok hij zijn mes, Berent eveneens, zij sloegen elkaar en pakten elkaar bij het haar.
Getuigen hebben niet gezien dat zij elkaar met messen verwondden.
Jan van Hasselt meldt verder dat hij naderhand in de stad kwam en zag dat Thys bloedde aan zijn
hand; meer heeft hij niet gezien.
Hermen Scepeler getuigt dat hij op wacht stond tussen beide poorten en zag dat Berent Claesz
uitgebreid stond te praten bij de Hagenpoort; Thys Hoelboem kwam vanaf de Hagenbrug en toen
Berent Thys zag, trok hij zijn mes en ook Thys trok zijn mes en zij staken naar elkaar, maar raakten
elkaar niet. Het leek of Berent Thys verwachtte, want Berent had allang thuis moeten zijn.
Nr. 601

FOLIO:

156v

DATUM:

4 februari 1528

-Tussen Joachim Vleyshouwer en Jacob Lusenpels.
Jacob van Hardenberch, Gerryt Jacobsz en Burch Jans getuigen dat zij ongeveer veertien dagen voor
Midwinter bij Bartolt Vleyshouwer zijn geweest, waar toen ook Jacob Lusenpels en Joachim
Vleyshouwer waren. Getuige Gerryt speelde tegen Jacob Lusenpels en won al zijn geld. Daarna zette
Jacob zijn wambuis in, die Gerryt ook won. Jacob wilde zijn wambuis graag terug hebben, maar dat
wilde Gerryt niet als hij geen borg stelde. Joachim Vleyshouwer is op dringend verzoek van Jacob,
borg geworden voor een bedrag van 4 hoornsgulden, de waarde van de wambuis. Joachim gaf de
wambuis weer terug aan Jacob en de 4 gulden aan Gerryt; hierbij leende Joachim Jacob 1 snaphaan.
Nr. 602

FOLIO:

157

DATUM:

4 februari 1528

-Tussen Berent Jansz en [ niet ingevuld ].
Peter Claesz, Fie, de vrouw van Henrick Martensz en Jacob Jansz getuigen dat, in de laatste oorlog
toen Zwolle nog van Gelre was, boeven de goederen van de mensen van het Kampereiland hadden
geplunderd en dat hun paarden en andere beesten afgenomen en weggevoerd werden. De Eilanders
beklaagden zich bij de Raad en deze zei dat ze zelf de schuldigen moesten vervolgen en aanklagen.
Henrick Martensz kreeg een brief om het paard dat van hem afgenomen was in Waalwijk in te
vorderen en getuige Peter bracht Henrick , toen in Waalwijk, zelf de brief. Fie en Peter melden verder
dat Henrick in Waalwijk vier van de weggevoerde paarden ontdekte, twee van hem en twee van Claes
Velthuys, welke vier paarden hem door het gerecht van Waalwijk toegekend werden.
Jacob Jansz getuigt dat hij ook een paard, dat van hem afgenomen was, terug heeft gekregen van
iemand uit Genemuiden. Toen getuige gerechtelijke stappen wilde nemen, kreeg hij het paard direct
terug.
Nr. 603

FOLIO:

157v

DATUM:

8 februari 1528

-Tussen Henrick Kuper en de erfgenamen van de Visscherie.
Arent Heymensz, Claes Wyllemsz en Henrick Jacobsz getuigen dat zij veel jaren de drift voor de stad
hebben bevist en dat voor die tijd de drift verhuurd en gebruikt werd over de lengte van de stad, van
de ene kant tot aan de andere. Het is nu ongeveer 20 jaar geleden dat de stad de drift heeft
gescheiden en vastgesteld vanaf de brug stroomopwaarts tot aan het viswater van Nateers.
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Nr. 604

FOLIO:

157v

DATUM:

12 februari 1528

-Tussen Arent Claesz en Swarte Michiell.
Jacob Aertsz getuigt dat Arent Claesz Michiel Willemsz gerechtelijk aanspreekt als erfgenaam van
wijlen Henrick Leckerkercke voor een bedrag van 11 gulden. Michiell zegt dat wijlen Jan Claesz met
zijn boeier, waarin Henrick Leckerkercke een aandeel had, in het land van Holst in beslag was
genomen vanwege schulden die Arent Claesz had en daar lang moest blijven liggen, waardoor hij
grote schade opliep. Michiell was in diezelfde tijd bootsman op de boeier en verklaart dat vanwege het
beslag, de boeier geen dag langer bleef liggen of enige andere schade leed; zij deden niet anders dan
laden en lossen en zeilden direct weer weg en kwamen na drie weken weer thuis.
Griete, de weduwe van Jan Claesz getuigt dat zij vaak van haar overleden man gehoord heeft dat hij
vanwege het beslag geen schade leed, omdat hij met drie weken weer thuis was en zijn reis had
afgesloten. Wijlen Jan had de borg betaald die Arent Claesz hem naderhand terugbetaalde.
Nr. 605

FOLIO:

158

DATUM:

12 februari 1528

-Tussen Reyner Reynersz en Arent Verwer.
Henrick uit Dronten, Jan van Grafhorst, Frederick Bierbisscop getuigen dat zij omstreeks St. Michael
bij Frederick Bierbisscop zaten te drinken, waar ook Reyner Reynertsz en Arent Verwer waren; zij
hoorden dat Reyner en Arent woorden kregen over een handel die zij daarvoor gedaan hadden, wat
voor soort weten getuigen niet en zij hoorden dat Reyner vroeg wat hij hem nog zou geven voor de
handel met het rood Kamper gezegeld laken. Arent eiste 1½ gulden waar zij woorden over kregen,
omdat Reyner in eerste instantie niet meer dan een ½ gulden wilde geven. Tenslotte werden zij het
eens op 1 gulden en Reyner zou hem het laken leveren. Getuigen zagen dat Reyner 7
schreckenberger in zijn hand nam en die aan Arent wilde geven, die ze weigerde en spijt had van de
koop. Reyner zei dat al wilde hij ze nu niet ontvangen, hij ze de volgende dag zou geven en dat hij
daarna met zijn boeier weg zou gaan.
Nr. 606

FOLIO:

158v

DATUM:

12 februari 1528

-Tussen Geert Ruter en Johan Egbertsz Droochscherer.
Geert Hermensz en Henrick Pelser getuigen dat zij omstreeks St. Jacob in Mastenbroek zijn geweest
bij hun ossen in ‘s Heerenbroek, waar zij gehoord hebben dat Johan Sweertsz uit Zwolle, de zwager
van Ruter, Johan Egbertsz Droochscherer maande vanwege zijn schuld; om hoeveel het ging en
waarvan de schuld was, weten getuigen niet. Jan was het ermee eens dat hij gemaand werd en
erkende de schuld.
Nr. 607

FOLIO:

158v

DATUM:

12 februari 1528

Otto uten Cuinre, als soldaat liggend in Genemuiden onder Hans van Kalsz, heeft onder ede verklaard
dat hij met zijn maten, ongeveer acht dagen voor Midwinter, een buit van 26 Harderwijker lakens heeft
helpen maken in de buurt van Naarden; zijn aandeel in de buit, 4 Hardewijker lakens, heeft hij
verkocht aan Thys Hoelboem. De lakens moesten eerst bij de stadhouder van het Oversticht als
oorlogsbuit gemeld worden en ook dat hij de 9 Harderwijker lakens, die eveneens bij de stadhouder
gemeld zijn en waarvoor Janneke Opkes Thys Hoelboem heeft aangesproken, heeft helpen veroveren
op Nieuwjaarsavond; deze mogen niet op Thys Holboem verhaald worden, want de 4 lakens die Thys
Hoelboem van hem gekocht heeft, zijn niet van de 9 genoemd lakens afkomstig, maar van de 26
lakens die voor Kerstmis zijn verkregen.
Nr. 608

FOLIO:

159

DATUM:

-Van Anna, kastelein uit Steenwijk.
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Geert Jansz Tengnagell heeft onder ede verklaard dat hij wel 10 jaar lang in Steenwijk gewoond heeft
en daar gezworen stadswacht geweest is. Ongeveer drie jaar geleden heeft hij, namens de stad
Steenwijk en op bevel van Hermen Bruynsz, bij Anna Casteleyns 10 kwarten wijn gehaald, die hij naar
het huis van Hermen bracht; de wijn werd genoteerd op naam van Hermen Bruynsz vanwege de stad.
Nr. 609

FOLIO:

159

DATUM:

12 februari 1528

-Tussen Boldewijn Kystemaecker en Alyt Koolgrevensdr.
Lutgart de marktmeesteres getuigt dat zij ongeveer 10 of 12 dagen geleden gezien heeft dat de
dochter van Thys Koolgreven bij Boldewijn Kystemaecker kwam, waar de dochter van Thys een kind
in de opvang had. Ze ging tekeer tegen de vrouw van Boldewijn die ze slet en morsig wijf noemde. De
vrouw van Boldewijn zei alleen maar dat ze haar kind mee moest nemen en haar later maar moest
betalen. Een paar dagen later kwam de dochter van Thys weer bij Boldewijn en begon weer te kijven
en schold zijn vrouw weer uit; Boldewijn zei haar enkele malen dat ze het huis uit moest gaan, maar
Thys dochter bleef kijven. Toen Boldewijn zijn vrouw verdedigde, zei Thys dochter hem: “zwijg,
schele”. Boldewijn werd kwaad en sloeg haar met een lege biezen lade op het hoofd. Getuige meldt
dat toen zij het hoofd van Alyt bekeek, het niet bloedde en evenmin blauw of opgezet was.
Nyse Snoyse getuigt dat zij het hoofd ook heeft bekeken en zag dat het niet bloedde en ook niet
blauw was.
Geertken, de vrouw van Sybrant Wynters, getuigt zoals Nyse.
Jan Claesz, de zoon van Claes van Ensz, getuigt dat hij zag dat Thys Koolgrevens dochter het kind uit
de armen van Boldewijns vrouw nam en hoorde dat zij haar slet, hoer e.d. noemde. Dir was een dag
of drie voordat Boldewijn haar sloeg.
Nr. 610

FOLIO:

159v

DATUM:

12 februari 1528

-Van Hermen Raven en Hermen Kystemaecker.
Cornelys, de stalknecht van Barbara, getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden gezien heeft dat
Hermen Kystemaecker en Hermen Raven samen bij Barbara zaten te drinken en dat Hermen
Kystemaecker was opgestaan en weer wilde gaan zitten; dat beviel Hermen Raven niet, hij pakte een
kan en deed alsof hij hem naar Hermen wilde gooien en zei dat als hij kwam zitten dat hij hem zou
slaan en als hij dat niet wilde moest hij weggaan.
Eefde en Luytken, de dienstmaagden, getuigen hetzelfde.
Claes Wyllemsz en zijn zoon waren er ook en hebben niets gezien.
Johan van den Veen die eerder zijn eed aan de stad had gedaan, getuigt dat hij niet heeft gezien dat
Hermen Raven een mes had getrokken of met een kan wilde gooien.
Nr. 611

FOLIO:

160

DATUM:

12 februari 1528

-Tussen de soldaten en Andries Kussenwyrcker.
Hans Mysener getuigt dat jonge Jan Rijnvisch, Jacob Kystemaecker en Arent Touslager ongeveer een
maand geleden een gevangene hadden in het huis van Joachim Geertsz, die zijn rantsoen nog niet
had betaald. Hans is er bij geweest en heeft gehoord dat er nog 3 g.g. betaald moesten worden.
Andries Kussenmaecker stond borg voor 2 g.g. te betalen binnen veertien dagen en Joachim de
waard voor de derde gulden. Hierna kwam de gevangen vrij.
Nr. 612

FOLIO:

160

DATUM:

20 februari 1528

-Tussen Henrick Mouwartsz en Arent Leffersz.
Schipper Sywart Vriese en Peter van Antwerpen getuigen dat zij afgelopen winter omstreeks St.
Catheryne bij Johan Geertsz geweest zijn, waar Henrick Mouwartsz en Arent Leffertsz ook waren; zij
onderhandelden over een rijnschip dat Arent van Henrick wilde kopen. Zij werden het tenslotte eens
en Arent zou het schip kopen voor 230 ph.g. waarvan de 30 gulden direct betaald zouden worden en
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de rest daarna als lijfrente. Als Henrick eerder zou sterven, dan zou Arent van de 200 gulden niets
geven. Hiermee waren beiden tevreden.
Na enige dagen kwamen zij weer bij elkaar in de Marienborch en Arent klaagde dat hij bekocht was.
Henrick zei dat hij hem in dat geval 25 ph.g. moest geven tot Pasen, die hij daarna dubbel terug zou
krijgen. Arent zei dat hij geen geld had, waarop Henrick antwoordde dat hij zich aan de afspraak hield.
Nr. 613

FOLIO:

160v

DATUM:

20 februari 1528

-Van Jan Brouwer die ‘Gelre’ geroepen zou hebben.
Dirixken de waardin getuigt dat zij niet gehoord heeft dat Jan Brouwer ‘Gelre’ geroepen zou hebben,
omdat het vol was en er gezongen werd “Christus is op verstande, de hartoch is in de lande, des
wyllen wij allemaal vroe zijn, de hartoch zal onze troost zijn”. Jan Ballenmaecker irriteerde zich aan
het zingen, hief zijn vuist om Jan Brouwer te slaan, maar deed het niet.
Jan Dirixsz getuigt hetzelfde, behalve dat hij Jan Brouwer het liedje niet uit hoorde zingen, hij hoorde
alleen de eerste paar regels.
Hier waren twee knechten van Dirixken bij, ene Cloppenborch en Dirick van Nymwegen.
Nr. 614

FOLIO:

160v

DATUM:

20 februari 1528

-Tussen Geert Brouwer en Geertruydt, de vrouw van Dirick Brouwer.
Johan, de knecht van Louwe Brouwers, getuigt dat hij, toen bisschop Philips hier lag, woonde bij Dirick
Brouwer. Omdat Dirick op een gegeven ogenblik geen bier meer had, heeft Geertruydt, de vrouw van
Dirick, Johan gestuurd naar Geert Brouwer om te vragen of hij haar een halve last bier wilde sturen
voor de heren. Geert wilde voor de heren niets sturen, maar wel voor Geertruydt. Zij was daar blij
mee en stuurde getuige Jan met de dragers naar Geert Brouwer en liet het bier halen, bestemd voor
de oorlogsschepen.
Nr. 615

FOLIO:

161

DATUM:

27 februari 1528

Gese, de dienstmaagd van Johan Rijnvisch, getuigt onder ede dat zij bij wijlen Johan Rijnvisch
gewoond en gewerkt heeft gedurende 8 jaar, waarvoor zij het volgende zou moeten ontvangen: voor
de eerste 4½ jaar per jaar 8 courante ponden en voor de volgende 3 jaar per jaar 9 pond, of 15½ ph.g.
Verder heeft zij nog recht op 4 paar schoenen en 16 el kledingstof, het paar schoenen van 4 stuiver
Brabants en elke el stof van 2½ stuiver Brabants; hiervan zijn betaald 6 courante ponden en 6 stuiver,
er resteert nog van schoenen en stof 16 stuiver Brabants, zodat zij nog tegoed heeft 16 ph.g. en 3½
stuiver Brabants, m.u.v. de gerechtskosten.
Bette, de weduwe van Johan Rijnvisch, getuigt, zo nodig onder ede, dat de dienstmaagd lang bij hen
gewoond heeft en dat zij dikwijls heeft gehoord dat de dienstmaagd wijlen Johan maande voor haar
loon en dat deze haar vriendelijk toesprak. Zij heeft nooit gezien of gehoord dat de dienstmaagd iets
van haar loon heeft ontvangen.
Nr. 616

FOLIO:

161 en v

DATUM:

27 februari 1528

-Van Henrick van den Hoeve.
Jan Toerinck getuigt dat hij, toen Boldewijn Kystemaecker Alyt, de dochter van Thys Greven, geslagen
had, bij Henrick van den Hoeve voorbij kwam en staande voor de deur van de bakkerij, hoorde hij dat
Henrick zo kwaad was dat getuige Jan niet wist wat hij doen moest; hij probeerde hem naar huis te
krijgen. Hij heeft niet gezien dat Henrick iemand sloeg of duwde of zijn mes had getrokken.
Adriaen(v), de vrouw van Jan van Campen, getuigt dat zij ook, toen Boldewijn Kystemaecker Alyt
Thysdochter sloeg, bij Boldewijn kwam om voor het kind een ander adres te zoeken. Zij hoorde dat
Alyt bij het binnenkomen zei dat ze niet naar binnen wilde gaan omdat Boldewijn gedreigd had haar
een blauw oog te slaan, waarop Boldewijn zei dat hij dat best nog wilde doen. Hierover ontstonden
woorden en Boldewijn sloeg Alyt met de biezen lade op het hoofd zodat zij viel. Henrick van den
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Hoeve, die er ook was, werd kwaad op Boldewijn omdat hij Alyt sloeg, hij vroeg twee of drie maal aan
Alyt die op de grond lag, hoe het met haar was. Hij ging naar Boldewijn, maar getuige hield hem
tegen, zodat hij niets kon doen. Bij de eedaflegging getuigt zij dat zij niet gezien heeft dat Henrick
Boldewijn schopte of met zijn mes bedreigde en dat zij Henrick naar buiten duwde en dat zij hoorde
toen hij buiten was, dat hij haar uitschold; verder heeft zij niets gezien of gehoord.
Nr. 617

FOLIO:

162

DATUM:

27 februari 1528

-Tussen Johan Hermensz en Wolter Tymensz.
Thonys Dirixsz, Engbert Bartoltsz, Warner Berentsz en Goert Dirixsz getuigen dat zij ongeveer een
half jaar geleden bij Joachim Geertsz zijn geweest, boven de poort, waar toen ook Johan Hermensz
Vulre, Tymen Tymensz en Wolter Tymensz waren; zij hebben daar gehoord dat Johan Hermensz
beloofde aan Tymen Tymensz om hem het vak van voller te leren en omdat Johan Henrixsz, de
meester, zekerheid over de betaling van het leergeld wilde hebben, heeft Wolter Tymensz beloofd dat
Johan Henrixsz de voorwaarden met de knecht moest maken, dan zou hij betalen alsof het zijn schuld
betrof.
Nr. 618

FOLIO:

162

DATUM:

2 maart 1528

-Tussen Jan Claesz en jonge Jan Evertsz.
Johan Thonysz en Peter Evertsz zijn voor het gerecht verschenen en hebben een papier overlegd met
de koopcedule van een stuk land te Baarle, tussen Jan Claesz en jonge Jan Evertsz waarop een
bepaalde lijfrente zou worden gevestigd. De tekst van de overeenkomst is ondertekend door getuigen
en luidt als volgt.
Koopcedule.
Johan Evertsz heeft verkocht aan Jan Claesz tien dagmaten land gelegen te Baarle voor 12 g.g. per
jaar, gevestigd op het leven van Johan Evertsz, Bartolt Evertsz en hun zuster. Johan Claesz heeft
voor 1 g.g. veertien dagen bedenktijd, Johan Evertsz niet. Hij zal Johan Claesz het land overdragen
zodra deze dat wil. Het land zal vrij zijn van alle verplichtingen en het brengt 6 g.g. en 2 keizersgulden
op per jaar; verder zal Johan Claesz en zijn erfgenamen het land, na het overlijden van Johan, Bartolt
en hun zuster Evertsz, vrij bezitten zonder pacht en rente.
Gedaan in 1527, 1 maart in aanwezigheid van Wyllem Louwe, Jacob Hoff, Johan Thonysz, Doeve
Sticker [ alias dove Claes ], Peter Evertsz en Wyllem van der Scheer.
Nr. 619

FOLIO:

162v

DATUM:

2 maart 1528

-Tussen Janna, de weduwe Droochscheer en de dochters van Robbert Corffmakers.
Janna Vette, Alyt Backers en Lutgert Wonders getuigen dat het in de vasten vijf jaar geleden is dat de
twee dochters van wijlen Jan Droochscheer onenigheid hadden met de twee dochters van Robbert
Corffmaker. Een van de dochters van Jan trok een van de dochters van Robbert de hoycke van het
hoofd, die zij behield en niet wilde teruggeven. Getuigen melden verder dat zij de andere dag zagen
dat de hoycke voor het venster van Robbert hing met een bosje stro erop gebonden zodat het leek
alsof hij te koop was. Later zagen zij dat de hoycke vanuit Robberts huis opgehangen werd aan het
St. Franciscus beeld tegenover hun huis, en vol Bourgondische kruizen was gesneden en vol gaten
zat; waar de hoycke gebleven is, weten zij niet.
Berent Backer getuigt dat de zoon van Robbert Corffmaker de hoycke van de dochter van Jan
Droochscheer bij hem bracht en hem daar wilde laten liggen; getuige Berent wilde dat niet toestaan.
De zoon van Robbert nam dus de hoycke weer mee en getuige meldt verder dat hij enkele dagen later
de hoycke voor de deur van Robbert zag hangen en daarna aan St. Franciscus. Waar de hoycke
gebleven is, weet hij niet.
Anna Dircksdr int Paradys getuigt dat zij ’s anderendaags, toen de hoycke van Jan Droochscheers
dochter bij Robbert Corffmaker was, de hoycke op verzoek van Robbert naar de oliemolen gebracht

127

RAK inv.nr. 11
heeft, waar Jan toen woonde, en de hoycke daar liet liggen. Wat er daarna met de hoycke gebeurd is,
weet zij niet.
Nr. 620

FOLIO:

163

DATUM:

18 maart 1528

Femme van Groningen getuigt dat ongeveer veertien dagen geleden Lutgers Wonders tegen haar zei
na haar getuigenis, dat ze van de hoycke niets wist en evenmin iets van de Bourgondische kruizen,
omdat ze niet thuis was toen de verschillende dochters problemen met elkaar hadden. Zij kwam pas
de volgende dag thuis en zag toen dat de hoycke aan St. Franciscus hing. Verder zei ze nog dat ze
min of meer gedwongen was te getuigen.
Nr. 621

FOLIO:

163v

DATUM:

19 maart 1528

-Tussen Claes Albertsz en Ave Alberts.
Hermen Henrixsz, Jan Gysbertsz, Peter Jansz en Dubbelt Lubbertsz getuigen dat zij afgelopen zomer
ongeveer een maand voor St. Jan in Deventer geweest zijn in de Christoffer, waar Ave, de weduwe
van Albert Albertsz met Claes Albertsz namens de erfgenamen overleg hadden om het koggeschip
dat wijlen Albert altijd voer, te kopen. Beide partijen stelden de getuigen aan als zegslieden bij de
onderhandelingen, waarbij vastgesteld moest worden voor welk bedrag de weduwe hun aandeel zou
kopen. Er werd beslist dat zij de erfgenamen van Albert Albertsz 100 koopmansgulden zou betalen:
de helft met St Jan 1527, 25 gulden in 1528 en de laatste 25 gulden in 1529. Hiermee waren beide
partijen tevreden. De weduwe heeft het schip, dat toen in Deventer lag, in ontvangst genomen en door
de bemanning naar Kampen laten varen.
Nr. 622

FOLIO:

164

DATUM:

19 maart 1528

-Van wijlen Peter van Franicker.
Hanske van Bruessell, Engbert van Amsterdam, Henrick van Franicker , Arent Leyendecker en
Borgert Voss getuigen dat zij samen met wijlen Peter van Franicker gelegen hebben onder het vaan
van Wyllem Schenck en dat wijlen Peter voor de Koeborg geschoten werd en in de storm gewond
raakte, maar dat zij bij hem geweest zijn in het huis van Nenne Rode, acht dagen geleden. Voordat
Peter stierf en hij nog geheel aanspreekbaar was, hebben zij daar gehoord dat Peter daar zijn laatste
wil uitsprak en zijn testament maakte in aanwezigheid van getuigen, n.l. dat Fye, zijn vrouw, alles wat
hij achterliet zou krijgen, maar dat zij moest toestaan dat hij zijn kerkenrecht zou doen.
Nenne Rode getuigt hetzelfde.
Nr. 623

FOLIO:

164

DATUM:

19 maart 1528

-Cornelys Dirixsz van Egmond.
Cornelys Dirixsz van Egmond heeft onder ede verklaard dat hij in het begin van de vasten met een
schip vol goederen door veel soldaten, die van Ameland kwamen, met schip en al naar de Kuinre
werd gebracht en door de stadhouder van de heer van Utrecht wegens smaad werd aangehouden. Bij
genoemde soldaten waren een zekere Roeloff, Jacob Pyper, Hanske van Eden, een zekere Henrick,
Dirick sonder Gelt, Claes van de Bilt en zij hebben, buiten medeweten van de stadhouder, uit het
schip 17 vaten haring genomen met een waarde van 42 gulden, nog een vat met noten van 5 schilling
per vat, een half vat spek dat 4 koopmansgulden waard was en verder nog zijn tas met 1 pond aan
groot geld. Cornelys heeft gezworen dat hij de goederen in Wieringen heeft ingeladen en verder
nergens anders is geweest.
Nr. 624

FOLIO:

164v

DATUM:

-Van schipper Wolbert van Hasselt.
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Johan Wachter en Thys van Heell, onze burgers, getuigen dat zij schipper Wolbert van Hasselt goed
kennen evenals zijn bezigheden en zij zeggen dat toen Hasselt verleden jaar door de Geldersen werd
ingenomen, schipper Wolbert met een schip geladen met hout in Holland was en kort daarna met zijn
schip weer uit Holland in Kampen kwam. Toen hij met Jan in de herberg zat en hoorde dat Hasselt
door de Geldersen was ingenomen, wilde hij niet naar Hasselt gaan zolang de situatie niet
veranderde. Hoewel de Geldersen toestonden dat de burgers van Hasselt hun goederen naar
onpartijdige plaatsen brachten, heeft schipper Volcker [ bedoeld wordt: Wolbert ] zijn goederen uit
Hasselt laten halen en trok naar Holland, waar hij nog steeds woont. In de periode dat Hasselt
ingenomen was, is hij daar niet meer geweest.
Nr. 625

FOLIO:

164v

DATUM:

30 maart 1528

-Van Tymen van den Veen Evertsz.
Johan Zuyre, Berent van Reess en Jan Rijnvisch getuigen dat zij op Vastenavond ’s avonds in de
Wijnkelder zaten te drinken, waar ook Tymen van den Veen Evertsz bij was; zij hebben daar gezien
en gehoord dat Reyner van Delden, liggend onder het vaandel van Koert Penningen, aan de tafel
kwam zitten en met Tymen een “mommenkans” wilde houden, wat hij ook deed. Beiden zetten 1
snaphaan in en speelden om een ½ snaphaan, Tymen won de ene helft en de snaphaan van Reyner
bleef staan. Zij wierpen weer de dobbelsteen, Tymen gooide 9 punten en Reyner 2 punten enz.
Reyner wilde wat drinken en Tymen liet een mengele wijn komen en schonk hem in. Toen hij
gedronken had, pakte Reyner de ene snaphaan en Tymen zei dat hij dat niet moest doen, omdat de
helft van hem was. Tymen zat op de bank aan tafel en Reyner stond terzijde achter hem. Reyner werd
enigszins kwaad en zei dat hij soldaat was, trok zijn mes en stak Tymen van achteren en veroorzaakte
drie grote wonden. Het zou erger geworden zijn, als hij niet was tegengehouden. Tymen kon zijn mes
niet trekken want hij zat aan tafel.
Mr Volcker van Urk was ook in de Wijnkelder en zag dat Reyner van Delden Tymen, zittend aan tafel,
van achteren aanviel alsof hij een rund slachtte, Tymen kon zijn mes niet trekken en mr Volcker
hoorde na afloop dat Tymen zei dat het wel genoeg was.
Nr. 626

FOLIO:

165

DATUM:

3 april 1528

Jacob Hoppenbrouwer, onze raadsvriend, getuigt dat hij als gevolmachtigde van zijn vrouws nicht, jfr
Janne Voirns, dochter van onze burgeres, in 1526 in Meppel is geweest samen met de meier van
joffer Johanna, genaamd Johan ten Hoeve uit Drenthe; omdat de meier jfr Janne pacht schuldig was
heeft Jacob als gevolmachtigde met hem een afspraak gemaakt, te weten dat de meier Jacob zou
betalen in 1527 8 mud rogge, in 1528 6 mud rogge en 1529 ook 6 mud rogge, Meppeler maat, te
betalen met St. Maarten; dit werd in Meppel t.o.v. magere Heyne, de schout, afgesproken, die
beweerde dat Jacob de pacht aan hem verkocht en dat hij daarvoor beloofde turf te leveren.
Jacob meldt bij zijn eedaflegging dat dit niet waar is en dat de pacht niemand anders dan joffer
Johanna toebehoort en dat niemand heeft voorgesteld aan de schout de rogge te verkopen.
Nr. 627

FOLIO:

165v

DATUM:

3 april 1528

-De certificatie van Pilgrim Schomaeckers zoon.
Burgemeester, Schepenen en Raden maken hierbij bekend dat Johannes Pilgrimszoon, toner van de
brief, en onze burger, de echte zoon van Pilgrim Jansz is en hier de school in de OLV kerk beheert en
volgens ons goed van naam en faam is. Voor ons zijn verschenen Albert ten Toerne, Gerbrant Jansz
en Jan Duynkerkcke, priester en vicaris en Peter Vette, officiaal in de St. Nicolaas kerk, die hebben
gezegd dat Johannes wel degelijk vicaris is van de vicarie van het St. Loijs altaar in de St. Nicolaas
kerk en als zodanig door de gewone burger en ook door de priesters wordt erkend; dit wordt ook met
documenten gestaafd, waaruit blijkt hoe dit is gekomen.
Zij melden ook dat niemand Johannes ervan verdenkt de vicarie ten eigen bate te beheren; zij weten
ook dat priester Evert van Hattem bij leven vicaris was van St. Loijs en daar de dienst deed zodat het
ook als vicarie beschouwd werd zoals de andere vicarieën en de priester jaarlijks 51 h.p. ontvangt.
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Nr. 628

FOLIO:

166

DATUM:

8 april 1528

-Tussen Arent Somerdijck en Jacob Joestsz Lusepels.
Dirck Arentsz, knecht in de Wijnkelder, getuigt dat hij een dag of twee voor Palmzondag bij Alyt Muller
is geweest, de weduwe van Joest Muller, waar behalve Alyt ook haar zoon Jacob met Arent
Somerdijck en Anne Lijffers, zijn vrouw, waren; deze partijen hadden woorden met elkaar over
linnendoek, waarvan Alyt zei dat ze 2 el kwijt was. Jacob haar zoon beweerde luid en duidelijk, dat
Arent die stof had gestolen.
Claes Jansz Potschuver getuigt dat hij er bij geweest is en dat hij gehoord heeft dat genoemde
partijen onenigheid hadden over linnendoek en dat Jacob Joestsz tegen zijn moeder Alyt zei dat ze
zich bij de burgemeester moest melden en zeggen dat Arent een dief is.
N.B: Claes Wyllemsz en Henrick Claesz hebben deze onenigheid begeleid zodat Jacob Joestsz niet
blij is met deze woorden.
[ akte is doorgehaald ]
Nr. 629

FOLIO:

166

DATUM:

26 augustus 1528 (?)

Steven de stadsdienaar getuigt dat een tijd geleden Arent Somerdijck bij hem kwam en wilde dat hij
met hem meeging naar Jacob Joestsz om bij hem beslag te leggen, omdat Jacob hem voor dief had
uitgemaakt. Hij is met Arent naar het huis van Jacob gegaan, deze stond in de deuropening en toen
Steven hem ‘gepand’ had zei Jacob dat Steven hen beiden in de Wiltvanck moest zetten omdat Arent
linnendoek van zijn moeder had gestolen. Jacob stond half in huis, half op de dorpel, trok zijn degen,
maar Arent pakte hem bij de arm zodat hij niet kon steken.
[ akte is doorgehaald ]
Nr. 630

FOLIO:

166v

DATUM:

16 april 1528

Wolter van Voerst, kapelaan in de OLV kerk, getuigt dat hij, toen de Geldersen nog in de Koeborch te
Wilsum lagen, op het Kampereiland is geweest bij wijlen Gerryt Wyllemsz en heeft daar het testament
van Gerryt genoteerd, zoals in de navolgende cedule staat. Hij verklaart dat alles naar waarheid is
beschreven.
Testament.
Gerryt Wyllemsz geeft aan Mechtelt zijn vrouw 5 pond per jaar waar zij vrij over kan beschikken,
gevestigd op de Schulenborch; verder geeft hij haar 1 morgen land in Friesland (?), twee van zijn
beste paarden en twee van de beste koeien. Wat de kinderen van Mechtelt betreft, krijgen de twee
zoons elk een veulen, niet de beste en niet de slechtste, en de drie meisjes elk een koe die nu moet
kalven. De OLV kerk krijgt 1 g.g. en de OLV memorie 2 g.g. De armen 2 mud gerst, de Cellebroeders
1 mud gerst, de Cellezusters 1 mud gerst, priester Wolter 1 g.g., de koster 1 oord.
Lubbert Tymen is hem nog 10 koopmansgulden schuldig, Johan van der Vecht 15 ph.g. Hij is zelf
schuldig aan Otto Stegeman een ½ last haver, hun drie dienstmaagden elk 20 g.g. , de knechten zijn
bijna geheel betaald. Helsen Backer is hem schuldig 5½ ph.g. en hij is Otto Stegeman van pacht
schuldig 13 of 14 gulden, Geert domme Byers is hem schuldig 4 g.g. en 1 mud gerst.
Getuige Wolter van Voerst heeft alles zo opgeschreven in aanwezigheid van Wenemer Jansz, Rotger
Jansz, de broer van wijlen Geert Wyllemsz en veel anderen mannen en vrouwen.
Dirick Claesz en Lubbert Claesz getuigen dat zij er bij zijn geweest toen wijlen Geert Wyllemsz zijn
testament maakte en zij hebben gehoord dat wijlen Geert alles begreep wat er gezegd en geschreven
werd. Zij herinneren zich niet dat er sprake is geweest van erfelijke of eeuwigdurende schenkingen.
Nr. 631

FOLIO:

167

DATUM:

21 april 1528

-Van de vrouw van Jacob inde Peerdentoerne en Gyse de wachter en zijn vrouw.
Dirick Geertsz, wachter en Claes Poortensluyter getuigen dat zij vóór Pasen boven de poort geweest
zijn bij de hooimijt, waar zij gehoord hebben dat Anna, de vrouw van Jacob inde Peerdetoerne, graag
naar Gelderland wilde gaan, maar dat Gyse de wachter haar er niet uit wilde laten. Anna en Gyse en
diens vrouw kregen hier woorden over en scholden elkaar over en weer uit; meer weten zij niet en
Dirick zag ook dat Anna drek van de straat nam, maar zij gooide er niet mee.
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Nr. 632

FOLIO:

167v

DATUM:

21 april 1528

-Van Johan Stoeldreyer.
Rorick van Roerloe en Henrick Albertsz, wachters, getuigen dat ongeveer vier weken geleden Johan
Stoeldreyer ook op wacht stond en kreeg zijn ‘houtje´ zodat hij wist naar welke toren hij moest gaan;
hij gooide het op de grond en zei: ”wie het hebben wil, die pakt het.” Een ander nam zijn plaats in, hij
wilde niet zelf naar de toren gaan.
Wyllem Schulte getuigt hetzelfde, dat hij zag dat Jan het ´houtje´ weggooide en zei wat vermeld staat.
Hij weet niet of Jan wacht liep of iemand anders.
Nr. 633

FOLIO:

167v

DATUM:

23 april 1528

-Tussen Henrick van Utrecht en Hermen Henrixsz van Enss.
Zwarte Claes en Evert van Dulman getuigen dat zij onlangs in de week voor Pasen aanwezig zijn
geweest bij Lange Tymen en gehoord hebben dat Henrick van Utrecht en Hermen Henrixsz woorden
met elkaar hadden over een handschrift dat Hermen aan Henrick had verkocht; Henrick had een zeker
bedrag betaald aan Barber inde Stall, maar Hermen wilde wel dat er een borg werd aangesteld. Zij
hoorden verder dat Henrick tegen Hermen zei dat hij wel over betaling kon praten, maar dat hij nog
niet wist of het handschrift wel in orde was. Hermen zei dat als het handschrift niet in orde was, dat hij
daar zelf borg voor stond. Getuigen melden dat zij later aanwezig zijn geweest en gehoord hebben dat
Henrick tegen Hermen zei dat hij niets te verliezen had als hij contant geld gaf op basis van de oude
afspraak. Zij werden het eens, Henrick zou contant betalen en verloor 1 pond groot op het handschrift,
maar hij stond in voor het geld.
Nr. 634

FOLIO:

168

DATUM:

23 april 1528

-Van Wyllem Vaeltken.
Aerent Geerloff getuigt dat Wyllem Vaeltken en hij voor de afgelopen hooitijd woorden hadden over
het hooi. Ze noemden elkaar ‘leugenaar’, maar Wyllem heeft hem niet gestoken of geslagen of een
ander wapen ter hand genomen, voor zover hij weet of gezien heeft. Het gebeurde voor de
Boedelstoren.
Nr. 635

FOLIO:

168

DATUM:

23 april 1528

-Van Symon Strykers zoon.
Servaes Witte getuigt dat voor afgelopen hooitijd Symon Hermensz en zijn zoon hem tegemoet
kwamen bij het huis van Louwe, en vroegen of de Hagenpoort gesloten was. Servaes zei dat het zo
was en dat zonder toestemming van de burgemeester hij ook niet open zou gaan; de zoon van Symon
begon toen te vloeken en te tieren en schold Servaes uit. Symon zei niets.
Nr. 636

FOLIO:

168

DATUM:

23 april 1528

-Van Dirick Montken.
Joachim Geertsz getuigt dat veertien dagen voor Vastenavond twee soldaten bij hem zaten te drinken
en dat Dirick Montken zat er bij; zij kregen onenigheid en pakten elkaar vast. Joachim de waard ging
tussen hen in staan en wilde hen van elkaar scheiden, maar daarbij werd zijn hand bijna geheel
afgesneden. Bij zijn eedaflegging zegt Joachim dat hij niet weet wie het gedaan heeft, hij dacht Dirick
Montken, maar weet het niet zeker.
Nr. 637

FOLIO:

168v

DATUM:

23 april 1528

-Van Henrick van Mullem.
Wyllem van Hengelen getuigt dat hij niet van Henrick van Mullem maar van mr Goesen van Hattem
gehoord heeft wat Henrick gezegd zou hebben, n.l. dat het hier met sommigen van de Raad niet zou
deugen of dat de Keulse dans hier op straat zou komen, of iets dergelijks.
Nr. 638

FOLIO:

168v

DATUM:
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-Tussen Coert, zoon van de vrouw van Evert van Dulman, glazenmakers knecht en mr Johan,
glazenmaker.
Jacob de Maeler en schipper Hermen Petersz getuigen dat mr Johan de glazenmaker, namens zijn
zoon Peter, onenigheid had met Coert, de zoon van Evert van Dulmans vrouw, glazenmakers knecht
die toen in dienst was bij Peter, de zoon van mr Johan, omdat deze i.v.m. de oorlog hem niet zolang
werk gaf als was beloofd en hem kwijt wilde. Door toedoen van getuigen, heeft mr Johan Coert
aangeboden hem in contact te brengen met een meester in Amsterdam, waar Coert per maand zou
verdienen wat hem hier beloofd was: kreeg hij meer, dan was dat voor hem, kreeg hij minder, dan zou
mr Johan de rest bijpassen, zo lang als de dienst bij Peter hem was beloofd. Hij zou een maand voor
zich zelf mogen werken voor eigen winst of verlies; Coert was hier tevreden mee.
Nr. 639

FOLIO:

169

DATUM:

22 april 1528

-Van Henrick van Mullem.
Geert Gysbertsz, priester, getuigt zo nodig onder ede dat, kort nadat de soldaten van Genemuiden
onze burgers voor de brug hadden gevangen, hij hoorde dat Henrick van Mullem, staande op de
steiger bij de Visbank, openlijk zei tegen de mensen die daar stonden, dat zij verkocht en verraden
werden en dat het tijd werd dat de Keulse plaag hier kwam, eerder kwam het niet in orde.
Nr. 640

FOLIO:

169

DATUM:

22 april 1528

-Van joffer Nyse van Wylsem.
Geese, de weduwe van Claes ten Toerne, getuigt dat zij in het land van Vollenhoven een erf heeft
liggen, waar joffer Nyse van Wylsem 5 g.g per jaar van ontvangt. Zij meldt dat afgelopen winter en ook
in de vasten, zij bij de meier van het erf is geweest en dat deze zei dat er een vrouw was gestuurd
door degene die recht had op de rente, om de rente te innen en dat hij die vrouw ook nog een koe en
twee varkens had gegeven.
Nr. 641

FOLIO:

169

DATUM:

22 april 1528

Tymen van Ensz getuigt dat hij op de avond voor Palmzondag in de Gulden Arent is geweest bij
Barbara, waar Hermen Henrixsz en een schipper uit Amsterdam, Henrick van Utrecht, ook waren en
woorden met elkaar kregen over een document dat de schipper uit Amsterdam van Hermen gekocht
had en waarin vermeld stond dat Barbara op een bepaalde datum een geldbedrag zou betalen. En
omdat Barbara niet betaalde of niet wilde betalen, vroeg de schipper tenslotte aan Hermen wat hij
wilde geven op de schuld; zij kwamen 1 pond groot Hollands overeen te betalen op Palmzondag, om
7 of 8 uur, Hermen had het geld in zijn mouw. Zij schudden elkaar de hand en de schipper uit
Amsterdam zei dat hij nu zijn teergeld had verdiend.
Nr. 642

FOLIO:

169v

DATUM:

31 maart 1528

-Van de weduwe van Cornelys Joestsz en priester Johan Ransouw over de moetsoen.
Schipper Wyllem Hermensz, Henrick van Mulhem, schipper Engbert van Hardenberch, Roelof
Alferdinck, Wybrant Woltersz en schipper Pouwel van Munster hebben getuigd dat zij op 27 februari
een moetsoen hebben verdedigd en een oordeel hebben uitgesproken in de kwestie tussen Herman
Dircksz en Michiell Roubroeck, als gevolmachtigde procurator van priester Johan Ransouw, ridder en
Wulff Grysen, burgemeester van Itzehoe en anderzijds Alyt, de weduwe van Cornelys Joesten, alles
volgens de moetsoenbrief. Verder getuigen zij dat Herman Dircksz en Michiell Roubroeck hen drieën
namens volmachtgever en de andere moetsoenslui de vrije hand hebben gegeven om de kwestie van
de weduwe op te lossen.
Nr. 643

FOLIO:

170

DATUM:

29 april 1528

-Van Kasp van Essen.
Geert Joncker, koster van de OLV kerk, getuigt dat hij in de afgelopen passieweek voor Pasen als
koster met de kapelaan bij wijlen Kasp van Essen is geweest, waar hij ziek lag, buiten Kampen op de
Steendijk, om hem zijn sacramenten toe te dienen. Toen de kapelaan hem vroeg wat voor ziekte hij
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had of wat voor verwondingen, antwoordde hij dat hij een ziekte onder de leden had. Geert meldt
verder dat de twee mensen bij wie wijlen Kasp in huis was en hem verzorgden, ook ziek werden en
stierven; Kasp ging naar het Geertruyden gasthuis waar hij is overleden.
Armgart, de moeder van het St. Geertruyden Gasthuis, getuigt dat wijlen Kasp niet ziek was door
verwondingen maar dat hij klaagde over pijn onder zijn hart en in zijn zijde, dat hij een ziekte onder de
leden had. Armgart zegt dat het de nieuwe borstziekte was waaraan hij overleed.
Nr. 644

FOLIO:

170

DATUM:

29 april 1528

Aelt Lubbertsz en Rotgar Wyllemsz getuigen dat zij omstreeks Midwinter bij Johan Wolffsz zijn
geweest, waar ook Jacob Uterwijck was en Jacob en Johan Wolffsz kregen woorden over een
bepaalde dijk, die Jacob namens Jan gemaakt had. Uiteindelijk vroegen de twee partijen de getuigen
om hulp en deze hebben een uitspraak gedaan: Johan Wolfsz zou Jacob 3 ph.g. geven of 2½ ph.g. en
een half mud rogge; Johan zou hiervan direct 1 gulden en een half mud rogge betalen en de 1½ ph.g.
daarna met Pinksteren, zodat met St. Jan alles betaald was. Hiermee was alles geregeld. Indien Jan
Wolffsz hem nog meer dijken liet maken, dan was dat mogelijk.
Nr. 645

FOLIO:

170v

DATUM:

2 mei 1528

-Van Henrick van Mullem.
Mr Godtschalck getuigt dat op de dag dat de soldaten uit Genemuiden onze burgers op de brug
aanhielden en men dacht dat het Geldersen waren, dat hij hier voor de trap van het Schepenhuis
hoorde dat Henrick van Mullem, die daar was, sprak tegen het volk dat tekeer ging vanwege de
gevangenneming en o.a. zei dat ze verraden waren en dat men hen allemaal onzin had verkocht.
Nr. 646

FOLIO:

170v

DATUM:

2 mei 1528

-Tussen koopman Ulrick en Hermen Jansz.
Jacob van Graaff getuigt dat hij zag en hoorde ongeveer acht dagen geleden dat koopman Ulrick en
Hermen Jansz samen woorden hadden en dat zij elkaar aanvielen. Koopman Ulrick had zijn mes
getrokken maar stak er niet mee. Jacob haalde de twee uit elkaar.
Geert Jansz, schroer, getuigt hetzelfde.
Frerick Theuwesz heeft niets gezien of gehoord.
Jan opter Leyge weet ook nergens van.
Nr. 647

FOLIO:

170v

DATUM:

4 mei 1528

-Tussen de pastoor of vice-cureit van IJsselmuiden en Henrick Kuper.
Hermen Zelle en Wenemer Kuynretorff, priesters, getuigen, eventueel onder ede, dat zij in 1527 op St.
Tymotheus aanwezig waren in de Marienborch, waar de Luytken, de pastoor van IJsselmuiden en
Henrick Kuper ook waren. Deze onderhandelden over de landgang en het lindenpad van de wedeme
die Henrick Kuper van de pastoor wilde huren. Getuigen hebben gehoord dat zij het met elkaar eens
werden en afspraken dat Henrick de pastoor voor de landgang en het lindenpad voor een jaar lang
zou geven 18 g.g. en een goede, grote zalm, de dienstmaagd 1 hoornsgulden; dan zou de vice-cureit
de landgang in het vervolg zoveel mogelijk met recht beschermen. Hier werd de wijnkoop op
gedronken en beide partijen waren tevreden. Er werden twee charters van gemaakt maar Henrick
wilde de zijne niet hebben.
Nr. 648

FOLIO:

171

DATUM:

4 mei 1528

-Tussen Johan Henrixsz, timmerman en Schele Evert, drager.
Dirick Henrixsz en Goert Henrixsz getuigen dat zij op een zaterdag gezien hebben dat Schele Evert,
de drager, met een stapel goederen langs de steiger kwam varen om ze naar een schuit te brengen
en dat Johan Henrixsz, de scheepstimmerman, bij het pishuisken voor de schepen bezig was een
schip op te bouwen dat vast aan de touwen lag, die heel strak stonden. Evert kwam met zijn stellingen
en stapte over de touwen heen en wilde de stellingen en de goederen daar ook overheen trekken;
toen hij met een kant op de touwen terecht kwam, brak een gijnloper [ takel ]. Toen de timmerman dat
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zag kwam hij snel met een dweil aanlopen van het schip en stootte Evert voor de borst en
waarschuwde hem dat hij met de andere kant niet ook over de touwen zou varen. De stoot kwam niet
hard aan en getuigen melden dat er voldoende ruimte was om erlangs te varen zonder de touwen te
raken zoals ook andere wagens konden.
Nr. 649

FOLIO:

171

DATUM:

4 mei 1528

-Van Geertken Westvelynck.
Albert, de schuiteman van Claes Martensz, getuigt dat, toen het legen voor de sluis lag, Geertken
Westvelynck hier in Kampen opdracht gaf om 5 vaten zout van hier naar Meppel te brengen voor 1½
stuiver per vat. Bij het legen gekomen, bood zij ze niet te koop aan en verkocht Geertken niets. Albert
is met hetzelfde zout naar Meppel gevaren waar zij het zout te koop aanbood.
Nr. 650

FOLIO:

171v

DATUM:

4 mei 1528

-Tussen Lubbe, de vrouw van Henrick van Mullem en priester Geert Gysbertsz.
Mr Godtschalck getuigt dat hij afgelopen zaterdagmiddag op de trappen van het Schepenhuis zat met
priester Geert Gysbertsz, waar hij gehoord heeft dat Lubbe, de vrouw van Henrick van Mullem die
voor de trappen stond, tekeer ging tegen priester Geert over een getuigenis die hij afgelegd had over
haar man Henrick, zij noemde priester Geert o.a. ‘radligger’ en zei dat hij een valse getuigenis had
afgelegd; zij vroeg of dat de dank was voor zijn hulp. Priester Geert antwoordde: “dat liegt gij, hoer” en
zei verder dat men haar man in de zak had moeten doen, omdat hij van zijn zwager Geert van der
Schere 50 g.g. had gestolen. Hij stond op en sloeg haar twee maal, Lubbe sloeg hem met haar vuist,
maar of zij hem raakte, weet getuige niet.
Nr. 651

FOLIO:

172

DATUM:

4 mei 1528

-Tussen Henrick van Mullem en priester Geert Gysbertsz.
Egbert Melisz getuigt dat hij veertien dagen geleden namens Henrick van Mullem gestuurd is naar
priester Geert Gysbertsz om te horen welke getuigenis hij over hem had afgelegd en wat hij van de
zaak wist of gehoord had. Priester Geert zei dat Tymen van den Veen hem had laten vragen naar
waarheid te getuigen en dat hij in de Schepenkamer was geweest en gezegd had dat hij niet wilde of
niet kon getuigen, want hij had gehoord dat Henrick met Geert Borgertsz woorden had, waarover weet
hij niet. Hij zei verder dat de Raad hem gevraagd had om naar waarheid te getuigen, zo niet dan
zouden zij stadhouder Jorien Schenk inschakelen. Daarom had hij zich 4 of 5 dagen niet laten zien en
zei dat hij niet graag wilde getuigen, maar wel wist dat de Raad Henrick niet goedgezind was.
Nr. 652

FOLIO:

172v

DATUM:

4 mei 1528

-Van Geert Albertsz schip.
Rotgar Wyllemsz getuigt dat hij voor de middag uit het schip van Geert Albertsz was gekomen, toen
het ’s avonds aan de grond liep. Toen Rotgar met zijn gezellen uit het schip ging, bleef Geert achter
en vroeg Rotgar om tegen een van de reders te zeggen dat hij andere mensen nodig had. Dit is ook
gebeurd en meer weet hij niet.
Nr. 653

FOLIO:

172v

DATUM:

5 mei 1528

-Tussen priester Jacob Reynertsz en Johan Kaije.
Symon Hermensz getuigt dat hij een buurman is van Johan Kaije en dat hij gezien heeft dat hij van het
huis, dat hij van priester Jacob Reynertsz gekocht had, de tinnen had laten afbreken en weer had
laten aanbrengen en de stenen ervan verkocht heeft. Verder heeft Symon gezien dat Jan Kaije de
houttuin die in de steeg langs de hof gemaakt was, afbrak en het houtwerk naar binnen bracht. Jan
Kaije had ook een schuur geplaatst op het erf die hij liet afbreken en plaatsen op een ander erf.
Hermen Symonsz getuigt hetzelfde als hierboven.
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Sweer, de vrouw van Jan van Gelre getuigt ook dat zij buurvrouw is van Jan Kaije en gezien heeft dat
hij de gevel, tuin en schuur die hij geplaatst had, liet weghalen; zij weet niet waar hij alles heeft
gelaten. Zij heeft ook gezien dat Jan drie bomen omhakte op de plaats waar de schuur moest komen.
Jan van Gelre, de man van Sweer, getuigt hetzelfde.
Nr. 654

FOLIO:

172v

DATUM:

5 mei 1528

-Van Geert Albertsz.
Jacob Petersz getuigt dat hij ’s morgens van het karveel weg was gevaren, toen het ’s avonds aan de
grond liep. Hoe dat kwam weet hij niet, toen hij wegging lag het aan het anker.
Nr. 655

FOLIO:

173

DATUM:

11 mei 1528

-Van Henrick Elegast en Henrick Eckelboem.
Sweer Claesz en Roloff Claesz, rijnschippers en onze burgers, getuigen dat zij afgelopen woensdag in
Amsterdam bij Wyllem Croeps, het huis van de admiraal, zaten en dat de admiraal Hansken
Dollebotter, Johan Gerrytsz uit Hoorn en anderen van de bemanning van het oorlogsschip om samen
een verdrag te sluiten over de beveiliging en getuigen hebben terzelfdertijd gehoord dat Henrick
Eckelboem, die daar ook was, tegen de admiraal en de hoofdlieden van het oorlogsschip zei, toen
Henrick Elegast ter sprake kwam, dat die gezegd zou hebben dat hij geen achting voor het Hollandse
geleide had en dat hij er op scheet en dat er twee seinschepen waren geweest die op het Hollandse
karveel hadden gejaagd; maar getuigen hebben Henrick Elegast dit nooit horen zeggen, maar wel
Henrick Eckelboem, die beweert dat Henrick Elegast dit gezegd zou hebben.
Nr. 656

FOLIO:

173

DATUM:

11 mei 1528

Jacob Jansz uit Meppel is schuldig aan Reyner ter Helle 1½ g.g., 4 stuiver Brabants en 9 plakken van
gerechtsgeld.
Nr. 657

FOLIO:

173v

DATUM:

11 mei 1528

-Tussen Peter Coertsz en Henrick Cloetynck over het huis.
Henrick van Lochem en Jasper Roeloffsz, schoenmakers, getuigen dat Peter Coertsz aan Henrick
Cloetynck een huis had verkocht, boven de poort in de Klokgieterssteeg, achter het erf van Claes
Coertsz; zij zijn er bij geweest toen het gat in de muur werd uitgebroken voor de schoenenkuip en
hoorden vóór die tijd dat Henrick tegen Claesz zei dat de stenen niet kapot gemaakt mochten worden,
maar Claesz wilde ze netjes opstapelen. Getuigen hoorden naderhand toen het gat gemaakt was, dat
Henrick Peter vroeg om een koper voor het huis. Peter zei dat hij het huis beter kon afbreken en de
balken bij zijn moeders huis leggen zodat ze bewaard bleven, hij zou hem de sleutel brengen, als hij
daarmee instemde. Hij wilde alles wel naar zijn moeders huis brengen. Getuigen hebben niet gehoord
dat Henrick van de koop afzag, volgens hen waren beide partijen tevreden.
Nr. 658

FOLIO:

174

DATUM:

11 mei 1528

-Tussen Joachim Schoemaker en Jan Berentsz.
Jan Henrixsz, Luytgen Aertsz en Dirick van Lochem, schoenmakers, getuigen dat Joachim
Schoemaker een partij leer van Jan Berentsz had gekocht voor een bedrag van 7 koopmansgulden
min 1 oord. Getuigen zijn met Midvasten bij Joachim geweest en kochten daar leer van een man uit
Zwolle en terzelfdertijd had Joachim het leer, dat hij van Jan Berentsz gekocht had, bij zich en vroeg
aan de getuigen wat hij van dat leer zou maken. Volgens de getuigen was het geen goed
koopmansgoed en moest hij het terug geven aan Jan Berentsz, want hij zou de stad 80 pond en de
gilden 4 pond schade toebrengen. De gildemeester zei Joachim het zelfde, het is slecht leer en moet
terug naar Jan Berentsz.
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Nr. 659

FOLIO:

174

DATUM:

15 mei 1528

-Van Moygen Dorst.
Goesen van den Dam en zijn dienstmaagd getuigen dat zij gisteren, toen zij voor de deur zaten,
gehoord hebben, dat Moygen Dorst met mensen van de wacht voorbij kwam en hardop zei dat deze
rijke binken zelf niet willen waken en wij stank gezellen moeten wel zelf waken zelfs als we de pest
hebben, en nog veel meer.
Dirick van Hattem getuigt ook dat hij hoorde dat Moygen Dorst riep dat hij en zijn gelijken moesten
wacht lopen en dat de rijken dat niet wilden, al zouden zij de droes hebben.
Nr. 660

FOLIO:

174v

DATUM:

15 mei 1528

Mr Dirick Barbier, onze burger, getuigt dat hij wijlen Kyndt van Utrecht heeft behandeld, die door
Wyllem van Campen Eysuyper afgelopen winter, toen het vaandel van Coert Pendges hier stond,
gewond was. Daags voordat Kyndt overleed en ziek lag in de Grauwe Ezel, kwam mr Dirick om hem
te verbinden; hij werd door hem welkom geheten en Kyndt zei dat degene die hem verwond had bij
hem was gekomen en dat zij alles vriendschappelijk hadden uitgepraat en dat hij hem had vergeven;
verder zei hij dat als hij stierf dat het niet vanwege de verwonding zou zijn, want hij had een ziekte
onder de leden.
Cornelys Henrixsz, onze burger, getuigt dat hij op diezelfde dag, een uur of twee voordat mr Dirick bij
wijlen Kyndt van Utrecht kwam, gezien heeft dat Wyllem van Campen Eysuyper voor het bed van
wijlen Kyndt stond en hij hoorde dat Kyndt en Wyllem met elkaar afspraken dat Wyllem hem 1 g.g. zou
geven en voor hem verschillende zaken zou regelen m.b.t. de aansprakelijkheid voor de verwonding,
omdat hij toch zou sterven, zo niet aan de verwonding dan aan de ziekte waaraan hij leed. Hij wilde
dat zijn familieleden zich ook zo zouden opstellen, want hij was Wyllem dankbaar.
Johan Wachter, de waard van de Zwarte Arend, getuigt dat hij in die tijd drie gasten had, waarvan de
ene, Wolter Messemaecker uit Deventer, aanwezig was toen de vriendschappelijke afspraak tussen
wijlen Kyndt van Utrecht en Wyllem Eysuyper gemaakt werd en deze meldt dat alles inderdaad zo
gebeurd is.
Johan Valckener, hopman, getuigt dat Geert Borgertsz, onze raadsvriend, Wyllem de g.g. gaf die deze
aan Kyndt beloofd had en waarmee het meesterloon betaald werd.
Nr. 661

FOLIO:

175

DATUM:

23 mei 1528

-Tussen mr Ricolt en Claes Jansz Corff.
Albert Sticker en Jan Borre getuigen dat zij ongeveer drie jaar geleden aanwezig zijn geweest toen mr
Ricolt en Claes Jansz Corff samen afrekenden in het huis waar mr Ricolt toen woonde bij Geert
Rycsz; zij hoorden dat Claes Jansz bekende mr Ricolt 5 ph.g. van 25 stuiver de gulden, schuldig te
zijn; wat hij daarvan betaald heeft, weten zij niet.
Nr. 662

FOLIO:

175

DATUM:

25 mei 1528

-Tussen de testateurs van wijlen Jacob van Holtzende en wijlen Jacobs dienstmaagd.
Mr Peter Spaerleer getuigt dat hij kort voordat wijlen Jacob van Holtzende zijn testament gemaakt
had, met wijlen Jacob sprak en hem vroeg hoe hij het met zijn dienstmaagd geregeld had en of hij
haar ook wat wilde geven. Jacob zei dat hij haar een document met een waarde van 25 g.g. had
gegeven, een jaar of twee geleden zodat zij, als hij plotseling zou sterven, verzorgd zou zijn.
Toen kort daarna Jacob door mr Peter zijn testament liet schrijven en de dienstmaagd in kwestie 10 g
gaf met delen van de huisraad, vroeg mr Peter of het document van de 25 g.g. moest blijven staan,
waarop Jacob antwoordde dat hij, na het schrijven van deze cedule, het document weer terug wilde
hebben en dat het geldbedrag voor haar verviel.
Nr. 663

FOLIO:

175v

DATUM:
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-Tussen Jacob Gerrytsz, voerman en Luytken Smits, broeder uit Hasselt.
Claes Thonysz, Dirick Jansz en Rycolt Voerman getuigen dat zij het paard, waarover onenigheid is
tussen Jacob Gerrytsz, voerman en Luytken Smits, broeder uit Hasselt, wel kennen en dat het paard
toebehoort aan Jacob, want hij heeft het van olde Henrick op ’t veen buit gemaakt en Henrick
daarvoor een van zijn eigen paarden gegeven, getuigen zij daarvan op de hoogte.
Claes Thonysz was daar zelf bij aanwezig bij Claes Petersz thuis toen de inbeslagname plaats vond
en de getuigen melden ook dat de Geldersen toen op de Koeborch lagen en dat het paard uit de
oorlogsbelasting werd gehaald tussen Kerstmis en Vastenavond en terzelfdertijd namen de Geldersen
van Jacob in de paardentoren ook een paard uit de belasting, dat hij terugkocht voor 1 gulden.
Getuigen zeggen dat zij het paard wel herkennen aan een lidteken, want het heeft vóór aan de voet
een overhoef.
Nr. 664

FOLIO:

175v

DATUM:

27 mei 1528

Gese van Noselen, uitdraagster, getuigt dat zij een tijd geleden, volgens haar verleden winter, van
Johan Zuyre heeft rozenkrans van kralen heeft ontvangen, toebehorend aan Walys Reynertsz en dat
zij de rozenkrans, drie maandagen later, verkocht heeft. Voor zover zij zich herinnert, was Lubbe in de
Witte Arend de koopvrouw; wat zij daarvoor betaald heeft, weet zij niet meer.
Nr. 665

FOLIO:

176

DATUM:

3 juni 1528

Henrick van Punou, soldatenknecht, getuigt dat tijdens het beleg van het leger voor Hasselt,
omstreeks 24 april, zijn ringkraag gestolen is en ongeveer 5 of 6 dagen later kwam Wyllemke van
Neerden bij het leger en had de ringkraag om. Toen Henrick dat zag, wilde hij hem terug hebben maar
Wyllemke weigerde dit omdat hij hem hier in Kampen gekocht had; getuige Henrick liet Wyllemke voor
de provoost dagen, waar hij overtuigend bewees dat de kraag van hem was; Wyllemke moest hem
teruggeven.
Geert Holthuysen en Hans Touslager getuigen dat zij genoemde ringkraag wel kennen en vaak gezien
hebben; zij weten ook dat die kraag van Henrick van Punou is, dat hij gestolen werd en dat Wyllemke
van Neerden hem weer moest teruggeven.
Nr. 666

FOLIO:

176

DATUM:

6 juni 1528

-Van Berent Brouwer.
Jan van der Goer en Jan van Santbeeck, krijgslieden, getuigen dat zij gisterenavond bij Berent
Brouwer waren, waar zij een kudde schapen naar binnen hadden gedreven en zij onderhandelden
met Berent om die schapen te verkopen. Er kwam ook een kennis Thonys Beller, die de schapen van
Berent wel wilde kopen, maar dat zinde Berent niet; omdat hij niet ophield, stuurde Berent hem weg.
Thonys liet zich niet wegjagen en schold Berent uit, noemde zijn moeder een hoer. Berent hieuw hem
tenslotte in de arm.
Nr. 667

FOLIO:

176v

DATUM:

7 juni 1528

-Tussen Berent Claesz van het Eiland en koopman Ulrick.
Berent Jansz en Jacob Jansz getuigen dat zij moetsoenslieden geweest zijn namens Berent Claesz
toen de onenigheid tussen Berent en Ulrick Henricksz werd opgelost, inzake hun vier koeien en het erf
op de Rudenhoep en zij zeggen dat terzelfdertijd in goede sfeer een uitspraak gedaan werd over de
15 ph.g. die Berent aan Ulrick zou geven, n.l. dat er een jaar lang een borg zou zijn die Berent moest
regelen en de wanden en de tuinen niet rekenen; er werd niet afgesproken voor welke periode Berent
een borg zou aanstellen. Het jaar zou aanvangen als de koeien uit het voer kwamen. Deze moetsoen
heeft plaats gehad omstreeks Midwinter bij de Hoevige Pater.
Wyllem Tymensz en Wenemer Jansz getuigen het zelfde en zijn er ook bij geweest.
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Nr. 668

FOLIO:

176v

DATUM:

7 juni 1528

-Van Henrick van Mullem.
Wybrant Woltersz getuigt dat hij terzelfdertijd dat Henrick gesproken zou hebben, bij hem kwam onder
de Clocke; er waren veel burgers bij die over de zaak praatten. Bij zijn eedsaflegging meldt hij dat hij
niet hoorde dat Henrick ruwe taal gebruikte over de Raad of de stad. Hij zegt ook dat hij zag dat Geert
Borgertsz langs Henrick liep op de brug, waar deze woorden had, maar getuige weet niet wat er
gezegd is. Later hoorde hij dat Geert Borgertsz zei dat Henrick dingen zei waar hij, Geert, niet blij mee
was.
Nr. 669

FOLIO:

177

DATUM:

9 juni 1528

-Tussen Janne, de weduwe van Albert van Lent uit Zalk en Dirick Opreyder.
Jan Claesz, Jan Henrixsz en Gerryt Reynertsz uit Zalk getuigen dat de drie eenjarige runderen die
Dirick Opreyder zegt gekocht te hebben uit de buit, toebehoren aan Janne, de weduwe van Albert van
Lent uit Zalk, die ze zelf grootgebracht heeft. Getuigen zijn buren van Janne en kennen de runderen
goed.
Symon Henrixsz getuigt dat de runderen de nacht voordat ze meegenomen werden, bij hem stonden,
waar Janne ze had geplaatst. Hij heeft de runderen nu ook gezien en zegt dat het dezelfde zijn die
Janne bij hem bracht.
Nr. 670

FOLIO:

177

DATUM:

16 juni 1528

-Van Henrick van Mullem.
Peter Glasemaecker en Hermen Jansz Glasenmaecker, de zoons van mr Johan Glasemaecker,
getuigen dat zij langs Henrick van Mullem en Wybrant Woltersz liepen en hoorden dat zij woorden
hadden, maar waar het over ging weten zij niet.
Mr Jan Glasemaecker getuigt dat hij er niet bij is geweest, ook ervoor of erna niets van hem gehoord
heeft.
Nr. 671

FOLIO:

177

DATUM:

18 juni 1528

-Tussen Egbert Jansz uit Kamperveen en Coep van Oosterwolde.
Wyllem Lubbertsz, Bene Gerbrants en Arent Henrixsz getuigen dat zij in Kamperveen wonen en dat zij
goed weten en ook gezien hebben, dat toen de stadhouder met een hoop soldaten voor de Koeborch
lag, dat diezelfde soldaten het hooi, dat Egbert Jansz uit Kamperveen bij zijn huis had staan en dat hij
volgens hem verkocht had aan Coep van Oosterwolde, weghaalden en er hutten mee maakten; er
bleef maar heel weinig liggen, dat Egbert verkocht aan Bene Gerbrantsz voor 9 stuiver Brabants.
Nr. 672

FOLIO:

177v

DATUM:

19 juni 1528

-Tussen Bette, de vrouw van Geert Jonckers en Johan ten Hove, over het gevecht.
Hermen Smit en Henrick, de knecht van Willem Velicke, getuigen dat zij ongeveer drie weken geleden
gezien hebben dat Johan ten Hove Bette Jonckers sloeg. Het gebeurde toen de mensen van Johan
ten Hove een stuk linnen bij het huis van Bette gebleekt hadden; zij zagen dat Bette het lijnwaad van
de kerk gewassen had en dat zij het kerklinnen op dezelfde plaats legde waar het doek van Jan ten
Hove had gelegen. De dienstmaagd van Jan ten Hove wilde dat het kerklinnen weer weg gehaald
werd, want haar doek moest op die plaats liggen. Volgens Bette had zij méér rechten om haar
wasgoed daar neer te leggen dan de dienstmaagd; laatstgenoemde haalde Jan ten Hove erbij die het
wasgoed van de kerk weghaalde en Bette bij het haar pakte en haar sloeg. Getuigen melden dat de
vrouw van Jan er niet bij was; het is hun ook niet bekend of Bette met haar problemen of ruzie heeft
gehad.
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Nr. 673

FOLIO:

178

DATUM:

19 juni 1528

-Van wijlen Hermen van Vreeden.
Joffer Catheryne van Ingen en Joffer Arent Momme, zusters in het St. Agnete klooster hier, getuigen
dat wijlen Hermen van Vreeden in de storm voor Hattem gewond raakte en bij hen in het klooster werd
gebracht voor onderdak en dat hij aan zijn verwondingen, waar ’vuur’ bij kwam, is overleden. Zij
melden verder dat wijlen Hermen tijdens zijn ziekte erg overgaf, zodat hij het heilig manna niet kon
ontvangen. Nog geheel bij zijn verstand, heeft hij zijn testament gemaakt t.o.v. getuigen.
Eerstens gaf hij aan zijn broer, Thonys van Vreeden die bij hem was, zijn kleding en als Thonys de
kraam wilde hebben, dan moest de familie die verkopen en wijlen Hermen wilde dat Thonys zich van
‘de krijg zou geven’, wat hij hem beloofde. Verder meldde Hermen dat hij in Oldenzaal nog tegoed had
2 of 2½ gulden van de waard, Thonys moest daar nog het een en ander van betalen, wat overbleef
mocht hij houden. Daarna gaf Hermen het klooster van St. Agnete …. [ niet vermeld ]. Wat hij verder
achterliet, was bestemd voor zijn vrouw die zwanger was en hij wilde dat Thonys haar zou bijstaan.
Thonys heeft verder alles geregeld: hij heeft zijn broer laten begraven, zijn kerkenrecht laten doen, het
convent 1 gulden van 25 stuiver Hollands betaald, zijn broek en wambuis weggegeven; getuigen
weten niet wat er overbleef van het geld dat hij bij zich had, na betaling van het kerkenrecht.
Nr. 674

FOLIO:

178v

DATUM:

23 juni 1528

-Tussen Griete Thomas en Egbert Aertsz van Kamperveen over het hooi.
Claes Andriesz getuigt dat hij alle dagen dat het hooi in de mijt er was dat Griete van Egbert gekocht
had, heeft gezien dat het hooi van onder tot boven in de mijt beschimmeld was, het was slecht en
vochtig hooi. Hij meldt verder dat Egbert beweert dat het aan de mijt lag, maar dit wordt door Claes
niet onderschreven, volgens hem was het hooi al vochtig en het was overal beschimmeld en
bedorven.
Weyme Lutgens, Geertken Reyners en Kunne Servaes getuigen dat zij het hooi zagen toen het
gebracht werd en hoorde toen wel dat Griete Thomas zich beklaagde dat het nat hooi was, zoals de
getuigen zelf ook wel zagen. Zij melden verder dat Egbert zei dat het goed hooi was en als het niet
deugde, dan wilde hij geen geld hebben en de schade vergoeden.
De weduwe van Peter Kruese getuigt dat zij wel gezien heeft dat het hooi niet deugde.
Geertken ter Helle getuigt dat zij ook hooi van diezelfde partij van Egbert gekocht had en dat hij hen
beiden beloofde dat het goed hooi was; als dat niet zo was, wilde zij nooit meer hooi van hem hebben.
Geese Alberts getuigt dat zij de koe van Griete Thomas, die van het hooi gestorven was, heeft gevild
en zij vond geen enkel ander gebrek.
Nr. 675

FOLIO:

179

DATUM:

23 juni 1528

-Van Bartolt Jan Geritszoon op St. Lebuinis.
Peter van Kollen en Jonge Jan van Ensz , krijgslieden, getuigen dat zij ook in Elburg waren toen
Elburg omging en ‘keizers’ werd; zij gingen toen wat drinken bij Berent Jacobsz in Elburg achterin de
gelagkamer met Bartolt Jan Geritszoon. Na enige tijd kwam Henrick van Urck met een jongeman van
de zomerdijk en zei dat hij een goede buit van de vijand wist om in te pikken en vroegen of zij mee
wilden doen. Zij zijn met hen meegegaan en hebben de buit meegenomen en meldden toen dat men
in Elburg hen maande de buit achter te laten omdat het geen prijs was. Zij getuigen onder ede dat
Bartolt Jan Geritszoon hier niets me te maken had, hij is alleen meegegaan een buit van de vijand te
nemen.
Nr. 676

FOLIO:

179v

DATUM:

25 juni 1528

-Tussen Alyt van den Dam en Heyle Golts.
Henrick Goeykensz en Alyt Hugo getuigen dat zij de afgelopen weken gehoord hebben dat Heyle
Golts en haar zoon Geert, staande voor hun deur, Alyt van den Dam beschuldigden en zeiden dat zij
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hun weit, rogge, klaphout enz. gestolen had en zij maakten daar veel ophef van. Volgens hen had de
dienstmaagd van Alyt het gedaan en de goederen naar Alyt gebracht.
Nr. 677

FOLIO:

179v

DATUM:

25 juni 1528

-Van Hans van Dulman.
Henrick van Deventer heeft onder ede verklaard dat wijlen Hans van Dulman voor Hattem in de storm
was neergeschoten en daaraan in Kampen is overleden. Hij was bij hem toen hij op sterven lag, want
zij waren wapenbroeders, en Hans verzocht zijn wapenbroeder dat hij Henrick Jaspersz, zijn
herbergier in Lunickhusen, zou ontbieden en hem instructies zou geven over zijn goederen, geld,
kleding en alles wat hij achterliet. Hij gaf de herbergier een volmacht alles in bezit te nemen en voor
zijn moeder en kinderen te bewaren, hij wilde dat men dit aan Henrick Jaspersz namens hem zou
vragen. Verder bekende hij dat hij in Zwolle bij mr Jan van Coesfelt, goudsmid, nog 20 stukken goud
ad 28 g.g. had uitstaan, nog te Oldenzaal een rode rok bij Berent Guoertsz en dat de rechter van
Haechbrugge hem nog 7 g.g. schuldig was.
Frederick Thoensz en Arent Lubbertsz, verwers, hebben onder ede verklaard dat zij terzelfdertijd
aanwezig waren bij de 20 stukken goud.
Nr. 678

FOLIO:

180

DATUM:

25 juni 1528

-Van Berent Lobeley en priester Ernst van Ysselmuiden.
Jan Valck uit Hasselt getuigt onder ede dat hij vorig jaar met St. Michael gevraagd is door Berent
Lobeley te komen bij priester Ernst van Ysselmuiden, zittend op de muur van het kerkhof van de St.
Nicolaaskerk, en hij heeft hem gezegd dat Berent Lobeley het land, dat hij van hem gehuurd had,
opzei zodat hij er weer over kon beschikken. Priester Ernst antwoordde dat Berent dat zelf maar
moest zeggen, waarop Jan reageerde dat Berent hem gevraagd had dit te doen.
Jan Valck en Volcker Petersz getuigen nog dat zij samen omstreeks mei bij priester Ernst zijn
gekomen en dat Jan terzelfdertijd het land namens Berent Lobeley opzei. Priester Ernst vroeg of Jan
een volmacht had; Jan had er een, maar niet op schrift. Jan meldt verder dat, nog voordat Volcker
Petersz erbij kwam, priester Ernst hem had gezegd dat iedere persoon de huur van het land weer
mocht opzeggen.
Bartolt Rademaker heeft gezworen dat hij vorig jaar al, toen Mastenbroek was ondergelopen, naar
priester Ernst was gegaan namens Berent Lobeley en hem gezegd had dat Berent hem de huur van
het land weer opzei en dat priester Ernst toen antwoordde dat Berent het land moest houden en doen
wat de anderen, links en rechts van hem deden; Berent heeft toen zijn ossen weer in het land
gebracht.
Nr. 679

FOLIO:

180v

DATUM:

1 juli 1528

-Tussen Anna van Horn en Geese Boell.
Jan Wachter getuigt dat Geese Boell in de periode rond Vastenavond hier 9 vaten Hamburger bier uit
Holland gebracht had en een ½ stro bokking, die hij hier wel wilde verkopen. Jan vroeg Geese voor
hoeveel zij de vaten bier wilde geven en zij vroeg per vat 3½ gulden. Jan vond dat wel duur en vroeg
of zij wel al het bier wilde verkopen. Toen bleek dat het bier toebehoorde aan Cornelia van Campen.
De zuster van Jan Diricksz getuigt zoals Alyt.
Alyt Mullers getuigt dat zij ook iets van het bier gekocht heeft en dat Geese Boell altijd gezegd heeft
dat het bier van Cornelia van Campen was en dat zij slechts een dienstmaagd was.
Goert Loper getuigt dat hij in de periode dat het bier hier lag, in Amsterdam was, waar Cornelia van
Campen bij hem kwam met Geese Boell; zij zei dat Geese 9 vaten Hamburger bier en andere zaken
naar Kampen had gebracht en dat het haar goederen betrof en niet die van Geese. Zij wilde dat Goert
tegen Alyt Muller en Barbara inde Stall zou zeggen dat zij het bier of het geld daarvan niet aan Albert
van Horn moesten geven, omdat hij er geen recht op had, maar het zolang bewaren totdat zij,
Cornelia, weer in Kampen was.
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Hij heeft dit aan Alyt en Barbara gezegd.
Henrick inde Stall getuigt dat zijn vrouw, Barbara, van het Hamburger bier twee vaten gekocht heeft
en dat zij het geld betaald heeft aan Cornelia van Campen. Zijn vrouw wist dat het bier alleen van
Cornelia was.
Nr. 680

FOLIO:

181

DATUM:

2 juli 1528

-Tussen Aelt Egbertsz en Arent Scroer.
Greete Barchhorst getuigt dat zij op de dag van de Kamper kermis aanwezig is geweest voor de deur
van Arent Scroer waar zij gehoord heeft dat Aelt Egbertsz uit Kamperveen met drie anderen en Arent
7 morgen land huurde in Mastenbroek achter de Kartuizers en dat Arent en Aelt het tenslotte eens
werden over de huur; Aelt zou het land krijgen voor 7½ g.g. en Arent zou het land zo goed mogelijk
bewerken en uitweiden met zijn gezellen.
Geert van Doetinchem getuigt dat hij het land in kwestie gepacht heeft van de boeren toen zij hun
koeien daaruit haalden. Aelt Scroer kwam bij hem en wilde een derde deel van het land weer terug
hebben en zou hem ook nog wel een geschenk geven. Hij zei dat de boeren hem onrecht deden
omdat hij het niet langer verhuurde nadat zij hun koeien uit het land hadden gehaald.
Nr. 681

FOLIO:

181v

DATUM:

6 juli 1528

-Tussen Femme Glauwe en Henrick Hartken.
Maes Kuper getuigt dat hij zich herinnert dat ongeveer 50 jaar geleden in de hof, die nu achter het
huis van Femme Glauwe ligt met een uitgang in de Oudestraat naast Henrick Hartken, altijd een
brouwerij stond, met ketels en kuipen waar wijlen Symon Hanegreve in brouwde. Getuige heeft vaak
een broute bier in de brouwerij gekuipt, zodat hij het wel weet. De brouwerij besloeg het hele pand,
van muur tot muur en was aan weerszijde voorzien van een dak; bij de ingang in de Oudestraat was
wat ruimte.
Luytken Boem, schoenmaker, getuigt dat hij zich herinnert dat 57 jaar geleden in de hof van Femme
Glauwe een huis stond waarin wijlen Symon Hanegreve jarenlang gebrouwen heeft.
Alyt Hanegreve, de dochter van wijlen Symon Hangreve, getuigt dat zij weet dat haar vader in het
huis, dat in de hof van Femme Glauwe stond, brouwde; het pand liep van wand tot wand en was
voorzien van een dak. Toen haar vader overleden was, liet haar moeder het brouwhuis voor wat het
was; het stortte tenslotte in zodat haar moeder het liet afbreken en met de stenen de plaats ophoogde
en er een tuin liet maken. Zij liet de wijngaard aanleggen die er nu nog is. Wijlen Symon stierf
ongeveer 40 jaar geleden.
Geertruydt Geye getuigt dat zij zich van jongs af aan herinnert dat er een huis stond in de hof van
Femme Glauwe en dat wijlen Symon Glauwe er brouwde.
Nr. 682

FOLIO:

182

DATUM:

6 juli 1528

Hermen Witte getuigt dat hij aanwezig is geweest op vrijdag vóór de apostelen Petrus en Paulus
boven de Venepoort en dat hij daar gezien heeft dat er 8 of 10 soldaten kwamen die 14 koeien
brachten en 3 paarden. Omdat Hermen de koeien met Reyner ter Helle wilde kopen, vroegen zij aan
de soldaten of zij een paspoort hadden, dat de soldaten hen lieten zien. Daarin was sprake van 14
koeien en 3 paarden en hun paspoort werd goed gekeurd, maar getuige weet niet meer wie het had
ondertekend.
Peter Kremer getuigt dat hij er bij stond toen Kersken Gysen de paarden wilde kopen; hij hoorde dat
Kersken de soldaten vroeg of zij een paspoort hadden. Zij haalden het tevoorschijn en lieten het hem
lezen.
Peter en Hermen Witte melden verder dat het belangrijkste was dat de koeien in beslag genomen
waren; 7 koeien kochten zij en de andere 7 werden gekocht door schipper Pouwell en Evert van
Hardenberch.
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Nr. 683

FOLIO:

182v

DATUM:

8 juli 1528

-Tussen schipper Pouwell van Munster en Peter Claesz en echtgenote.
Schipper Wybrant Woltersz en Peter Jacobsz, onze burgers, getuigen dat zij afgelopen woensdag, de
avond voor OLV visitatie aanwezig waren bij Peter Claesz in de Nieuwstraat waar Peter en schipper
Pouwell een overeenkomst sloten over de helft van de 7 geroofde koeien die Pouwell en Evert van
Hardenberch samen toebehoorden; beide partijen waren het eens over het bedrag dat Peter voor 3½
koe aan schipper Pouwell zou geven. Omdat er nog onenigheid was over enkele punten, over de
valuta waarmee Peter de 3½ koe zou betalen, hebben zij getuigen gevraagd om hun mening hierover
te geven. De uitspraak was dat Peter eerst 1 gulden zou geven als ‘wintsel’ en daarna de helft zou
betalen in Hollandse valuta en de andere helft met Gelderse snaphanen, Kamper en Deventer
guldens, van 27 stuiver de gulden. Bij het horen van deze uitspraak, was Pouwell niet tevreden en
wilde alleen in één valuta betalen, zoals was afgesproken.
Nr. 684

FOLIO:

183

DATUM:

11 juli 1528

-Tussen Claes van Ensz en de waardijn.
Geert Baeck en Gysbert Hermensz getuigen dat zij ongeveer twee maanden geleden gezien hebben
dat de waardijn [ keurmeester ] het Kamper laken, waarover onenigheid bestaat tussen hen en Claes
van Ensz, aan het droograam bezegelde en daarna kwam hij weer terug en schreef erop: laten staan.
Frans inde Parse getuigt dat op de dag dat het laken bezegeld werd, de waardijns hem gevraagd
hebben het laken van het raam te halen en naar het zegelhuis te brengen, wat hij gedaan heeft en de
waardijns het zegelgeld heeft betaald. Toen de waardijns van het zegelhuis weggingen, namen ze het
laken mee en bevalen Frans tegen Claes te zeggen dat hij bij de waardijn moest komen om het geld
te betalen voor het laken. Frans heeft dit gezegd tegen de vrouw van Claes en hierna hebben de
waardijns Frans 10 schilling geboden om ervoor te zorgen dat hij voor Claes geen laken meer aan het
droograam zou hangen.
Nr. 685

FOLIO:

183

DATUM:

15 juli 1528

-Van Arent Smit.
Evert Schuver getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden aanwezig was bij burgemeester Claes
Doedensz, toen Jacob van Graes en Arent Smit daar ook waren; hij hoorde daar dat Arent Smit tekeer
ging en eiste dat Jacob van Graes het huis uitging, gebruikte boze taal en had zijn hand op zijn mes.
Hij heeft niet gezien dat hij het mes trok.
Nr. 686

FOLIO:

183v

DATUM:

15 juli 1528

-Van Johan ten Hoeve en de vrouw van de koster van de Buitenkerk.
Ancken Jacobs, dienstmaagd van schipper Annen en Jutte Jans, dienstmaagd van Johan ten Hoeve,
getuigen dat zij elk een stuk doek bleekten bij de Burgel voor de deur van schipper Annen en dat zij,
ongeveer acht dagen geleden ‘s avonds omstreeks 8 uur, de twee stukken doek hadden opgenomen
en ze weer goed wilden neerleggen op dezelfde plek voor de nacht en ze terzelfdertijd bewerkten;
toen kwam de vrouw van de koster en legde haar kleding op dezelfde plaats waar de te bleken
doeken hadden gelegen. Toen getuigen de bleekdoeken uitgespreid hadden, legden zij de kleding van
de koster opzij, op een andere plek ernaast. De kosters vrouw kwam kijven en de koster heeft
geklaagd bij Johan ten Hoeve dat de kleding niet weggehaald had mogen worden, wat niet waar is.
Jacob Henrixsz en Styne Raves getuigen dat de kleding van de vrouw van de koster op de plek
gelegd werd waar genoemde dienstmaagden hun doeken hadden gebleekt en neergelegd, zodat de
koster geen enkele reden tot klagen had.
Nr. 687

FOLIO:

184

DATUM:
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-Tussen de vrouw van Gerryt Koster en Johan ten Hoeve.
Wychmoet Berents en Greete Alberts getuigen dat zij vorige week hoorden dat Bette, de vrouw van
Gerryt Koster, ’s avonds toen haar man uit de kerk kwam klaagde dat al hun kleren op een hoop
lagen. Getuigen Wychmoet en Greete gingen kijken en zagen dat de kleren op een hoop lagen en dat
de dienstmaagd van Johan ten Hoeve met een andere dienstmaagd daar stonden en hun
bleekdoeken op de plaats legden waar de kleren gelegen hadden; meer weten zij niet.
Marrige, de vrouw van Hermen Smit, getuigt dat op diezelfde dag ’s middags de plek geheel leeg was
en dat toen de vrouw van de koster haar kleding daar uitspreidde.
Anne Sybrants getuigt dat zij diezelfde dag ’s avonds gezien heeft dat de kleren van de koster op een
hoop lagen en dat de dienstmaagden die het doek bleekten zeiden dat ze de kleren weer zouden
uitspreiden. Dat wilde de vrouw van de koster niet en zij beklaagde zich erover. Beide partijen hadden
hierover woorden en daarop ging de koster naar de burgemeester om te klagen.
Alle getuigen zeggen dat zij bij deze handelingen, geen man gezien hebben.
Nr. 688

FOLIO:

184v

DATUM:

20 juli 1528

-Tussen Peter Evertsz en Roloff Alferdynck en Hermen Kystemaecker.
Jacob Hoppenbrouwer getuigt dat hij in 1521 en 1522 memoriemeester geweest is van de H. Kruis
memorie hier in de stad en dat hij als zodanig ontvangen heeft van Peter Evertsz, meier in de Asschet,
elk jaar 5 g.g. die de memorie uit zijn erf heeft; deze betaling is in het memorieboek genoteerd.
Nr. 689

FOLIO:

184v

DATUM:

20 juli 1528

-Tussen de kerkmeesters van St. Geertruydt en Peter Kremer.
Claes Kroeser getuigt dat hij 2 of 3 jaar geleden aanwezig is geweest in Kampen toen Peter Kremer
het land in Zalk huurde van de kerkmeesters van St. Geertruydt, Jan Thonysz en Egbert van
Tweenhuysen. Getuige Claes was een van de zegslui en hij herinnert zich nog goed dat Peter het
land huurde voor 5 jaar en dat er werd afgesproken dat als het oorlog werd, de kerkmeesters hem van
het land weg zouden sturen, zoals bij de andere landerijen, links en rechts.
Reyner ter Helle getuigt dat hij hier ook bij geweest is en dat hij zich herinnert dat Peter Kremer het
land huurde; hij weet niet op welke voorwaarden maar hij hoorde wel dat Peter een pacht cedule wilde
hebben, meer weet hij niet. Het was druk, veel volk aan tafel en hij zat aan het einde; Peter legde 1
h.p. op tafel om te korten op de pacht.
Nr. 690

FOLIO:

185

DATUM:

20 juli 1528

-Van Geert van Doetinchem en Henrick Pelser, 4 kleine ossen uit Mastenbroek weggehaald.
Henrick Jacobsz en Arent Lambertsz, onze burgers, getuigen dat zij ossen weiden in Mastenbroek bij
hetzelfde land, waar de vier ossen van Geert van Doetinchem en Henrick Pelser uit zijn gehaald. Zij
weten nog goed dat van afgelopen zondag op maandag Geert en Henrick 4 ossen uit hun land achter
de Kartuizers kwijt zijn geraakt.
Verder zijn voor ons verschenen onze burgers Geert van Doetinchem en Henrick Pelser en hebben
onder ede verklaard dat genoemde vier ossen weggehaald zijn, dat ze hen toebehoren, te weten: 2
pikzwarten zonder merkteken, de 3e met een zwarte rug en een blaar op het voorhoofd en de 4 e een
grijs stiertje. Nenne Roede heeft zich borg gesteld.
Nr. 691

FOLIO:

185

DATUM:

25 juli 1528

-Tussen Geert Baeck en wijlen Jan Hoedemaeckers.
Meynart ter Helle getuigt dat met St. Jorien 1527 op het stadhuis is geweest waar de St. Jorien
schutterij bijeen was en waar ook wijlen Johan Hoedemaeckers en Geert Baeck waren; getuige
hoorde dat wijlen Johan aan Geert een elandshuid verkocht voor 4 ph.g en 1 oord gedurende zijn
leven plus een jaar, waarop Geert de huid direct ontving.
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Frerick Theusz, Jan Hermensz en Frans inde Parse getuigen hetzelfde.
Nr. 692

FOLIO:

185v

DATUM:

29 juli 1528

-Tussen Henrick Marckmeester en de vrouw van Johan Bontwerker.
Arent van Venloe, Jan Wachter en Wyllem Velicke getuigen dat zij afgelopen winter met Johan inde
Voss als vierde man, bij Lamme Kroeser een moetsoen hebben gemaakt tussen Henrick
Marckmeester en Anne, de vrouw van Johan Bontwerker, inzake een schuld die Johan Bontwerker
had bij Henrick van spiering. Henrick had beslag laten leggen op de goederen van Johan en Anne, die
hij volgens stadsrecht wilde verkopen, maar de moetsoenslui hebben verdedigd dat Anne in het huis
zou blijven zitten en direct 20 ph.g. betalen en dat is gebeurd. Daarna tussen Pinksteren en St. Jan
moest nog 10 ph.g. betaald worden en Anne kreeg toestemming om zoveel goederen te verkopen dat
ze de 30 ph.g. kon betalen; de rest bleef staan als onderpand voor de resterende schuld. Johan
Bontwerker kreeg toestemming om naar huis te gaan o.l.v. Henrick; er werd een aflossingsplan
gemaakt voor de restschuld.
Nr. 693

FOLIO:

186

DATUM:

29 juli 1528

-Van Greete Lubbers en Henrick Borgertsz.
Moeder Femme, vroedvrouw, getuigt dat zij ongeveer zes weken geleden een kind gehaald heeft bij
Greete Lubbers, die altijd de dienstmaagd van Alyt Borgerts was. Tijdens de bevalling bekende Greete
dat Henrick Borgertsz, de zoon van Alyt, de vader van het kind was en niemand anders. Dit was het
derde kind dat zij van Henrick had.
Nr. 694

FOLIO:

186

DATUM:

29 juli 1528

-Tussen Arent van Genemuyden en schipper Sywart.
Dirick Schuver en Dirick van Lochem getuigen dat zij vóór afgelopen Vastenavond bij mr Wessels
zaten te drinken, waar ook Arent van Genemuyden en schipper Sywart waren en zij hebben daar
gezien en gehoord dat schipper Sywart van Arent een paar handschoenen kocht, die hij beloofde te
betalen als Hasselt weer van het Sticht was, 8 stuiver Brabants. Arent leverde hem de handschoenen
tijdens het gelag.
Nr. 695

FOLIO:

186v

DATUM:

29 juli 1528

-Tussen Robert Corvenmaecker en Jan Egbertsz Droochscherer en Roloff van Ittersum.
Roloff Alferdynck, Henrick Lentynck en Wolter Luytkensz getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden,
vlak voordat Hasselt werd ingenomen door de Geldersen, bij Geert Loese geweest zijn, waar ook
aanwezig waren enerzijds Robert Corvenmaecker en Johan Egbertsz Droochscherer en anderzijds
Roloff van Ittersum. Getuigen melden dat zij daar gezien en gehoord hebben dat zij samen de
landpacht, onkosten en schadevergoeding afrekenden die Robert en Johan geleden hadden, omdat
hun ossen uit het land gehaald waren vanwege Roloffs achterstallige rente en de beslaglegging. Bij
het afrekenen bleek dat Johan en Robert hun ossen vrij hadden en dat ze de achterstallige rente wel
moesten betalen, daarentegen was de pacht geheel afgerekend. Wat Roloff nog schuldig was aan
Robert en Johan was 1 gulden en 8 stuivers, die Johan en Robert meer betaald hadden dan de
pachtsom van het land bedroeg. Verder bleef Roloff hen nog schuldig 8 gulden kostgeld van de ossen
en diverse onkosten.
Er resteerde ook nog 16 gulden van de rechterlijke akte. Na deze afrekening vroeg Roloff veertien
dagen respijt om naar zijn broer te reizen en hem van dit alles op de hoogte te brengen; hij zou
terugkomen als een man van eer.
Nr. 696

FOLIO:

187

DATUM:

-Tussen Henrick Hartken en Femme Glauwe.
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Maes Kuper getuigt dat achter het huis van Femme Glauwe altijd een brouwerij heeft gestaan met
ketel en kuipen maar hij weet niet meer hoever het pand doorliep tot aan de Oudestraat. Hij weet
evenmin of het een schuur of een echt huis was en waar het precies stond, maar voor zover hij zich
herinnert stond er geen huis direct aan de Oudestraat.
Luytken Boem getuigt dat hij zich herinnert dat men op het erf of in het huis van Femme Glauwe
placht te brouwen, maar hoe ver of dichtbij het huis de brouwerij stond weet hij niet; hij weet wel dat er
geen huis vóór aan de Oudestraat heeft gestaan.
Johan ten Holte getuigt dat hij zich herinnert dat in de hof van Femme Glauwe een luifel stond aan de
zijmuur van Henrick Hartkens, waar turf in bewaard werd. De afmetingen van de overkapping weet hij
niet meer en evenmin waar hij precies stond.
Hermen Appoteeker herinnert zich ook dat er een overkapping was, vóór aan de Oudestraat; meer
weet hij niet.
Nr. 697

FOLIO:

187

DATUM:

19 augustus 1528

-Tussen oude en jonge Jan Evertsz.
Engele Frerixs getuigt dat zij sinds ze in de Marienborch woont, nu 6 jaar, nooit enige huur betaald
heeft aan oude Jan Evertsz, maar jaarlijks aan Ave Sybrants 10 gulden betaald heeft en aan Henrick
van Ysselmuyden 5 gulden rente die op het huis gevestigd waren. Wat ze nog moest bijbetalen voor
de huur heeft ze altijd aan jonge Jan Evertsz betaald; oude Jan heeft zij nooit één plak gegeven en hij
heeft haar ook nooit gemaand.
Nr. 698

FOLIO:

187v

DATUM:

24 augustus 1528

-Tussen Mouwer Dirixsz en zijn echtgenote.
Wolter Mouwertsz getuigt dat hij ongeveer veertien jaar geleden in Vollenhove het huwelijk heeft
helpen regelen tussen Mouwer Dirixsz en Hille, de vrouw van Jan Seysynck; hij zegt dat er
afgesproken werd dat Mouwer en Hille bij hun huwelijk hun goederen half/half zouden delen evenals
de goederen die zij bij het huwelijk zouden inbrengen. Omdat Hille een zoontje had uit haar eerste
huwelijk, werd er vastgelegd dat hij uit zijn vaders erfdeel jaarlijks 1 gulden zou ontvangen en Mouwer
en Hille zouden hem 12 jaar lang onderhouden en verzorgen. In die periode zou Mouwer de rente van
de gulden beuren en tot zijn 12e jaar mocht Mouwer de gulden van het erfdeel gebruiken voor het
onderhoud van het kind, daarna zou het kind geen aanspraak meer kunnen maken op een erfdeel.
Nr. 699

FOLIO:

187v

DATUM:

26 augustus 1528

-Van Frans Tielman en Jan ten Hove.
Jan van Ossenbrugge, de waard, Dirckgen, de waardin, schipper Godtschalck en Arent Somerdijck
getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen Jan ten Hove en Frans Tielman samen wat dronken; zij
hoorden dat zij woorden met elkaar kregen en zagen dat Frans tenslotte de kan, waaruit hij dronk,
greep en naar Jan wierp, maar zij hebben niet gezien of het raak was. Zij melden verder dat Frans van
de tafel werd getrokken zodat zij elkaar niets konden doen. Zij hebben niet gezien dat Jan ten Hove
geslagen of gegooid heeft, maar hij ging wel tegen Frans tekeer.
Nr. 700

FOLIO:

188

DATUM:

26 augustus 1528

-Van de Meppeler potman.
Henrick van Steenre en schipper Zele van Hardenberch getuigen dat zij ongeveer 8 dagen geleden op
de steiger zijn geweest bij Gysbert van Leuwens poort, waar zij hoorden dat Lubbert van Hattem
woorden had met een vreemde potman [ schipper op een potschip ], die Geerloff ter Helle turf verkocht
had, die er aan de buitenkant goed uitzag, maar van binnen slecht was. De potman reageerde met
woorden van spijt, maar zei dat de turf goed was. Verder zei hij dat de mensen uit Kampen hem
genoeg schade hadden berokkend en dat hij dat nog wel op hen zou verhalen en nog meer van dat
soort woorden.
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Nr. 701

FOLIO:

188

DATUM:

27 augustus 1528

-Van Hermen Symonsz.
Henrick Claesz, Marten Jansz, schoenmaker en Jan Hermensz getuigen dat zij gisteren 26 augustus
bij Hermen Symonsz voor de deur zijn geweest in de Hagen, waar zij hebben gehoord dat Alyt, de
vrouw van Hermen, die in bed lag vanwege de ‘kwade ziekte’, openlijk bekende dat zij haar man
Hermen Symonsz, als zij vóór hem zou sterven, al het gereedschap dat tot zijn visuitrusting behoorde
in eigendom gaf zonder enige uitzondering.
Nr. 702

FOLIO:

188v

DATUM:

27 augustus 1528

-Van Roloff Wonder.
Johan van Dulmen getuigt dat hij aanwezig was toen de ruzie en het gevecht tussen Peter Wenck en
Roloff Wonder plaats vonden. Hij meldt dat genoemde partijen ongeveer 4 of 5 dagen eerder met
elkaar ruzie hadden over ijzer, dat Roloff dronken was en Peter o.a. een dief en een verrader noemde.
Roloff ging tenslotte naar huis, haalde zijn degen en gekomen op de Oudestraat bij de Waag, trok hij
zijn wapen en stak naar Peter. Getuige Johan kwam tussenbeide zodat Roloff Peter niet raakte en
zegt verder dat Peter een stuk hout in zijn hand nam, maar er niet mee sloeg en ook niet schold tegen
Roloff.
Nr. 703

FOLIO:

188v

DATUM:

27 augustus 1528

-Van Jan Muller en de vrouw van Joest Muller.
Tryne Meynerts, Peterke Gerits en Fije Wonder getuigen dat zij afgelopen dinsdagmorgen hoorden
dat de vrouw van Otto Muller en de vrouw van Jan Muller woorden met elkaar hadden om een mud
rogge, dat de vrouw van Jan Muller van de kar van Otto naar die van Jan had gedragen. Zij hoorden
dat de vrouw van Otto zei dat Jan zich als een schelm en een verrader had gedragen en dat hij Otto in
de problemen had gebracht en mout gemalen zou hebben zonder merktekens. Jan greep de vrouw
van Otto bij de haren voordat ze kon slaan. Men zegt dat hij haar sloeg, maar zij hebben dat niet
gezien en weten niet hoe zij aan de wonden komt.
Nr. 704

FOLIO:

189

DATUM:

29 augustus 1528

-Van Jan Tymensz in de Hagen en Hanske van Wesell.
Anna, de weduwe van Hanske van Wesell, heeft getuigd dat haar overleden man een tijd lang
gediend heeft onder hopman Hans Beck in het rot van Remmelt van Coblenz en in die tijd gedurende
een storm in Hattem werd neergeschoten. Hij werd toen onmiddellijk naar het huis van Jan Tymensz
in de Hagen gebracht, waar hij zes weken ziek lag en op de avond van St. Jacob aan zijn
verwondingen is overleden. Zij heeft met Jan Tymensz, de waard, afgerekend en hij heeft van kost,
inwoning en verzorging nog 3 ph.g. tegoed.
Tymen Zwaenken en Henrick Kanynenvanger, buren van Jan Tymensz, hebben onder ede getuigd
dat zij weten dat Hanske van Wesell bij Hattem was neergeschoten, dat hij naar Jan Tymensz was
gebracht, daar zes weken ziek heeft gelegen en gestorven is. Zij hebben op St Jacob geholpen hem
te begraven.
Hermen Backer voor de Hagenpoort getuigt hetzelfde en hoorde dat Hanske als laatste wil zei dat de
waard wel betaald moest worden.
Lambert Santvoerer, ontvanger, Peter Wolsack en Arent Somerdijck getuigen dat Claes Albertsz
afgelopen dinsdag in Deventer terecht had moeten staan tegen Anna, de weduwe van Albert Albertsz.
Maar omdat het schip van Claes Albertsz afgelopen zondag hier aan de welle bij het Tolhuis met zijn
lading door de storm op het land was gedreven en Claes Albertsz op maandag de hele dag met alle
hulp die hij kon krijgen bezig was het schip te lossen en vlot te krijgen, was het hem onmogelijk om
zelf naar Deventer te gaan.
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Nr. 705

FOLIO:

189v

DATUM:

31 augustus 1528

-Van wijlen Hans van Ossenbrugge.
Jacob Henrixsz, Boldewijn Kistemaker en Willem Petersz getuigen dat zij goed weten dat Hans van
Ossenbrugge bij Harderwijk werd neergeschoten en vandaar naar Kampen is gebracht op St. Petrus
en Paulus en dat hij daarna op de 12e dag is overleden, n.l. de tweede vrijdag na St. Petrus en
Paulus.
Nr. 706

FOLIO:

189v

DATUM:

1 september 1528

-Van Johan Muller tegen de vrouw van Joest Muller.
Geert Geertsz getuigt dat hij acht dagen geleden gehoord heeft dat de vrouw van Otto Muller erg
tekeer ging tegen Johan Muller bij het Tolhuis en hem o.a. uitmaakte voor dief en verrader en hem zo
lang tergde dat Johan de vrouw van Otto bij de haren pakte; zij deed hetzelfde en getuige meldt dat hij
niet gezien heeft dat de vrouw van Otto wonden had, een verboden wapen in de hand had of met haar
vuisten sloeg. Daarna kreeg ze een aanval zoals gewoonlijk en zal ze zich aan een steen gestoten
hebben. Zij was degene die begon met schelden en zij had Jan net zo vast aan de haren als hij haar.
Jan Jansz getuigt hetzelfde evenals Claes Kerskensz.
Tryne Nolle getuigt dat ze ook gehoord heeft dat de vrouw van Otto Muller Jan uitmaakte voor dief en
verrader en zei dat hij haar man in de problemen gebracht had. Volgens getuige antwoordde Jan
daarop ontkennend; de vrouw van Otto hield niet op met schelden in aanwezigheid van alle mensen
op de Vismarkt en toen vlogen ze elkaar in de haren en vielen op de grond. De omstanders hadden
meer te doen met haar dan met hem. Bij het uit elkaar halen van de vechtenden, raakte Otto’s vrouw
geheel buiten zichzelf en stootte haar hoofd aan een scherpe steen. Tryne heeft niet gezien dat Jan
de vrouw sloeg of verwondde.
Nr. 707

FOLIO:

190

DATUM:

1 september 1528

-Van Johan Bloemsz en wijlen Claes Wyllemsz, voller.
Frerick Wyllemsz en Jan Stoeldreyer getuigen dat zij ongeveer zes weken geleden in Kampen zaten
te drinken bij Frerick, waar terzelfdertijd ook Johan Bloemsz en anderen waren; toen zij weg wilden
gaan, kwam een kennis, Claes Wyllemsz, vollersknecht, dreigend op hen af, gooide driftig geld op
tafel en wilde dat iemand met hem kwam spelen. Om problemen te vermijden, bood Jan Stoeldreyer
zich aan en toen Claes verloren had stak hij het geld weer in zijn zak. Jan Bloemsz maakte daar
vriendelijk aanmerkingen over en zei dat hij ongelijk had. Als omstanders hem niet hadden
tegengehouden, zou Claes hem gestoken hebben.
Johan Stoeldreyer en Johan Bloemsz gingen op weg naar huis in de veronderstelling dat alles weer
goed was, maar Claes kwam hen met een getrokken mes achterna en stak Johan. Deze trok ook zijn
mes en stak Claes in de borst, zodat hij dood bleef liggen.
Getuigen zeggen dat wijlen Claes zeer ten onrechte Jan Bloemsz aanviel en dat Claes de laatste tijd
in meerdere herbergen onrust had veroorzaakt en weggestuurd werd.
Lubbert Henrixsz getuigt dat hij een buurman is en gezien heeft dat Claes Wyllemsz, vollersknecht,
Johan Stoeldreyer en Johan Bloemsz met getrokken mes achterna liep en dat Jan stak en stak en dat
Jan Bloemsz hem ook stak en dat Claes daaraan stierf.
Nr. 708

FOLIO:

190v

DATUM:

2 september 1528

-Tussen Otto Muller en Johan Muller.
Gerbrich, de vrouw van Berent Prins, getuigt dat zij hoorde dat de vrouw van Otto Muller tekeer ging
tegen Johan Muller in aanwezigheid van alle mensen op de Vismarkt, hem uitmaakte voor dief en
verrader en hem zo tergde dat hij de strekel om het koren te meten ophief alsof hij wilde slaan en zei:
“gij zieke hoer, krijg de pokken” en zij wenste hem ongeveer hetzelfde. De vrouw van Otto hield niet
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op met schelden, Johan liet de strekel vallen en pakte haar bij de haren, zij vielen samen en de vrouw
van Otto lag onder, viel met haar hoofd op de grond en raakte door het dolle heen.
Nr. 709

FOLIO:

191

DATUM:

3 september 1528

-Tussen Henrick Martensz en … [ niet vermeld ]
Reyner ter Helle getuigt dat hij goed weet dat de moeder van wijlen Henrick Martensz in haar
testament aan haar zoon Henrick de helft van het huis, erf en huisraad boven de poort had gegeven,
hetzelfde huis waarin nu Reyner Martensz gestorven is. De andere broers zijn met hun schenking niet
tevreden en dreigen Henrick zodanig, dat de onenigheid wordt voorgelegd aan goede lieden, waarvan
getuige er één was. Er wordt beslist dat de helft van het huis e.d. weer algemeen bezit wordt en dat
Henrick uit het huis en erf 3 h.p. per jaar krijgt. Dit alles is nu ongeveer 20 jaar geleden.
Nr. 710

FOLIO:

191

DATUM:

5 september 1528

-Van Hermen Brouwer en Henrick op de Sluys.
Jan Hermensz, broer van wijlen Jansz, getuigt dat toen wijlen zijn broer ziek werd, deze hem op de
dag van de Broeder kermis bij zich liet komen en hem vroeg of hij naar Hermen Brouwer wilde gaan,
zijn brouwer, om hem te zeggen dat zij met een dienaar zouden komen om beslag te leggen op zijn
goederen; hij wilde n.l. dat zijn brouwerij door iemand ander betaald zou worden. Getuige heeft dit
gedaan en toen werden de goederen door wijlen Jansz gepand. Daarna leefde Jansz nog veertien
dagen; op die dag waren er geen andere pandingen en wijlen zijn broer gunde zijn brouwerij aan
niemand.
Nr. 711

FOLIO:

191v

DATUM:

9 september 1528

-Van Johan Hermensz uit Dronten over de wetering.
Wyllem Jacobsz, Warner Albertsz en Evert Jansz getuigen dat zij met hun drieën Johan Hermensz in
Dronten hebben geholpen met zijn stuk van de wetering bij de molen, een opdracht die Jan van de
stad had aangenomen. Zij hebben het stuk in kwestie, aangeleverd door Hermen Kystemaecker,
uitgediept en verbreed zoals het behoort. Toen zij klaar waren, hebben zij het overgedragen en
vroegen Lubbert van Hattem en Johan van der Vecht menigmaal om hun vergoeding, maar omdat
toen de oorlog uitbrak is dat niet gebeurd, wat Johan Hermensz en getuigen niet aanstond.
Bartolt Jansz en Warner Albertsz getuigen dat zij het andere deel van de wetering bij het hek, dat
Johan Hermensz ook had aangenomen, hebben helpen onderhouden en zo lang, breed en diep
hebben gemaakt als voorgeschreven is. Zij hadden het stuk wetering graag opgeleverd aan Lubbert
van Hattem, maar door het uitbreken van de oorlog is dat niet gebeurd.
Nr. 712

FOLIO:

192

DATUM:

10 september 1528

-Van Jan Dunneharne en Hermen Backer.
Claes Claesz en Geert Meeus getuigen dat zij afgelopen zaterdag hoorden dat de vrouw van Jan
Backer tekeer ging vanwege een haan die zij kwijt was. Zij hoorden dat zij o.a. tegen Hermen Backer
en tegen de zus van de vrouw van Frans Tielman zei, dat Hermen Backer óf Frans Tielman haar haan
geslacht en opgegeten had.
Henrick Wachter uit Brunnepe getuigt hetzelfde.
Nr. 713

FOLIO:

192

DATUM:

11 september 1528

-Tussen Wyllem Brant en Jan Aertsz, de voerman.
Ulrick Henrixsz getuigt dat hij op afgelopen OLV avond door de Vispoort liep en daar hoorde dat
Wyllem Brants oudste zoon en Jan Aertsz de voerman samen onenigheid hadden. Ulrick hoorde o.a.
dat Wyllem Brants zoon tegen Jan Aertsz zei: “wat bedoelt deze kerel?” Jan Aertsz antwoordde dat hij
net zo’n kerel was als Wyllems vader, maar dat hij door diens toedoen zijn paard en wagen was kwijt
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geraakt en nu een arme man was. Toen Wyllem Brants zoon een stuk verder was gelopen, riep Jan
hem na, dat alles de schuld van Zwolle was, maar noemde geen namen.
Lubbert van Noert, Goesen van Hardenberch en de knecht van Gyse Ruters getuigen hetzelfde; zij
hoorden dat de oudste zoon van Wyllem Brant tegen Jan Aertsz sprak: “wat moet je, kerel?” en dat
Johan Aertsz antwoordde dat hij door toedoen van Wyllems vader zijn paard en wagen was kwijt
geraakt en nu een arm man was geworden en dat alle vervoerders van Zwolle de pest konden krijgen.
Nr. 714

FOLIO:

192v

DATUM:

16 september 1528

-Van Henrick op de Zwartendijk en Jan ter Helle junior.
Hermen Diricksz getuigt dat hij deze zomer gezien heeft toen zij aan de Zwartendijk een ‘camer‘ op de
sluis maakten, dat jonge Jan ter Helle daar kwam met een schepnet en ermee in de wetering viste
buiten de sluis in de Reve.
Wyllem Velicke, timmerman, getuigt hetzelfde.
Nr. 715

FOLIO:

192v

DATUM:

16 september 1528

-Van Roloff Wonder en Swarte Berent.
Peter Goertsz getuigt dat hij met Swarte Berent uit het Bregittenhuis kwam waar ze samen wat
gedronken hadden; toen ze de deur uitgingen stond daar Roloff Wonder met getrokken mes. Getuige
heeft niet gezien dat Roloff stak.
Wyllem Schoemaecker getuigt dat hij binnen bleef zitten en niet gezien heeft wat er buiten gebeurde.
Brigitte de waardin getuigt dat zij gezien heeft dat Roloff Wonder voor Swarte Berent zijn mes trok en
hem ermee op het lijf tikte bij het naar buiten gaan. Zij weet niet of hij kwaad was, want hij deed vaker
zo als hij gedronken had. Toen dit gebeurde had Swarte Berent zijn stok niet bij zich: hij ging naar
huis, haalde hem op, ging naar Roloff en sloeg hem. Deze trok zijn mes weer en maakte bij Swarte
Berent een scheur in zijn kleding.
Nr. 716

FOLIO:

193

DATUM:

22 september 1528

-Tussen Jan van Bommelen, namens de kinderen van wijlen Mechtelt Gerryts en Berent Jansz.
Rotgar Jansz en Wenemer Jansz, broers, getuigen dat zij aanwezig waren toen wijlen Geert Wyllemsz
op het Kampereiland zijn testament maakte bij priester Wolter, kapelaan van de OLV kerk. Getuigen
herinneren zich dat wijlen Geert Wyllemsz aan Mechtelt Geerloffs, zijn vrouw, die toen nog leefde en 7
weken na Geert ook overleed, gaf om er vrij over te beschikken: 5 h.p. per jaar gevestigd op de
Schulenborch, nog een morgen land in Gelre, twee van de beste paarden en twee van de beste
koeien, dit alles met voorrang op de boedelverdeling. Verder gaf hij aan de twee zoons van Mechtelt
een veulen, niet de beste maar ook niet de slechtste, aan de drie dochters van Mechtelt elk een vaars
die moet kalven, eveneens niet de beste en niet de slechtste. Verder zeggen getuigen dat zij niet op
de hoogte zijn of het testament aan schepenen is voorgelegd, voor- of nadat Mechtelts zoon Cornelys
in de stad kwam.
Nr. 717

FOLIO:

193

DATUM:

23 september 1528

-Tussen Lubbert Jacobsz uit Kampen en Jacob de Vriese uit Zwolle.
Johan Henrixsz en Jan Petersz, scheepstimmerlieden, getuigen dat Jacob Vriese, burger van Zwolle,
het schip van Lubbert Jacobsz, onze burger, naar Marken over zee had gezeild en de steven van het
schip tot aan de mast had gerepareerd. Getuigen hebben hetzelfde schip hier weer onder handen
genomen, zodat het schip nu 17½ koopmansgulden heeft gekost, die Lubbert hen betaald heeft.
Nr. 718

FOLIO:

193v

DATUM:

-Van Jan Brant.
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Luger Oirwede uit Oldenburg getuigt dat Claes Bivoet en andere gezellen vorig jaar in de herfst onder
dienst in Genemuiden lagen en voeren met schipper Jan Brant over de [ Zuider] zee; zij kwamen bij
een schip uit Oldenburg waar Luger ettelijke goederen in had. Later hoorde hij van de stuurman van
het schip uit Oldenburg, dat de schipper van de Genemuider soldaten eerst zei dat ze de goederen
die uit Oldenburg waren genomen, niet aan boord wilden hebben, omdat ze er niets mee te maken
hadden. Tegen de wil van de schipper werden de goederen toch aan boord gebracht en getuige meldt
verder dat hij van de stuurman hoorde dat hij de Kamper schipper verontschuldigde en meldt nog dat
de stuurman zich beklaagde en meende dat de soldaten het geld van Claes Bivoet hadden gestolen,
schreckenbergers en snaphanen; en zegt verder dat de blauwe paltrok die Claes Bivoet heeft, van
stof van de Oldenburger schippers gemaakt is.
Nr. 719

FOLIO:

194

DATUM:

25 september 1528

-Van Hartoch Oloff.
Reyner de Voss, Jacob Hardenecke en jonge Jan van Ensz getuigen dat zij drieën ook voor de
keizerlijke majesteit als krijgsman voor Tiel hebben gelegen en rotgezellen waren van Hartoch Oloff
die met hen daar lag in het rot onder Costers vendel ; zij zeggen dat Hartoch Oloff twee dagen voor de
storm in het bolwerk dat men toen bewaakte, in zijn been werd geschoten en dat hij door die wond
sindsdien ziek ligt, eerst in Hattem, daarna in Utrecht en nu in Amsterdam. Hij kan nu nog niet lopen;
getuigen zijn goed op de hoogte want zij waren gelijk met Hartoch in het bolwerk en hebben hem
helpen dragen.
Nr. 720

FOLIO:

194

DATUM:

25 september

-Tussen Berent Jansz tegen Jan van Bommelen.
Dirick Claesz, Lubbert Claesz, Rotger Jansz en Wenemer Jansz getuigen dat zij alle vier wijlen
kapelaan Wolter hebben geholpen het H. Sacrament te halen om wijlen Geert Wyllemsz te bedienen.
Getuigen hebben niet gezien noch gehoord dat iemand van de Raad, secretaris noch dienaar, bij de
kapelaan was vóór of nadat deze het testament van Geert had genoteerd, die beweerde gemachtigd
te zijn het testament te ontvangen. Er is getuigen dienaangaande ook niets gezegd.
Nr. 721

FOLIO:

194

DATUM:

3 oktober 1528

-Van Jan Henrixsz, timmerman en Peter Wenck, smid.
Martin Jansz en Jan van Ossenbrugge getuigen dat omstreeks St. Jan diverse krijgslieden uit Hattem
hier kwamen met een seynschip en dat schip als dienaars van de keizerlijke majesteit en op bevel van
de stadhouder van Hattem wilden laten reviseren; getuigen zijn hier bij aanwezig geweest bij Jan van
Ossenbrugge thuis en hebben daar gehoord en gezien dat Claes Rengeler, hoofdman van het
seynschip, daar afrekende met Jan Henrixsz, de scheepstimmerman en Peter Wenck, de smid: de
timmerman ontving 2 ph.g. en de smid 6 ph.g. en getuige Martin heeft onder ede verklaard dat hij de
hoofdman heeft voorzien van pek, teer enz. voor het schip in kwestie voor 2 ph.g.
Nr. 722

FOLIO:

194v

DATUM:

7 oktober 1528

-Van Jan Pottebacker.
Aechte Kroechgens getuigt dat Wendelmoet, de vrouw van Jan Wabbensz, omstreeks St. Jan een
jaar geleden hier in Kampen was bij Jan Pottebacker om het geld te halen van de potaarde die hij van
haar ontvangen had; zij heeft o.a. gehoord dat Else, de vrouw van Jan Pottebacker, aan Wendelmoet
twee stukken doek verkocht als betaling voor de 10 ph. g. en zei dat de doeken 11 ph.g. kostten en
dat zij haar dus 1 ph.g. betaalde. Wendelmoet was hier tevreden mee.
Alyt Schulting getuigt dat zij terzelfdertijd bij Jan Pottebacker was om een pot te kopen en hoorde Else
over de doeken praten; zij zag dat Wendelmoet de doeken onder de arm nam en het huis uitging en
met de koop tevreden was. De details van de koop kent zij niet.
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Alyt, de vrouw van Peter Hesselsz, getuigt zoals Aechte Kroechgens, dat Wendelmoet het doek kocht
voor 10 ph.g. en daar tevreden mee was. Zij nam het doek mee en getuige meldt verder dat zij hoorde
dat Else en Wendelmoet samen afrekenden en dat Wendelmoet accepteerde dat zij Else nog 30
stuiver Hollands schuldig bleef.
Nr. 723

FOLIO:

195

DATUM:

8 oktober 1528

-Van Henrick de wijnknecht tegen Barbara inde Stall.
Mr Albert van der Lelien getuigt dat dinsdags na Jacobi Henrick, de man van Barbara inde Stall bij
hem kwam in de Wijnkelder, waar ook Henrick de wijnknecht was, en tegen hen beiden klaagde dat
zijn vrouw Barbara potten, schotels en dergelijke uit huis had gehaald en weg was gegaan. Mr Albert
en Henrick wilden hem troosten en antwoordden dat ze het niet konden geloven, maar ze was weg en
had alles meegenomen.
Mr Dirick Hoefsmit getuigt dat hij, ongeveer twee of drie dagen daarna, toen het leger voor Hattem
opbrak en naar Harderwijk ging, gezien heeft, op een avond dat ze moesten waken tussen 9 en 10
uur, dat de dienstmaagd van Barbara met haar zuster diverse manden droeg vol goederen die tegen
elkaar rammelden als tinwerk, langs mr Diricks hoefstal liepen, maar waar ze naar toe gingen, weet hij
niet. De twee kwamen daarna nog eens terug met een mand vol goederen en mr Dirick vroeg hen
waar zij dat gehaald hadden of dat ze geplunderd hadden en zij antwoordden dat het goederen waren
van een nicht van hun mevrouw.
Steven de dienaar getuigt dat terzelfdertijd dat Barbara heimelijk bij haar man weg was gegaan,
Henrick, haar man, bij hem kwam en klaagde dat Barbara alle goederen die zij hadden stiekem weg
had gebracht en verborgen had en dat hij niet wist waar ze alles had gelaten.
Nr. 724

FOLIO:

195v

DATUM:

8 oktober 1528

-Gyse Posch over de brandschatting.
Egbert Tymensz en Berent Henrixsz getuigen dat Brunnepe en de St. Nicolaasdijk in het begin van de
oorlog in Elburg geregeld hadden voor een bepaald bedrag, dat Gyse Posch, die erbij tegenwoordig
was, voor zich zelf en zijn goederen als betaling voor de afkoop van de brandschatting verplicht werd
een bedrag van 2½ g.g. te betalen en dat Gyse daarmee wel tevreden was. Hij meldt verder dat als
Gyse hiervan 1 g.g. zou betalen, Jan Rensynck de 1½ g.g. voor hem zou voorschieten.
Egbert Tymensz getuigt dat wijlen Jan Rensynck op zijn sterfbed beval de 1½ g.g. van Gyse terug te
vragen, want hij was hem die rechtens schuldig.
Nr. 725

FOLIO:

195v

DATUM:

16 oktober 1528

-Tussen Tymen Olyslager en Rotger Wyllemsz van het Eyland.
Johan van der Horst en Jacob Henrixsz getuigen dat zij afgelopen woensdag aanwezig waren voor
de deur van Johan Gerrytsz, waar terzelfdertijd ook Tymen Olyslager met zijn vrouw en Rotger
Wyllemsz van het Kampereiland waren, die woorden hadden over een paard dat van Tymen was en
dat deze verhuurd had aan Rotger. Getuigen kwamen tussenbeide en deden een uitspraak, n.l. dat
Tymen en zijn vrouw 1½ mud haver zouden krijgen en Rotger zou nog een ½ mud geven om het
gelag te betalen. Hierna ging de vrouw van Tymen weg, want ze was het met de uitspraak niet eens.
Getuigen zijn in mei ook gevraagd bij Gese Goesensz als ‘oorkondelui’ over de huur van het paard in
kwestie; zij hoorden daar dat Tymen en zijn vrouw 1 gulden wilden hebben; hoe het afgelopen is,
weten getuigen niet.
Nr. 726

FOLIO:

196

DATUM:

23 oktober 1528

-Tussen Henrick Coertsz en Steven Brouwer.
Jan Mesmaker en Coert Kuper getuigen dat zij beiden in het rot van Henrick Mertensz zaten toen het
leger voor Hasselt lag en de burgerij in Genemuiden gelegerd werd en dat in die periode het rot van
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Arent Kupers Genemuiden in zou gaan; Steven Brouwer behoorde ook tot dat rot. Zij hebben toen
gehoord dat Arent Kuper, de rotmeester, zei dat Steven Brouwer gevraagd had om, als het zijn beurt
was om de stad in te trekken, iemand anders in zijn plaats te stellen, hij wilde daar wel 1 g.g. voor
geven. De rotmeester heeft toen Henrick Coertsz in de plaats van Steven gesteld. Getuigen melden
verder dat Steven wel beweert dat hij toen niet in Kampen woonde, maar zij weten heel goed dat
Steven vóór die tijd tot nu toe hier gewoond en gewerkt heeft en toen hij mee zou moeten om
Genemuiden in te trekken, hij in het leger bij Hasselt zat en daarom zijn rotmeester vroeg om een
ander in zijn plaats te stellen.
Nr. 727

FOLIO:

196v

DATUM:

24 oktober 1528

-Tussen Thys Hoelboem en Femme, de nicht van Hermen Struve.
Jacob Collener en Lysbet Stellynx getuigen dat zij als familie van beide zijden op de bruiloft zijn
geweest, toen de dochter van de overleden vrouw van Thys Hoelboem, Reyner Hoelboem, haar
kerkgang deed, nu ongeveer 13 of 14 jaar geleden. Getuigen weten nog goed dat de overleden vrouw
van Thys, toen zij trouwde, een zwarte en een paarse tabbert had en een Engelse rode rok, haar
beste kleren; naderhand vóór haar overlijden hebben zij haar die kleren vaak zien dragen, zij had ook
een wollen dubbele hoycke, maar zij weten niet of de hoycke van de vrouw van Thys of van haar
moeder was, want die droeg de hoycke ook vaak. Getuigen hebben ook vaak gezien dat moeder
Mette de kleren van haar dochter na diens dood gedragen heeft, maar hoe ze daar aan is gekomen,
weten zij niet.
Nr. 728

FOLIO:

196v

DATUM:

26 oktober 1528

-Tussen Peter Glasemaecker en Jacob Dodensz.
Mr Johan Glasemaecker, Wyllem Glasemaecker, Jacob Maeller en Henrick Bildesnyder getuigen dat
Peter Glasemaecker en Jacob Dodensz onenigheid hadden over 6 ph.g. die Peter verdiend heeft door
de zoon van Jacob het vak van glazenmaker te leren, wat dus heel terecht was. Jacob moest voor de
gildemeesters komen en getuigen, als oude en nieuwe gildemeester, hebben de zaak aangehoord en
zeggen dat zij tijdens de eedsaflegging, niets anders hebben kunnen vinden dan dat Jacob verplicht is
de schuld aan Peter te betalen.
Nr. 729

FOLIO:

197

DATUM:

26 oktober 1528

Thonys, de vrouw van Jan Berentsz, getuigt dat zij wel weet dat een deel van de kleren van wijlen
Mette Struve eerst van haar overleden dochter zijn geweest, de vrouw van Thys Hoelboem; wijlen
Mette heeft die kleren vele jaren gedragen en zij heeft getuige vaak gezegd dat zij haar schoonzoon
Thys voor die kleren betaald had.
Nr. 730

FOLIO:

197

DATUM:

27 oktober 1528

-Tussen Lubbe Tymens en Gerryt Baeck.
Gerryt Jansz, Cornelys Coertsz en Egbert Geertsz getuigen dat zij buren zijn Boven de poort en dat
Lubbe Tymensz daar aan Gerryt Baeck een huis verhuurd had in de Mostertsteeg, dat, zoals Lubbe
zegt, half door Gerryt gebruikt zou worden. Getuigen weten goed dat Geert afgelopen winter, toen de
Gelresche bij de Koeborch lagen, het hele huis heeft bewoond en dat het overal met hooi en koeien
bezet was; getuigen hebben dit vaak gezien.
N.B.: Deze getuigen hebben op 6 november hun getuigenis veranderd en zeggen nu dat Geert Baeck
het huis in kwestie voor de helft had gehuurd, zoals het verdeeld was en dat Bartolt uit Dronten het
héle huis meestal gebruikte.
Nr. 731

FOLIO:

197v

DATUM:

-Van Henrick Hodde.
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Lambert Santvoerer en Frerick van Appelen getuigen dat zij gisterenmiddag voor het Tolhuis stonden,
waar ook Jacob Hoppenbrouwer en Henrick Hodde bij waren en spraken over het eren van de
heiligen. Henrick Hodde was van mening dat er veel lichamen op aarde geëerd werden waarvan de
ziel zich in de hel bevond. Jacob Hoppenbrouwer vroeg of men dan de heiligen niet moest eren opdat
ze voor ons zouden bidden, waarop Henrick Hodde antwoordde dat de heiligen niets voor ons konden
doen, noch de moeder Gods; God alleen was de Heer die men zou eren en tot wie men zou bidden,
anders niemand.
Nr. 732

FOLIO:

197v

DATUM:

27 oktober 1528

-Tussen Jacob van Steenwijck en Anna Droochscerer.
Alyt Mullers getuigt dat Jacob van Steenwijck ongeveer drie jaar geleden bij haar in de herberg
logeerde en dat hij bij haar kwam en tegen haar, de waardin, zei dat mr Hermen Appoteecker zijn
vrouw zou behandelen en dat hij hem reeds 1 g.g. had gegeven en dat mr Hermen beloofd had dat als
hij zijn vrouw niet kon helpen, hij het geld weer terug zou geven.
Nr. 733

FOLIO:

198

DATUM:

28 oktober 1528

-Tussen Jacob van Steenwijck en Anna Droochscheerder over de schapen.
Berent Prior getuigt in zijn gicht dat hij bij Beernt van Meppen en jonker Henrick is geweest bij Aegtien
Croechensz in huis, waar jonker Henrick nog ziek lag; hij heeft gehoord dat genoemde twee
krijgslieden hebben gemeld dat Jacob van Steenwijck Anna Droochscheerder aanspreekt voor 12
ph.g. die hij voor de schapen gegeven zou hebben en waar hij wel degelijk toe gerechtigd was; ze
behoorden aan negen personen waarvan Jacob van Steenwijck er één was. Zij weten dat goed omdat
ze er bij aanwezig zijn geweest, dat de schapen die aan de acht gezellen verkocht zijn, niet duurder
waren dan 8 ph.g. en dat de 9e gulden Jacob toekwam.
Deze twee getuigen hebben daarvan elk niet meer dan 1 ph.g. ontvangen, wat zij bereid zijn onder
ede te verklaren.
Nr. 734

FOLIO:

198v

DATUM:

29 oktober 1528

-Tussen Wybrant Woltersz en schipper Sywart.
Mr Jan Glasemaecker en Jacob van Graess getuigen dat zij in de Wijnkelder aanwezig zijn geweest
toen het schip dat nu door Warner Egbynck wordt gevaren, verkocht werd en dat een burgemeester
van Sneek of zijn zuster een aandeel had in het schip. Schipper Sywart had het aandeel van de
burgemeester en diens zuster gekocht en getuigen hebben gehoord dat zij een volmacht gaven aan
Wybrant Woltersz om namens hen het geld te ontvangen van schipper Sywart. De schipper was hier
tevreden mee en beloofde Wybrant binnen veertien dagen te betalen. Bij Jan Wachter thuis, hebben
getuigen eveneens gehoord dat schipper Sywart beloofde de gelden binnen veertien dagen aan
schipper Wybrant te betalen.
Nr. 735

FOLIO:

198v

DATUM:

31 oktober 1528

-Tussen Joachim Schoemaecker en de erfgenamen van Koert Backer.
Jan Kapelaan, zuster Lubbe, cellezuster en Alyt, de dienstmaagd van wijlen Gese Backer, getuigen
dat zij bij het sterfbed van wijlen Gese Backer zijn geweest en daar hebben gehoord dat Gese veel
problemen had met de drie geroofde koeien en twee geroofde schapen die zij gekocht hadden van de
Gelderse buit. Zij beval haar natuurlijke dochter de koeien te slachten en in stukken weg te geven aan
diegenen die het vlees het meest nodig hadden en de twee schapen aan de cellezusters te geven;
verder dat men het ½ mud meel en de twee zakken grof meel zou laten bakken en uitdelen aan de
armen.
Nr. 736

FOLIO:

199

DATUM:
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-Tussen Kersken Jansz en Hermen Backer tegen Peter Baeck.
Henrick Cloetynck, Lubbert Wolt, Geert Nabuer en Henrick Kaye getuigen dat er afgesproken is dat de
erfgenamen en hun meiers hun fuiken in de Reve niet verder van het land af zetten dan ongeveer 15
vadem. Vorig jaar in de vasten kwamen zij aanvaren door de Reve naar de Enck en Kersken Jansz,
die toen waterheer was van de kolk en de Enck, was er bij en wees de getuigen dat de fuiken
onrechtmatig geplaatst waren in de Reve en wilde dat getuigen de afstand met een lint zouden meten;
zij deden dit in aanwezigheid van Arent Woltersz en het bleek dat de fuiken 28 vadem van het land af
geplaatst waren en dat Kersken ze daarom weghaalde.
Nr. 737

FOLIO:

199

DATUM:

6 november 1528

-Van Tymen van den Veen.
Gerryt Jansz getuigt dat hij het water van de wedeme in 1526 mee heeft helpen bevissen en daar ook
zelf toe gerechtigd was; Henrick Kuper was toen waterheer en getuige weet dus goed dat Henrick
Kuper het hele jaar van genoemd water de 10e penning heeft ontvangen.
Henrick Gysbertsz getuigt dat hij in 1526 ook recht had op het viswater van de wedeme, toen Henrick
Kuper de waterheer was; er werd toen slecht gevist en er werd op elk stuk viswater 4 gulden verlies
geleden, zodat er weinig overbleef voor de 10e penning. Wel heeft Henrick Kuper de 10e penning altijd
ontvangen.
Dirick Gysbertsz getuigt hetzelfde; Geert Borgertsz, Jan van der Vecht en Peter Wyllemsz hadden
toen een half recht op het viswater en melden hetzelfde.
Nr. 738

FOLIO:

199v

DATUM:

9 november 1528

-Tussen mr Rycolt en de weduwe van Johan Droochscheer.
Henrick Dirixsz en Arent Gerrytsz getuigen dat de weduwe van Johan Droochscheer, afgelopen winter
toen de soldaten van Coert Penningen hier lagen, namens mr Rycolt bij hen is gekomen en heeft
gezegd dat zij in de haven bij de Hagenbrug een barse had liggen die zij aan soldaten van Coert
Penninck verkocht had. Zij wilde nu dat getuigen de boot dicht zouden maken, zij zou voor het
benodigde hout zorgen, want ze had nog wel wat stukken hout liggen. De weduwe zei ook dat mr
Rycolt nog geld kreeg van de barse en zij hoopte dat getuigen hun best zouden doen zodat haar baas
betaald wou worden en zij ook wat kreeg. Getuigen hebben de barse opgeknapt en de weduwe heeft
al het benodigde hout geleverd; toen het werk klaar was, heeft zij de soldaten niet willen ontvangen.
Hermen Smit getuigt dat hij 2 stuks ijzerwerk voor de barse heeft gemaakt voor 1 gulden of 5 oord die
een van de soldaten, Michiel genaamd, betaald heeft.
Henrick Wesselsz getuigt dat hij de barse eens namens de stad had opgeknapt, want de twee
boorden bij de kiel lagen los en waren kapot en de stad liet de boot als een wrak liggen en wilde hem
niet meer hebben.
Nr. 739

FOLIO:

200

DATUM:

9 november 1528

-Tussen Bartolt Gerrytsz en Luytken van Wylsem.
Symon Hermensz en Hermen Symonsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest ongeveer 6 jaar
geleden bij Geertken Wachter, toen Bartolt Gerrytsz het land van Luytken van Wylsem in Dronten
huurde; zij hebben daar gehoord dat er afgesproken werd dat als er oorlog kwam of brandschatting
betaald moest worden gedurende die zes jaar, dat Luytken Bartolt hetzelfde zou behandelen als de
buren links en rechts met hun meiers deden. Symon was samen met wijlen Jacob Siell zegsman,
Hermen was er ook bij en hielp de wijnkoop drinken. De 2 gulden daarvan mocht Bartolt korten op de
laatste huurbetaling.
Nr. 740

FOLIO:

200

DATUM:

-Tussen Bartolt uit Dronten en Hermen Kystemaecker.
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Cornelys Boegemaecker en Evert van Amersfordt getuigen dat zij ongeveer veertien dagen voor het
overlijden van Arent Jansz Verwer bij Evert waren evenals wijlen Arent Jansz en Bartolt uit Dronten;
getuigen hoorden dat wijlen Arent en Bartolt woorden hadden over hooi, waarvan Bartolt zei dat het
twee partijen koeien hooi waren wat door Arent werd ontkend. Er werd afgesproken dat Bartolt het
hooi weer weg mocht laten halen en Arent de gemaakte onkosten zou teruggeven.
Hille Coeps, de waardin, getuigt hetzelfde en zegt dat de onkosten van het hooi 7 stuiver Brabants
bedroegen.
Nr. 741

FOLIO:

200v

DATUM:

16 november 1528

Peter Posch, Geert Geertsz en Goesen Henricksz getuigen dat zij buren zijn van Roelof opt Eynde en
aanwezig waren toen wijlen Alyt, de vrouw van Roelof de laatste sacramenten ontving; zij hebben
toen gehoord dat Alyt in tegenwoordigheid van kapelaan Berent, koster Geert Joncker en getuigen
zei, voordat zij de sacramenten ontving, dat het huis, de hof en alle huisraad bij voorrang naar haar
man zou gaan, m.u.v. het vee: 1 koe, 1 paard en de kalveren, die Roeloff moest delen met de andere
erfgenamen in gelijke delen.
Nr. 742

FOLIO:

200v

DATUM:

16 november 1528

-Tussen priester Danyel Dagge en Bartolt Jansz uit Dronten en Peter Baeck.
Wyllem Boem uit Wilsum, Wolter Hermensz, Claes Kerskensz en Engele Hermens, de waardin,
getuigen dat zij vieren als moetsoenslieden hebben gefunctioneerd voor genoemde partijen: enerzijds
Bartolt Jansz uit Dronten en Peter Baeck en anderzijds priester Danyel, over de zes morgen land die
priester Danyel in Mastenbroek had liggen bij het huis van Lambert Goertsz. Zij hebben daarover een
uitspraak gedaan, n.l. dat Bartolt en Peter priester Danyel voor elke morgen 3 h.p. zouden betalen,
uiterlijk vóór afgelopen St. Maarten. Daarop gingen er 16 vaan Joppenbier naar de wijnkoop die
Bartolt en Peter zouden betalen en in mindering brengen bij priester Danyel op de 3 e penning.
Getuigen melden nog dat priester Danyel van andere mensen wel 4½ h.p. per morgen had kunnen
krijgen. Dit alles heeft plaats gehad bij Engele, toen het leger voor Hattem kwam en de mensen hun
vee niet aan deze zijde durfden te houden.
Nr. 743

FOLIO:

201

DATUM:

16 november 1528

-Tussen Reyner van Doesborch, burger ui Zwolle en Sweer van der Eese.
Else, de weduwe van Jan Bossch, onze burgeres, getuigt dat zij wel 15 jaar lang in Zwolle gewoond
heeft bij wijlen Bate Pielken, haar tante; zij weet heel goed dat wijlen Bartolt van der Eese uit
Vollenhove jaarlijks uit het huis van haar tante aan de Grote Markt 15 stuiver courant en 1 mengele
wijn ontving, die niet aflosbaar waren; wijlen Bartolt heeft deze rente vaak ontvangen. Ongeveer 2 jaar
voordat Else door haar tante uitgehuwelijkt werd, was zij aanwezig bij haar tante thuis, waar zij
gehoord heeft dat wijlen Bartolt van der Eese stelde dat de rente wel niet hoog was en dat hij daar ook
niet elk jaar voor wilde komen, maar als wijlen Bate de rente wilde aflossen, zou hij tevreden zijn. Zij
werden het eens over het bedrag. Bartolt ontving het geld en beloofde de bijbehorende brieven te
vernietigen. Else bewaarde intussen de spullen van haar tante en verkoopt ze als koopvrouw.
Nr. 744

FOLIO:

201v

DATUM:

25 november 1528

-Tussen Wybrant Woltersz namens zijn oom Kersken enerzijds en Goesen Henrixsz anderzijds.
Schipper Jan Berentsz en Dirick Tripmaecker getuigen dat zij zegslieden geweest zijn tussen Wybrant
Woltersz namens zijn oom Kersken en Goesen Henrixsz over het huis van Kersken in de Nieuwstraat,
dat Goesen gekocht heeft. Zij hebben de uitspraak gedaan, te weten dat Goesen het huis zou hebben
voor 17½ h.p. per jaar en 1 g.g. contant.
Nr. 745

FOLIO:

201v

DATUM:
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-Tussen Hille, de vrouw van Thys Claesz en Geert Albertsz.
Evert van Dreenhuysen en echtgenote Styne getuigen dat zij drie of vier dagen vóór dat Hattem
opgegeven werd, ook voor Hattem lagen en zij hebben daar gezien dat er een soldaat kwam die aan
Thys Claesz een anker te koop aanbood dat hij voor Hattem had weggehaald; zij werden het eens en
Thys kreeg het anker voor 35 stuiver Brabants en wist toen niet van wie het geweest was.
Griete Varwars getuigt dat zij terzelfdertijd aanwezig was en zag dat Thys het anker van de soldaat
kocht en betaalde, hoeveel weet zij niet. Zij zag ook dat het gebeurde drie of vier dagen voordat
Hattem werd opgegeven.
Nr. 746

FOLIO:

201v

DATUM:

26 november 1528

Peter Woltersz getuigt dat hij ook aanwezig was toen de koop van het huis wederzijds aan Jan
Berentsz en Dirick Tripmaecker beloofd werd; hij hoorde dat genoemde zegslieden beslisten wat
Kersken boven de 17½ pond per jaar zou krijgen, n.l. 1 g.g. contant.
Nr. 747

FOLIO:

202

DATUM:

26 november 1528

-Van het hooi van Wolter Tymensz.
Jan Hubertsz uit Brunnepe getuigt dat toen men voor de Koeborch lag, Jan Hermensz bij hem kwam
en zei dat de mijt met hooi die bij het huis van Jan Tymensz stond, van de stad was en beval getuige
dat hij het hooi zou brengen naar de gaten die de vijand gegraven had in de Zwartendijk. Hij heeft dus
op bevel van Jan Hermensz namens de stad drie voeder hooi van de mijt gebracht naar het gat bij
Hekelweick.
Henrick de knecht getuigt dat hij van genoemde mijt één voeder hooi naar het gat bij Heckelweick
gebracht heeft.
Henrick Aerntsz, kloosterknecht in Brunnepe, getuigt dat hij op bevel van Jan Hermensz 2 grote
voeder hooi met de klooster wagen naar de dijk gebracht heeft.
Nr. 748

FOLIO:

202

DATUM:

26 november 1528

Lubbert van Moersz getuigt dat zij vorig jaar op de dag dat het St. Hubertus bier gedronken werd, op
het Raadhuis aanwezig waren en daar gehoord hebben dat Jan Pannebacker beloofde 100 nieuwe
pannen te geven t.b.v. St. Hubertusgilde, die hij eerdaags zou betalen.
Nr. 749

FOLIO

202

DATUM:

25 november 1528

-Tussen schipper Sywart Poppensz en Jacob van Hardenberch, Zele’s zoon.
Thys van Heell en Geert Albertsz getuigen dat zij een tijd geleden zaten te drinken in de Gulden Arent,
waar terzelfdertijd schipper Sywart Poppensz, Jacob van Hardenberch Zele’s zoon, Jan van Olst en
Jan van den Berge zaten te drinken; getuigen melden dat schipper Sywart 10 stuiver Brabants
neerlegde en zei dat hij het neerlegde totdat hij als schipper of stuurman naar Noorwegen zeilde of
door de Sont en weer gezond en wel thuis zou komen; hij zou dan van de gelagsvrienden 20 stuiver
Brabants krijgen; hiermee was iedereen tevreden.
Johan van Olst getuigt dat hij hier ook bij was en dat schipper Sywart 10 stuiver Brabants neerlegde
en afsprak dat als hij als schipper of stuurman terug kwam uit Noorwegen of door de Sont gezeild
was, dat hij van de gelagsvrienden 20 stuiver Brabants zou krijgen.
Nr. 750

FOLIO:

202v

DATUM:

27 november 1528

-Tussen Ulrick Henrixsz en de andere schuldeisers van wijlen Arent Jansz.
Engbert Bartoltsz en Jan Henrixsz, zijn knecht, vollers en buren van wijlen Arent Jansz, getuigen dat
zij, toen Arent nog leefde, ’s nachts gezien hebben dat twee mannen, elk met een zak op de nek,
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goederen uit het huis van Arent haalden. Na zijn dood hebben zij vaak gezien dat er aan de voorzijde
en aan de achterzijde, goederen uit het huis werden gehaald.
Zuster Lubbe, cellezuster, getuigt dat zij op verzoek van Ulrick Henrixsz naar het huis van Arent Jansz
is gegaan toen hij nog leefde, om te zien wat er allemaal in huis stond en of de weet nog voor in het
huis lag. Zij zegt dat zij een kleine hoeveelheid weet in een hoek zag liggen, die zuster Lubbe bij Ulrick
meldde, zodat hij het in de gaten kon houden, want er werd gezegd dat de goederen versleept
werden. Later, bij leven van Arent, kwam zuster Lubbe nog een keer in het huis en zag dat de weet
weg was en dat er op die plaats een bed stond.
Nr. 751

FOLIO:

203

DATUM:

27 november 1528

-Tussen Johan van Dorsten, scroer en Wyllem van Hengelen.
Johan van Gelre getuigt dat hij met Pasen drie jaar geleden in de vastentijd aanwezig is geweest voor
de deur van wijlen Geert van Hengelen, toen Johan van Dorsten het erf in de Hagen bij Bye Kremer
tinste en wijlen Cornelys van Eep, die in de Hagen woonde, was er ook bij; getuige Johan heeft toen
gehoord dat wijlen Geert van Hengelen daar vertinste aan Johan van Dorsten het genoemde erf voor
3 h.p. per jaar en als voorwaarde stelde dat Johan het erf zou opknappen en daarvoor een jaar gratis
mocht wonen. Geert van Hengelen zei er bij dat hij hem eventueel wel geld kon lenen, als dat nodig
zou zijn.
Nr. 752

FOLIO:

203

DATUM:

27 november 1528

-Tussen Lysken Wynolts en Lubbert van Genemuyden.
Johan Hugensz en Peter Voss getuigen dat zij afgelopen voorzomer in Ditmarsen geweest zijn, waar
terzelfdertijd ook Lubbert van Genemuyden was. Zij hebben daar gezien en gehoord dat twee mannen
uit Ditmarsen, Peter Swijn en Henrick Stroy, bij Lubbert kwamen. Zij hadden een brief in de hand die
door Lysken Wynolts geschreven was over een bepaald geldbedrag dat zij Lysken schuldig waren. Zij
zeiden tegen Lubbert dat hij namens hen dit geld aan Lysken zou brengen. Lubbert beaamde dit en
beloofde hen te vrijwaren voor aanmaningen. De mannen uit Ditmarsen waren hier niet tevreden mee
en wilde waarborgen hebben, zodat Jan Hugensz zich garant stelde voor Lubbert en Lysken tevreden
zou stellen. Lubbert zei niet waar het geld gebleven was, maar had wel veel woorden met de mensen
uit Ditmarsen.
Nr. 753

FOLIO:

203v

DATUM:

1 december 1528

-Geertken van Aken.
Catryne Stachouwer, de vrouw van Reyner van Drienhuysen, getuigt dat zij goed weet dat Geertken
van Aken, haar overleden moeder, 50 ph.g. had geleend en zij was aanwezig toen haar moeder op
haar sterfbed lag. Haar moeder zei toen tegen haar en haar zuster dat ze de rogge die zij op zolder
had liggen, tussen de 2 en 3 last, moesten verkopen en daarmee Geertken van Aken de 50 ph.g. die
zij geleend had, moesten terug betalen. Getuige Catryne heeft toen de rogge op haar wagen geladen
en Albert en Yde, hun zuster en zwager, de helft laten houden omdat zij daar recht op hadden; zij wil
dat Albert daarmee de 50 gulden betaalt voor de zielenrust van hun moeder.
Reyner van Drienhuysen, de man van Catryne, getuigt dat hij het verhaal van de rogge vaak gehoord
heeft en de rogge heeft achtergelaten voor zijn zwager, opdat de 50 gulden daarmee betaald zouden
worden, wat hij nog steeds hoopt.
Nr. 754

FOLIO:

204

DATUM:

2 december 1528

-Van priester Aelt van Loeven tegen Henrick Borre en Jacob Monick over de boomgaard.
Henrick Ballemaker en Arent Wageman getuigen dat Henrick Borre en Jacob Monick de Lamme van
Loeven hof van priester Aelt hadden gehuurd en dat soldaten in diezelfde boomgaard schade hadden
veroorzaakt door bomen om te hakken zodat ze minder fruit oogstten. Om dit probleem op te lossen
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kwamen genoemde partijen bijeen bij Jan van Osenbrugge en getuigen hoorden dat priester Aelt de
boomgaard wel weer terug wilde nemen en dat Henrick en Jacob van de huur ontslagen wilden zijn.
Met toestemming van beide partijen, hebben getuigen besloten dat priester Aelt de hof met Martini
weer over zou nemen en dat Henrick en Jacob dan geen huurder meer zouden zijn; tevens zou
priester Aelt de twee anderen elk 1 g.g. geven als compensatie, de schade werd kwijtgescholden en
Henrick en Jacob betaalden priester Aelt de rest van de huur. Beide partijen waren hiermee tevreden.
Nr. 755

FOLIO:

204v

DATUM:

3 december 1528

-Tussen Ulrick Henrixsz en de andere schuldeisers van wijlen Arent Jansz die beslag hebben gelegd.
Engbert Bartoltsz en Johan Henrixsz, zijn knecht, melden dat zij getuigd hebben dat twee mannen,
toen Arent Jansz ziek lag door de pest, elk ’s nacht een zak met goederen uit Arents huis hebben
gehaald. Zij melden verder dat dit gebeurde de nacht na St. Remigius, tussen tien en elf uur.
Nr. 756

FOLIO:

204v

DATUM:

4 december 1528

-Tussen Luytken van Wylsem en Geert Faes uit Brunnepe.
Wendele, de dienstmaagd van priester Claes Bettkensz, getuigt dat zij ongeveer 4 jaar geleden toen
wijlen Jacob Ziel bij priester Claes in de kost was, gezien heeft dat Geert Faes daar in huis kwam en
voor Jacob Ziel op de avond van St. Maarten twee vette ganzen bracht, omdat hij meerdere jaren
achter was met betalen en wilde dat men hem 1 stuiver drinkgeld gaf. Wendele bracht één van de
twee ganzen naar Luytken van Wylsem.
Claes Hermensz, priester, getuigt dat hij namens wijlen Jacob Zijll en zijn zuster gedurende 7 of 8 jaar
lang op de avond van St. Maarten via Geert Faes een vette gans kreeg, die hij schuldig was aan
Jacob en zijn zuster vanwege de erfpacht op zijn huis en erf in Brunnepe. Hij meldt verder dat Geert
dit altijd gedaan heeft zo lang hij in dat huis woonde.
Nr. 757

FOLIO:

205

DATUM:

5 december 1528

-Van het huis van Evert van den Veen naast Dirick Tripmaker.
Gyse Wachter getuigt dat zijn overleden vader, Luytgen Wachter, 15 jaar gewoond heeft in het huis
naast Dirick Tripmaker en hij weet dus goed dat zijn vader in dat huis de helft van een bepaalde ruimte
placht te gebruiken als koestal en dat wijlen Alfert Petersz de andere helft tot aan het hoekhuis
gebruikte, want hij had die ruimte [ebbenkamer of Yben kamer] en de hof gekocht om via de hof een
doorgang naar de Nieuwstraat te hebben. Hij meldt verder dat hij goed weet dat wijlen Evert van den
Veen, toen deze het grote huis van Peter Alfertsz gekocht had, die bepaalde ruimte zelf in gebruik
nam en alleen het gedeelte tot aan het hoekhuis gebruikte.
Dirick Rennensz, scroer, getuigt dat hij na wijlen Luytken Wachter 19 jaar lang heeft gewoond in het
grote huis naast Dirick Tripmaker en dat hij toen zelf niet méér in gebruik had dan het huis met een
plaatsje erachter, strekkend tot aan de Yben [ebben]kamer. Hij had geen koestal, want er was een
muur dwars doorheen gemaakt; wijlen Evert van den Veen placht de ruimte erachter zelf te gebruiken.
Nr. 758

FOLIO:

205

DATUM:

5 december 1528

-Over het bed.
Lutgart Claesz getuigt dat zij in het achterste huisje van de Cellebroeders naast de poort woonde,
toen het bed van wijlen Arent Verwer daar heen gebracht werd. Zij heeft nu gezien dat er weer een
bed gebracht is en meldt dat het eerste bed wel 4 of 5 g.g. meer waard was dan het bed dat men nu
bracht.
Nr. 759

FOLIO:

205v

DATUM:

7 december 1528

-Tussen Tymen van den Veen en de andere erfgenamen enerzijds en Henrick Kuper anderzijds.
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Berent Wyllemsz, Henrick Aertsz en Jan ten Hoeve getuigen dat zij in 1527 elk een half aandeel in het
viswater van de wedeme gehad hebben en dat Henrick Kuper toen de waterheer was. Een kwart van
het jaar konden zij niet vissen en hadden dus geen vangst. Omdat er niets verdiend werd, hebben zij
de 10e penning niet betaald. Als zij soms wel iets betaalden, was dat mede voor de pacht. Alles wat zij
inlegden, kwam bij Henrick Kuper, die namens hen de pacht aan de stad betaalde.
Nr. 760

FOLIO:

205v

DATUM:

7 december 1528

-Van Laurens van Covelen.
Johan Gerrytsz, burger van Kampen, waard in de Olyfant, getuigt dat in de afgelopen herfst Laurens
Covelen en Marriken Aerts, de vrouw van wijlen Hans van Collen, in zijn herberg zijn geweest en
samen hebben zij voor 7 stuiver Brabants verteerd. Hij meldt verder dat Marriken dit betaald heeft,
voor haar en voor Laurens.
Wyllem Vaeltken getuigt dat hij goederen in bewaring had die Laurens Covelen hem wilde afdwingen.
Hij heeft op kosten van Wyllem in twee herbergen hier in Kampen verteerd, zodat Wyllem de
goederen als onderpand moest overdragen om Laurens tevreden te stellen; zo niet dat zou Laurens
hem overal achtervolgen.
Nr. 761

FOLIO:

206

DATUM:

6 december 1628

-Tussen Frans Tielman en Jan ten Hove over het huis.
Peter van Wyringen, Peter van Nuys en Claes van Ensz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest op de
avond van St. Petrus ad cathedram bij Peter van Nuys thuis, toen Johan ten Hove aan Frans Tielman
het huis van wijlen Stelling verhuurde. Peter van Wyringen, Peter van Nuys en Claes van Ensz waren
wijnkoperslieden namens Frans en meldden dat er, gelijk met de verhuur, afgesproken werd dat
Johan ten Hove het huis nooit zou verkopen, maar Frans zou wel altijd de eerste rechten hebben, als
hij hetzelfde wilde betalen als de anderen. Dieuwe, de vrouw van Frans, had eerder tegen Jan ten
Hove gezegd dat als zij het huis goed hadden onderhouden, hij het niet aan een ander kon verkopen.
Jan antwoordde dat hij dat niet van plan was en beloofde hen dat zij eerste keus hadden. Hierop
werden zij het eens over de huur.
Wybrant Woltersz getuigt dat hij naderhand ook bij de verhuur aanwezig was als een van Jans
zegslieden, wat er eerder gebeurd was, weet hij niet, want hij kwam er pas later bij.
Henrick Hertken getuigt dat hij aanwezig was bij de verhuur en hoorde dat er veel over gezegd werd;
hij hoorde ook dat Jan ten Hove het huis nooit wilde verkopen, maar dat anders Frans Tielman de
eerste zou zijn. Hij weet niet of dit ook beloofd werd, want hij behoorde niet tot de zegslieden en had
er niet op gelet.
Nr. 762

FOLIO:

206v

DATUM:

9 december 1528

-Van Greete, de dienstmaagd van Hermen Dirixsz.
Johan Vrije, kapelaan, getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden op de Belt is geweest en daar
het H. Sacrament aan een oude dienstmaagd heeft gegeven, die ziek was door de pest. Er was hem
verzocht of hij Greete, de dienstmaagd van Hermen Dirixsz, wilde vragen hoe het met haar geldzaken
stond, of ze b.v. geld had geleend van iemand of ergens geld had liggen. De oude dienstmaagd zei
dat ene Cornelys Geertsz haar 8 g.g. schuldig was van geleend geld en Kaerle van Ingen16
gosselers; hierbij was Arent Kuper, de koster, ook aanwezig die alles eveneens gehoord heeft.
Nr. 763

FOLIO:

206v

DATUM:

9 december 1528

-Van Berent Backer.
Roerick en Henrick, stadswachters, getuigen dat ongeveer een jaar geleden Berent Backer op wacht
stond volgens zijn eigen rooster en dat Johan van Ensz, die terzelfdertijd in het wachthuis was en
wacht liep i.p.v. iemand anders, nogal vervelend deed tegen Berent, zoals vaker gebeurde. Hij zei
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tegen Berent dat andere mannen zijn vrouw afpakte en nog meer sarrende woorden. Berent sloeg
hem op het hoofd met een gavelijn zodat hij bloedde.
Roerick zegt dat het Jan verboden was om wacht te lopen omdat hij niet in orde was.
Nr. 764

FOLIO:

207

DATUM:

9 december 1528

-Tussen Alfert van den Veen en de weduwe van Goesen van Voerst.
Henrick de marktmeester getuigt dat hij ongeveer 25 jaar geleden gediend heeft bij wijlen mr Evert
Alfertsz, de zoon van Alfert Petersz, die toen in het hoekhuis in de St. Geertruyden steeg woonde,
waar wijlen Evert van den Veen gestorven is; wijlen Peter Alfertsz, zijn broer, woonde terzelfdertijd bij
mr Evert en zij hadden hun vaders huis verdeeld, zodat wijlen mr Evert het hoekhuis en wijlen Peter
de twee andere huizen tussen Dirick Tripmaker en het hoekhuis toebehoorden. Wijlen Peter
verhuurde die twee huizen en in zekere Paastijd wilde wijlen Peter de achterkamer naast Dirick
Tripmaker verhuren aan Luytken Wachter, die toen in het voorhuis woonde. Wijlen mr Evert was het
hier niet mee eens omdat i.v.m. de perst, zij drieën hun maagden en knechten daar wilden
onderbrengen. Henrick weet dus goed dat de kamer in kwestie altijd heeft behoord tot het huis naast
Dirick Tripmaker.
Nr. 765

FOLIO:

207

DATUM:

11 december 1528

-Tussen Geert Albertsdochter en Dirick Hopman uit Yserlo.
Wyllem Brant getuigt dat hij een tijd geleden gehoord heeft in het Raadhuis dat Geert Albertsdochter,
die in het huis van wijlen Geese Coerts is geweest, Dirick Hopman, de broer van Coert, maande
vanwege het loon dat ze verdiend had. Dirick zei haar dat ze daarvoor geen beslag op hem hoorde te
leggen. Hij bedankte haar voor het goede werk bij zijn overleden zuster en haar kinderen; hij wilde
haar eerlijk betalen wat haar toekwam, niet meer en niet minder; zij trok hierop haar rechtszaak in.
Albert Seylmaker en Peter Droochscheerder getuigen hetzelfde en bedanken haar voor haar trouwe
dienst.
Nr. 766

FOLIO:

207v

DATUM:

11 december 1528

-Tussen Jan Geritsz en Bette over het Pater Noster.
Kunne Kerckhof, uitdraagster, getuigt dat zij ongeveer vier jaar geleden een rozenkrans met rode
kralen te koop had met 6 tussenstukjes van zilver en een klein ruikertje; Jutte Pilgrim, de vrouw van
Jan Geertsz, kocht de rozenkrans en getuige meldt dat het dezelfde rozenkrans was die Bette Roelofs
van Janneke Pilgrim, de moeder van Jutte Pilgrim, afgenomen heeft, want zij kent het ruikertje en de
stukjes met zilver goed, het zijn dezelfde die zij aan wijlen Jutte verkocht heeft.
Heyle Wytte getuigt dat zij door wijlen Jutte Pilgrim, toen zij daar werkte, gestuurd werd naar Bette
Roelofs om haar te zeggen dat zij Jutte de rozenkrans weer terug moest sturen, omdat zij, Jutte, hem
gekocht en betaald had. Bette was dat niet van plan. Getuige meldt dat wijlen Jutte op haar sterfbed
Heyle en de andere aanwezigen beval tegen Jan Geertsz, haar man, te zeggen als hij thuis kwam, dat
hij de rozenkrans met recht zou opeisen omdat hij haar toebehoorde.
Gheese Wyllems heeft hetzelfde gehoord toen Jutte op sterven lag als Heyle.
Lutgart Harnasmaker getuigt zoals Heyle.
Nr. 767

FOLIO:

208

DATUM:

11 december 1528

-Van de molen.
Henrick Wuerstz, de knecht van Goert Muller, getuigt dat hij er ook bij was, toen de molen van joffer
Margriete van den Veen bij St. Catheryne verhuurd werd aan Wycher Muller en diens vrouw. Hij meldt
verder dat Alfert van den Veen de principaal was, die namens joffer Margriete de huur en de
voorwaarden regelde met Wycher en dat ze het met elkaar eens werden. Jan Suer was erbij en hielp
de wijnkoop drinken, maar Alfert was de principaal.
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Nr. 768

FOLIO:

208

DATUM:

14 december 1528

Dirick Goesens getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden bij de Vispoort is geweest met Johan
Tymensz uit Brunnepe en dat er daar gehandeld is tussen Johan Tymensz en Jan Breda: Johan
Tymensz nam van Jan Breda de achterste kamp over, achter de wetering in het Haatland, die Johan
Breda van de stad had gehuurd, op dezelfde voorwaarden. Jan Tymensz zou daarvoor jaarlijks aan
Johan Breda geven, zolang als de huurperiode duurde, 4 h.p. verse boter met St. Jan en een vette
gans met St. Maarten. Johan Tymensz was hier tevreden mee.
Nr. 769

FOLIO:

208

DATUM:

14 december 1528

Joachim Schoemaecker en zuster Lubbe, cellezuster, getuigen dat zij beiden gehoord hebben toen
wijlen Gese Baxster ziek was door de pest, Joachim staande op straat en de zuster in het huis, dat de
dienstmaagd van wijlen Gese Geert Albertsz dochter, bij haar kwam om haar te verzorgen en dat de
moeder van de dienstmaagd aan de deur kwam en wilde dat haar dochter naar buiten kwam. Wijlen
Gese zei toen vriendelijk tegen de dienstmaagd Alyt dat ze wilde dat zij bij haar bleef en als zij dat
deed zou Gese haar boven het loon nog haar beste pels geven met Engelse groene voering, haar
beste stel mouwen en haar beste stoffen, zodat de dienstmaagd bleef. Wijlen Gese wilde dat de
dienstmeid de pels gelijk aantrok.
Berent Prior, stadsdienaar, getuigt dat hij op verzoek van Alyt de dienstmaagd bij priester Jan
Kapelaan is geweest en bij de vrouw van Joachim Schoemaecker, die nu in de kraam ligt, en die twee
personen hebben hem gezegd dat zij er ook bij zijn geweest en gehoord hebben dat Gese Baxster
haar dienstmaagd Alyt de pels, de mouwen en de stoffen gegeven heeft, opdat zij bij haar bleef.
Nr. 770

FOLIO:

208v

DATUM:

15 december 1528

-Van Ulrick Henrixsz en joffer van Haerst.
Johan van Almeloe, drooscheerder, Claes Wychersz en Gysbert Jacobsz getuigen onder ede dat
Ulrick Henrixsz enige jaren het land van joffer van Haerst bij Hasselt in Mastenbroek in huur heeft
gehad. Getuigen weten dat Ulrick het land in kwestie vorig jaar niet langer dan tot OLV Hemelvaart
gebruikt heeft en ook niet langer kon gebruiken, omdat de Geldersen op de avond van OLV
Hemelvaart Hasselt hadden ingenomen en getuigen weten dat Ulrick zijn ossen onmiddellijk uit het
land van joffer van Haerst moest halen om schade te voorkomen, omdat de Geldersen niet wilden
toestaan dat men de Zwolse landen zou gebruiken.
Nr. 771

FOLIO:

209

DATUM:

15 december 1528

-Van Peter Kremer en Wyllem van Keppel uit IJkenbrugge.
Reyner ter Helle getuigt dat hij in 1527 tussen St. Jan en St. Jacob in de zomer aanwezig was met
andere personen hier in Kampen achterin de [gelag]kamer van Peter Kremer, waar Peter en Wyllem
van Keppel uit IJkenbrugge samen hun afrekening maakten van de handel die zij samen gedaan
hadden met Ossenbrugse lakens; Peter bleef Wyllem nog het een en ander schuldig, maar Wyllem
was tevreden als Peter van de resterende schuld Hans Duytsche zou betalen.
Nr. 772

FOLIO:

209

DATUM:

15 december 1528

-Van Roloff Hesseltsz en zijn broer Koert.
Johan van Dulman, Hermen Heer en Evert van Dulman getuigen dat zij ongeveer veertien dagen voor
afgelopen St. Lucas aanwezig zijn geweest hier in Kampen in het Schepenhuis, toen de broers Koert
en Roloff, zoons van wijlen Hessel Hoedemaecker, bezig waren de erfenis van hun ouders te regelen
en de boedel te scheiden. Getuigen hebben daar gehoord dat Koert, die op reis wilde gaan, zijn broer
Roloff volmachtigde om namens hem zijn aandeel te verkopen in een mud rogge per jaar, ’s
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Hertogenbossche maat, het geld te ontvangen, de overdracht te regelen en verder alles te doen wat
noodzakelijk was.
Nr. 773

FOLIO:

209v

DATUM:

16 december 1528

-Tussen Hermen Jansz Backer en de vrouw van Arent van Genemuyden.
Wynolt Messeler getuigt dat hij deze winter, niet lang voordat Beerte int Manneken weg voer, boven in
het Raadhuis was, waar Hermen Backer en Beerte woorden hadden over een schuld die Beerte
Hermen nog moest betalen en waarvoor Hermen juridische stappen ondernam. Wynolt hoorde dat
Beerte tegen Hermen zei dat ze hem 2 g.g. en 31 of 32 gosseler schuldig was en hem nu 1
hoornsgulden wilde geven voor de 32 gosseler. Hermen wilde hier eerst niets van horen, maar Wynolt
bemiddelde tussen hen beiden en toen nam Hermen het geld aan. Beerte beloofde de rest voor de
winter te betalen.
Jan Voss uit Genemuiden getuigt dat hij ongeveer acht dagen voordat Beerte int Manneken hier
wegging, hoorde in de Geertstraat van der A, voor de deur van Hermen Backer, dat Hermen haar
maande voor 2 gulden o.i.d. en dat Beerte zei dat ze hem zou betalen.
Dirick Volmartsz getuigt dat hij Beerte 10 stuiver schuldig was van bier en dat zij op de avond voordat
ze wegging, bij hem kwam en vroeg om de 10 stuiver; ze zei dat Hermen haar ging panden voor 2
gulden, waarvan zij al 1 hoornsgulden had afbetaald en ze moest hem de rest nog geven. Dirick
begreep dat hij met haar de 10 stuiver moest afrekenen.
Nr. 774

FOLIO:

210

DATUM:

18 december 1528

Mr Johan Voss, zangleraar, getuigt dat hij afgelopen maandag na St. Lucia in de St. Nicolaas kerk
was op het koor tijdens de hoogmis bij priester Henrick, de oude kapelaan. Getuige wilde hem
overhalen opdat hij, vanwege ‘kwade predikaties’ die hij gedaan zou hebben, om genade zou vragen
en herroeping van de maatregelen. Priester Henrick antwoordde hierop dat hij bij broeder Geert
Jacobsz en Johan van der Vecht was geweest om zich te verantwoorden en gesproken had over de
pastoor en de Raad van Kampen. Als zij hem niet weer zouden aannemen, zou er een rel ontstaan
die de stad zou berouwen. Verder zei hij dat hij de grote en de kleine gemeente bijeen wilde roepen.
Priester Cornelius Nicolai de Wesop, vice-curator, getuigt dat priester Henrick van Emlichen de oude
kapelaan, afgelopen maandag of dinsdag na St. Lucia bij hem kwam in de St. Nicolaaskerk en weer
als kapelaan aangenomen wilde worden; getuige wilde wel met hem naar de Raad gaan om voor hem
te bidden, maar beloofde verder niets. Priester Henrick zei toen, dat hij moest doen wat hij liever niet
wilde, n.l. de grote gemeente bijeen roepen om te zien wat ze hem zouden aanraden.
Jan Vrije, kapelaan, getuigt dat priester Henrick ook bij hem is geweest en zei dat als hij niet weer
aangenomen zou worden, hij zou doen wat hem eigenlijk berouwde, n.l. de grote gemeente bijeen
roepen; dd maandag na St. Lucia.
Nr. 775

FOLIO:

210v

DATUM:

21 december 1528

Johan Vrije, kapelaan, getuigt dat hij menige woordenwisseling gehad heeft met priester Henrick van
Emmelingen, de afgezette kapelaan, over lutherse zaken; hij kan niet anders zeggen dan dat priester
Henrick vol lutherse denkbeelden zat. Hij heeft gezegd en beweerd in aanwezigheid van getuigen en
andere kapelaans, dat er geen vagevuur zou zijn en dat hij in gesprek wilde gaan met diegenen die
d.m.v. de H. Schrift of de profeten konden bewijzen dat er een vagevuur was; volgens hem had alleen
St. Augustinus daar over geschreven. Sinds afgelopen Pinksteren is getuige Johan kapelaan geweest
met priester Henrick en in die periode heeft getuige nooit gezien dat priester Henrick biechtte voordat
hij naar de mis zou gaan of zijn brevieren las, slechts twee maal toen priester Evert de kapelaan aan
de pest was overleden.
Priester Geert Joesten en mr Johan Geertsz getuigen dat zij veel twistgesprekken gehad hebben met
priester Henrick, de afgezette kapelaan; o.a. vorig jaar omstreeks Kerstmis in de St. Nicolaas kerk,
waar priester Henrick openlijk beweerde dat de macht van de paus vals was en dat hij een tiran was
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en meende dat hij de ziel uit het voorgeborchte kon halen, maar het niet deed. Hij zei ook dat aflaten
geen waarde hadden, als dat wel zo zou zijn, dan moest men tot de conclusie komen dat er zonden
waren waar Christus niet genoeg voor gedaan had. Hij zei ook veel over ons werk en onze
verdiensten, maar dit waren de belangrijkste redenen voor zijn ontslag.
Nr. 776

FOLIO:

211

DATUM:

21 december 1528

Priester Berent, kapelaan van de OLV kerk, getuigt dat hij een jaar lang kapelaan is geweest met
priester Henrick, de afgezette kapelaan, en dat hij in die periode veel twistgesprekken met hem gehad
heeft over lutherse denkbeelden, waarmee Henrick besmet was en waar hij veel over praatte. Hij
beweerde o.a. openlijk dat de paus geen macht had en dat hij, Henrick, net zoveel macht had als de
paus.
En de aflaten hadden geen waarde, dat was niet anders dan geldklopperij, alsof je geld van de buren
kreeg, dat jij mocht verkwisten.
Hij beweerde vaak dat er geen vagevuur bestaat en dat de papen dat zelf voor hun eigen profijt
gebruikten, om geld van de mensen te krijgen; het was niet anders dan een droom van de geleerden.
Hij zei ook dikwijls dat goede werken geen effect hadden als penitentie en niets oplosten, alleen God
kon iets kwijtschelden.
Hij zei regelmatig dat de biecht waardeloos was en met geld niets te maken had, alleen bij God kon je
biechten. De absolutie van de priesters was ook waardeloos en niets dan leugens.
Tenslotte was priester Henrick iemand die zich als priester niet aan de regels hield, las nauwelijks zijn
brevier en biechtte evenmin als hij de mis moest opdragen, voor zover priester Berent weet. Twee of
drie maal wilde priester Berent zijn brevier met priester Henrick samen lezen, maar Henrick wilde het
ordinarium niet volgen, de vaste gebeden waren volgens hem niet van belang en God verstond het
toch niet.
Een keer heeft priester Berent gemerkt dat priester Henrick ’s nachts bij een hoer in de wedeme lag
en haar ’s morgens vroeg wegstuurde. Hij stond om 9 uur op en deed de mis, zonder brevier te lezen
of te biechten.
En met Pasen, toen priester Berent priester Dirick wilde straffen omdat hij zijn werk niet deed, werd
priester Henrick, achter op het koor van de OLV kerk, heel kwaad op priester Berent in aanwezigheid
van priester Henrick Stellynck, de schoolmeester en de koster, duwde priester Berent en pakte hem bij
zijn hals en wilde zijn mes pakken, alsof hij hem de keel zou doorsnijden. Als het een grap was
geweest, zou de koster hem niet hebben weggetrokken.
Priester Henrick had ook lutherse boeken in zijn kamer die eerder door priester Dirick gebruikt waren
en die uit het huis van Goesen van den Dam afkomstig waren. Daarna heeft priester Berent hem nog
wel horen preken en de bladzijden die bij hem gevonden zijn kwamen uit het boek van Philippus
Melantonus.
Nr. 777

FOLIO:

212

DATUM:

22 december 1528

-Van Lambert Hoerneblazers zoon.
Jacob Hoppenbrouwer, Arent van Cleve, schoenmaker en Jacob Jansz, kuiper, getuigen dat zij
Lambert Geertsz, onze stads hoornblazer, heel goed kennen, evenals zijn overleden echtgenote
Greete Borgers en hun zoon, Henrick Lambertsz, goudsmitsknecht, die het vak hier geleerd heeft bij
onze burger Jacob Neeffken. Getuigen weten dus goed dat Henrick Lambertsz een echt kind is van
Lambert en Greete en door buren en kennissen hier in Kampen ook altijd als zodanig is beschouwd.
Er is nooit enig kwaad bericht over hem gehoord.
Nr. 778

FOLIO:

212

DATUM:

28 december 1528

Gheertken Claes, de waardin in het huis van Engele Mudde in de Hagen, getuigt dat de dag voor
Kerstmis twee Friezen bij haar zaten te drinken, Foppe van Kollem en Hermen zijn zakenpartner en zij
hadden in de haven een grote schuit liggen met daarbij een aakschip dat Dirick Willemsz uit Ens
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toebehoorde. De twee Friezen hadden veel zin in de aak en wilden dat de waard en de waardin Dirick
Willemsz zouden ophalen omdat ze de aak wel wilden kopen. Tenslotte verscheen Dirick Willemsz in
de herberg en de twee Friezen praatten lang met hem, maar ze konden het niet eens worden.
Uiteindelijk koos Foppe van Kollem zijn zakenpartner Hermen als vertegenwoordiger en Dirick
Willemsz koos Claes van Ensz, de waard, als zijn vertegenwoordiger en deze zetten het gesprek over
de aankoop voort. Foppe verliet het huis, nam twee kwarten Hamburger bier mee die hij op de
wijnkoop liet zetten. De anderen bleven zitten voor de wijnkoop en toen ging Dirick Willemsz maar
naar bed, want hij had wel wat op. Voordat hij ging slapen vroeg de waard hem hoe hij het wilde
regelen met de wijnkoop, want er was heel wat gedronken. De waard mocht het regelen met Hermen
als schrijver, n.l. Foppe zou de aak van Dirick krijgen en Dirick zou de schuit van Foppe nemen, Dirick
zou Foppe 12 ph.g. bij betalen, 4 gulden contant, 4 gulden in mei en de laatste 4 gulden met St.
Maarten. Er was aan drank 23 stuiver Brabants gebruikt, waarvan Foppe 13 stuiver zou betalen en
Dirick 10 stuiver. Foppe kwam weer terug in de herberg en Claes de waard en Hermen, de
compagnon van Foppe, zeiden hem hoe de koop was verlopen en daar was hij tevreden mee, beide
partijen bevestigden de koop.
Gheert Egbertsz en Louwe Jacobs uit Emmeloord getuigen dat zij aanwezig zijn geweest en dat de
koop en de uitspraak zo heeft plaats gehad als beschreven is, dat Foppe tevreden was, zoals ook de
waardin getuigde.
Nr. 779

FOLIO:

213

DATUM:

29 december 1528

-Tussen Johan opter Leyen, bakker en Jan Dunharne enerzijds en de dienstmaagd van wijlen Gese
Baxter, Alyt de dochter van Geert Alberts anderzijds.
Swarte Wynolt en zijn vrouw Lumme getuigen dat enige tijd na de dood van Gese Baxter Dirick
Hopman in haar huis zat en aanspraak maakte op de goederen van Gese. Getuigen lieten Alyt halen,
de dienstmaagd van wijlen Gese en de dochter van Geert Alberts en verweten haar dat zij diverse
nagelaten goederen, die mr Pilgrim oplas, uit huis gehaald zou hebben. De dienstmaagd antwoordde
dat zij samen met een andere dienstmaagd na de dood van Gese een deel van de goederen uit huis
heeft gehaald en naar Lysken Wynolts huis heeft gebracht in de Groenestraat, zoveel als zij dragen
konden, dat zij onderweg nog iets verloor waar andere mensen haar op attendeerden. Volgens Alyt
behoorden die goederen aan Lysken Wynolt. Getuigen weten niet meer precies over welke goederen
het ging, alleen een kinderpalsrok, een deken en een lap stof die onder de weggehaalde goederen
had gelegen. De dienstmaagd noemde verder nog de beste stoffen en de beste mouwen van Gese,
die deze haar gegeven zou hebben.
Anne Vette, de tante van de dienstmaagd, was ook aanwezig en zei dat het er naar uitzag dat zij
straks ook nog iets te eisen had.
Nr. 780

FOLIO:

213v

DATUM:

19 december 1528

-Tussen Alyt Reaels en Geese Roberts.
Wennemer Kuynretorff, priester, Jacob Hoppenbrouwer en Jacob Doedensz getuigen dat zij
omstreeks St. Maarten aanwezig waren boven in de zaal van het Raadhuis, toen Geese Robberts Alyt
Reaels gedaagd had vanwege zekere penningen die Alyt haar schuldig was van goederen en
voorgeschoten geld, zoals vermeld stond in het Stadsboek. Getuigen hoorden dat Jacob
Hoppenbrouwer aan Geese vroeg of zij geld van Alyt had ontvangen, waarop Geese antwoordde dat
zij inderdaad ieder jaar het handgeld had ontvangen van de geleende penningen, behalve van het
afgelopen jaar.
Nr. 781

FOLIO:

214

DATUM:

30 december 1528

-Tussen Henrick van Doetingen en Steven Martensz en Berent Zoemer.
Hermen Jansz Backer, Swarte Wynolt en schipper Wolter Luytkensz getuigen dat zij omstreeks
afgelopen St. Lucas hier in Kampen aanwezig zijn geweest onder de Clocke, waar terzelfdertijd Gerryt
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van Vettens zoon uit Doesburg en Henrick van Doetingen, burger uit Kampen, woorden met elkaar
hadden over 108 koopmansgulden, waarvoor Henrick borg stond t.b.v. Steven Martensz en Berent
Zoemer uit Doesburg. Getuigen hoorden toen dat Gerryt van Vettens zoon zei dat Steven hem
bevolen had, dat als Henrick met Steven met zijn helft van het bedrag tevreden zou zijn, hij de andere
helft ongemoeid zou laten en een manier wilde vinden om Stevens helft te betalen. Henrick van
Doetingen antwoordde daarop dat hij dat niet van plan was. Toen wilde Gerryt van Vettens zoon de
helft betalen namens Steven, maar dat werd ook niet geaccepteerd. Tenslotte vroeg Gerryt van Vetten
waarom Henrick zich zo opstelde, ze waren toch goede kooplieden. Henrick antwoordde dat ze dan
wel goede kooplieden konden zijn, maar het was niet eerlijk dat zij hem in dergelijke moeilijke situatie
achterlieten en niet wilden helpen; meer heeft Henrick niet gezegd.
Nr. 782

FOLIO:

214v

DATUM:

30 december 1528

-Van Alyt van Deventer en schipper Godtschalck.
Symon Hermensz en Lambert Jansz, schoenmaker, getuigen dat zij zeven jaar geleden aanwezig zijn
geweest in de Wijnkelder toen men de hooilanden verhuurden. Zij zaten met schipper Godtschalck en
wijlen Ghorys Schoemaker te drinken en melden dat zij terzelfdertijd hoorden dat schipper
Godtschalck zei tegen Ghorys Schoemaker dat hij ook namens hem moest mijnen, want hij wilde wel
voor de helft meedoen. Wijlen Ghorys mijnde toen het eerste slag van het hooiland en schipper
Godtschalck gebruikte het land in die zes jaar voor de helft, maar wat ze er verder over afgesproken
hebben, weten getuigen niet.
Nr. 783

FOLIO:

214v

DATUM:

30 december 1528

-Van Mette Tielman en Jan van Ensz.
Bartolt Petersz, Tymen Henrixsz, Arent Cleve en Griete Roelofs getuigen dat zij buren zijn van Mette
Tielman en dat zij gezien hebben, ongeveer een jaar geleden, dat Jan van Ensz bij Mette in haar
woonhuis in en uit liep, vroeg en laat; zij weten wel dat Jan van Ensz geruime tijd bij haar woonde,
hoe lang, weten Tymen en Arent niet meer. Bartolt en Griete melden dat zij weten dat Jan van Ensz
de hele afgelopen winter bij Mette woonde, maar wanneer hij kwam of wegging, weten zij evenmin.
Nr. 784

FOLIO:

215

DATUM:

4 januari 1529

-Van Peter Woltersz en de drie vaten boter.
Jan Claesz uit Ensz en Jan Jansz uit Ensz hebben onder ede verklaard dat schipper Hartman in de
Elst had aangenomen om voor Peter Woltersz drie vaten boter die in Leeuwarden lagen in het huis
van Luttick Adams, hier naar Kampen te brengen. Toen hij met zijn goederen in Kampen was
gekomen en de schipper de boter bij zijn huis in de Elst had afgeleverd, huurde Peter beide getuigen
voor 3 hoornsgulden om de boter in de Elst te halen. Zij vertrokken naar de Elst en hebben daar de
vaten boter uit het huis van Hartman geladen. Bij het overladen constateerden zij dat één vat veel te
licht was. In Kampen gekomen in de waag, bleek dat het vat 70 pond te licht was en dat het voor 1/3
deel leeg was.
Nr. 785

FOLIO:

215v

DATUM:

8 januari 1529

Peter Dircksz, Albert Sticker, Henrick Kaye en Lubbert Wolt getuigen dat zij aanwezig waren
afgelopen vasten bij Bartolt Dircksz om wat te drinken met wijlen Albert blinde Coninck, Henrick
Cloetinck en Kersken Coninck en zij zagen dat Henrick Cloetinck met wijlen Albert een bedrag van 19
stuiver Brabants wilde afrekenen, afkomstig van het viswater in de Enck. Zij zagen verder dat Henrick
het geld dat hij op tafel had gelegd, weer terug nam en in zijn zak stopte en zei dat hij geen geld wilde
uitgeven, voordat hij de volle pacht had ontvangen. Albert werd kwaad en zei dat hij op het ogenblik
wel vast zat zoals veel anderen; hij ging weg en kwam niet terug. Wat zij samen nog van doen
hadden, weten getuigen niet.
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Nr. 786

FOLIO:

215v

DATUM:

11 januari 1529

-Tussen Luytken de Wylde en Jacob van Emmerich.
Albert Sasse getuigt dat hij vorig jaar in de vasten aanwezig is geweest in Dordrecht toen Luytken de
Wylde aan een kennis, Jacob van Emmerich, de 60 of 70 manden spiering verkocht. Getuige Albert
heeft daar gehoord dat Luytken en Jacob het met elkaar eens werden over de koop: Jacob zou per
mand 17 stuiver Brabants en 1 oort betalen. Als voorwaarde werd gesteld dat de spiering goed moest
zijn en dat anders de schade voor Luytken was. Hierbij was ook Jan Gerrytsz aanwezig en Albert zag
dat deze Luytken als betaling voor de spiering ongeveer 8 koopmansgulden gaf. Er werd ook
afgesproken dat na goedkeuring van de spiering Jacob nog 20 g.g. zou betalen van 29 stuiver de
gulden. Jan Gerrytsz zou hem dan het geld komen brengen.
Johan Zuyre getuigt bij zijn eedsaflegging dat hij er ook bij aanwezig was in Dordrecht toen Jacob van
Emmerich de spiering kocht van Luytken de Wylde. Er werd afgesproken dat Jacob het geld zou
betalen aan Jan Gerrytsz en deze zou het geld brengen naar Luytken. Het is hem niet bekend dat Jan
Gerrytsz borg zou staan voor Jacob. Johan Gerrytsz leende Jacob heel wat geld, dat Luytken toen
ontving. Dit is ongeveer 1½ jaar geleden.
Nr. 787

FOLIO:

216

DATUM:

11 januari 1529

-Tussen de weduwe van mr Dirixs en Johan Dirixsz zoon.
Mr Luytken Barbier getuigt dat onder de barbiers in Kampen het een gewoonte is, als zij een leerling
aannemen, dat die jongen het leergeld altijd voor de helft contant betaalt; zo handelt Luytken met zijn
leerling en zo heeft hij het zelf ook gedaan toen hij het vak leerde.
Mr Berent Barbier getuigt hetzelfde.
Wybrant Woltersz getuigt dat hij een tijd geleden een jongen uit Hasselt heeft gehad die bij wijlen mr
Dirick Barbier in de leer was en dat mr Dirick eiste dat men hem de helft van het leergeld betaalde,
zoals gebeurd is. En wijlen mr Dirick zei ook dat het hier de gewoonte was en dat hij daar niet mee
wilde breken. Verder moest Wybrant borg staan voor de jongen om te garanderen dat deze twee jaar
zou uitdienen.
Nr. 788

FOLIO:

216v

DATUM:

18 januari 1529

-Tussen Thomas Cleyn uit Amsterdam en Albert Geertsz en Johan Hermensz.
Johan Houwynck en Jan van Grafhorst getuigen dat omstreeks St. Michael, acht dagen voor het einde
van de oorlog, Thomas Cleyne uit Amsterdam getuigen opdroeg 7 vaten Hamburger bier uit het
karveel van Swarte Michiel naar Deventer te varen. Swarte Michiell heeft hen 7 vaten bier geleverd,
waarvan er 6 het merkteken van Thomas hadden en 1 niet. Toen Thomas al was afgereisd en
getuigen niet wisten of het ene vat van Thomas was of niet, zijn Albert Geertsz en Johan Hermensz
erbij gekomen en zeiden dat het ongemerkte vat van hen was. Getuigen hebben hem toen dat ene vat
geleverd. De zes gemerkte vaten hebben ze naar Deventer gebracht bij Thomas.
Evert Jansz getuigt dat hij toen gezien en gehoord heeft omdat hij mede-vennoot was in de schuit van
Jan van Grafhorst, dat Albert Geertsz en Johan Hermensz bij de schuit kwamen die aan de Welle lag
en zeiden dat het ene vat, dat niet door Thomas gemerkt was, van hen was en dat zij het vat ook
meekregen.
Nr. 789

FOLIO:

217

DATUM:

18 januari 1529

-Tussen Henrick Martensz en Henrick Hanegreve uit Elburg.
Reyner en Johan ter Helle, broers, getuigen dat zij in 1510 aanwezig zijn geweest hier in Kampen in
het Moriaens Hooft toen Reyner en Henrick Martensz, hun broers en zusters met de nagelaten
kinderen van wijlen Lubbert Martensz, de goederen van hun ouders wilden scheiden. Getuigen
melden dat Henrick en Mette kregen toebedeeld als hun erfdeel twee morgen land in het Wapenvelder
broek, genaamd het Kijnder Campken; ongeveer 6 of 7 jaar daarna zijn getuigen ook aanwezig
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geweest in Wapenveld bij Jan thuis, die daar toen woonde en tapte, en hebben daar gehoord en
gezien dat Henrick voor hem en zijn zuster Mette dat Kijnder Campken verkocht aan Warner van
Lennep, stadhouder in Hattem, voor twee last rogge. Er waren meer mensen bij toen het Kijnder
Campken aan Henrick en Mette werd toegewezen.
Nr. 790

FOLIO:

217

DATUM:

20 januari 1529

Arent Lambertsz getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Otto Stegeman thuis toen Tymen van den
Veen en Hermen van Oldenzeell het land huurden van Otto. Arent meldt dat Otto aan Hermen en
Tymen het land verhuurde op dezelfde voorwaarden als hij het daarvoor aan Hermen Nest en Goesen
Holtzager verhuurd had. Er zijn twee charters van gemaakt; meer weet hij niet.
Nr. 791

FOLIO:

217v

DATUM:

21 januari 1529

-Van Henrick Kuper over de wateren op de wedeme.
Arent Heymensz, Symon Hermensz, Hermen Symonsz en Henrick Claesz getuigen dat zij in 1526 ook
rechten hadden op de wedeme en dat er in dat jaar heel slecht gevist kon worden, zodat er op elk 8 e
deel ruim 4 g.g. verlies werd geleden; er werd dus weinig ingelegd voor de 10 e penning. Zij melden dat
Henrick Kuper het geld van de 10e penning, dat hij ontving, had afgerekend bij de pacht en geen
enkele penning heeft achtergehouden.
Nr. 792

FOLIO:

217v

DATUM:

20 januari 1529

-Tussen Symon Hermensz en Engbert Robertsz en zijn adherenten.
Goesen Corvenmaecker getuigt dat hij, ongeveer 3 jaar geleden toen Engbert Robertz, Arent
Heymensz, Claes Wyllemsz en Symon Hermensz de wateren van Keulvoet gepacht hadden, gebracht
heeft in het huis van Leene Weggen in handen van Engbert en Arent, 3 Deventer gulden en wat
witgeld, samen 4 koopmansgulden, die Goesen de waterheer schuldig was van 4 brasems die daar
gevangen waren. Engbert nam eerst het geld aan en gaf het door aan Arent, die het weer aan Engbert
gaf, omdat hij het geld van de wateren van Keulvoet niet wilde hebben, hij had n.l. de pacht van het
Lange Hooft. Wie het geld uiteindelijk in handen kreeg, weet Goesen niet.
Henrick Kuper was hier ook bij en getuigt dat het zo gegaan is als Goesen zegt. Hij meldt verder dat
Engbert Robertsz het geld tenslotte accepteerde en in zijn zak stopte. Beiden melden ook nog dat
Symon Hermensz er niet bij was.
Nr. 793

FOLIO:

218

DATUM:

21 januari 1529

-Tussen Roloff Stegeman en hopman Kloet.
Broeder van Collen getuigt dat hij als soldaat gelegen heeft in Hasselt onder hopman Kloet en hij weet
heel goed dat een soldaat genaamd Schavenecke daar ook in de herberg gelegerd was met Roloff
Stegeman. Getuige heeft gezien dat de hopman genoemde Schavenecke een deel van het rode en
zwarte laken liet afsnijden, hetzelfde laken dat getuige had en de gewone soldaat kreeg, wat door de
schrijver genoteerd werd zoals van de andere soldaten; meer weet hij niet.
Peter Kleyne getuigt dat hij als soldaat ook in Hasselt heeft gelegen en gediend en dat hij gezien heeft
dat Schavenecke in het logement van hopman Kloet, toen hij en de anderen laken ontvingen, ook heel
wat zwart en rood laken ontving, wat door de schrijver genoteerd werd. ’s Anderendaags had
Schavenecke een paars wambuis aan en zei dat hij die van de hopman ontvangen had. Getuige weet
ook goed dat Schavenecke een tijd lang bij Roloff Stegeman kost en inwoning had. Hij heeft hem bij
het wachtlopen gezien, meer weet hij niet.
De bladzijden 218v en 219 zijn blanco.

Nr. 794

FOLIO:

219v

DATUM:
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-Tussen Jacob van Graess en Bartolt Vleyshouwer over het bed.
Schipper Jan Berentsz en Kersken Gysen getuigen dat zij op de avond van St. Pontius, of de dag
ervoor, in het Vleyshuys geweest zijn, waar twee dienstmaagden van Jacob van Graess stonden die
een bed schuurden dat hij gekocht had. Getuigen hebben gezien dat Bartolt Vleyshouwer dronken in
het Vleyshuys kwam en niet wilde dat men het bed daar schuurde of plaatste. De vrouw van Jacob en
de dienstmaagden zeiden dat ze toestemming hadden van Henrick Baert, maar dat zij het bed wel
weg wilden halen. Desondanks pakt Bartolt de emmer met sop en gooide hem om, hij pakte het
voeteneind en gooide het naar buiten zodat het brak. Enige tijd later, toen de vrouw van Jacob en de
dienstmaagden al naar huis waren, is Bartolt uit het Vleyshuys gekomen en zag het bed nog buiten
staan. Hij begon weer te schelden, pakte een deel van het bed en gooide het weg zodat het in stukken
brak.
Henrick Baers getuigt dat de schuurster van Jacob van Graess bij hem is gekomen om te vragen of
het bed in het Vleyshuys geschuurd mocht worden en zij wilde het buiten schoonspoelen. Hij gaf haar
toestemming en de dienstmaagd zei dat ze geen last zou veroorzaken. Daarop gaf Henrick haar de
sleutel van het Vleyshuys.
Nr. 795

FOLIO:

220

DATUM:

21 januari 1529

-Tussen Willem Geertsz en Geert Albertsz.
Thys Claesz, Thonys Draeck en Marten Jansz getuigen dat, toen het karveel van Geert Albertsz in
brand gestoken was, de Geldersen een boot meegenomen hadden waar een visvoorraad in zat. Zij
zijn de Geldersen met een seynschip achterna gegaan en hebben de boot met de vis, afkomstig van
het viswater van het Sandeke, weer ingenomen en naar Kampen gebracht. Zij hebben daar de
veldheer Claes Croese en Johan Thonysz geraadpleegd die hen gezegd hebben dat het in orde was;
daarop gingen zij wat drinken. Zij hebben daar voor 1 hoornsgulden gedronken bij Laurens Vreese in
de Hagen.
Nr. 796

FOLIO:

220

DATUM:

21 januari 1529

-Tussen Jan Evertsz en Claes Dubbeltsz over rente in de Kuinre.
Frederick Vleyshouwer getuigt dat een tijd geleden, hij weet de dag niet goed meer, bij hem thuis
zaten te drinken Claes Dubbeltsz en Jan Evertsz de jonge; zij kregen samen woorden over een
koopmanschap, wat voor handel het was dat weet Theeus [ moet zijn: Frederick ] niet, want zij
handelden zo dat niemand het hoorde. En getuige meldt verder dat hij hielp de wijnkoop te drinken,
maar verder niets weet.
Tielman Backer getuigt dat hij terzelfdertijd daar aanwezig was en de wijnkoop hielp drinken, nadat
Claes en Jan het over de koop eens waren. Hij was erbij maar wist niet waar het over ging; enige
dagen later kwam Claes Dubbeltsz bij hem op de steiger en zei dat Jan Evertsz van Jan van Grafhorst
een rente van 5 pond per jaar kocht en dat Jan Evertsz hem namens Jan van Grafhorst 10 gulden gaf;
meer weet hij niet.
Nr. 797

FOLIO:

220v

DATUM:

21 januari 1529

-Tussen Holt Hermensz en Wolter Lambertsz.
Jan van Kalcker en Roeloff Henricsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in de Wijnkelder toen men
de stads hooilanden verhuurden. Zij hoorden dat Wolter Lambertsz het 7e slag van het hooiland
gemijnd had, maar dat Holt Hermensz, Arent van der Heyden en nog anderen hetzelfde slag ook wel
wilden hebben. Wolter beloofde Holt Hermensz, als hij het land zou krijgen, dat hij een gedeelte van
het land mocht gebruiken.
Nr. 798

FOLIO:

220v

DATUM:
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-Tussen Berent Claesz en Ulrick Henricsz.
Henrick van Doetinchem, Willem Tymensz en Jacob Jansz getuigen dat zij een jaar geleden aanwezig
zijn geweest bij de Hoevige Pater, toen Ulrick en Berent Claesz samen onderhandelden en rekenden.
Terzelfdertijd hoorden zij dat Ulrick en Berent hun beider zaken overdroegen aan de moetsoenslieden,
die de zaken verder regelden, zoals zij getuigd hebben, niets uitgezonderd.
Nr. 799

FOLIO:

221

DATUM:

21 januari 1529

-Van Hermen Jansz Backer.
Herman Kistemaker heeft onder ede verklaard dat in de afgelopen zomer wijlen Gheert Nucke,
priester, in Harderwijk was overleden en dat er terzelfdertijd tussen Engbert Nucke, Evert Lubbertsz,
zijn zwager en Hermen Jansz Backer onenigheid ontstond over de schenkingen aan de vicarie die
wijlen Gheert placht te beheren. Engbert Nucke en zijn vrouw zijn als oudste schenkers bij hem
gekomen en hebben hem de papieren van de fundatie van de vicarie en alle rentebrieven gebracht in
goed vertrouwen, om ze te bewaren totdat partijen met elkaar geschikt hadden. Tot nu toe heeft hij de
brieven trouw bewaard en Hermen Jansz Backer heeft nooit met enig recht bij iemand aanspraak
gemaakt op de brieven.
Nr. 800

FOLIO:

221

DATUM:

23 januari 1529

-Tussen Lambert Schoemaecker en Henrick Balmaecker.
Johan ten Hoeve en schipper Godtschalck getuigen dat zij nu ongeveer een jaar geleden bij Johan
van Osenbrugge zaten te drinken en dat er terzelfdertijd ook Lambert Schoemaecker en Henrick
Balmaecker zaten, die onenigheid hadden over het huis dat zij beiden van Ave Sybrants gekocht
hadden voor de handel. Henrick vroeg aan Lambert wat hij geven moest om zijn helft ook te krijgen,
dan konden zij het achterhuis samen verhandelen; hij wilde 20 gulden extra geven, waarop Lambert
accepteerde en zei dat hij daarmee tevreden was. Daarna ging Henrick weg, want het achterhuis
zouden zij samen afbreken en verkopen.
Nr. 801

FOLIO:

221v

DATUM:

23 januari 1529

-Van Tymen van den Veen over de wedeme.
Arent Hermensz getuigt dat hij in de jaren 1519 t/m 1522 de drift voor de stad in pacht heeft gehad en
dat hij de 10e penning van de opbrengst ervan betaald heeft aan de familie van den Veen. Hij meldt
verder dat hij terzelfdertijd het water vanaf de brug tot aan het Oorgat ook bevist heeft.
Wycher Geertsz getuigt dat hij in 1524 het genoemde water bevist heeft en de 10 e penning ervan
betaald heeft.
Claes Willemsz getuigt dat hij het water boven de brug tot aan het Oorgat ook placht te bevissen tot
de drift voor de stad. In 1525 heeft hij de 10e penning betaald, hij deed dat uit vriendschap en niet uit
verplichting.
Arent Heymensz en Wycher Geertsz zijn op 30 januari teruggekomen en hebben getuigd dat zij de
zaak verkeerd begrepen hebben en niet met zekerheid over de 10e penning kunnen getuigen. Sinds
de tijd dat het viswater boven de brug naar Nateers verplaatst werd, heeft men nooit van de 10 e
penning betaald, want getuigen en anderen plachten de familie van den Veen en hun helpers jaarlijks
1 penning te geven van de wedeme uit vriendschap, niet van rechtswege; dit willen zij nu recht zetten.
Nr. 802

FOLIO:

222

DATUM:

27 januari 1529

-Van schipper Godtschalck.
Schipper Jan Berentsz en Jan Hugo getuigen dat schipper Godtschalck en Jan Hugo in 1522
gevangen werden door de Geldersen Friezen. Voordat zij weer naar huis gingen, kwamen Jan
Seysinck, Claes Doedensz, Thonis Jansz en nog enkele anderen van de reders en wilden dat
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genoemde schippers direct zouden doorreizen naar Dantzig zonder dralen, brachten hen naar de
schuit waarmee zij direct moesten afreizen, omdat zij anders in de problemen kwamen.
Schipper Severijn getuigt dat hij ook in de schuit was en zag dat de reders de genoemde schippers
naar de schuit brachten en zeiden dat ze moesten afreizen.
Nr. 803

FOLIO:

222

DATUM:

27 januari 1529

Steynolt, de weduwe van Jan Klockgieter, getuigt dat het twee jaar geleden is dat de eerlijke raad zich
heeft uitgesproken over de getuigenis die Conradus en Wessel gedaan hadden over de aankoop van
de uitgang met de poort, dat priester Peter van Coelen wijlen haar man en haar daarvan gerechtelijk
eigendomsoverdracht zou doen en dat zij wederom de vier jaar rente zouden betalen, n.l. 3 gulden per
jaar, die zij hem schuldig waren gebleven. Zij heeft terzelfdertijd priester Peter van Coelen de vier jaar
rente, 12 gulden, betaald die hij bij de koop ontving.
Nr. 804

FOLIO:

222

DATUM:

31 januari 1529

Arent Dircxsz, Thys Raven en Jan Roese getuigen dat Frederick van Campen in Leeuwarden is
gestorven en geen wettige kinderen nagelaten heeft. Zij hebben zijn ouders goed gekend want zij
waren buren van elkaar; zijn vader heette Jacob Lambertsz en zijn moeder werd Kunne genoemd en
zij hadden twee kinderen: Frederick en zijn zuster Femme, die nog in leven is en in Deventer getrouwd
is met Arent Berentsz; zij is dus een volle zuster van Frederick en zijn erfgename.
Hij meldt verder dat Kunne en hijzelf oomskinderen zijn en dat hij naar Deventer is geweest naar zijn
nicht Kunne en er bij aanwezig is geweest toen zij haar man Aernt Beretnsz een volmacht gaf om de
erfenis in ontvangst te nemen, want zij mocht van haar kinderen niet afreizen.
Nr. 805

FOLIO:

222v

DATUM:

1 februari 1529

-Tussen zuster Femme Catte en Lysbeth Tripmaker over de goten.
Evert Joriensz getuigt dat hij in 1510 het huis kocht, dat naast Lysbeth Tripmaker staat, van zuster
Femme Catte en dat deze bij de koop als voorwaarde had gesteld dat Evert de goten tussen de twee
huizen op zijn kosten zou onderhouden. Hij meldt verder dat hij daarna op zijn kosten een nieuwe goot
tussen de huizen gelegd heeft, zoals hij beloofd had bij de aankoop.
Evert getuigt ook dat er 30 jaar geleden op de plaats waar nu het huis van Mette Catte staat, een
schuur stond die voor beide zijden toegankelijk was; Willem Broeck kocht terzelfdertijd van Geert ten
Dale het huis dat van Lysbeth Tripmaker is; hij mocht ankers aanbrengen aan het huis van Lysbeth en
er werd afgesproken dat Willem alleen voor de goten zou zorgen.
Willem Geertsz getuigt dat hij het huis in kwestie van Evert gekocht heeft op dezelfde voorwaarden
wat de goten betreft.
Symon Hermensz getuigt zoals Everts laatste getuigenis.
Lambert Jacobsz getuigt zoals Evert Joriensz, n.l. dat Willem Broeck 30 jaar geleden het huis kocht
van Geert ten Dale en dat hij aan dat huis, dat nu van Lysbeth is, ankers mocht maken en dat Willem
Broeck beloofde de goten op zijn kosten te onderhouden.
Nr. 806

FOLIO:

223v

DATUM:

1 februari 1529

-Tussen Jan Aerentsz en Hermen Symonsz.
Peter Lambertsz, Henrick Tymensz, Gheert Wynter en Henrick Claesz getuigen dat zij aanwezig zijn
geweest op het Raadhuis op de dag dat de St. Anna schutterij geschoten had; zij hebben daar gezien
en gehoord dat Jan Aerntsz wedde op het afschieten van de Brunneper papegaai met 1 gouden kroon
tegen 8 gouden kronen en dat Hermen Symonsz daarna wilde wedden en dat zij het tenslotte eens
werden dat Hermen de kroon tegen 6 kronen zou inzetten. Hermen kreeg toen de gouden kroon en
stak hem in zijn zak. Peter Lambertsz raadde het Hermen af en vermaande hem; hij vroeg wat er met
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de kroon van Frederick Theeusz gebeurd was, waarop Hermen antwoordde dat hij die ‘verdronken’
had en dat hij dat met deze kroon ook wilde doen.
Nr. 807

FOLIO:

223v

DATUM:

1 februari 1529

-Van Dirick Brouwer.
Alyt Draeck getuigt dat zij bij Ebbe is geweest, de vrouw van Lubbert Bast, toen zij stierf en zij heeft
gehoord dat wijlen Ebbe op haar sterfbed Dirick Brouwer aanwees om de betaling van 3½ ph.g. en 1
oord te ontvangen van Claes Vries, die haar dat bedrag schuldig was van Lubberts tabbert, die Ebbe
aan Claes verkocht had.
Nr. 808

FOLIO:

224

DATUM:

1 februari 1529

Rycolt de scheepstimmerman getuigt onder ede dat hij ongeveer 14 of 15 jaar geleden in Kampen
aanwezig is geweest bij wijlen priester Engbert Bolle in de keuken en daar samen met wijlen Plonys
Voirne heeft geholpen 100 g.g. in goed goud in ontvangst te nemen van Jan Gheertsz en Dirick
Henricksz, als gildemeesters van het St. Annengilde in de Mastenbroeker kerk, t.b.v. priester Engbert.
Deze verkocht daarvoor aan het St. Annengilde een rente van 5 g.g. per jaar gevestigd op 12 morgen
land in Mastenbroek op de nieuwe wetering; dit land was priester Engbert toegekomen van Bette
Bolle. Wijlen priester Engbert samen met mr Rycolt, zijn momber, beloofde bij de koop dat het land
onbelast was en het vrijwaarde. Hij gaf de gildemeesters een schriftelijk bewijs en beloofde een en
ander gerechtelijk in orde te maken.
Nr. 809

FOLIO:

224

DATUM:

1 februari 1529

-Van Hermen Symonsz en Jan Aerntsz over het papegaaiengeld.
Peter van Wyringen en Claes van Ensz getuigen dat zij in dezelfde tijd van de afspraken over de
kronen, hoofdlieden waren van het St. Annengilde en dat Hermen ’s anderendaags na de afspraken
over de kronen, weer in het Raadhuis was en bij Jan Aerntsz kwam en zei dat hij de vorige avond
dronken was geweest en bood hem zijn kroon weer aan. Omdat Jan dat niet wilde, gooide Hermen de
kroon op tafel; volgens Jan was het onbehoorlijk dat iemand die niet van het gilde was, hier kwam en
hij verwachtte van de gildemeesters dat zij hem zouden zeggen het geld weer mee te nemen, omdat
hij dronken geweest was. Tenslotte namen zij, als hoofdlieden, de kroon van de tafel en borgen hem
op in de buidel van het gilde en zeiden tegen Jan dat zij hem zouden bewaren.
Claes van Ensz getuigt verder dat toen de Brunnepers de papegaai gingen schieten, hij Jan Aerntsz
nog waarschuwde en zei dat hij zijn kroon in bewaring had maar die niet wilde geven, omdat Hermen
Symonsz hem dat niet toestond.
Nr. 810

FOLIO:

224v

DATUM:

11 februari 1529

Goert Reynersz, Goesen Roelofsz en Jacob Schuver getuigen onder ede dat zij ongeveer veertien
dagen voor St. Maarten aanwezig zijn geweest bij Jan Hermensz, onze burger, en hebben daar
gehoord dat Ysbrant van Vlyelant daar van Jan Hermensz een os kocht waarvoor hij als betaling wilde
geven 500 pond schelvis; er werd tevens afgesproken dat Ysbrant Jan de 500 pond stokvis zou
leveren van de eerste lading vis die Ysbrant zou krijgen. Mocht Ysbrant eerst in b.v. Harderwijk
leveren vóórdat Jan Hermensz betaald was, dan stond daar een boete op van 10 pond vis. Ysbrant
ging akkoord met deze regeling en kreeg zijn os.
Nr. 811

FOLIO:

225

DATUM:

-Tussen Claes Henricksz en Roeloff opt Eynde.
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Henrick Roest getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Albert Geertsz, vóór Midwinter, toen Claes
Henricksz een koe kocht van Roeloff opt Eynde, waarbij afgesproken werd dat de koe veertien dagen
voor Maria Lichtmis zou kalven; hierop werd de koop gesloten.
Kunne, de waardin, getuigt dat zij de wijnkoop van de koe heeft ontvangen, maar van de voorwaarden
van de koop weet zij niets.
Nr. 812

FOLIO:

225

DATUM:

12 februari 1529

-Tussen Willem van Coten en Geerlich Jansz van de Zwartendijk.
Sweer van Delden, Willem van Coten en Jan Geerlichersz getuigen dat zij goed weten dat toen de
Hattemers hier het vee ophaalden, Geerlich Jansz geen enkele koe noch kalf meer had.
Nr. 813

FOLIO:

225

DATUM:

12 februari 1529

-Van Jan Klockgieters huis.
Steynolt, de weduwe van Jan Klockgieter, getuigt dat enige tijd daarna, toen de muren van de
achterste hof geplaatst waren en de deur van priester Peter gestut zou moeten worden en hij een
nieuwe liet plaatsen, Gysken, de dienstmaagd van priester Peter, bij haar kwam en vroeg of ze er
tevreden mee kon zijn, dat priester Peter de deur wilde gebruiken en soms ook de plaats, waarvoor zij
haar jaarlijks 2 h.p. zou geven. Priester Peter zou de plaats alleen maar gebruiken om zijn mes te
wetten op de put.
Nr.814

FOLIO:

225v

DATUM:

13 februari 1529

-Tussen Asse Cremer en Bartolt van Neerden over de brandewijn accijns.
Berent van Reess getuigt dat vorig jaar in de vasten na St. Petersdag, Asse Cremer bij hem kwam en
vroeg of hij zijn borg wilde zijn voor de helft van de brandenwijn accijns. Toen hij op het Raadhuis
kwam om borg te worden, heeft hij gezien dat Barbara inde Stall wilde dat Jan Thonisz voor haar borg
zou staan voor de helft van haar accijns. Jan verontschuldigde zich omdat hij voor niemand borg wilde
staan. Zij vroeg toen of zijn broer Bartolt zou willen en deze wilde wel borg staan voor haar helft.
Berent de getuige werd borg voor Asse Cremer en Bartolt voor Barbara inde Stall, elk voor de helft.
Arent Goltsmit getuigt dat Asse Cremer hem gevraagd had om borg te worden, samen met Berent van
Reess, voor de helft van de brandenwijn accijns, want hij was van mening dat Barbara inde Stall en hij
elk twee borgen moesten hebben. Toen hij op het Raadhuis kwam, heeft hij gezien en gehoord dat
Bartolt van Neerden toestemming kreeg om Barbara’s borg te worden; Asse werd dus ook borg zoals
Berent van Reess, ieder voor de helft.
Nr. 815

FOLIO:

226

DATUM:

13 februari 1529

-Van Jan, de knecht van wijlen Geese Backer.
Jan Vrunt, bakker, Joachim Schoemaker en zuster Lubbe, Cellezuster, getuigen dat zij aanwezig
waren toen men wijlen Gheese Coerts zou bedienen en zij hebben gehoord dat wijlen Gheese openlijk
zei, voordat zij het laatste sacrament ontving, dat zij Jan, haar knecht, 15 courante ponden en een
hemd van zijn verdiende loon schuldig was, verder nog 9 snaphanen van 6 stuiver Brabants het stuk,
waarvoor zij Hollandse valuta zou geven.
Nr. 816

FOLIO:

226

DATUM:

16 februari 1529

-Van de brandenwijn accijns.
Jan van Antwerpen getuigt dat ongeveer een jaar geleden Asse Cremer bij hem kwam en hij vroeg
hem naar het nieuws. Asse zei dat hij hoopte dat hij de accijns kwestie met Barbara kon afsluiten;
getuige weet niet of dat ook gebeurd is.
Anna, de vrouw van Claes de Waal, getuigt dat na Pasen Asse bij haar kwam; hij had van Claes haar
man wat brandenwijn gekocht en zij zei tegen hem dat hij wel veel omzet moest hebben, want hun
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buurvrouw Barbara had het heel druk met verkopen, iedere dag stond het huis vol met knechten enz.
Asse antwoordde dat hij met Barbara had afgerekend, dat zij hem een halve aam minder gerekend
had en dat hun zaken nu gescheiden waren: hij zou alleen tappen en zij niet.
Nr. 817

FOLIO:

226v

DATUM:

16 februari 1529

Jan van Menslagen, droochscheerder, Swarte Wynolt, metselaar en Hermen Aerntsz getuigen dat zij
aanwezig zijn geweest toen wijlen Willem Apteker op zijn sterfbed lag; zij hebben gehoord dat Willem
Brant, namens Trijnken, de vrouw van Willem en Albert Topken, namens de familie van Willem, met
elkaar overeen kwamen dat als een van beiden stierf, dat men van hun beider goederen zou betalen
wat zij samen schuldig waren aan eten, drinken enz.; wat zij zelf privé gemaand hadden, zou betaald
worden van het goed van degene die gemaand had; verder vervallen de goederen aan de familie van
ieders zijde. Zo is dit vermoetsoend. Albert beloofde dat mr Hermen daarmee akkoord zou gaan.
Nr. 818

FOLIO:

226v

DATUM:

16 februari 1529

Jan Twenth getuigt dat Otto Stegeman hem, nu in de herfst kort voor St. Michael, verhuurd heeft 9
gresen land aan de zomerdijk, elke grese voor 6 stuiver Brabants, die hij met zijn gezellen verder
verzorgd.
Jan Geritsz getuigt dat hij kort hiervoor van Otto gehuurd heeft 10 gresen land, elk voor 7 stuiver
Brabants, die hij met zijn gezellen verder verzorgd.
Nr. 819

FOLIO:

227

DATUM:

16 februari 1529

-Van Jan Slotemaker over de zoon van Symon de Lazarus [ melaatse ], zijn knecht.
Jan Henricksz getuigt dat hij met Jan Aerntsz, de melaatse uit Wilsum, en anderen bij Jan
Slotemaker is geweest op St. Clemensdag en dat er veel onderhandeld werd over een jongen,
genaamd Symon, de zoon van de melaatse, die bij Jan Slotemaker wilde wonen om het vak te leren.
Jan werd het tenslotte eens met de melaatse: hij zou de jongen het vak leren en de kost geven
gedurende twee jaar en daarvoor zou hij ontvangen 7 ph.g. te betalen op St. Clemensdag over een
jaar, behalve als de jongen weg zou lopen bij de meester buiten diens schuld, dan zou dat bedrag
vervallen. Mocht de jongen van de melaatse ziek worden, dan zou hij naar het huis van Jan Henricksz
gaan totdat hij weer gezond was en weer bij zijn meester kon werken. Jan Slotemaker wilde een borg
hebben voor deze voorwaarden en dat werd Jan Aerntsz.
Meynart Kuper, Bolte Smit en Arent Broes getuigen hetzelfde.
Nr. 820

FOLIO:

227v

DATUM:

16 februari 1529

-Van de schoorsteen van de ververij van wijlen Arent Jansz.
Jacob Coertsz, metselaar, getuigt dat veel jaren geleden wijlen Arent Jansz, verwer, hem had
opgedragen voor een bepaald bedrag de verfketel in zijn werkplaats te plaatsen en de schoorsteen te
maken; Jacob zou hiervoor steen, klei en arbeidsloon geven. Hij heeft de ketel geplaatst en de
schoorsteen gemaakt met zijn eigen steen en klei en geen enkele andere steen gebruikt.
Nr. 821

FOLIO:

227v

DATUM:

23 februari 1529

-Van Gheert inde Raems en Coen Ross.
Otto Jansz, Jan Coensz en Gerit Jansz getuigen dat zij aanwezig geweest zijn toen Coen Ross
overleden dochter beloofd werd aan wijlen Berent, de zoon van Gheert inde Raem; zij hoorden dat
Coen Ross voor zijn dochter een nieuw bed met een deken beloofde, twee paar lakens; Gheert sprak
over een bedstee. Coen Ross antwoordde daarop dat ze geen bedstede hadden. Maar hij had er een
boven staan die Gheert wel mocht bekijken en eventueel meenemen, zo niet, dan wilde Coen hem
wel 1 gulden geven. Zij melden verder dat Coen ook beloofde te geven drie koperen potten, één van
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een kwart, één van een mengele en één van een halve mengele en twee ketels, één van een emmer
en één van een halve emmer. Coen Ross van zijn kant, zou de kleding van zijn dochter voor zijn
rekening nemen zoals dat hoorde; er werd nog gesproken over een bank die Gheert wilde hebben.
Coen antwoordde hierop dat hij niets meer te geven had; zij werden het tenslotte eens dat Coen Ross
1 gulden zou geven, Otto Jansz 1 gulden en Gheert inde Raem 1 gulden, waarmee beide partijen
tevreden waren; zij melden verder dat de genoemde artikelen allen betaald zijn.
Nr. 822

FOLIO:

228

DATUM:

25 februari 1529

-Van Henrick Ballemaker en Lambert Schoemaker.
Thonys van Born, de waard en Jan Roelofsz getuigen dat ongeveer drie of vier weken geleden bij
Thonys zaten te drinken Henrick Ballemaker, Lambert Schoemaker, Jan Roeloffsz en anderen en zij
hoorden dat Henrick Ballemaker en Lambert Schoemaker samen onenigheid hadden over een huis
dat zij samen hadden bij de Hagenpoort in de Oudestraat. Zij hoorden dat Henrick Ballemaker
tenslotte Lambert voor zijn deel van het huis 4 g.g. bood en dat Lambert, die heel dronken was, zei
dat hij 5 gulden wilde, wat Henrick uiteindelijk wel wilde betalen. Toen bleek dat Lambert het huis niet
kon verkopen omdat zijn kinderen mede-eigenaar waren; hij ging weg.
Nr. 823

FOLIO:

228

DATUM:

25 februari 1529

Claes Dubbeltsz, schipper Godtschalck en jonge Jan Evertsz getuigen dat zij ’s anderendaags zaten
te drinken bij Dirckgens oude huis, waar Henrick Ballemaker en Lambert Schoemaker ook waren;
deze waren aan het twisten en omdat zij gerechtelijke stappen wilden nemen, hebben getuigen
voorgesteld te bemiddelen: Jan Ballemaker nam als vertegenwoordiger Claes Dubbeltsz en Lambert
Schoemaker koos schipper Godtschalck. Deze zegslieden werden het eens en wilden de uitspraak
doen om een kan bier: wie de uitspraak niet wilde accepteren, betaalde twee vanen bier van het
gelag. Zij beslisten dat Lambert aan Henrick Ballemaker contant 7 g.g. zou geven en het gelag zou
betalen en dat daarmee de onenigheid opgelost zou zijn.
Daarna vertrokken beide partijen omdat ze het er niet mee eens waren en betaalden de twee vanen.
Nr. 824

FOLIO:

228v

DATUM:

26 februari 1529

Jacob Doedensz en Claes Kerstkensz getuigen dat zij aanwezig geweest zijn toen Else Pottebacker
en Merike Lukens samen onenigheid hadden over de afrekening en zij hebben gehoord dat Else zei
dat zij een rok als onderpand had gezet t.b.v. Robbert Corffmaker voor het gewone bier dat ze van
Robbert gekocht had en dat terzelfdertijd Merike Lukens bekende dat zij het vat jopenbier, waar de
ruzie over ging, zelf gekocht had van Robbert. Zij hadden ruzie gekregen over wie het vat jopenbier
zou betalen want Merike en Else hadden het samen in het leger getapt en verkocht. Zij hoorden dat
Else zei dat Merike het aandeel moest uitrekenen dat zij moest betalen. Merike had een gouden leeuw
betaald voor het jopenbier en zij vond dat Else daar de helft van moest betalen.
Nr. 825

FOLIO:

229

DATUM:

-Van Sixtus uit Elst in Friesland.
Mr Godtschalck Indick en Claes Kerstkensz hebben onder ede getuigd dat een houtkoper uit
Deventer, genaamd Heyman, in de tijd dat het legen voor Hattem lag, van doen had met Sixtus uit Elst
over een bepaalde schuld waarover zij, met instemming van beide partijen afspraken hadden
gemaakt. Sixtus zou Heyman als aanbetaling twee handschriften geven onder bepaalde voorwaarden:
als de koopman die de handschriften gegeven had deze erkende, dan kon Heyman de handschriften
behouden als betaling en als dat niet zo was, dan zou Sixtus borg staan.
Nr. 826

FOLIO:

229

DATUM:

174
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-Tussen Jan ten Hove en Volcker Hermensz.
Jacob van Graes en Henrick de Wachter uit Brunnepe getuigen dat zij zagen, voordat Volcker
Hermensz uit zijn huis ging, dat hij een tijdje groef bij de putstoel om deze uit te graven, maar meer
weten zij niet.
Remmelt Cremer getuigt dat wijlen Werner Robbertsz en hij terzelfdertijd daar kwamen om te zien wat
er aan de hand was en hij zag dat er bij de putstoel gegraven en gebroken was; hij weet verder
evenmin iets.
Jan Dunneharne, de bakker, getuigt dat hij toen gezien heeft dat Volcker Hermensz de zwengel van
de putstoel en de goot die erboven lag, het huis in droeg.
Nr. 827

FOLIO:

229v

DATUM:

5 maart 1529

-Tussen Jacob van Gelre, de zoon van Henrick Varwars en Evert van Hardenberch.
Henrick Varwar en Egbert zijn zoon getuigen dat zij afgelopen maandag in hun werkplaats gehoord
hebben dat Jacob van Gelre en Evert van Hardenberch samen stonden in de ruimte tussen hun huis
en dat van Evert en dat zij onenigheid hadden. Evert zei b.v. tegen Jacob dat hij hem voor een dief
hield en dat hij daar geheel zeker van was.
Henrick Varwar meldt verder dat er gezegd werd dat Jacob vaak geld gewisseld zou hebben en dat
men hem daardoor verdacht vond. Henrick en zijn vrouw ontvangen veel geld en daarom sturen ze
hun zoon vaak weg om geld te wisselen.
Andries Geertsz, timmerman, getuigt dat hij terzelfdertijd bij Henrick Varwar thuis was en daar hoorde
dat Evert van Hardenberch met iemand aan het schelden was, maar wie het was weet hij niet; Henrick
zei hem dat het zijn zoon was die Evert had uitgescholden.
Nr. 828

FOLIO:

230

DATUM:

8 maart 1529

-Tussen Evert van Hardenberch en de zoon van Henrick Varwar.
Wyger, de knecht van Geert van Ingen, getuigt dat de zoon van Henrick Varwar op Vastenavond bij
hem kwam op het wachthuis en van hem twee dobbelstenen wilde lenen waarvoor hij een gulden
onderpand wilde inzetten. Getuige heeft hem twee dobbelstenen geleend en daarvoor als onderpand
1 geldige gulden. De jongen had nog meer geld in zijn buidel, ging naar de Wijnkelder en speelde en
kwam weer terug en zei dat hij 1½ gulden had verloren. Hij had toen nog meer dan 1 ph.g. in zijn
buidel.
Nr. 829

FOLIO:

230

DATUM:

11 maart 1529

-Tussen Thys Claesz en Krijn van Hoerne.
Henrick Varwar, onze burger, getuigt dat hij in de afgelopen voorzomer 1528 aanwezig was hier in
Kampen bij Johan Gerrytsz, waar toen ook schipper Thys Claesz en Krijn van Hoerne waren. Krijn had
kritiek op het karveel dat Thys toen voer inzake de scheepsdagen en getuige Henrick heeft daar toen
gehoord dat schipper Thys en Krijn het eens werden en samen besloten dat schipper Thys namens
hen een man zou plaatsen op het karveel en dat schipper Krijn, om de scheepsdagen te betalen
waarmee hij achter was, ook een man zou zetten op het karveel. Schipper Thys kon daarna zijn
karveel weer in bezit nemen en zo goed mogelijk gebruiken.
Jonge Jan Deyn getuigt dat hij kort na de overdracht van Thys toestemming had om met het karveel
deels mee te varen en getuige Jan kwam bij schipper Krijn aan de welle waar het karveel lag, om dit te
zeggen, maar Krijn antwoordde dat hij nu een andere man toestemming had gegeven om met hem te
varen. Was getuige Jan een dag eerder gekomen, dan had hij wel zo graag die persoon gehad.
Nr. 830

FOLIO:

230v

DATUM:

11 maart 1529

Roeloff Alferdinck en Jan Thonysz hebben gezworen dat zij afgelopen dinsdag op verzoek van Roeloff
Witte en Jan Kistemaker tegen Jan Kamp, in het Bergklooster zijn geweest; dat zij gehoord hebben
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dat genoemde partijen wilden dat men de kisten met brieven die daar te goeder trouw bewaard
werden, zou openmaken om de brieven te onderzoeken. Priester Albert Campen zei o.a. tegen Evert
Koeckman, die daar ook was, dat hij de brief over de 700 gulden met de drie zegels, die Evert beloofd
had in de kist te leggen, daar nog niet in gelegd had. Evert Koeckman antwoordde dat hij de brief in
kwestie in handen had gehad en had gelezen en daarna weer in de kist had geborgen. Hij meldt dat
hij daarna de kist had geopend en de brief had gezocht, maar niet gevonden.
Nr. 831

FOLIO:

231

DATUM:

12 maart 1529

-Tussen Gyse van Bloxiell en Beff van Hoerne.
Thys Claesz, onze inwoner, getuigt dat hij in de voorzomer 1527 aanwezig is geweest in Amsterdam
in het Haesken, toen Gyse van Bloxiel de mast kocht voor zijn karveel van een persoon genaamd Beff
van Hoerne. Getuige Thys zegt dat Gyse de mast kocht voor 7 koopmansgulden en omdat de mast
nog in Hoorn lag, werd er tussen genoemde partijen afgesproken dat Beff de mast zou leveren in
Amsterdam bij de grenspalen, als onderpand iemands lijf, van wie, weet hij niet. Beide partijen waren
tevreden met deze regeling en er ging een ½ koopmansgulden naar de wijnkoop door Gyse betaald.
Nr. 832

FOLIO:

231

DATUM:

15 maart 1529

-Tussen Arent Kuper, de koster van de Bovenkerk en Jacob, de zoon van schipper van Hardenberch.
Thonys Jansz, Alyt Geerts en Geert Evertsz getuigen dat zij afgelopen zaterdag drie weken terug
aanwezig zijn geweest bij Arent Kuper, de koster van de St. Nicolaaskerk, waar zij gezien en gehoord
hebben dat Jacob, de zoon van schipper Zele van Hardenberch, kocht van de vrouw van de koster
een stuk linnen voor 4 ph.g. Jacob sprak af met de vrouw dat hij het linnen meenam en als hij het niet
met enkele dagen terugbracht, zou de koop doorgaan.
Nr. 833

FOLIO:

231v

DATUM:

17 maart 1529

-Tussen Cornelys Geertsz uit Texel en Henrick Vrije of Jan Berentsz.
Geert Loese en Dirick Tripmaecker getuigen dat zij omstreeks Vastenavond bij Cornelys Sasse in het
Moriaens Hoeft geweest zijn, waar bijeen waren Cornelys Geertsz uit Texel, Henrick Vrije en schipper
Johan Berentsz, die onenigheid hadden over een bepaalde schuld, die Henrick schuldig was aan
Cornelys. Jan Berentsz wilde betalen met een aandeel in het schip. De kwestie werd voorgelegd aan
de getuigen om hun zegje te doen: zij adviseerden dat Cornelys het scheepsaandeel zou accepteren
voor het bedrag van 26 gulden, zo niet dan zou Jan Berentsz hem 24 gulden aan geld geven en
daarmee moest het probleem opgelost zijn.
Nr. 834

FOLIO:

231v

DATUM:

17 maart 1529

-Tussen Evert ter Moelencaet uit de vrijheid van Hattem tegen Lubbert Smit over de koeien.
Jan ten Wissenbergh, Peter Berentsz en Jan Evertsz getuigen dat zij wonen in de vrijheid van Hattem
en buren zijn van Evert ter Moelencaet. Zij weten heel goed dat de koe die bij Lubbert Smit in de stal
staat, met een witte vlek achter op de lenden en met een halfwitte staart, toebehoort aan Evert ter
Moelencaet, die hem als kalf heeft gekregen en opgevoed, zij herkennen de koe heel goed.
Getuigen weten goed dat Evert de koe kwijt raakte omstreeks St. Michael toen de koe gezond was.
Evert wist niet hoe hij de koe kwijt was geraakt.
Jan Wissenberch en Peter Berentsz melden bij hun eedsaflegging dat zij geen familie van Evert zijn.
Nr. 835

FOLIO:

232

DATUM:

17 maart 1529

-Tussen Albert Geertsz en Gerryt Swartenhoep.
Tymen van Cuynre getuigt dat hij drie jaar geleden aanwezig is geweest bij Johan Gerrytsz, waar
Albert Geertsz en Gerryt Swartenhoep ook waren. Hij heeft daar gezien en gehoord dat Albert aan
Gerryt een lijfrente verkocht op Alberts leven voor een jaar plus één dag voor 23 stuiver Brabants. Zou
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Jacob sterven binnen het jaar, dan had Gerryt de rente voor niets; leefde hij nog ná dat jaar, dan
moest Gerryt hem de genoemde 23 stuiver betalen. Hierop ontving Gerryt onmiddellijk de rente; beide
partijen waren tevreden en dronken de wijnkoop.
Claes van Drienhuysen getuigt hetzelfde.
Nr. 836

FOLIO:

232

DATUM:

18 maart 1529

-Tussen Albert Stachouwer en Symon Joncker.
Jan Brant, Hillebrant Reynertsz uit Ens en Henrick Petersz uit Urk getuigen dat zij op een schip
gewerkt hebben afgelopen herfst omstreeks Allerheiligen op een reis naar Harlingen in Friesland, toen
men het geschut van de stadhouder zou overbrengen. Getuigen hebben terzelfdertijd gehoord en
gezien dat Albert Stachouwer aan Symon Leckerkerck een roeiboot leende, die Albert eerder geleend
had van Peter Vreese. Getuigen weten goed dat Symon de boot in kwestie, tijdens het lenen, van zijn
schip heeft laten vallen.
Jan Brant getuigt bovendien dat Albert vroeg toen Symon de boot van hem wilde hebben, wat hij dan
moest doen als hij hem kwijt zou raken, waarop Symon antwoordde dat hij genoeg geld had om hem
te betalen.
Nr. 837

FOLIO:

232v

DATUM:

22 maart 1529

-Tussen Thomas Ryckenborch en Steven Woltersz, zijn stiefvader.
Claes Coster getuigt dat hij als koster mee is geweest het H. Sacrament bij Konne op die Kyst te
brengen en heeft terzelfdertijd uit de mond van Konne gehoord dat zij bekende wat zij haar zoon
Thomas nog schuldig was van zijn vaders patrimonium: 20 gulden en wilde hem die betalen.
Jan Geertsz, schoenmaker, getuigt dat zij terzelfdertijd beneden stonden op Berents plaats en dat
wijlen Konne dit riep naar hem, getuige, zoals Claes Koster heeft gezegd.
Jan Pauweltsz getuigt dat hij terzelfdertijd ook gehoord heeft dat wijlen Konne zei dat ze haar zoon
Thomas 20 gulden schuldig was van de gemene goederen. Hij meldt verder dat hij op verzoek van
wijlen Konne Thomas over twee jaar de rente betaald heeft, n.l. van 1525 en 1526, telkens 2 h.p.
Nr. 838

FOLIO:

232v

DATUM:

18 maart 1529

-Tussen Machtelt, de weduwe van Geert Albertsz tegen Papen Gerritjes weduwe.
Bette Andries, Lutgert Berents en Geertken Jans getuigen dat zij buren zijn van de weduwe van
Papen Gerritje en dat zij aanwezig geweest zijn toen Papen Gerritje op sterven lag. Zij hoorden
terzelfdertijd dat de vrouw van Papen Gerritje haar man vroeg of hij nog schulden had waar zij niet van
op de hoogte was. Gerryt antwoordde dat hij alleen aan Dirick genaamd Hobbe, die zij wel kent, geld
schuldig was. Zij melden verder dat zij nooit gezien of gehoord hebben dat Machtelt, de weduwe van
Gerrit Albertsz, Papen Gerritje, iemand in huis gehad heeft.
Nr. 839

FOLIO:

233

DATUM:

1 april 1529

-Tussen Johan Twenth en Wolter Tymensz met Arent Woltersz.
Johan Hermensz en zijn vrouw Cornelys, waard en waardin en Johan Hermensz uit Dronten getuigen
dat omstreeks Vastenavond bij hen zaten te drinken Johan Twenth en Bartolt Gerrytsz met Wolter
Tymensz en getuigen hebben daar gehoord dat Wolter Tymensz aan Bartolt Gerrytsz het huis en erf
verhuurde dat hij op het veer op de Enck heeft staan voor zes jaar, per jaar voor 8 h.p. of 8 voeder
hooi. Wolter ging hiermee akkoord en men sprak af dat Johan Twenth degene zou zijn die hem
jaarlijks de pacht zou betalen.
Nr. 840

FOLIO:

233

DATUM:

-Tussen Arent Hesselsz en Jan Brant.
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Goyken Henricksz getuigt dat hij donderdagavond aanwezig is geweest bij Jan Gerritsz, waar hij heeft
gehoord dat Arent en Jan Brant samen onenigheid hadden over de koop van hun oude huis en erf op
de Oord. Tenslotte hoorde hij dat Arent Hesselsz vroeg aan Jan Brant wat hij voor het oude huis wilde
hebben, te betalen over 9 jaar. Jan antwoordde dat Arent hem 11 jaar lang jaarlijks 11 g.g. moest
geven, maar dat vond Arent teveel, hij wilde wel 10 g.g. geven, maar dat accepteerde Jan niet.
Uiteindelijk nam Arent de koop aan voor 11 g.g. gedurende 11 jaar.
Jan Petersz getuigt dat hij donderdagavond ook bij het gelag was bij Jan Gerritsz en dat hij, op het
ogenblik van de koop, opgestaan was en naar achteren was gegaan en toen hij terugkwam melde
men hem voor hoeveel het huis en erf verkocht waren: 11 jaar lang 11 g.g. Hij meldt nog dat Arent
Hesselsz zei dat hij een vaan voor het gelag gaf.
Nr. 841

FOLIO:

233v

DATUM:

12 april 1529

Geert van Lanckvelt, Hermen Coertsz en Frederick Theusz getuigen dat zij er ’s anderendaags bij
waren toen Merike Lukener en Else Pottebacker samen woorden hadden over hun koopmanschap.
Merike vroeg o.a. aan Else of het jopenbier dat zij van Robbert Corffmaker gekocht hadden van hen
beiden was, wat door Else werd beaamd. Zij zei verder dat als ze afgerekend hadden, het wel zou
blijken wie het bier moest betalen. Getuigen melden verder dat Else zei dat ze Robbert haar rok als
onderpand had gegeven, maar of dat voor het jopenbier of voor het Bremerbier was, dat weten zij niet.
Nr. 842

FOLIO:

234

DATUM:

12 april 1529

-Tussen Peter Posch en Henrick Niemeier.
Willem Tymensz, Claes van Hoenschoten en Jan Tymensz getuigen dat zij ongeveer drie weken voor
Midwinter aanwezig waren bij Jan van Osenbrugge, toen Peter Posch en Henrick Niemeier samen
onderhandelden over de prijs van twee paarden; zij werden het eens over bemiddeling. Henrick koos
als vertegenwoordiger Claes van Hoenschoten en Peter koos Willem Tymensz en het gelag werd
geregeld. Henrick Niemeier is nooit meer naar de uitspraak komen vragen.
Nr. 843

FOLIO:

234

DATUM:

12 april 1529

Vechter in Mastenbroek getuigt dat hij zich herinnert dat wijlen Wolter Wolffsz 20 jaar geleden het stuk
land genaamd de Kuvenhofstede, met haver had laten bebouwen door Dirick Henricksz die het land
namens Wolter gebruikte.
Nr. 844

FOLIO:

234

DATUM:

12 april 1529

-Van Jan van Ensz, aan de grond gelopen.
Albert Smit en Roeloff Smit getuigen dat Jan van Ensz beschuldigd is dat hij ’s anderendaags op het
Diep aan de grond zou zijn gelopen, zij hebben hem zien liggen. Getuigen melden dat Jan van Ensz
toen aan de grond gelopen was aan het noordeinde van het Diep, met een lengte van drie of vier
schepen. Hij was aan de grond gelopen vanwege een baken dat buiten het Diep noordwaarts op een
stuk zand was geplaatst.
Nr. 845

FOLIO:

234v

DATUM:

12 april 1529

Jan van Bommelen, Jan van Antwerpen en Gysbert Woltersz getuigen onder ede dat Jacob
Bartholomeus, onze burger en wijlen Carijn van Nuys, onlangs in Napels gestorven, echte broers zijn
van dezelfde vader en moeder en dat zij altijd door iedereen die hen kende, als zodanig zijn
beschouwd.
Zij hebben die ouders wel gekend, vader heette Bartholomeus en de moeder placht te wonen in
Kampen op de Vloeddijk. [ dit is doorgehaald ]
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FOLIO:

234v

DATUM:

12 april 1529

-Van de vaars van Henrick van Camphuys tegen Jan inde Bodde.
Jacob Penninck, Peter Velthuys, Lambert Velthuys, Lubbert Willemsz en Michiell Berentsz getuigen
dat Henrick Camphuys twee vaarsen miste en dat zij nu geweest zijn bij de ene vaars die Jan inde
Bodde heeft, waarvan Henrick Camphuys zegt dat het de zijne is. Zij hebben de vaars bekeken en
geconstateerd dat het dezelfde vaars is die Henrick van jongs af aan gefokt heeft en zijn bezit is.
Getuigen zijn buren van Henrick Camphuys en weten dat goed.
Nr. 847

FOLIO:

235

DATUM:

13 april 1529

-Tussen Jan Droochscheerder en mr Jan Jarchsz.
Wolff Cremer getuigt dat hij de hof in de Heylensteeg, die nu van Jan Droochscheerder is, 50 jaar
geleden gekocht heeft van Otto Ruter en dat terzelfdertijd de essenboom, waar nu de onenigheid over
is, in die hof stond bij de afscheiding van Steynolt Klockengieters hof, die nu door mr Jan Jarchsz
gekocht is. De grond waar de essenboom op staat, behoort tot de hof die nu van Jan
Droochscheerder is. Otto Ruter had de boom eerst op zijn grond geplaatst. Getuige meldt dat hij de
hof ongeveer 20 jaar in bezit gehad heeft en dat hij de grond waar de boom op staat altijd gebruikt
heeft. Het stenen huisje dat er nog staat heeft hij zelf laten metselen en de fundamenten liggen op de
wortels van de boom, wel drie voet breed van de afscheiding.
Alyt de Wilde getuigt dat zij de hof in kwestie van Wolff Cremer gekocht heeft en 30 jaar in bezit heeft
gehad en dat zij de essenboom met de grond altijd zelf gebruikt heeft.
Nr. 848

FOLIO:

235v

DATUM:

16 april 1529

-Tussen Alyt Geerts en Dirick Tripmaecker.
Jacob Coster getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden bij de Hoevige Pater is geweest, waar Alyt
Geerts, Dirick Tripmaecker, Wybrant Woltersz en Swarte Berent ook waren. Getuige heeft daar
gehoord en gezien dat Dirick Tripmaecker en Alyt Geerts de huur afrekenden die Alyt Dirick schuldig
was. Daarna zei Alyt dat ze in het zelfde huis wilde blijven, wat Dirick niet wilde. Wybrant Woltersz en
Swarte Berent kwamen tussenbeide en wilden dat Dirick hen het huis verhuurde zoals aan Alyt en dat
gebeurde ook. Toen droegen zij het huis weer over aan Alyt en daar had Dirick vrede mee.
Alyt betaalde 4½ stuiver Brabants voor de wijnkoop.
Wolter Claesz, de Hoevige Pater, getuigt hetzelfde.
Nr. 849

FOLIO:

235v

DATUM:

19 april 1529

-Van Henrick Vrije.
Dirick van Zwolle getuigt dat hij in 1522 in Riga geweest is bij wijlen Geert Symonsz om hun
gezamenlijke zaken te regelen.
Geert Symonsz bracht zijn kasboek mee en las daaruit op welke goederen hij Dirick de laatste 4 of 5
jaar gestuurd had en wat daarvan de vrachtprijs was; hij noemde de inkoopprijs niet, maar wel de
bedragen die hij van de gezonde goederen ontvangen had. Dirick was niet tevreden want hij wist niet
voor welke prijs er ingekocht was; hij vroeg tenslotte aan Geert wat hij wilde ontvangen. Dirick eiste
300 kronen van 4 schilling. Geert betaalde hem, ook de reis.
Dit is wat Dirick tegen Henrick Vrije op het St. Bregittenkerkhof gezegd heeft, voor zover hij zich
herinnert. Dirick bedankte voor de goede afhandeling en er waren geen juridische stappen nodig.
Nr. 850

FOLIO:

236

DATUM:

19 april 1529

-Tussen de vrouw van Johan inde Bodde en Henrick Camphuys.
Alyt van Leuwen en Gerbrich Berents getuigen dat zij buren zijn van Johan inde Bodde en zijn vrouw.
De vrouw van Johan inde Bodde heeft onenigheid met Henrick Camphuys over een vaars die bij
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Johan op stal staat en waarvan Henrick Camphuys beweert dat het er één van hem is, die hij met St.
Michael op Seveningen is kwijt geraakt. Getuigen melden dat zij de vaars al wel twee jaar kennen
omdat zij hem altijd in- en uit zagen lopen als Johan ging mesten en zeggen dat het dezelfde vaars is
die Johan inde Bodde altijd had.
Alyt, de dienstmaagd van Hermen Rave, getuigt dat zij eerder een half jaar gewoond en gediend heeft
bij Johan inde Bodde en met St. Michael hielp zij de vaars naar Seveningen te brengen waar hij
gemerkt werd met een andries kruis met een weerhaak op de huid, een teken dat de vaars nu nog
heeft. Alyt heeft ook de vaars een jaar lang gevoed en gemest zodat zij het beest wel kent. Zij getuigt
dat het dezelfde vaars is die haar bazin, de vrouw van Jan, al twee jaar heeft en heeft opgevoed van
kalf tot vaars.
Nr. 851

FOLIO:

236v

DATUM:

19 april 1529

Johan Evertsz, timmerman, ziek in bed liggend maar nog helder van geest, heeft in aanwezigheid van
onze schepenen Geert Borgertsz en Claes Kroese, die namens het gerecht aan zijn bed zijn
geroepen, getuigt, zo nodig onder ede, voordat hij sterft, dat wijlen zijn broer priester Evert, die hier
kapelaan was, hem 25 gulden gegeven heeft, evenals aan wijlen Johans kind 25 gulden, verder nog
aan Jan zijn tabbert, aan Jans vrouw zijn Engelse grijze tabbert. Jan heeft hiervan ontvangen 46
goudstukken die in de kast liggen, in ph.g. en het overige geld dat zij vonden en dat zijn overleden
broer hem had toegewezen bedroeg 20 goudstukken in Angelotten [ Engelse gouden munten ], 1
dukaat, 2 nobelen, de éne was een rozenobel en de andere een henricus nobel; verder gaf wijlen
priester Evert aan zijn ouders zij beste zwarte tabbert en hij wilde dat zijn huisraad verkocht zou
worden t.b.v. de armen.
dd Pasen 1529.
Nr. 852

FOLIO:

237

DATUM:

21 april 1529

-Tussen Jacob Hoff en Claes Petersz.
Johan Hoff, barbiersknecht en Johan Abbe getuigen dat zij tijdens de Paasdagen gezien hebben dat
ene Claes Petersz kwam aanvaren over het meer te IJsselmuiden en in zijn schuit 3 of 4 bundels hout
had; Luytken Hoff was daar ook en omdat zijn vaders hof daar vlak bij was, vroeg hij aan Claes waar
hij dat hout gehaald had. Deze schrok en antwoordde dat hij het gehaald had uit de hof van joffer van
den Veen, bij Henrixs hof.
Nr. 853

FOLIO:

237

DATUM:

21 april 1529

-Tussen Evert Henrixsz en Henrick opt Sluys.
Roloff Drager, Geert Coster en Boldewijn Hermensz getuigen dat Henrick opt Sluys klaagde dat Evert
Henrixsz hem gisteren middag bij de Hoevige Pater geslagen zou hebben. Getuigen zijn daar bij
aanwezig geweest toen het gebeurd zou zijn en zeggen dat Evert Drager Henrick daar in het gelag
niet heeft geslagen of iets heeft misdaan, noch met woorden noch met daden. Ze zeggen wel dat
Henrick opstond en wegliep wegens dronkenschap.
Peter Tymensz getuigt hetzelfde en meldt verder dat er geen kwade woorden vielen en dat Henrick
wegging omdat hij dronken was.
Nr. 854

FOLIO:

237v

DATUM:

22 april 1529

-Van priester Arent.
Johan Hermensz, Henrick van Steenre, Jacob Bolhoerne en Peter van Elven getuigen dat zij
jarenlang memoriemeester en kerkmeester zijn geweest in de OLV kerk en de kerk en de memorie
hebben helpen besturen in de periode dat priester Arent Backer kapelaan was in genoemde kerk. Hij
is ook hun biechtvader geweest en getuigen zijn goed op de hoogte van zijn doen en laten en weten
dat zij nooit van priester Arent gehoord hebben, dat hij met de ketterijen van Luther besmet was, noch
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in woorden noch in daden. Hij heeft zich altijd gedragen als een goed herder en priester betaamt, hij is
niet weggestuurd maar heeft op eigen verzoek een betere dienst aangenomen. Men had hem gaarne
hier gehouden, hij was geliefd bij alle inwoners van de stad.
Nr. 855

FOLIO:

237v

DATUM:

23 april 1529

-Tussen Foppe van Franicken en Elsken Voss.
Gerryt Oloffsz, Arent Jansz en Frans in de Parse getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden bij
Foppe van Franicken zijn geweest in het Mennirken waar hij tapt; daar was terzelfdertijd ook de
moeder van Vosken de Cremer. Foppe en de moeder van Vosken hadden samen onenigheid over
bepaalde zaken en getuigen wilden bemiddelen en adviseerden dat Voskens moeder de 8 vanen bier
zou betalen van 3½ butken het kwart, die daar gedronken waren en dat daarmee de kwestie opgelost
zou zijn. De moeder van Volker was daar tevreden mee en gaf Foppe als betaling 1 stuiver en
beloofde de rest als haar eigen schuld te betalen. Hierbij waren meerdere personen aanwezig die dit
ook gehoord hebben.
Nr. 856

FOLIO:

238

DATUM:

23 april 1529

Dirick Hermensz getuigt dat hij ongeveer 50 jaar geleden, voordat het Kartuizer klooster op de
Sonnenberch kwam, op de Sonnenberch in een bouwhuis woonde, dat Ruerick Kanneken daar had
op de plaats waar nu het klooster staat. Hij had ongeveer 6 schepel rogggeland bij het bouwhuis
gelegen drie jaar lang gehuurd van Ruerick en daarvoor betaalde hij de onkosten van 16 morgen land
in Mastenbroek dat ook van Ruerick was. Zo heeft hij het bouwhuis met de 6 schepel roggeland twee
jaar lang bewoond en gebruikt en de onkosten in de Asschet van de 16 morgen land in Mastenbroek
betaald. De Kartuizers kwamen in het derde jaar in het bouwhuis zodat hij toen weg moest gaan; hij
meldt verder dat de Kartuizers de 16 morgen land nu gebruiken.
Jan Geertsz getuigt dat hij hiervan op de hoogte is.
Nr. 857

FOLIO:

238v

DATUM:

26 april 1529

-Tussen Jacob van Graess en Johan van Oldenzeell en echtgenote Mechtelt, burgers van Zwolle.
Goert Gyse, onze burger, getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden verkocht heeft aan Jacob
van Graess, onze burger, de 8 h.p. rente die hij jaarlijks heeft uit het huis en erf in Zwolle op de hoek
bij de Kamperpoort van Johan van Oldenzeell en diens vrouw Mechtelt, zoals vermeld in de
documenten die Jacob daarvan heeft. Goert heeft aan Jacob tegelijkertijd het jaar pacht verkocht dat
hij nog niet ontvangen had, waarmee Jacob tevreden was. Getuige Goert meldt verder dat Mechtelt in
Zwolle in haar huis als betaling van het jaar pacht hem 4 mud rogge gaf.
Nr. 858

FOLIO:

238v

DATUM:

26 april 1529

Lambert Santvoerder en Lubbert Tymensz getuigen dat zij een jaar geleden aanwezig zijn geweest bij
schipper Zele [ van Hardenberch ] toen deze met zijn meier Berent Claesz de voorwaarden opstelden
voor de Rudenhoep. Genoemde partijen hebben nu onenigheid over een rund, waarvan Berent de
meier meende het recht te hebben die jaarlijks voor zijn eigen profijt te mogen slachten, waarmee
schipper Zele volgens hem had ingestemd. Getuigen melden dat schipper Zele dit niet toezegde aan
de meier en zei dat als wij dat geregeld hebben, dan doe ik zoals iedereen zou doen. En de kwestie
van de zaden bleef staan, want volgends Lubbert was dat niet aan de orde.
Rotger Jansz en Geert Stevensz getuigen dat zij ook aanwezig waren toen schipper Zele Berent
aannam als meier op de Rudenhoep en zij weten dat er o.a. werd afgesproken dat Berent zijn zaden
van schipper Zele zou kopen voor dezelfde prijs als Zele rekende voor een ander; wat betreft het
slachten van een rund, weten zij niets, want ze zijn niet de gehele tijd aanwezig geweest.
Nr. 859

FOLIO:

239

DATUM:
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Beernt van Dortmunde, kapelaan in de OLV kerk, getuigt, zo nodig onder ede, dat hij aan het sterfbed
geweest is van priester Evert van Hattem om hem de laatste sacramenten toe te dienen en hij heeft
daar gehoord dat priester Evert zei dat alle huisraad in zijn woning het eigendom was van zijn
dienstmaagd Lubbe Jans, dat zij hem 10 g.g. geleend had en dat hij haar nog 10 g.g. schuldig was
van verdiend loon.
Mr Henrick Harnasmaker getuigt dat hij met andere buren ook aanwezig was toen priester Evert
bediend werd en zij hoorden dat hij bovengenoemde zaken bekende aan zijn biechtvader in
aanwezigheid van de buren.
Nr. 860

FOLIO:

239v

DATUM:

28 april 1529

-Van Evert Drager.
Henrick opt Sluys getuigt dat Evert Drager en Peter Tymensz samen onenigheid hadden bij de
Hoevige Pater. Evert stond op tegen Peter met een glas bier in de hand, Henrick greep de arm waar
hij het glas in had en wilde hem tegen houden, maar Evert zei dat hij hem los moest laten. Hij trok zijn
arm weg en daardoor kreeg Henrick het bier over zich heen en bloedde aan zijn kin. Henrick weet niet
of het per ongeluk of opzettelijk is gebeurd.
Henrick zei dat hij wel gedronken had en te snel klaagde.
Nr. 861

FOLIO:

239v

DATUM:

4 mei 1529

-Van Abel van Meppell over het laken en het bier.
Johan Gerrytsz, onze burger, getuigt dat Berent van Netelen in de winter van 1527 van Greete
Tymensz in de Hagen drie vaten Hamburger bier gekocht had, het vat van 72 stuiver Brabants,
waarvoor Berent aan Greete als onderpand 10 el rood laken en 5½ el kamelot had gegeven. Kort
daarna is getuige Johan op verzoek van Abel van Meppell naar Greete gegaan en heeft haar de drie
vaten bier namens Abel betaald en het onderpand weer teruggekregen. Omdat Berent van Netelen
aan getuige Jan ook nog 29 stuiver Brabants schuldig was van consumpties, meldt Jan dat Abel dat
ook aan hem betaald heeft namens Berent.
Nr. 862

FOLIO:

240

DATUM:

4 mei 1529

-Van Wenemar Jansz, dinsdags in de kruisdagen.
Henrick Kerckhoff en Styne zijn vrouw getuigen dat zij aan Lambert Santvoerder hun huis en vee
verkocht hebben. Het is gebeurd dat zij, omstreeks twee jaar geleden toen zij geld nodig hadden, aan
Lambert twee delen van het huis en de hooiberg en een derde deel van het vee verkochten en
Lambert betaalde dus twee delen van de pacht en Henrick Kerckhoff het derde deel. Een jaar geleden
toen hij weer geld nodig had, heeft hij aan Lambert een derde deel van het huis en de hooiberg
verkocht en de helft van het vee, zodat Lambert de pacht zou betalen volgens het meier recht.
Zij melden verder dat Henrick van Yselmuyden een merrie en priester Wenemar Kuynretorff twee
koeien van het land had gehaald en dat Lambert Santvoerder afgelopen woensdag de andere helft
van het vee van hem kocht en de beesten op het land liet staan, zodat niemand ze als onderpand kon
opeisen en Henrick gewoon het land kon bebouwen. Zele van Hardenberch stond borg en zei namens
Lambert dat bij de koop afgesproken was dat Henrick Kerckhoff op het land zou blijven en het zo lang
mogelijk zou bewerken, het vee zou alleen van Lambert zijn totdat Henrick hem weer had
terugbetaald; als hij dat niet kon, dan zou Lambert het land in bezit nemen en bewerken als meier op
dezelfde voorwaarden als bij huur van de stad.
Nr. 863

FOLIO:

240v

DATUM:

4 mei 1529

-Tussen Egbert Aertsz uit Kamperveen en Jan Borchertsz uit de Asschet.
Dirick Wesseltsz, de waard, Dirckgen, de waardin, Goesen Thomasz en Jacob Doedensz getuigen dat
zij aanwezig zijn geweest, 10 of 12 dagen geleden, toen Egbert Aertsz en Jan Borchertsz samen
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woorden hadden bij Dirck Wesseltsz over de koop van twee paarden, n.l. dat Egbert zou ruilen met
het veulen van Jan. Zij hadden twee goede mannen gekozen om de koop te regelen, maar omdat de
zegslieden het niet eens konden worden, hoorden getuigen dat Egbert Aerntsz en Jan Borchertsz het
samen eens werden: zij zouden de merrie en het veulen ruilen en Jan zou Egbert 10 ph.g. toegeven
en daar waren zij beiden tevreden mee. Egbert beloofde dat zijn merrie geen gebreken had maar wel
mager was en Jan beloofde dat zijn veulen evenmin gebreken vertoonde behalve twee slechte
hoeven. Mocht een van de paarden meer gebreken hebben dan vermeld, dan zou de koop vervallen
en zij het paard gratis krijgen. Hierop werd de wijnkoop gedronken en Egbert gaf daarvoor 1 vaan van
6 plakkenbier.
Nr. 864

FOLIO:

241

DATUM:

4 mei 1529

-Tussen Wenemar Jansz en Lambert Santvoerder van Henrick Kerckhoff.
Zele van Hardenberch, Henrick Camphuys, Lubbert Tymensz en Berent Haeck getuigen dat zij
aanwezig waren toen Lambert Santvoerder de eerste koop sloot met Henrick Kerckhoff van zijn huis
en vee. Lambert Santvoerder kocht van Henrick Kerckhoff twee delen van het huis en de hooiberg en
het derde deel van het vee en hij zou het land bewerken onder het meiers recht; Lambert zou zijn
landheer zijn.
Berent Haeck getuigt verder dat hij ook aanwezig was toen Lambert de andere koop sloot met Henrick
Kerckhoff en hoorde dat Lambert zei tegen Henrick dat het huis en de hooiberg nu van hem waren en
dat hij de pacht moest betalen.
Zele van Hardenberch, Otto Mulre en Henrick Merckmeester getuigen dat zij aanwezig zijn geweest
toen de laatste koop plaats vond tussen Lambert en Henrick. Het gebeurde zoals beschreven in de
cedule. Zij melden verder dat Lambert zei dat hij een ½ last haver had liggen die hij over wilde doen,
maar hij wilde daarvoor een borg. Hoe dit afliep, weten getuigen niet.
Nr. 865

FOLIO:

241v

DATUM:

10 mei 1529

-Van priester Evert van Hattem
Egbert Melysz, onze burger, getuigt dat omstreeks twee jaar geleden joffer Jan[ na ] van Esvelt, de
zuster van wijlen priester Evert van Hattem, hier was om de goederen van haar overleden broer te
ontvangen en Lobberich, de dienstmaagd van priester Evert, die nog in het sterfhuis was bij de
goederen, klaagde dat zij nog verdiend loon en huisraad tegoed had. De dienstmaagd en joffer Jan
hadden hier woorden over en er werd bemiddeld door getuige Egbert en de pastoor van Hattem,
bijeen in het huis van Alyt Muller. Er werd afgesproken dat joffer Jan aan Lobberich 20 g.g. zou
betalen, nog een bed zou geven naast het beste bed van priester Evert, een ketel, een pot, twee
stoelen met kussens, twee tinnen schotels en een tinnen kop , een kastje, een tinnen kan van een
kwart en een van een mengele. Als Lobberich zou komen te overlijden, kwam alles weer aan joffer
Jan; als zij naar een gasthuis zou gaan, dan bleef alles daar. Hiermee moest alles opgelost zijn en
beide partijen waren hiermee tevreden. Zij bedankten de moetsoens lieden.
Bartolt van Bremen en Jan Berentsz, priesters, getuigen dat zij ook aanwezig zijn geweest en dat alles
heeft plaats gehad zoals getuige Egbert heeft gemeld.
Henrick van Trier getuigt hetzelfde.
Nr. 866

FOLIO:

242

DATUM:

12 mei 1529

Thonis van Campen getuigt onder ede dat hij aanwezig is geweest toen Tiel bestormd zou worden en
hoorde terzelfdertijd dat Abell van Meppel met Berent van Netelen, de wijnman, woorden hadden over
hetgeen Abell hem had geleverd; hij hoorde dat Abell vroeg wat hij hem nu schuldig was enz. Berent
eiste 6 ph.g. en Abell bood 5 ph.g. Zij werden het eens dat getuige Thonis, als Abell de aanval niet
zou overleven namens Abell het bedrag zou betalen; de koop werd gesloten voor een bedrag tussen
de 5 en de 6 ph.g.
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Nr. 867

FOLIO:

242v

DATUM:

20 mei 1529

-Tussen Bartolt van Neerden en Asse Kremer.
Cornelys, de zoon van Jan Derix, getuigt dat hij, toen het legen voor Hasselt lag, nog dienst deed als
knecht bij Barbara inde Stall; hij weet goed dat Barbara en Asse Kremer toen samen de brandewijn
accijns hadden en dat zij het oneens werden over het verkopen van de brandenwijn omdat, zoals
Barbara beweerde, Asse een andere prijs vroeg. Barbara zei tenslotte, in aanwezigheid van getuige,
dat ze de accijns alleen aan Asse wilde overlaten; hij was daar wel tevreden mee en Barbara stelde
haar hoeveelheid direct vast.Goert van Lanckvelt getuigt dat hij omstreeks Midwinter met Claes van
Parijs en Jan van Antwerpen hier op de brug stond en spraken over de brandenwijn accijns van Asse
Kremer en Barbara inde Stall. Goert hoorde o.a. dat Claes van Parijs zei dat Asse veel te zeggen had
over Barbara en dat hij met haar gewerkt heeft en de accijns van haar heeft overgenomen. Jan van
Antwerpen zei dat Asse tegen hem hetzelfde had gezegd.
Nr. 868

FOLIO:

243

DATUM:

21 mei 1529

-Van Jan Borchertsz en Egbert Aerntsz over het paard.
Evert van Hardenberch getuigt dat hij aanwezig is geweest vanaf het begin toen Jan Borchertsz en
Egbert Aertsz bij Dirick Wesselsz woorden hadden over de paarden; hij hoorde daar dat Egbert voor
zijn merrie 12 ph.g. toe wilde hebben, terwijl Jan 9 ph.g. bood. Zij werden het tenslotte eens op 10
ph.g. Zij zouden elkaars paarden bekijken en als die niet bevielen, dan zouden er twee vanen bier
van de koop afgaan. Hoe het afliep weet getuige niet, want hij ging weg.
Steven Jansz getuigt hetzelfde, hij is ook niet overal bij geweest.
Nr. 869

FOLIO:

243

DATUM:

21 mei 1529

-Tussen Joachim Backer en Jan Evertsz de Olde.
Swarte Wynolt, Jan opte Leye en Jan Dunneharne getuigen dat de erfgenamen van wijlen Coert
Backer afgelopen winter hier waren en met oude Jan Evertsz woorden hadden over de huishuur van
het huis in de Drie Toernen. Getuigen hebben bemiddeld bij de onenigheid en o.a. de 84 stuiver
Brabants van de wijnkoop geregeld, zodat de helft betaald zou worden door oude Jan Evertsz aan
Joachim Backer.
Nr. 870

FOLIO:

243v

DATUM:

21 mei 1529

-Tussen Wyllem Petersz en Roloff Alferdynck.
Henrick Blauwe en Wybrant Woltersz getuigen dat zij kort na Pasen gevraagd zijn door Wyllem
Petersz en Roloff Alferdynck om hun onenigheid en de afrekening van de nagelaten goederen van
wijlen Volcker Petersz, de broer van Wyllem, aan te horen en tussen hen beiden te bemiddelen.
Getuigen hoorden b.v. dat Wyllem Petersz vroeg aan Roloff hoe het met de ossen stond die Geert
Goessensz onder handen had, waarop Roloff antwoordde dat Geert wel de 3e penning zou krijgen van
de verdiensten omdat hij daar werk voor verrichtte. Wyllem vond dat Geert maar een knecht was.
Getuigen zijn ’s anderendaags weer bijeen gekomen in het huis van Roloff en omdat er weer over de
ossen werd gepraat, zei Roloff dat Geert Goessensz uit Diepenveen weer bij zijn broer was geweest
die hem gezegd zou hebben dat Geert van de ossen ongeveer 200 gulden had.
Nr. 871

FOLIO:

244

DATUM:

21 mei 1529

Styne van Wije, Arent Engbers, Janne Wynters, Geertken Reynerts en Lubbe Claes getuigen dat zij
met veel anderen buren in de vasten van Coert Evertsz gekocht hebben een partij lookzaad voor de
opgang; het zou goed zaad zijn en getuigen melden verder dat zij en hun buren het zaad hebben
gezaaid, maar het deugde niet en was geen goede koopwaar; het was niet opgekomen en daar leden
zij allen schade door.
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Nr. 872

FOLIO:

244

DATUM:

21 mei 1529

-Tussen de erfgenamen van Wycher Vleyshouwer en Geert Pynninck.
Berent Brouwer getuigt dat hij ongeveer 3 jaar geleden in ’s Hertogenbosch is geweest waar Wycher
Vleyshouwer en Geert Pynninck ook waren. Wycher had daar een paard en wilde verder naar
Antwerpen reizen en vroeg daarom aan Geert of hij het paard naar Kampen kon brengen. Hij betaalde
de reiskosten van het paard, maar het paard was een beetje gewrangen [ scheef ] en Geert vroeg hoe
hij dat aan moest pakken, want bij het rijden zou het niet beter worden. Volgens Wycher kon hij het
beste handelen zoals met zijn eigen paard. Getuige Berent en Geert zijn zo samen naar Kampen
gereden en Berent meldt dat Geert het paard heel goed behandeld heeft. Als het wrangen erger is
geworden dan is dat niet de schuld van Geert.
Nr. 873

FOLIO:

244v

DATUM:

21 mei 1529

-Tussen Bruyn Tymensz van Ens en zijn neef Evert ten Acker.
Jacob Hoppenbrouwer, onze raadsvriend, getuigt onder ede dat hij 14 jaar lang, n.l. van 1512 tot
1526, beheerder is geweest van de goederen van wijlen joffer Janna Vorens die onlangs hier bij de
Cellezusters is overleden. Hij heeft in die periode jaarlijks namens joffer Vorens van Evert ten Acker
uit Ens en diens dochter, steeds een half vat boter ontvangen, die de joffer jaarlijks ontving uit drie
stukken land, onderdeel van 8 stukken land in Ens. Getuige heeft nooit iets ontvangen van Bruyn
Tymensz uit Ens of diens familie en heeft hen ook nooit gemaand voor de boter.
Nr. 874

FOLIO:

244v

DATUM:

1 juni 1529

Wyllem Cluppel en Jan Hermensz getuigen dat zij heden om 9 uur v.m. op het Tolhuis geweest zijn,
waar zij gehoord hebben dat Hille, Guede en Greete uit Groningen, dochters van Lubbe Copslager,
woorden hadden met Henrick Hoff over bepaalde nagelaten goederen van wijlen Seyn Ygermans,
wiens erfgenamen zij zouden zijn. Henrick Hoff zei o.a. dat hij 700 h.p. had uitgekeerd, n.l. aan de
armen en aan de Kartuizers, verder was hij ervan op de hoogte dat de kist en de kast verzegeld waren
en dat de kast ’s morgens tijdens de mis open gemaakt werd en er een doosje uitgehaald is in
aanwezigheid van Claes Dodensz, men vermoedde wel dat er geen schat in zat. Verder meldt Henrick
dat hij weet dat deze moeder met haar dochters met zijn vieren tegen de andere familieleden in enige
tijd in het huis geweest is toen de goederen verzegeld waren; als ze eerder waren gekomen zou het
voor hen beter geweest zijn. Hij ontkent trouwens niet dat zij erfgenamen zijn van Seyn Ygermans.
Nr. 875

FOLIO:

245

DATUM:

2 juni 1529

-Tussen Mette, de dochter van Henrick Messemaecker en Catherijne, de weduwe van Werner
Messemaecker.
Arent Goltsmit getuigt dat hij ongeveer 9 jaar geleden, toen wijlen Henrick Messemaecker en diens
vrouw overleden waren, met Jan opt Leye, wijlen Geert Smit en Berent Messeler naderhand in
Henricks huis bijeen waren om te helpen bij het verdelen van het huis en het gereedschap. Zij hebben
de overwaarde van het huis en het gereedschap getaxeerd op 60 gulden, waarvoor er drie kinderen
waren: Warner, Jutte en Mette. Warner en Mette waren aanwezig, Mette niet. Er werd afgesproken dat
Warner in het huis zou blijven en het gereedschap zou behouden omdat hij het vak zou voortzetten;
hij zou alle schulden betalen en als er nog geld overbleef zou dat onder hen drieën verdeeld worden.
Hij weet niet wat Warner aan schulden betaald heeft. Het huisraad is verdeeld in drieën en Warner
ontving het deel van Mette, maar dat heeft getuige niet gezien maar gehoord van de buren.
Otto de stadssmid is van de zaak niet op de hoogte.
Nr. 876

FOLIO:

245v

DATUM:

-Tussen Gese Arents en Alyt Keyser.
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Alyt Engberts getuigt dat zij in het jaar dat Jan Keyser en zijn dochter Alyt naar Bremen gingen, van
Alyt Keyser twee Kamper lakens heeft ontvangen om te vollen, waar getuige Alyt 22 gosseler aan zou
verdienen. Als Alyt Keyser de lakens zou ophalen, dan zou Gese Trumpers haar betalen. Zij gaf
getuige Alyt een zodanig merkteken dat Gese wist dat het in orde was. Alyt Keyser was Gese nog
geld schuldig, maar getuige Alyt weet niet hoeveel. De vader van Alyt, Jan Keyser, zou de lakens
verven. Gese Trumpers heeft getuige Alyt namens Alyt Keyser betaald.
Nr. 877

FOLIO:

245v

DATUM:

9 juni 1529

Berent van Meppen en zijn vrouw Anne getuigen dat zij niet gezien hebben dat de broers, mr Jan
Glasemakers kinderen en de broers, Geert Budells kinderen, iets anders deden dan schelden over
hun ambt of dat de een meer deed dan de ander; zij hebben evenmin gezien dat zij elkaar sloegen of
stootten of hun messen hadden getrokken. Alleen dat de ene broer van Jan Glasemakers kinderen
het mes van de andere pakte, maar het niet gebruikte.
Nr. 878

FOLIO:

246

DATUM:

9 juni 1529

-Tussen Catheryne, de weduwe van Warner Messemaecker en Mette Henrix, de dochter van wijlen
Henrick Messemaecker.
Geert Tripmaecker, priester, Loy Voerne en Arent Goltsmit getuigen dat zij ongeveer vier jaar geleden
aanwezig zijn geweest in het huis van wijlen Henrick Messemaecker, toen Mette, de dochter van
wijlen Henrick, met haar man Ravensteyn van der Grave hier kwam om hun aandeel in de nagelaten
goederen te ontvangen. Getuigen hebben daar gezien en gehoord dat de zoon van wijlen Warner
Messemaecker, de broer van Mette, met zijn vrouw Catheryne de nagelaten goederen van hun beider
vader regelden met Ravensteyn. De schulden waren even groot als de nagelaten goederen en
tenslotte was Ravensteyn er tevreden mee dat Warner in het huis bleef zitten met al het gereedschap
om het vak voort te zetten en tevens de schulden zou betalen. Iedereen had hier vrede mee, behalve
Mette, die niet aanwezig was.
Nr. 879

FOLIO:

246v

DATUM:

9 juni 1529

-Tussen Alfert van den Veen en de weduwe van Goesen van Voirst.
Jacob Coertsz getuigt dat hij omstreeks Kerstmis van Alfert van den Veen een huis gekocht heeft
achter het huis van Alfert in de Oudestraat, naast de weduwe van Goesen van Voirst. Toen getuige
dat huis omstreeks Pasen zou afbreken, is hij met de weduwe van Goesen van Voirst overeen
gekomen dat hij het hele huis mocht afbreken en haar plaats mocht gebruiken totdat hij klaar was. Zij
maakte geen opmerkingen over het feit dat de muur voor de helft van haar was.
Konne, de vrouw van Albert Geertsz wonend in het huis van de weduwe, getuigt dat zij haar bazin in
de vasten vroeg hoe het met de afbraak van het buurhuis stond. De weduwe zei dat ze met Jacob
was overeengekomen dat hij het huis zou afbreken en het materiaal via haar plaats zou vervoeren,
waar hij de sleutel van zou krijgen. Hij zou voor haar ieder onderdeel van haar huis repareren en zij
zou hem daarvoor 23 stuiver Brabants toegeven.
Nr. 880

FOLIO:

247

DATUM:

9 juni 1529

-Van Henrick Geertsz uit Grafhorst.
Henrick Bisscop, bij onze stad woonachtig, 56 jaar en Wyllem Rotgartsz, onze burger 70 jaar oud,
getuigen dat zij van jongs af aan wijlen Geert Wyndekens en Alyt zijn vrouw goed gekend hebben: zij
waren bij leven burgers van Grafhorst en wijlen Geert en Alyt waren als vrije burgers geboren en voor
de kerk getrouwd. Zij stonden goed bekend en waren voerlui van koopmans goederen. Zij hebben
veel kinderen gehad, waarvan er nu nog vier in leven zijn: één genaamd Henrick Geertsz, is een
kremers gezel, die getuigen ook wel kennen en die eveneens goed bekend staat, een vrij burger en
de zoon van genoemde Geert en Alyt.
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Nr. 881

FOLIO:

247v

DATUM:

10 juni 1529

-Tussen Jan van Wyringen en Peter Dircsz, de St. Anne koning.
Henrick Albertsz, Henrick Mouwersz en Cornelys Sasse getuigen dat zij afgelopen zomer aanwezig
waren op OLV Hemelvaart, toen Jan van Wyringen met een schip vol kanthout in Amsterdam was
gekomen en dat Peter Dircsz, de St. Anne koning, van hem kocht en waarvan Henrick Albertsz
zegsman was. Getuigen hoorden dat Peter het hout kocht zoals het in het schip lag en dat hij
daarvoor 1000 ph.g. zou geven. Peter laadde het hout ’s anderendaags in zijn eigen schip; hij was
tevreden over de koop.
Nr. 882

FOLIO:

247v

DATUM:

11 juni 1529

-Tussen Janna Droochscheerder en mr Rycolt over de barge.
Michiell van Pameren, die in de oorlog onder hopman Coert Penninck heeft gediend, getuigt onder
ede dat hij samen met Hans van Meyberch die hier ook onder dienst lag, naar de weduwe van Jan
Droochscheerder is gegaan en van haar de barge wilden hebben, waar nu de onenigheid over is
tussen mr Rycolt en de weduwe. Hij meldt verder dat de weduwe hen zei dat mr Rycolt van de barge
nog 3½ ph.g. kreeg en als de soldaten hem dat geld wilden beloven, dan konden zij de barge
meenemen en die t.z.t. weer aan haar teruggeven. Getuige is samen met Hans naar de vrouw van mr
Rycolt gegaan, omdat hij zelf niet thuis was, en beloofden haar de 3½ ph.g. waar zij wel tevreden mee
was. De soldaten moesten wat aanpassingen maken op het schip waarvoor getuige nog eens 3½
ph.g. zou geven. De weduwe Droochscheer beloofde niets aan de vrouw van Rycolt, want zij was wel
tevreden met de soldaten. Verder meldt getuige dat er aan ijzerwerk voor de barge nog 1½ gulden is
uitgegeven.
Nr. 883

FOLIO:

248

DATUM:

11 juni 1529

Jan Wyllekens, marktmeesters dienaar, getuigt dat hij, toen het leger voor Hasselt lag, aanwezig is
geweest in de Gulden Arent, toen Barbara en Bele onenigheid kregen over de brandenwijn accijns. Hij
heeft daar gehoord dat Barbara en Bele overeenstemming bereikten, dat Bele de accijns overnam en
dat Barbara in haar aanwezigheid de brandewijn afrekende.
Nr. 884

FOLIO:

248v

DATUM:

16 juni 1529

-Tussen Evert van Hardenberch en de stad Sneek.
Jan van Wyringen, Symon Bouwensz en Jan Henrixsz, onze burgers, getuigen dat de Geldersen met
de Gelderse Friezen in 1517 uit Friesland een tocht maakten naar Medemblik en andere plaatsen in
Holland. Zij melden dat veel schepen op zee door de Geldersen en de Gelderse Friezen in beslag
werden genomen om de soldaten naar Holland over te brengen. Getuigen weten heel goed dat wijlen
Jacob Leckerkercker, onze burger, met wiens vrouw Evert van Hardenberch nu getrouwd is, toen in
beslag is genomen door de Gelderse Friezen en dat er burgers uit Sloten op hetzelfde schip zaten
waarmee men naar Holland voer en waardoor wijlen Jacob veel schade leed.
Nr. 885

FOLIO:

248v

DATUM:

17 juni 1529

-Tussen Claes Ruter en Wyllem van Hengelen.
Peter Kremer getuigt dat hij ongeveer 1½ jaar geleden aanwezig is geweest bij wijlen Geert van
Hengelen, waar hij gehoord en gezien heeft dat Claes Ruter van Wyllem van Hengelen, de zoon van
Geert, een bepaald stuk land huurde achter St. Catheryne aan de Broekweg, voor een periode van
drie jaar, vo or 21 h.p. per jaar, om te weiden en niet te hooien. Voordat Claes het huurde, vroeg hij
eerst aan getuige Peter of het goed land was en deze zei dat het was zoals het eruit zag. Hij had het
12 jaar in huur gehad, twee stukken land die hij afwisselend voor zijn vee gebruikte; hij had ook
gezaaid en het jaar erna zijn ossen laten grazen.
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Nr. 886

FOLIO:

249

DATUM:

17 juni 1529

-Tussen Dirick van Veesen en Evert Aertsz met Jan Rensynck.
Arent Kremer en Berent Prior getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig zijn geweest in
Brunnepe bij Dirick Kock en dat zij daar gezien en gehoord hebben dat Evert Aertsz en wijlen Jan
Rensynck van Dirick van Veesen 300 wilgen kochten die op het Haatland staan en gemerkt zullen
worden. Zij spraken af dat Jan Rensynck 2/3e deel zou betalen en Evert 1/3e deel. Partijen waren
hiermee tevreden.
Nr. 887

FOLIO:

249

DATUM:

16 juni 1529

-Van Jacob Henricsz.
Joachim Geertsz, de waard en Gheese zijn vrouw getuigen onder ede dat omstreeks St. Michael een
jaar geleden bij hen Boven de poort zaten te drinken Heynke van Delden en Jacob Henricsz uit
Kamperveen, die toevallig voorbij kwam. Heynke vroeg hem of hij wilde helpen twee van zijn koeien
uit het land van zijn broer te halen, waarop Jacob tegen Heynke zei dat hij niet veel te doen had en
wel wat wilde verdienen. Heynke bevestigde dat het om zijn koeien ging en hij zou hem vrijwaren. Wat
later toen de koeien gehaald waren, werd er gezegd dat de koeien van Sweer van Delden waren en
Jacob Henrixsz zei tegen Heynke dat hij de koeien weer aan zijn broer Sweer moest teruggeven,
omdat ze van hem waren. Jacob wilde er niets meer mee te maken hebben, hij wilde geen geld
hebben voor zijn werk en ook niet voor het gelag, dat betaalde hij zelf. Hij was niet bepaald tevreden,
vooral niet omdat Heynke gezegd had dat het zijn koeien betrof.
Nr. 888

FOLIO:

249v

DATUM:

18 juni 1529

-Tussen Jacob van Emmerich en Luytken de Wylde.
Johan Zuyre, Albert Sasse en Bartolt Vleyshouwer getuigen dat zij in 1528 omstreeks St. Geertruydt in
Dordrecht geweest zijn, toen Jacob van Emmerich de spiering kocht van Luytken de Wylde. Zij waren
daar op verzoek van genoemde partijen inzake de koopmanschap aanwezig voor de Schepenen van
die stad en hun getuigenis is opgenomen in hun stadsboek. Meer weten zij niet.
Nr. 889

FOLIO:

249v

DATUM:

18 juni 1529

-Van de kinderen van mr Jan Glasemaecker.
Evert van Hardenberch, Jan Evertsz en Wolff Gelbrichs getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in de
Balaam, toen het gevecht plaats vond tussen de kinderen van mr Jan Glasemaecker en de kinderen
van Geert Budel. Er was geharrewar onderling over hun werk, de een vond zich beter dan de ander.
Getuigen zagen dat Hermen, de zoon van Jan Glasemaecker, en Johan Budell naar achteren gingen
om te plassen op de plaats en daar kregen ze ruzie. Zij trokken elkaar aan de haren en de broer van
Hermen, Jan Glasemaecker, ging er naar toe, haalde bij zijn broer het mes uit de schede om te
zorgen dat hij niet zou steken; Jan Budell had geen mes bij zich. Getuigen haalden de broers uit
elkaar en zij weten dus goed dat er geen messen gebruikt werden of andere verboden wapens. De
andere broers hielpen mee hen te scheiden. Er werd niemand mishandeld en geen van de vier broers
had iets scherps bij zich behalve Hermen, maar zijn mes werd hem afgenomen.
Nr. 890

FOLIO:

250

DATUM:

18 juni 1529

Dirick Engbertsz uit Oosterwolde getuigt bij zijn eedaflegging dat de weduwe van Henrick Reeffsen, de
schout, Herman Kistemaker, onze burger, maant vanwege twee schattingen over de jaren 1526 en
1527 die Herman nog niet betaald zou hebben. Getuige weet goed dat wijlen Henrick Reeffens de
schout in de winter van 1526 over dat jaar beslag had laten leggen door Arent Krenge, zijn dienaar, op
een koe van Herman Kistemaker die getuige verzorgde en dat Arent Krenge de koe toen bracht naar
Merien Mosselen. Toen Dirick Engbertsz in Kampen kwam, meldde hij dat Hermen Kistemaker hem 6
g.g. voor de belasting gaf die getuige zelf naar de schout heeft gebracht, die nog in bed lag te Elburg.
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Getuige haalde de koe op bij Merien Mosselen in de herberg en hij meldt verder dat wijlen de schout
in 1527, voor de belasting van dat jaar, door zijn dienaar Arent Krenge een van Hermans ossen had
gepand die hij naar het huis van Geert Mamen liet brengen. Getuige kwam weer naar Kampen om
Herman Kistemaker dit mede te delen en deze gaf hem weer 6 g.g. om daarmee de belasting over
1527 te betalen. Getuige bracht dit geld naar Henrick Bigge in Elburg en in zijn aanwezigheid gaf deze
het geld aan de schout.
Nr. 891

FOLIO:

250v

DATUM.:

19 juni 1529

-Tussen Claes Holsten en Dirick van Gramsberchen.
Cornelys Sasse en Griete zijn vrouw getuigen dat Claes Holsten verleden jaar thuis lag omdat hij
gewond was door Dirick van Gramsberchen. Deze kwam afgelopen jaar met Pinksteren en vroeg naar
Claes Holsten. Toen deze bij hem was gekomen, vroeg Dirick hoe het met hem was en Claes
antwoordde dat hij hoopte dat alles in orde zou komen. Dirick wilde ’s middags afscheid van hem
nemen, maar Claes kwam niet. Getuigen melden verder dat Dirick beslist niet verlamd was, want dat
hij kort daarvoor uit het huis van Cornelys Sasse een vat met haring met enige hulp naar het huis van
Alyt Jansz had gedragen.
Kerstken Gysen getuigt dat Claes van Holsten gewond was en dat Dirick van Gramsbergen, toen hij
met het leger kwam, vroeg hoe het met Claes was. Kersken antwoordde dat hij bang was verlamd te
blijven en dat Dirick hem telkens zei dat hij goede sier maakte.
Nr. 892

FOLIO:

250v

DATUM:

19 juni 1529

vervolg 894

Peter Kremer, onze burger, getuigt dat hij ook aanwezig was en geholpen heeft de wijnkoop te drinken
toen Pauwel de koop sloot en hij heeft gehoord dat Ulrich Henricksz zei tegen Pauwell, toen zij
woorden hadden over het paard, dat hij er goed naar moest kijken, hem moest laten draven en als hij
niet bevalt dan wordt hij niet verkocht. Pauwel heeft dat gedaan en het beviel hem wel en ging de
koop aan met Ulrick.
Peter heeft niet gehoord dat Ulrick beloofde dat het paard geen gebreken had.
Nr. 893

FOLIO:

251

DATUM:

19 juni 1529

-Van Gerit Coertszoon.
Gheert Jansz, scroer en Jacob Lubbertsz, scroer getuigen onder ede dat Gherit Coertszoon uit
Kampen twee jaar lang bij Coert van Gogh, scroer, heeft gewoond en daar in de kost is geweest; hij
heeft daar het vak geleerd.
Nr. 894

FOLIO:

251

DATUM:

23 juni 1529

-Van het paard van koopman Ulrick.
Henrick van Muller, de waard in de Witte Arendt, getuigt dat hij omstreeks afgelopen kerstmis
aanwezig is geweest hier in Kampen, toen Pauwel van Bostell, burger van ’s Gravenhage, het paard
van Ulrick Henricksz kocht. Tijdens het onderhandelen zei Ulrick tegen Pauwel dat hij het paard goed
moest bekijken en laten het draven, dat het geen gebreken had en dat hij daarna moest beslissen
over de aanschaf. Pauwell was wel tevreden over het paard en zij sloten de koop en dronken de
wijnkoop samen met andere goede luiden. Hij heeft het paard meegenomen en getuige meldt dat hij
tevreden was.
[ zie verder nr. 892 ]
Nr. 895

FOLIO:

251v

DATUM:

26 juni 1529

Mr Johan Glasemaecker en zijn zoon Hermen, Hermen Struven, bakker en Henrick Wychertsz,
slotenmaker, onze burgers, getuigen dat de Jacobijnen naar Bremen waren verdreven en dat priester
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Dirick Geertsz, de nagelaten zoon van wijlen Geert Smit, die in het klooster van de Jacobijen placht te
wonen, op maandag voor St. Vitus in Kampen was geweest bij zijn zuster Greete Schotteler. Getuigen
hebben toen gezien en gehoord dat priester Dirick wilde dat zijn broer Otto Geerts Smit zijn kindsdeel
van de nagelaten goederen van hun overleden ouders uitbetaalde. Otto betaalde hem een bepaald
bedrag waarna priester Dirick geen enkele aanspraak meer kon maken op de erfenis.
Nr. 896

FOLIO:

251v

DATUM:

30 juni 1529

-Tussen Lysken Boyster en koopman Jacob ter Elborch met zijn kinderen.
Hermen Jansz, bakker en Gerryt Baeck getuigen dat zij ongeveer vier of vijf jaar geleden aanwezig
zijn geweest hier in de stad in het St. Catheryne Gasthuys, toen koopman Jacob ter Elborch en zijn
kinderen van Lysken Boyster 12 gresen land kochten, gelegen op het leen van Aelt Nucken in
Oosterwolde. Zij melden bij hun eedaflegging dat koopman Jacob het land kocht met alle
bijbehorende verplichtingen zoals Jacob Boyster had, voor een bepaald bedrag contant. Er werd
verder afgesproken dat Lysken een jaarlijkse rente zou krijgen van 3 g.g. die Jacob later mocht
aflossen met eenmalig 60 g.g. en alle rente. Als Jacob met St. Maarten de eerste aflossing zou doen,
was dat i.p.v. de rente. De rente van de kerk bleef op het land gevestigd.
Nr. 897

FOLIO:

252

DATUM:

2 juli 1529

-Tussen van Bostel en koopman Ulrick.
Bitter de stalknecht getuigt dat hij afgelopen winter op verzoek van Ulrick Henricksz zijn jonge zwarte
paard dat Pauwel van Bostel van Ulrick had gekocht, twee maal uit de stal heeft afgereden om hem te
keuren. Hij merkte dat het paard enigszins stijf was, of dat van het staan kwam of dat er teveel op was
gereden, weet hij niet. Hij weet evenmin of in het lichaam zat of in de benen, maar hij hinkte niet, hij
was alleen een beetje stijf. Het paard is een keer met hem gevallen en dat kwam omdat hij het te kort
hield bij een paal op de hoek van de straat, wat hem met andere paarden ook is overkomen.
Mr Dirick Hoefsmit getuigt dat hij in mei een jaar geleden bij hetzelfde paard de hoefijzers afhaalden
en het paard van Ulrick weghaalde en het van het grint naar de wei bracht en constateerde dat het
een weinig stijf was, wat volgens hem kwam omdat hij op stal had gestaan, zoals bij jonge paarden
vaak voorkomt als ze uit de stal naar de wei gaan. Dat hij de hoefijzers eraf had gehaald, was niet
vanwege een gebrek van het paard, maar alleen omdat het de wei inging, wat gebruikelijk is bij jonge
paarden.
Nr. 898

FOLIO:

252v

DATUM:

3 juli 1529

-Van Dirick Brouwers en Hans Valck.
Schipper Francke Claesz getuigt dat hij in 1522 als soldaat onder Hans Valck lag als bussenschut en
dat hij ook in de Kuinre was toen Hans Valck met zijn soldaten daar lag. In diezelfde periode kwam
Henske van Gogh, de dienaar van Dirick Brouwer, in de Kuinre met een brouwte van Diricks bier en hij
meldt dat Hans Valck van het bier 20 vaten afnam, ieder vat van 24 stuiver Brabants, welk bier Hans
Valck aan zijn soldaten gaf als betaling; Franck Vorgens kreeg als betaling 4 vaten uit handen van de
hopman Hans Valck.
Schipper Hessel Jansz getuigt dat hij goed weet dat alles gebeurd is zoals schipper Franck Claesz
meldt, want hij heeft zelf het bier naar de Kuinre gebracht met zijn schip.
Willem Evertsz heeft verklaard dat hij op diezelfde tijd in de Kuinre was en dat hij zag dat Hans Valck,
de hopman, het bier van Dirick Brouwers knecht in ontvangst nam en als betaling aan zijn soldaten
gaf.
Nr. 899

FOLIO:

253

DATUM:

6 juli 1529

Johan Seysynck, Lambert Sleuwart en Jan Glasemaecker getuigen dat Johan van der Hoeve en Peter
van Collen, priester, een tijd lang onenigheid hadden over een erf met poort aan de Burgel achter de
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woning en de hof van wijlen Johan Clockgieter, dat Jan van priester Peter gekocht had. Afgelopen
Maria Lichtmis waren getuigen evenals de Raad aanwezig bij de hoor- en wederhoor en hebben
tevens het betreffende erf bezichtigd; zij hebben daar gehoord dat priester Peter zei dat hij met Jan
van der Hoeve niets te maken had, maar met wijlen Jan Clockgieter met wie hij onderhandeld had.
Johan van der Hoeve antwoordde daarop in aanwezigheid van de Raad en getuigen dat hij de plaats
innam van wijlen Jan Clockgieter alsof deze nog leefde.
Nr. 900

FOLIO:

253

DATUM:

6 juli 1529

-Tussen meier Claesz en Peter van Wyringen.
Francke Claesz en Symon Jacobsz getuigen dat Peter van Wyringen en meier Claesz samen een
schip hadden, dat zij verkochten en waarvan Peter het geld had ontvangen. Getuigen waren veertien
dagen geleden aanwezig in Amsterdam toen Peter en meier hun zaken afhandelden en zij hebben
daar gehoord dat meier aan Peter nog 9 ph.g. schuldig bleef en dat Peter hem die leende totdat hij ze
terug kon betalen.
Nr. 901

FOLIO:

253v

DATUM:

6 juli 1529

Lambert Santvoerer, Johan Glasemaecker en Peter Dirixsz, onze burgers, getuigen dat Jan
Henricksz, onze hier geboren burger, ongeveer twee jaar geleden helaas een doodslag gepleegd
heeft op Texel en daarom niet in Holland mag komen. Hij heeft hier een tijd als vrijgezel gelegen en
grote armoede geleden en van getuigen en veel andere burgers menige maaltijd gekregen; hij heeft
niets anders dan wat hij zo nu en dan als bootsgezel verdient en in deze tijd is daar zelfs niets in te
verdienen. Zij melden verder dat zijn moeder door schulden bijna geruïneerd is en getuigen weten
goed dat Jan heel arm is en van zijn familie niets kan verwachten. Zo lang hij niet naar Holland mag
kan hij niets verdienen en moet bedelen.
Nr. 902

FOLIO:

253v

DATUM:

12 juli 1529

-Tussen Johan Evertsz de Olde en Joachim Backer.
Geerloff Backer en Johan Dunneharne getuigen dat zij omstreeks Vastenavond aanwezig waren en
de wijnkoop hebben helpen drinken in de Marienborch, toen de erfgenamen van Dirick van Yserloe
van wijlen Koert Backer de luifel voor de Drie Torens kochten en de bedstee die in het huis stond. Zij
melden dat Johan Evertsz de Olde, op verzoek van de vrouw van Joachim Backer en in aanwezigheid
van Joachim, de deal sloot en de luifel en de bedstee uit de hand verkocht, de luifel voor 2 g.g. en de
bedstee met gordijn en ijzeren roede voor 5 g.g. Joachim en diens echtgenote waren hiermee
tevreden en Johan Evertsz zei dat ze zich niet hoefden te haasten met betalen, het kon wel een jaar
of een half lijden.
Nr. 903

FOLIO:

254

DATUM:

13 juli 1529

-Tussen Hans Blyferneyt en Roloff Alferdynck.
Schipper Hermen Petersz getuigt dat Hans Blyferneyt hem een tijd geleden geld schuldig was en dat
hij in 1525 bij diens vrouw is gekomen en haar gemaand heeft. De vrouw van Hans zei dat getuige
naar Roloff Alferdynck moest gaan, omdat hij Hans nog 5½ g.g. schuldig was en die zou schipper
Hermen kunnen ontvangen. Getuige ging naar het huis van Roloff om het geld te eisen en deze
erkende de schuld, maar de Kruis Memorie had van Hermen nog 1 pond groot te goed van de reis
naar Bergen in Noorwegen en die wilde hij korten op de 5½ g.g. Volgens Hermen was daar niets over
afgesproken en volgens Roloff heeft Hermen niets van hem ontvangen.
Claes Raven getuigt dat hij terzelfdertijd voor de deur van Roloff stond en hoorde dat schipper
Hermen en Roloff woorden hadden over de genoemde 5½ g.g. en dat Roloff niets wilde geven en
antwoordde zoals vermeld.
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Nr. 904

FOLIO:

254v

DATUM:

14 juli 1529

-Tussen Johan Strycker uit Zwolle en Hessel Schoemaecker.
Marten Jansz Schoemaecker en zijn vrouw Greete Arents, waard en waardin, getuigen dat Johan
Strycker uit Zwolle en Hessel Schoemaecker eergisteren bij hen zaten te drinken en woorden kregen
met andere mensen over eek en leer. Getuigen hebben gezien en gehoord dat Johan en Hessel het
eens werden over de koop: Hessel zou van Jan een vierde deel eek krijgen voor 5 g.g., te leveren in
Zwolle tussen nu en St. Maarten. Zodra de levering had plaats gevonden, zou Hessel de 5 gulden
betalen. Bovendien zou Hessel van Johan uit zijn kuip in Zwolle een deker [ tiental ] huiden ontvangen,
die Hessel van boven af zou nemen, uitgezonderd pinken en kalfshuiden en restanten leer, de deker
voor 12 g.g. Toen Jan ’s avonds naar Zwolle wilde gaan, zei Hessel dat hij beter de volgende dag met
Jan mee kon reizen dan kon hij de huiden nog ruilen. Beide partijen waren tevreden en betaalden elk
1 taeke wijn voor het gelag.
Nr. 905

FOLIO:

255

DATUM:

15 juli 1529

-Tussen Michiel Wyllemsz en Johan Berentsz, schoenmaker.
Dirick Tripmaecker en Geert inde Raem getuigen dat zij op de avond van St. Margareta aanwezig
waren bij Michiel Wyllemsz, toen deze met Johan Berentsz onderhandelde over het kopen of
verkopen van hun weit, ongeveer 10 mud. Volgens Michiel was zijn weit beter dan die van Johan en
daarom lieten beiden een monster van hun weit halen en aan de getuigen gevraagd om de monsters
te taxeren. De weit van Michiel werd 2½ stuiver hoger getaxeerd dan die van Johan. Daarna gooide
Michiel 3 snaphanen op de tafel en zei tegen Johan Berentsz: wat bied je voor 10 mud van mijn weit
of vraag je voor10 mud van jezelf, als je de mijne neemt, mag je de snaphanen hebben. Johan zette
zijn weit in voor 32 stuiver de mud en Michiel voor 32 stuiver de mud, waarbij moet worden opgeteld
de 2½ stuiver voor de betere weit.
Sybrant Woltersz was ook aanwezig en getuigt hetzelfde.
Nr. 906

FOLIO:

255v

DATUM:

19 juli 1529

-Tussen Sywart Vreese en Thys Hoelboem.
Rotgar Wyllemsz getuigt dat Sywart Vreese en Thys Hoelboem samen onenigheid hadden en
afgelopen woensdag hun recht kwamen halen bij de burgemeester. Sywart ging naar getuige en vroeg
of hij zijn ‘man’ wilde zijn bij de bemiddeling en zei dat Thys Hoelboem Lambert Arentsz had gekozen
als zijn vertegenwoordiger. Bij navraag, bleek dit ook zo te zijn.
Swarte Michiel getuigt dat hij terzelfdertijd met Sywart Vreese naar de brug ging, waar ook Thys
Hoelboem was met Lambert Arentsz. Toen de bemiddeling ter sprake kwam, bleek dat beide partijen
tevreden waren met hun vertegenwoordiger.
Nr. 907

FOLIO:

256

DATUM:

20 juli 1529

-Tussen Thys Hoelboem en Sywart Vreese.
Schipper Lambert Arentsz getuigt dat hij Thys Hoelboem vertegenwoordigt in zijn zaak tegen Sywart
Vreese. Dit verzoek vond plaats op de brug en Lambert heeft van Thys niet anders begrepen dan dat
hij zijn vertegenwoordiger zou zijn. De tegenpartij was daar niet bij en wat Thys nog meer heeft
gezegd, weet Lambert niet, want daar was hij niet bij.
Nr. 908

FOLIO:

256

DATUM:

20 juli 1529

-Van Hans Petersz die zonder toestemming voorbij de IJsseltoren gevaren zou zijn.
Sweer Haservelt en Evert Claesz getuigen onder ede dat zij op zaterdag vóór Maria Magdalena ook
op het schip van Hans Petersz waren, om ongeveer 4 uur ’s middags, komend uit Amsterdam; zij
hebben terzelfdertijd gezien dat Hans Petersz, de schipper, de schootstafels van zijn schip had
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opengedaan al voordat hij met zijn schip voorbij de IJsseltoren kwam varen en zijn fok gestreken had.
Zo zeilde hij naar een andere stad en getuigen melden dat zij gehoord hebben dat een vreemde gezel
die ook op het schip was, tegen de wacht riep toen zij voorbij de toren voeren: niet schieten! Zij
hoorden de schipper geen spijtige woorden zeggen.
Nr. 909

FOLIO:

256v

DATUM:

26 juli 1529

Johan Greve getuigt dat hij na de dood van Ruter Hermensz bepaalde goederen van de weduwe van
Warner Messemaecker gekocht heeft, die Ruter had nagelaten, zoals een bed en een stoel waar
getuige Jan 6 lichte ponden voor gaf. Getuige heeft ook gezien dat de weduwe van Warner de overige
roerende goederen van Ruter Hermensz uit het huis heeft gehaald en weg heeft laten brengen.
Alyt zijn vrouw getuigt hetzelfde.
Johan van Ossenbrugge weet dit ook en meldt verder dat de weduwe van Warner aan de weduwe
van Johan Droochscheer de huishuur heeft betaald.
Nr. 910

FOLIO:

256v

DATUM:

27 juli 1529

Henrick Greve, metselaar, getuigt dat hij ongeveer drie of vier dagen geleden gezien heeft dat Hermen
Kerckhoff zijn zwager, Johan Thorynck, met een gavelijn op de schouder sloeg; dit gebeurde voor de
deur van Geert van Hengelen. Hermen ging de steeg in en getuige Henrick heeft verder niets gezien
noch gehoord.
Thonys van Borne getuigt hetzelfde.
Nr. 911

FOLIO:

256v

DATUM:

27 juli 1529

-Tussen Thys Hoelboem en Sywart Vreese.
Marten Claesz en Laurens Henrixsz getuigen dat zij ook als bootgezellen met schipper Thys
Hoelboem naar Greifswald geweest zijn, waar zij rogge en mout hebben gehaald; getuigen hadden
ook een deel in het schip liggen, n.l. Marten 1 deel rogge en Laurens 1 deel mout. Toen de lading hier
aan de Welle uitgemeten werd, heeft de meter volgens schipper Thys ieder zoveel last en kwarten
toegemeten als ingescheept was en navenant verdeeld. Getuigen hebben zo ontvangen op elke last
rogge 6 mud min 1 schepel en op de last mout 2 mud extra van schipper Thys; zij waren daar wel
tevreden mee en bedankten hem.
Nr. 912

FOLIO:

257

DATUM:

28 juli 1529

-Tussen Jan Berentsz, schoenmaker en Wybrant Woltersz.
Geert van Lochem, Henrick van Lochem, Jan van Lochem, Berent van Werden, Jan Henrixsz en Jan
Geertsz uit Hasselt getuigen dat zij met veel andere gildebroeders van het schoenmakersgilde
ongeveer 16 jaar geleden bijeen waren bij Wyllem Rippertsz vanwege normale gildezaken en zij
hebben daar gehoord dat Johan Berentsz, die toen gildemeester was, in aanwezigheid van de andere
broeders zei dat hij op de steiger een halve pinkenhuid had gevonden en vroeg of iemand van de
broeders die was verloren; hij wilde het aan de eigenaar teruggeven. Wyllem Schoemaecker zei dat
het misschien van hem was, want zijn broer had op de steiger veel huiden gewassen en had het
misschien laten liggen. Hij moest iets doneren voor St. Crispinus om was te kopen en verder was
iedereen tevreden. De huid was niet meer waard dan 3 of 4 butkens.
Nr. 913

FOLIO:

257v

DATUM:

28 juli 1529

Johan van Dulman, waagmeester van de stad, getuigt dat hij voor St. Jan zekere wol gewogen heeft
die door ene Koert uit Drenthe hier in onze stads waag aangeleverd was en bestemd was voor Goert
Muddevisch en zijn dochter Greete. De partijen in kwestie hadden onenigheid over 21 stuiver
Brabants, waarvoor Goert en zijn dochter beslag wilden laten leggen op Koert. Koert wilde van getuige
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Johan dat hij borg voor hem stond voor dat bedrag, maar hij heeft niet beloofd of Koert het bedrag aan
geld of aan wol zou leveren. Wat er verder is afgesproken tussen Koert en Johan, weet getuige niet.
Nr. 914

FOLIO:

257v

DATUM:

29 juli 1529

-Van de jufferen in het Bovenconvent.
Claes Doedensz heeft bij zijn eedaflegging getuigd dat hij goed weet dat de broers en zusters van
Elsken Ygerman het klooster ten Clarenberch namens Elsken 10 h.p. per jaar hebben gegeven,
gevestigd op 4 morgen land in Oostermaet, onderdeel van 8 morgen, waarvan de andere 4 morgen
toebehoren aan de erven van Elsebe Berents en Hille Wayers; het betreft hetzelfde land dat Jan
Borchertsz nu gebruikt, voor zover hij weet.
Daarna is wijlen Armgart bij getuige Claes Doedensz gekomen om voor te stellen de 4 morgen land
van het klooster kwijt te schelden, want die van Ittersum krijgen er nog 2 porties boter van, de zusters
in het convent bij de St. Nicolaaskerk in Kampen beuren ook 2 porties boter en het land wordt niet
beter. Wijlen Armgart was te royaal t.o.v. het convent en hij meldt dat hij daar niet tevreden mee was.
Hij heeft nu een oude cedule gevonden tussen de brieven van Mette Ygermans, waarin o.a.
geschreven stond dat die van Ittersum en de jufferen van het Bovenconvent uit de genoemde 4
morgen land elk 2 porties boter kregen per jaar. Getuige Claes heeft, zoals hij zegt, zijn handen van
het land afgetrokken ongeveer 9 jaar geleden wat hij de jufferen van het klooster vaak heeft
medegedeeld.
Nr. 915

FOLIO:

258

DATUM:

30 juli 1529

-Van Beelken Dorbers tegen de koopman van het spek.
Cornelys Sasse, echtgenote Greete en Alyt Wessels getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen op
woensdag na St. Anna Beelken Dorber woorden had met de koopman van het spek; zij hoorden dat
Beelken aan de koopman vroeg of het goed spek was en wat hij per schippond rekende. De koopman
zei dat het spek uit Denemarken kwam en dat het goed droog spek was, per schippond rekende hij 8
koopmansgulden. Beelken bood 7½ koopmansgulden, maar dat vond de koopman te weinig.
Tenslotte zei Beelken dat als het spek zo goed was als hij beweerde, zij 8 koopmansgulden zou
betalen per schippond. Zij vroeg wanneer het schip aankwam en de koopman beloofde haar te
leveren zodra het mogelijk was. Er gingen wel 6 zijden spek in een schippond.
Beelken Dorber en Alyt Wessels getuigen dat Beelken van de koopman 1 schippond spek voor 8
koopmansgulden gekocht had. Griete, de vrouw van Cornelys Sasse, zei dat ze op dezelfde
voorwaarden ook 1 schippond spek wilde hebben; zij hoorden dat de koopman zei dat er wel 4
schippond zou komen. Er werd afgesproken dat de koopman het spek aan land zou brengen en dat
Griete en Beelken samen de aankoop zouden doen, waarmee de koopman tevreden was.
Nr. 916

FOLIO:

258v

DATUM:

3 augustus 1529

-Tussen Thys van Bommelen en de erfgenamen van Evert van den Veen.
Johan Henrixsz getuigt dat hij in 1519, toen hij nog kistenzitter [ kastelein ] in de Wijnkelder was, wijlen
Evert van den Veen, Andries Aesack en Thys van Bommelen daar kwamen zitten aan het spintken; zij
onderhandelden over schulden en Johan heeft toen gehoord en gezien dat partijen vriendschappelijk
met elkaar omgingen; wijlen Evert zou Thys namens Andries 2 g.g. geven, die ook betaald zijn en
daarbij 1 stadsvoeder turf. Hiermee was iedereen tevreden en zij gingen als vrienden uiteen en dit
vond plaats op de ochtend van …….? [ onleesbaar ]
Nr. 917

FOLIO:

259

DATUM:

3 augustus 1529

-Van de verdronken man.
Wyllem Dyck en Cornelys Joestsz getuigen dat wijlen Wyllem Olislager helaas verdronken is en men
nu wil weten wie daaraan schuldig is. Getuigen waren ook in de boot toen Wyllem over boord viel en
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zeggen dat niemand hem heeft geduwd of geslagen of enige aanleiding heeft gegeven om te vallen.
Wijlen Wyllem was dronken en heeft het zelf veroorzaakt, want toen hij de haak zou pakken en op de
voorplecht stond, boog hij te ver voorover en gleed weg. Getuigen melden verder dat Albert van
Nymwegen woorden had met wijlen Wyllem tijdens de tocht op de boot, maar hij zei niets dat verkeerd
kon worden opgevat en toen Wyllem, bij het schip gekomen, met de boom wilde steken, weten
getuigen niet of dat tegen Albert was of dat hij naar het schip stak.
Nr. 918

FOLIO:

259

DATUM:

3 augustus 1529

-Van de kar van Luytgen de Wylde.
Lubbe Ygerman getuigt dat Luytgen de Wylde aan Peter Drager een kar verkocht had en dat Luytgen
met Peter bij haar is gekomen en dat Peter haar namens Luytgen beloofd heeft 2 ph.g. te geven die
Luytgen haar nog schuldig was. Peter Drager vroeg haar vriendelijk of hij nog veertien dagen respijt
kon krijgen met de betaling, maar zij was daar niet tevreden mee en wilde zich houden aan Nelle, de
vrouw van Luytgen.
Henrick Lukener en Hille zijn vrouw getuigen dat ongeveer drie weken geleden, Peter Drager bij het
huis van Lubbe van Calcar turf hielp dragen en zij hebben gezien en gehoord dat Luytgen daar
gekomen is en tegen Peter Drager zei dat de kar daar stond en dat zij hem die leverde en dat hij
moest zorgen dat hij de vrouw haar 2 gulden zou betalen zoals afgesproken was.
Nr. 919

FOLIO:

259v

DATUM:

6 augustus 1529

Henrick Evertsz, metselaar, getuigt onder ede dat hij goed weet dat alle tichelstenen, de 2000 die
vorig jaar omstreeks deze tijd stonden bij Genemuiden bij de sluis, gekocht waren door jonge Jan ten
Kolcke van wijlen Jacob Coertsz; wijlen Jacob had ze vorig jaar naar Genemuiden gestuurd, naar
jonge Jan ten Kolcke. Getuige zei hem namens wijlen Jacob dat hij ze mee kon nemen wanneer het
hem schikte en jonge Jan zou aan Peter Jan Albertsz het geld toezeggen, omdat Jacob meerdere
koeien van hem gekocht had. Jonge Jan ging met getuige naar Peter Jan Albertsz en beloofde hem
het geld van de stenen namens Jacob Coertsz te betalen, waarmee Peter ook tevreden was.
Nr. 920

FOLIO:

259v

DATUM:

7 augustus 1529

Jan van Osenbrugge, onze burger, heeft onder ede getuigd dat vorig jaar om deze tijd een krijgsman
genaamd Claes Ringeler bij hem kwam in Kampen in de herberg in gezelschap van meerdere
soldaten; hij zei tegen Jan, de waard, dat hij van Hattem naar Kampen was gekomen met een bartze
[ oorlogsschip ] en dat hij met dezelfde boot de Geldersen schade wilde berokkenen, want hij had van
de drost in Hattem bevel gekregen en was bovendien een Bourgondiër; daarom verwachtte hij van
Jan van Osenbrugge, de waard, dat hij hem Claes Ringeler, behulpzaam zou zijn met het uitrusten
van het schip met bussen en ander gereedschap op kosten van de krijgslieden. Getuige meldt verder
dat toen het schip klaar was, Claes Ringeler uit Kampen wegvoer en onderweg op de Zuiderzee bij
Urk één van keizers onderdanen uit Enkhuizen, met meerdere anderen die zich op zee bevonden, in
beslag nam en daarmee, ondanks de eed aan de keizer en hun dienst, naar de Geldersen is
toegegaan.
Laurens Vries, onze burger, heeft onder ede verklaard dat genoemde Claes Ringeler terzelfdertijd bij
hem is gekomen en wilde dat hij met hen mee zou varen; alle zaken zijn gebeurd zoals de waard, Jan
van Osenbrugge, gezegd heeft.
Mr Hessel Baertscheerder getuigt hetzelfde.
Henrick van Dockum getuigt dat hij verleden jaar mede in Hattem lag als soldaat, toen Claes Ringeler
daar in dienst was en dat Claes vandaar vertrok met een bartze die hij in Kampen liet uitrusten om de
Geldersen schade te berokkenen, zoals hij de keizerlijke majesteit had gezworen; de hopman in
Hattem gaf genoemde Claes Ringeler veel geld mee om daarmee het schip te laten uitrusten. In
Hattem wist men niet beter of Claes ging met de bartze de vijanden van de keizerlijke majesteit
straffen, zoals hij gezworen had, en de oversten in Hattem vernamen dat hij daarmee op keizers
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onderdanen geschoten had. Getuige meldt dat hij met veel andere soldaten zeewaarts gegaan is om
Claes Ringeler te achtervolgen en te arresteren, maar dat genoemde Claes Ringeler met de
gevangenen van de Bourgondiers, naar de Geldersen is overgelopen.
Nr. 921

FOLIO:

260v

DATUM:

7 augustus 1529

-Van Mette Straetkens.
Trynke Nolle getuigt dat ongeveer vijf jaar geleden Mette Straetkens van haar een stuk vlasdoek had
gekocht; zij meldt verder dat zij niet met zekerheid kan zeggen of dat ook zo was. Zij vindt in haar
schuldboek staan dat Mette Straetkens haar nog 4 ph.g. min 2½ el schuldig is van vlasdoek. Zij weet
niet meer of Mette haar contant geld gegeven heeft boven de 4 gulden.
Nr. 922

FOLIO:

260v

DATUM:

10 augustus 1529

Haese van Westreenen uit Meppel getuigt dat zij ongeveer 10 of 12 jaar geleden, toen wijlen Gelmer
Helmich uit Meppel nog leefde, naar Kampen wilde reizen. Gelmer vroeg haar of zij, als ze naar
Kampen ging, namens hem tegen Truyde van Olst wilde zeggen of ze naar Meppel wilde komen voor
de aflossing, hij wilde haar het geld geven zoals was afgesproken. Haese wilde dat wel doen, maar zij
had horen zeggen dat hij Truyde het geld in Kampen zou brengen. Gelmer bevestigde dit, maar vroeg
of zij Truyde wilde zeggen dat hij ziek was en niet kon komen. Getuige heeft niet onthouden of zij de
boodschap heeft overgebracht. Wijlen Gelmer heeft nog gezegd dat iedere gulden van de 12½
jaarlijkse guldens een gulden van 25 stuiver Brabants was.
Nr. 923

FOLIO:

261

DATUM:

11 augustus 1529

Geertruydt Geye getuigt dat zij in 1508 in Meppel aanwezig was toen in Meppel het vriendschappelijke
verdrag gesloten werd tussen Truyde van Olst en Gelmer Helmich over 4 jaar rente die Truyde van
wijlen Gelmer tegoed had, 12½ gulden per jaar. Zij is er bij geweest toen de uitspraak gedaan werd
door de schout van Meppel, wijlen Wolter Poltynck, in aanwezigheid van de familieleden. Wijlen
Gelmer moest haar de 4 jaar rente betalen met 50 g.g. in twee termijnen, n.l. met Midvasten en in mei;
de gulden van 26 stuiver Brabants. Gelmer zou voortaan de rente gewoon jaarlijks betalen.
Nr. 924

FOLIO:

261

DATUM:

12 augustus 1529

Burgemeester en Schepenen van Kampen verklaren en bevestigen dat voor hen verschenen is Alyt,
de weduwe van Cornelys Joestsz, onze burgeres, die voor hen onder ede getuigd heeft dat enige tijd
geleden aan ettelijke burgers van Kampen, die door de Geldersen in 1517 op de reis naar Waterland
zekere schade hebben geleden, enige boten toebehoorden die door de burgers van Sneek in beslag
waren genomen. Wijlen Cornelys had beloofd aan de burgers van Kampen die boten te vergoeden.
Omdat wijlen Cornelys niet meer aanwezig was, heeft Alyt met de stad Sneek een betalings
overeenkomst gesloten. De weduwe van Jacob Leckerkerck beklaagt zich over de schade die nog niet
vergoed is, niet voorkomt in de overeenkomst en evenmin door wijlen Cornelys is betaald. Het verdrag
dat Alyt met Sneek heeft gesloten wordt door de weduwe van Jacob niet erkend. De getroffen burgers
uit Kampen, door Cornelys schadeloos gesteld, zijn: wijlen Dirick Philipsz of zijn weduwe en de
huisarmen, de weduwe van Yde Thonys met de slechte arm, Jan Kul en Johan van Wyringen.
Mr Godtschalck Indick heeft onder ede verklaard dat hij goed weet dat mr Hub van Rossum, toen
kanselier van Friesland, voor Jan de Leghe en Goetsfrunt, de vader van mr Godtschalck, de burgers
die schade hadden opgelopen, een verdrag had gesloten over de schade, die Cornelys Joestensz, de
man van Alyt, heeft uitbetaald. Hij noemt de volgende personen: Dirick Philipsz of zijn weduwe en
namens hem de huisarmen, de weduwe van Yde Thonys met de slechte arm, Jan Kull en Jan van
Wyringen. Hij meldt verder bij zijn eedaflegging dat de schade van Jacob Leckerkerck, waar zijn
weduwe nu over klaagt, niet bij het verdrag was inbegrepen, omdat het toen niet bekend was.
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Nr. 925

FOLIO:

262

DATUM:

12 augustus 1529

-Tussen Jacob Schumer en Dirick Schumer, broers.
Henrick van Wye en Gerryt Jansz getuigen dat zij in de dagen voor Pasen aanwezig zijn geweest in
Kampen bij Jacob Schumer, waar toen ook de broers Jacob en Dirick Schumer waren die samen een
maatschap hadden gehad in vis. Getuigen hebben daar gezien en gehoord dat elk zijn afrekening
inbracht en dat toen bleek dat Jacob verlies had geleden op de spiering en dat Dirick winst had
gemaakt. Winst en verlies werden tegen elkaar weggestreept zodat ieder zijn eigen geld weer terug
kreeg. Beiden waren tevreden met de afloop.
’s Anderendaags is Dirick toch bij zijn broer gekomen, waar getuigen ook bij waren, en heeft zich
beklaagd dat hij zich 5 gulden verrekend had en getuigen hebben gezien dat de vrouw van Jacob
tenslotte het geld aan Dirick gaf.
Getuigen melden verder dat zij ook bij Jacob aanwezig zijn geweest en daar hebben gezien en
gehoord dat Dirick aan Jacob zijn aak verkocht voor een bepaald bedrag, die door Jacob direct
betaald werd, waarvoor zijn broer hem bedankte.
Nr. 926

FOLIO:

262v

DATUM:

12 augustus 1529

Willem Tymensz getuigt onder ede dat hij ongeveer 13 of 14 jaar geleden de dijk gerepareerd heeft in
opdracht van Irt te Zwolle bij het huis van Geert Loese, gedurende een jaar of acht, met planken en
palen en dat die dijk nu door Geert Loese namens Dirick van Tweenhuysen, die met een dochter van
hem is getrouwd, hersteld is; Dirick deed altijd het onderhoud ervan. Hij weet goed dat Wessel Greve,
de schoonvader van getuige, de dijk in kwestie, al vóórdat getuige het onderhoud aannam, jarenlang
onderhouden heeft namens Irt en dit heeft hij van zijn schoonvader meerdere keren gehoord; hoe lang
het geleden is, weet hij niet.
Nr. 927

FOLIO:

262v

DATUM:

14 augustus 1529

-Tussen Symon Petersz en Kersken Claesz.
Wolter Claesz, onze burger, getuigt dat hij ongeveer 8 jaar gewoond heeft in Genemuiden in het huis
genaamd ‘in de Molen’ en dat hij al die jaren aan Symon Petersz in Zwolle twee Zwolse vierendelen
boter betaald heeft die op dat huis gevestigd waren.
Nr. 928

FOLIO:

263

DATUM:

16 augustus 1529

Albert van Nymegen getuigt onder ede dat de twee hoge grijze stoepen met de twee treden, die
Henrick Wynkens nu voor zijn deur heeft staan en beweert gekocht te hebben van Jan van der Hoeve,
door hem 10 jaar geleden gegeven zijn aan de weduwe van Gheert Andriesz, zijn schoonmoeder; zij
zouden geplaatst worden voor hun huis, voor de deur in de Oudestraat en dit is lang het geval
geweest. De stoepen behoren niemand anders toe dan de kinderen van wijlen Gheert Andriesz;
getuige heeft ze zelf gekocht en betaald.
Nr. 929

FOLIO:

263

DATUM:

18 augustus 1529

-Tussen Cleys Jan Tymensz.
Mr Jan Mathysz getuigt dat hij in de afgelopen vasten aanwezig is geweest in Blankenham bij de
schout, waar tevens waren Tymen van Voorst uit Kampen, Cleys Jan Tymensz en zijn oom Claes
Cleysz en de schout van Blankenham. Tymen en Cleys hadden onenigheid over de achterstallige
pacht van een vierendeel boter en een vierendeel van dit jaar, waar aan weerszijden onkosten voor
gemaakt waren; beide partijen hebben hierin beloofd aan getuige en aan Claes Cleys, die hierover
een uitspraak gedaan hebben, dat Cleys direct het achterstallige vierendeel zou leveren aan zijn oom
die het weer aan Tymen in Kampen zou overdragen. Het vierendeel van het lopende jaar zou Cleys
betalen op St. Jan en verder de pacht jaarlijks betalen.
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Hierna was er nog onenigheid over de kosten.
Nr. 930

FOLIO:

263v

DATUM:

18 augustus 1529

-Tussen Johan Sloetemaecker en Geerloff Backer.
Zele Kuper en Lubbert Cremer getuigen dat Johan Sloetemaecker vorig jaar een os gekocht had van
Geerloff Backer voor 7½ gulden. Getuigen hebben de os gezien toen deze geslacht was en zeggen
dat hij geenszins 6 gulden waard was. Geerloff werd er bij gehaald, bekeek hem ook en toen Johan
zich beklaagde zei Geerloff dat hij hem maar moest zouten en dat ze het wel zouden regelen.
Nr. 931

FOLIO:

263v

DATUM:

18 augustus 1529

Hermen Jansz en Wyllem van Ommen getuigen dat zij 5 of 6 weken geleden zaten te drinken bij
Michiel Wyllemsz, waar ook Johan van Hasselt en Dirick Tripmaecker zaten. Jan van Hasselt zei dat
hij nog geld kreeg van iemand uit Keizersweerd, maar dat het niet goed lukte. Aan een andere tafel
werd dat gehoord door Dirick Tripmaecker die bereid was de schuld van hem af te kopen. Beide
getuigen zouden hierover een uitspraak doen en er werd afgesproken dat Jan van Hasselt aan Dirick
de schuldbekentenis van Jan Boest zou geven en Dirick zou hem daarvoor 3 ph.g. geven en 1 oord
voor het gelag. Hiermee waren beide partijen tevreden.
Nr. 932

FOLIO:

264

DATUM:

20 augustus 1529

-Tussen Goert Muller en Jan Hermensz uit Dronten.
Claes Kerskensz en Otto Henrixsz getuigen dat zij vorig jaar omstreeks St. Michael met Peter Baeck
als derde man gekozen waren als moetsoenslieden in het conflict tussen Goert Muller en Johan
Hermenz uit Dronten en dat zij daar een uitspraak in gedaan hebben, n.l.: Jan Hermensz zou direct
aan Goert Muller 12 stuiver Brabants geven en later nog 3 voeder hooi leveren. Goert gaf 6 stuiver
Brabants voor het gelag en toen werd de wijnkoop gedronken en beide partijen waren tevreden.
Engele Hermensz, de waardin, is hierbij aanwezig geweest en getuigt hetzelfde.
Nr. 933

FOLIO:

264

DATUM:

20 augustus 1529

-Van Geert Brouwer.
Jan[ na ], de weduwe van Jan Droochscheer en haar dochter Dirick [ je ] Jans getuigen dat zij beiden
goed weten dat de weduwe van Warner Messemaecker na de dood van Ruter Hermensz al diens
goederen uit het huis gehaald heeft en tevens getuige Janna namens Ruter Hermensz de huur
betaald heeft.
Nr. 934

FOLIO:

264v

DATUM:

21 augustus 1529

Thys van Heell getuigt onder ede dat hij in de afgelopen drie jaar vier maal vanuit Elburg en drie maal
vanuit Hattem met zijn schip geladen met haver de IJssel opgevaren is tot aan het Tolhuis en daar
aan de Houberch de haver heeft gelost; hij heeft altijd zijn tol betaald in Arnhem en in Huissen.
Nr. 935

FOLIO:

264v

DATUM:

23 augustus 1529

-Tussen Jacob van Graess en Geertruydt Engberts.
Johan Hugens en Jan van Lochem getuigen dat zij ook voor de deur stonden toen het heilige
sacrament naar het huis van wijlen Johan Berentsz werd gebracht; zij hebben toen gehoord dat
Wybrant Woltersz en Jacob van Graess, die ook voor de deur stonden, wilden dat men wijlen Jan zou
vragen hoe het stond met Henrick Vrije. De waakster, Jutte Arents, is het gaan vragen aan Jan
Berentsz en zei dat Geertruydt Engberts beloofd had hem binnen drie dagen te vrijwaren van de zaak
in kwestie. Hierna ontving Jan het heilige sacrament en was klaar om te sterven.
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Nr. 936

FOLIO:

265

DATUM:

23 augustus 1529

Henrick Harthouwer, metselaar, heeft onder ede verklaard dat hij vorig jaar in Genemuiden bij Henske
van Aenholt aan het werk was en dat Jacob Coertsz daar een partij bakstenen had staan waarvan
Henske stenen mocht gebruiken zoveel als zij nodig had; zij zouden het over de prijs wel eens
worden. Jan ten Kolck kwam in diezelfde periode bij hem en vroeg of Henske stenen had gebruikt, wat
Henrick bevestigde. Jan ten Kolck zei dat hij de stenen gekocht had die Henske eruit gehaald had en
ze volgens hem dus had gestolen. Getuige Henrick zei dat Henrick van Collen de beste stenen eruit
had laten halen en dat Jacob Coertsz in Genemuiden nog drie of vier duizend stenen zou laten halen.
Hiermee was Jan ten Kolcke tevreden en wilde wachten op de nieuwe stenen, omdat de beste er al uit
waren gehaald. Henske nam de stenen die daar stonden en betaalde ze.
[ akte is doorgehaald ]
Nr. 937

FOLIO:

265v

DATUM:

26 augustus 1529

Otto Stegeman heeft onder ede verklaard dat zijn neef Engbert Stegeman in Lübeck is gestorven.
De 36 stukken linnendoek en de 100 g.g. aan Duits geld die Engbert bij zich had, komen hem,
getuige, alleen toe, want wijlen Engbert zou niet meer dan de helft van de winst gehad hebben. Verder
heeft Otto een volmacht gegeven aan Bartholomeus Hersack om het linnen en het geld namens hem
op te eisen. De Raad staat garant voor alle navorderingen.
Nr. 938

FOLIO:

265v

DATUM:

27 augustus 1529

-Tussen Alyt Lamberts en Henrick Lambertsz uit Deventer.
Dirick Kistemaecker , Evert Pelser en Henrick Pelser getuigen dat zij ongeveer vijf weken geleden
geweest zijn in Kampen bij Evert Pelser, waar ook Henrick Lambertsz uit Deventer was. Daarom
kwam ook Alyt Lamberts, die woorden kreeg met Henrick over allerlei zaken die haar overleden zoon
in Bergen, Noorwegen, met hem had gehad. Volgens Henrick was hij haar overleden zoon niets
schuldig omdat alles afgerekend was; eigenlijk had hij nog wel 200 gulden tegoed van haar zoon
i.v.m. de geleden schade. Alyt smeekte hem of hij haar niet 1 of 2 gulden geven wilde, uit
liefdadigheid. Henrick maakte weer duidelijk dat zij nergens recht op had, maar als in de herfst zijn
schip behouden terug zou zijn gekomen, wilde hij haar wel 2 gulden geven; daarmee had hij voor God
en de wereld zijn plicht gedaan.
Nr. 939

FOLIO:

266

DATUM:

29 augustus 1529

-Tussen Swarte Wynolt en Francke Hodemaecker.
Hermen Backer, Loy Petersz, Jan Brouwer en mr Pilgrim getuigen dat zij als wijnkoperslieden
aanwezig zijn geweest in 1527 toen Francke Hodemaecker van Wynolt Messeler zijn onderhuis in de
Oudestraat huurde. Zij hebben meegeholpen de huur vast te stellen: Francke zou het onderhuis tien
jaar lang huren voor 10 g.g. per jaar, betaalbaar met Pasen. Wynolt zou ervoor zorgen dat het huis
glas- en winddicht was en achter het erf een dwarsmuur doortrekken als scheiding. Hiermee waren
beiden tevreden. Er werd voor een ½ g.g. op gedronken, die door Francke betaald zou worden.
Nr. 940

FOLIO:

266v

DATUM:

30 augustus 1529

-Tussen Hermen Nest en Arent inde Doll.
Jacob Gerrytsz getuigt dat hij in de afgelopen vasten een stuk land aan de Zomerdijk verhuurd heeft
aan Hermen Nest en dat hij hem beloofd had de sloot te laten uitdiepen in dat stuk land. Hij heeft kort
daarna de opdracht gegeven aan Arent inde Doll in Kamperveen om de sloot te onderhouden en deze
zou er snel mee beginnen. De sloot moet 8 voet breed zijn tot aan de dijk, zoals de sloot van Dirick
van Zwol; maar Arent heeft dit min of meer verzuimd en tot op heden de sloot niet gemaakt zoals hij
had beloofd.
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Nr. 941

FOLIO:

266v

DATUM:

30 augustus 1529

Broeder Gheert Witte heeft getuigd dat hij met broeder Albert Pigge bij wijlen Jacob van Oltzende is
geweest toen deze op sterven lag, omstreeks 5 uur ’s middags. Er was ook aanwezig joffer Margriete
van den Veen, die tegen broeder Gheert en broeder Albert zei dat Jacob haar gevraagd had de
inhoud van een kist die bij Luytgen van Wilssem stond en waarin parels en andere kleinodiën zaten, te
geven aan de verschillende kerken. Zij wilde dat broeder Gheert aan Jacob zou vragen of er nog meer
in de kist zat dat zij moest geven of dat zij zaken moest verkopen en te gelde maken t.b.v. de armen
e.d. Broeder Albert heeft dit aan Jacob gevraagd en deze was tevreden dat joffer Margriete de kist
met inhoud zou geven aan de verschillende kerken en anderen.
Broeder Albert Pigge getuigt dat hij de biechtvader is geweest van wijlen Jacob en aanwezig was toen
dit plaats vond.
Nr. 942

FOLIO:

267

DATUM:

30 augustus 1529

Mr Peter Spaerleer getuigt dat hij op dezelfde dag dat wijlen Jacob van Holtzende stierf, bij hem is
geweest en dat Jacob ’s middags zijn kerkplicht had gedaan. Op verzoek van joffer Margriete van den
Veen is hij met haar naar Jacob gegaan vanwege een kist met inhoud die bij Luytken van Wilssem
stond, om te vragen wat hij daarmee wilde doen. Jacob zei dat de kist met inhoud terstond, met de
warme hand, aan joffer van den Veen moest worden gegeven die gemachtigd was ter ere Gods de
inhoud te verdelen. Men vroeg ook of het in het testament moest worden genoteerd, maar dat was
niet nodig want hij gaf het ‘met de warme hand’.
Nr. 943

FOLIO:

267v

DATUM:

30 augustus 1529

-Over de goot in het huis van Geert Smit.
Willem Petersz getuigt dat hij goed weet dat toen de vader van wijlen Peter Albertsz woonde in het
huis waar nu Otto Smit in woont, naast de Schilders Vergadering, door dat huis een goot was gemaakt
waardoor het water van de plaats via de achterzijde onder het huis door werd geleid naar de afvoer
van de Nieuwstraat. Volgens hem was er geen andere goot dan deze die door het huis liep.
Bele Jans getuigt dat zij zes jaar lang in hetzelfde huis heeft gediend bij wijlen Peter Albertsz en zijn
vrouw en zij weet ook goed wat Willem getuigd heeft, want zij heeft de goot in kwestie vaak schoon
gemaakt.
Goert Jansz, priester, getuigt dat hij gedurende 30 jaar in dat huis is gekomen en hij weet goed dat de
Vergadering geen ander water geleidt dan hun eigen regenwater.
Alyt Steeck getuigt zoals priester Goert, want de Vergadering hield toezicht op haar.
Hermen de Groote getuigt dat hij goed weet dat 60 jaar geleden het huis waar Otto in woont, geen
waterafvoer had dan een goot die onder het huis door liep.
Lysken, de vrouw van Ruerick Smit, getuigt dat zij weet dat 45 jaar geleden het huis in kwestie waar
Otto in woont, geen ander waterafvoer had dan een goot die onder het huis door liep.
Nr. 944

FOLIO:

268

DATUM:

1 september 1529

-Tussen Schildman Geritsz uit Leiden en Peter Diricksz van Enss, onze burger.
Cornelys Sasse, Henrick Albertsz en Albert Seylmaker getuigen onder ede dat Schiltman Geritsz en
Peter Diricksz samen ruzie kregen over de vracht van een schip kalk dat Schiltman Geritsz vanuit
Leiden naar Kampen had gebracht en over de kosten en andere zaken. Zij zijn aanwezig geweest bij
Cornelys Sasse op vrijdag voor St. Jans onthoofding, toen Schiltman als zegsman Henrick Albertsz
koos en Peter Cornelys Sasse, de waard. De zegslieden zouden zich beraden over het conflict en
kwamen tot een uitspraak: Schiltman zou ontvangen 8 koopmansgulden en na enig geharrewar waren
partijen hiermee tevreden. Peter schudde Schiltman de hand en zou hem het geld betalen, wat hij ook
direct deed.
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Nr. 945

FOLIO:

268v

DATUM:

3 september 1529

Broeder Hermanus Roede, priester uit Diepenveen, getuigt zo nodig onder ede, dat zijn broer Geert
Goesen, toen men de ossen zou kopen en in de wei zetten, waar nu onenigheid over is tussen
Wyllem Petersz en Roloff Alpherdynck, vaak met getuige broeder Hermen overleg pleegde over de
ossen en de betaling; zij schatten dat Geert wel 190 ph.g. had die hij ook wilde investeren. Later toen
de ossen in de wei gezet werden, zei Geert dat hij ongeveer dat bedrag in de maatschap had gestort
en dat hij, op aanraden van zijn broer Hermen, met Roloff en Volcker Petersz had geregeld dat zij 2
tegen hij 1 zouden inleggen en de winst gelijk delen. Broeder Hermen zei tegen Geert waarom hij
zoveel had ingelegd en Geert zei dat hij dat wel met Roloff en Volcker regelen.
Nr. 946

FOLIO:

269

DATUM:

3 september 1529

-Van het land op Ens.
Luytgen Tymensz getuigt onder ede dat hij goed weet dat Tymen Kempsz, de vader van Luytgen,
wonend op Johan Kempsz sate met Jacob Kempsz, wonend op Johan Mettensz sate, ongeveer 40
jaar geleden samen een deal sloten, n.l. ze hadden beiden stukken land op elkaars sate en spraken af
dat zij gewoon elkaars land konden gebruiken. Zij bleven wel eigenaar van hun grond, maar als zij
later, of hun erfgenamen, daar geen behoefte meer aan hadden, zouden zij gewoon hun eigen
stukken land weer gebruiken.
[ akte is doorgehaald ]
Nr. 947

FOLIO:

269v

DATUM:

3 september 1529

-Van het land op Ens.
Luytgen Tymensz getuigt onder ede dat hij goed weet dat wijlen Louwe Tymensz, zijn broer, drie
stukken land had die lagen op Jan Mettensz sate en Peter Menck had drie stukken land liggend op
Jan Kempensz sate. Genoemde partijen maakten jaren geleden een afspraak met elkaar, zodat elk de
drie stukken land van de ander kon gebruiken. Er werd afgesproken dat elk van de partijen en hun
nakomelingen eigenaar van hun stuk land zouden blijven en als zij, of een van hun nakomelingen, dit
later niet langer wilden, zou de afspraak geheel vervallen.
Luytgen meldt verder dat hij ook weet dat wijlen Louwe Tymensz, zijn broer, noch in Jan Kempensz
sate, noch in Jan Mettensz sate enig ander eigendom heeft of gehad heeft dan de drie stukken land in
de sate van Jan Kempensz.
Nr. 948

FOLIO:

270

DATUM:

4 september 1529

-Van Henrick Cloetinxsz dochter en Claes Corffs dochter.
Claes Corff getuigt dat hij gezien heeft dat zijn dochter en de dochter van Henrick Cloetinxsz een
dezer weken bij de Noortbrug elkaar met de vuisten sloegen en aan de haren trokken; meer weet hij
niet.
Nr. 949

FOLIO:

270

DATUM:

6 september 1529

Luytken Tymensz uit Ens getuigt dat hij goed weet dat zijn vader, Tymen Kemsz, 1½ stuk land had in
de sate van Jan Kemsz bij Emmeloord, dat hij dit land aan zijn zoon Johan Tymensz schonk bij zijn
huwelijk; deze zou de kosten van het land betalen en Tymen zou dus geen eigendom meer hebben in
de sate van Jan Kemsz. Verder meldt Luytgen dat hij erbij geweest is, gezien en gehoord heeft, dat
Jacob Kemp, zijn vaders oom, aan Tymen, zijn vader, drie kale stukken land gaf in de sate van Jan
Kemsz, waarop hij iets mocht timmeren en Tymen gaf deze drie stukken land naderhand aan zijn
zoon Jan Tymensz. Hij meldt ook dat hij weet dat de stukken land in de sate van Jan Kemsz nooit enig
geldelijk voordeel hebben opgeleverd en dat er ook geen geldelijke verplichtingen op rustten.
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Luytken getuigt ook dat Johan Tymensz de helft van het land van de sate later gekocht heeft tot 1½
stuk land, zodat alles samen 12 stukken zijn, toebehorend aan verschillende personen, zoals Peter
Kuper uit Edam, Francke Claesz, Geert Franckensz en Johan Kremer en Willem Abbensz uit Urk.
Luytken zegt dat dit de waarheid is, dat hij ongeveer 60 jaar oud is en het naaste familielid van
Catheryne, de dochter van Jan Tymensz, en de andere kinderen, waarover hij ook momber geweest
is, zodat hij goed op de hoogte is van de herkomst van de verschillende stukken land.
Nr. 950

FOLIO:

270v

DATUM:

6 september 1529

-Tussen mr Albert van der Lelien en Geertken Volckers.
Dirick Wesseltsz en Dirick [ je ] zijn vrouw, waard en waardin, getuigen dat zij aanwezig zijn geweest
in hun huis de Gulden Hoerne, ongeveer drie jaar geleden of langer, toen Geertken Volckers haar
zoon bij mr Albert van der Lelien uitbesteedde om te leren lezen en schrijven, rekenen en cijferen.
Getuigen hielpen om de afspraak te regelen: Geertken beloofde mr Albert daarvoor te geven 1½ g.g.,
1 Texelse kaas en 1 zoetemelkse kaas; er werd niet afgesproken hoe lang de instructie zou duren. De
jongen mocht zo lang leren als hij wilde totdat hij zijn doel had bereikt. Als Geertken dat wilde, mocht
zij hem van school af nemen; dat is nu ongeveer een half jaar geleden gebeurd en nu leert hij het
timmervak.
Nr. 951

FOLIO:

270v

DATUM:

7 augustus(?) 1529

-Tussen Arent Reynertsz en de weduwe van Jacob Coertsz.
Alyt Claesz getuigt dat zij een buur is van het huis in de Hagen waarover tussen Arent Reynertsz en
de weduwe van Jacob Coertsz onenigheid is ontstaan; zij heeft gezien in de tijd dat de soldaten in de
Hagen werden gelegerd, dat wijlen Jacob Coertsz de balken die hij in het voorhuis had aangebracht,
weer weghaalde en ze op een wagen legde en naar de stad bracht.
Jutte Henrix getuigt hetzelfde.
Alyt van den Dam eveneens.
Jutte Henrix en Heyle Golts getuigen dat zij na de tijd dat de soldaten uit de Hagen waren vertrokken,
vaak gezien hebben dat Jacob Coertsz en zijn mensen de stenen van het huis en erf in kwestie met
karren weghaalden en ergens naar toe brachten. Zij hebben laatst ook gezien, toen Jacob ziek was,
dat zijn kinderen de stenen van het erf haalden, de hele stenen eruit zochten en de stukken lieten
liggen.
Alyt van den Dam getuigt dit ook en heeft vaak gezien dat wijlen Jacob en zijn mensen de stenen vóór
en achter van het erf haalden.
Nr. 952

FOLIO:

271

DATUM:

7 augustus(?) 1529

-Van Geert Symonsz.
Jasper Geertsz, onze burger, heeft onder ede verklaard dat hij in 1512, 1513 en 1514 in Riga met
Geert Symonsz heeft gewoond en dat hij goed weet dat de Rijnwijn die Jacob van Voirden aan Geert
Symonsz zond door Geert thuis meestal per kan getapt werd. Getuige was toen knecht bij Geert en
tapte de wijn voor de gasten; de wijn werd geschonken eerst voor 8 Riga stuiver en later voor 7 Riga
schilling. De wijn die overbleef, werd door Geert geruild met Russen voor andere producten zoals vlas
e.d.
Nr. 953

FOLIO:

271v

DATUM:

10 september 1529

-Tussen Geert van Gelre en Otto Stegeman over de veulens.
Albert Snoeck, Henrick van Lochem en Geert Sandersz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest,
ongeveer acht dagen vóór St. Vitus, aan gene zijde van het Genemuider veer; getuigen en Geert van
Gelre, die ettelijke veulens hadden overgezet om naar Groningen te brengen, hebben daar gezien dat
Jan Maesz, de dienaar van Otto Stegeman, met de laatste veulens overstak en zij hoorden toen dat
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Jan Maesz en Geert van Gelre samen woorden hadden, omdat Geert andere veulens had
meegenomen dan zij gekocht hadden. Tenslotte zei Jan Maesz tegen Geert dat zijn baas daar wel
niet blij mee zou zijn en dat ze de veulens maar weer terug moesten geven. Jan nam ze weer mee.
Nr. 954

FOLIO:

272

DATUM:

16 september 1529

Claes Dubbeltsz getuigt dat hij in 1520 verkocht heeft aan wijlen Wolter Hermensz een schip dat op
bepaalde termijn betaald moest worden en wijlen Wolter heeft hem in dat jaar omstreeks Pinksteren
als onderpand gesteld een scheepsbrief op naam van Symon Nennen uit Wyringen, betrekking
hebbend op een schip dat wijlen Wolter hem verkocht had. Claes had de brief in handen vanaf
Pinksteren tot aan St. Lambert in hetzelfde jaar. Wijlen Wolter verkocht dat schip, door Symon gekocht
en eerder van onze burgeres Gese, de weduwe van Hermen Arentsz,, waar ook scheepsbrieven van
waren die onbetaald waren; Gese heeft terecht de scheepsbrieven van Symon in handen gekregen
vanaf St. Lambert 1520 waar haar gevolmachtigde, Jan van Wyringen, nu over spreekt.
Peter, de weduwe van Wolter, getuigt hetzelfde en zegt dat alles zo gebeurd is.
Nr. 955

FOLIO:

272v

DATUM:

20 september 1529

Dirick Cornelys Kystemaecker en Marten Jansz getuigen dat zij gisteren omstreeks 10 uur v.m. bij
wijlen Rycolt van Gent, schoenlapper, geweest zijn die daar op sterven lag, maar geheel helder was;
zij hebben daar gezien en gehoord dat hij zijn vrouw Heyle bij de hand nam en tegen de getuigen zei
dat hij na zijn dood al zijn goederen aan zijn vrouw liet om ermee te doen wat haar beliefde, dat zij ook
zijn schulden zou betalen en uitstaande gelden innen. Dit gebeurde vóór het laatste sacrament werd
toegediend.
Nr. 956

FOLIO:

272v

DATUM:

22 september 1529

Armgart Berents, grootmoeder en Hermen Sloetemaker, Armgarts schoonzoon, zwager van wijlen
Reyner Berentsz nagelaten kind Cornelys uit Hasselt, getuigen dat Albert Snoeck en zijn vrouw
Greete van wijlen Reyner het vierde deel van zijn huis in de Nieuwstraat gekocht hebben, waar Albert
in woont en dat afkomstig was van wijlen Henrick. Getuigen weten goed dat Albert en Greete wijlen
Reyner daarvoor alles betaald hebben. Wijlen Reyner en zijn vrouw en alle kinderen m.u.v. het kleine
kind dat aan de pest is gestorven, dragen daarom het vierde deel aan hen over als vrij bezit.
Nr. 957

FOLIO:

273

DATUM:

22 september 1529

-Van Coert van Santen en Berent Brouwer.
Frans inde Parse getuigt dat hij ongeveer 3 of 4 dagen geleden zat te drinken bij Hermen Symonsz,
waar ook Berent Brouwer en Coert van Santen waren. Berent en Coert hadden samen woorden over
een paard dat Coert wilde verkopen en Berent niet wilde hebben. Getuige heeft gezien dat Berent op
stond en Coert twee maal sloeg, hem verachtte en zei dat hij te klein was om paarden te verkopen.
Tenslotte trok Coert zijn mes en stak Berent in de borst. Dit gebeurde ’s avonds ongeveer tussen 8 en
9 uur, de kaarsen stonden op tafel.
Nr. 958

FOLIO:

273

DATUM:

24 september 1529

-Tussen Tymen van den Veen Evertsz en Alfert van den Veen, zijn broer.
Dirick Tripmaecker en Tymen van den Veen Evertsz getuigen dat zij gezien en gehoord hebben dat de
broers Tymen van den Veen en Alfert van den Veen elkaar afgelopen Pinksteren in de Vispoort
tegemoet kwamen. Tymen had geld in zijn hand en zei tegen Alfert dat hij geld had en als hij het niet
wilde hebben, zou hij het aan Dirick Tripmaecker geven. Alfert wilde het niet hebben en Tymen is met
getuige naar Claes de Waal gegaan en heeft Dirick 9 g.g. betaald op zijn moeders schuld.
Michiel Wyllemsz getuigt dat hij er bij was en dat Tymen Dirick betaald heeft.
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Nr. 959

FOLIO:

273v

DATUM:

29 september 1529

-Tussen de weduwe van Henrick Albertsz en Henrick Elegast.
Johan Vreese getuigt dat hij drie weken geleden met Gerbrant Haygensz in Amsterdam was in de
boot waar meer schippers en kooplui waren; hij heeft daar gehoord dat Gerbrant Haygensz zei dat
Henrick Albertsz de helft van zijn schip verkocht had aan verschillende bisschoppen in de Belt in
Denemarken, waar Gerbrant een brief van liet zien die in het Deens geschreven was. De kooplui lazen
de brief en zeiden dat Henrick de helft van het schip aan de bisschoppen verkocht had, waarop
Gerbrant zei dat het met een valse godspenning was gegaan, hoe wilde hij niet zeggen.
Nr. 960

FOLIO:

273v

DATUM:

2 oktober 1529

-Tussen Symon Wijlbroeder uit Terschelling en …..[ niet vermeld ]
Gerryt Jansz uit Harderwijk, onze stadsinwoner, getuigt dat in 1528 omstreeks mei Symon Wijlbroeder
uit Terschelling bij hem in de herberg in Harderwijk is gekomen en uit zijn schip een kleine zak wol
meebracht en zei dat hij en zijn kinderen dat op Terschelling aan het strand en uit de zee hadden
gevonden. Getuige Gerryt en zijn vrouw hebben de wol van Symon gekocht voor 20 stuiver Brabants
en Gerryt dacht dat het hoedemakers wol was, het stonk en zat vol zand en drek en moest wel 5 of 6
maal gewassen worden. Gerryt en zijn vrouw zeiden tegen Symon dat hij naar de drapeniers moest
gaan omdat hij daar meer dan 20 stuivers voor de wol kon krijgen. Dat stond Symon niet aan en hij liet
de wol aan Gerryt voor 20 stuiver.
Nr. 961

FOLIO:

274

DATUM:

3 oktober 1529

-Tussen Otto Stegeman en Geert van Gelre.
Henrick Martensz, de meier op het land van Mandemaecker, getuigt dat Otto Stegeman omstreeks
Pasen vier veulens op het land van Mandemaeckers had gezet en dat Geert van Gelre daarna,
ongeveer veertien dagen na mei, op het land kwam en van getuige Henrick wilde weten welke de vier
veulens van Otto waren. Henrick wees ze aan. Berent Capper had er ook vier veulens bij staan en die
wees Henrick Geert ook aan en zei dat ze van Berent waren en niet van Otto. Veertien dagen later
kwam Geert weer op het land en heeft de vier veulens van Otto en één van Berent meegenomen;
Henrick noch Otto waren daarbij aanwezig.
Toen Geert de veulens zag waren ze allemaal gezond en toen hij ze van het land haalde was er één
ziek geworden.
Nr. 962

FOLIO:

274v

DATUM:

5 oktober 1529

-Tussen de testateurs van Johan Berentsz en zijn bootsgezellen.
Robert Geertsz en Greete, de weduwe van Cornelys Sasse, waardin in het Moriaens Hooft, getuigen
dat zij afgelopen winter aanwezig zijn geweest toen wijlen schipper Johan Berentsz zijn bootgezellen
aannam om met hem naar Bergen, Noorwegen, te varen. Zij hebben toen gehoord dat de
bootgezellen afspraken met de schipper Jan, dat zij niet langer dan 3 weken in Bergen zouden liggen;
werd het langer, dan zouden ze liggeld krijgen.
Nr. 963

FOLIO:

274v

DATUM:

6 oktober 1529

-Van Tymen Olislager en Symons weduwe.
Tymen van Olst, priester, getuigt zo nodig onder ede, dat hij vorig jaar een stuk land in de Venemate
verhuurd had aan Symon Holtzager en toen hij bij Symon kwam om zijn pacht te ontvangen, gingen ze
naar het huis van Tymen Olislager die de pacht zou betalen. Daar hoorden zij dat de vrouw van
Tymen zei dat Symon haar 38 stuiver Brabants schuldig was die ze wilde korten op de pacht. Zij
betaalde de pacht aan Tymen m.u.v. de 38 stuiver die zijn door Symon betaald.
Nr. 964

FOLIO:

275

DATUM:
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Johan Henrixsz Kull, onze burger, getuigt dat hij ongeveer drie of vier jaar geleden namens Marriken
Peters en Hansken Overlander hier in zijn schuit een partij verse spiering heeft ingeladen die Marriken
en Hansken hadden afgesproken naar Deventer te brengen. De spiering van Marriken was in korven
gelegd en die van Hansken was gestort. Toen ze in Beentkens Rack achter het Hooft kwamen, is de
schuit met spiering en al gezonken en Marriken heeft haar korven geborgd. Getuige Johan weet niet
of Marriken de spiering van Hanske ook in de korven had gedaan, zoals Hansken had gewild en als
men zegt dat getuige Johan dit heeft beweerd, dan is dat bezijden de waarheid.
Nr. 965

FOLIO:

275

DATUM:

8 oktober 1529

-Over het gevecht tussen Jacob Lambertsz en Ernst van Grafhorst.
Jan Aerntsz getuigt dat hij gisteren na de middag bij Alyt Muller zat te drinken, waar Jacob Lambertsz
en Ernst van Grafhorst ook zaten en hij hoorde daar dat Ernst met zijn gezellen van Jacob het drift
water gehuurd had van de Rijckenborch voor 10 h.p. Zij kregen ruzie over wie 1 h.p. voor het gelag
zou betalen en werden handgemeen, maar gebruikten niet hun messen.
Alyt de waardin getuigt dat zij gezien heeft dat zij elkaar aan de haren trokken, verder weet zij niets.
Nr. 966

FOLIO:

275v

DATUM:

13 oktober 1529

Dirick Brouwer en Jan Brouwer, onze burgers, getuigen dat zij de hof van Johan van Hardenberch, die
buiten Kampen ligt op het Oort, wel kennen en daar vaak geweest zijn met Johan van Hardenberch;
zij weten niet beter dan dat die hof van Johan is, want niemand anders gebruikt hem. Dirick getuigt dat
hij een tijd geleden toen wijlen Lucie Cirx, de moeder van Jans eerste vrouw, nog leefde, van haar
gehoord heeft, dat ze zei tegen Johan dat ze de hof niet langer kon onderhouden en dat ze hem aan
Johan gaf.
Nr. 967

FOLIO:

275v

DATUM:

13 oktober 1529

Melchior Riet uit Deventer getuigt dat hij, toen Hasselt was ingenomen, aanwezig was in Hasselt waar
toen ook Thomas Raven met andere mensen was in een herberg. Hij heeft daar gezien en gehoord
dat de vrouw binnen kwam wier echtgenoot door Thomas was dood geslagen in Steenwijk; huilend
maande zij Thomas om het geld dat hij haar schuldig was vanwege de doodslag. Thomas antwoordde
dat hij het geld nu niet had, maar bereid was haar maandelijks 2 g.g. te geven totdat alles betaald
was. De vrouw had hier vrede mee, maar Melchior weet niet of hij haar iets gegeven heeft.
Nr. 968

FOLIO:

276

DATUM:

15 oktober 1529

-Van Arent Reynertsz en de grijze ezel.
Geertken van Steenwijck en Thoebe van Barnevelt getuigen dat zij gisteren tussen 9 en 10 uur
gehoord hebben dat er voor het huis van de grijze ezel geroep en getier was tussen de grijze ezel en
Arent Reynertsz. Zij hebben niet anders gezien dan dat Arent de grijze ezel achterna liep en wilde
slaan, maar deze ontweek hem en ging een naburig huis in.
Mense, de vrouw van Joest Fuls, heeft niet anders gezien of gehoord dan dat Arent Reynertsz zijn
tabbert eiste van schurftige Else, die bij Mense in huis zat; de tabbert was daar niet.
Nr. 969

FOLIO:

276

DATUM:

17 oktober 1529

Claes Jansz Schoemaecker en Broese Kystemaecker getuigen dat zij buren zijn van wijlen Heyle
Heekelster en bij haar sterfbed geweest zijn toen zij haar testament maakte. Zij maakte haar
testament bij kapelaan Adriaen en daar noemde zij ook al haar schulden en baten in. De kapelaan las
dit voor in aanwezigheid van de getuigen. Heyle zei dat het haar laatste wil was, wat door getuigen
bevestigd werd.
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Nr. 970

FOLIO:

276v

DATUM:

18 oktober 1529

-Tussen Jan Lambertsz en Claes van Enss tegen Geerloff Backersz.
Claes Coster en Thonys Henrixsz getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden met Claes van Enss
geweest zijn bij Geerloff Backer, waar zij gehoord hebben dat Claes zich beklaagde dat hij een koe
was kwijt geraakt. Toen Geerloff Backerszoon terug kwam van zijn ossen, vroeg Claes hem of hij zijn
koe had gezien, waarop Geerloff antwoordde dat hij op zijn land bij zijn ossen vier zwarte koeien had
gevonden en dat hij ze van zijn land had weggejaagd de Herinxweg op.
Jan van Calcker, Warner Hermensz en Geert Wynter getuigen dat zij gisteren gezien hebben dat een
koe met een zwarte rug verdronken was in de sloot tussen het Herinxland dat door Geerloff gebruikt
wordt en de Herinxweg, zij lag met haar kop naar de weg toe; meer weten zij niet.
Nr. 971

FOLIO:

276v

DATUM:

27 oktober 1529

Wybrant Woltersz, Jan ten Hoeve, Evert van Hardenberch en Dirick Wesselsz getuigen dat zij een
dezer dagen, iets voor twee uur voordat Claes Kruse, schout van Kampen, naar het gerecht ging,
gehoord hebben dat Peter Schutemaecker uit Zwolle woorden had met schout Claes Kruse. Peter zei
o.a. tegen de schout dat hij een wettige schelm en booswicht was, dat hij het niet waard was om
schout te zijn; als hij een schout was, dan zou hij een dienaar van de vorst van Gelre zijn. Peter deed
zijn bovenkleed uit, trok zijn mes en ging naar de schout; deze zei tegen de getuigen en omstanders
dat hij hen als getuigen nam.
Nr. 972

FOLIO:

277

DATUM:

28 oktober 1529

-Tussen de vrouw van Marten Schoemaecker en mr Wessel.
Lubbert van Moersz getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden met Jacob Hoff en twee
muntersgezellen heeft zitten drinken bij mr Wessel, waar ook Marten Schoemaecker met enkele
mensen bij de haard zat. Toen kwam Martens vrouw, Greete, binnen, ging tekeer tegen haar man en
maakte zoveel lawaai dat de aanwezigen haar een paar maal naar buiten duwden, want ze ging tegen
hen ook tekeer en gooide met een kan. Getuige weet niet of ze iemand raakte, maar Adriaen, een van
de muntersknechten, zei dat hij een klap op zijn arm kreeg. Toen kwam Greete voor de derde maal
binnen. begon weer te kijven, noemde de vrouw van mr Wessels papenhoer e.d. en toen werd mr
Wessels ook kwaad. Hij verbood haar de toegang en omdat ze niet luisterde, greep hij haar bij het
haar en trok haar het huis uit.
Jacob Hoff getuigt dat hij er ook bij aanwezig was en hoorde dat Griete, de vrouw van Marten, twee
maal binnen kwam en zoveel lawaai maakte dat iedereen zich ermee bemoeide. Zij zei onbehoorlijke
dingen over de vrouw van mr Wessel en deze verbood haar de toegang tot zijn huis. Zij wilde niet
luisteren en sloeg Wessel met haar vuisten. Hij zag dat ze een kan in de hand had waarmee ze wilde
gooien, meer weet hij niet.
Nr. 973

FOLIO:

277v

DATUM:

28 oktober 1529

-Van Johan Kruse.
Evert Jansz en Wyllem Jacobsz, arbeiders en onze burgers, getuigen dat zij beiden namens Johan
Kruse in 1528 ingehuurd waren om voor hem het land te dorsen. Zij gingen, daags na St. Andries
1528, van hier naar Dalfsen waar ze ’s nachts aan kwamen. Daarna kwamen zij op de Laar,
omstreeks 4 uur ’s middags, waar zij de knecht van Johan Kruse vonden. Deze ging eerst vandaar
naar de schout van Ommen en zei, toen hij terugkwam, dat de schout hem de vlegel en de wan
gegeven had. Getuigen gingen direct aan de slag en hebben zo de dag na St. Andries de rogge
gedorst.
Nr. 974

FOLIO:

277v

DATUM:
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Gysbert Jansz en Adriaen Rutgersz getuigen onder ede dat Frans van Waelre, valkenier, vorig jaar
Jacob Henricksz ingehuurd had om in Noorwegen zijn valken plaats in te nemen en dat Frans van de
beheerder van die plaats toestemming had gekregen dat Jacob Henricksz, zijn dienaar, de plaats van
Jan Valckener uit Kampen mocht innemen. Zij hadden tegen de beheerder gezegd dat Jan Valckener
in de zomer niet in Noorwegen kon komen en als hij toch nog kwam, dat Jan Valckener voor
genoemde Jacob, de dienaar van Frans, een brief meebracht dat ze van plaats zouden ruilen. Als
daardoor schade ontstond, zou hij het op Jacob verhalen en zou hij moeten vertrekken.
Gysbert meldt verder dat Frans de valkenier daarna bij hem kwam op de vangplaats in kwestie en zich
beklaagde dat hij zijn vangst van de gehele zomer aan zijn dienaar Jacob moest geven alsof deze
alles zelf had gevangen; hij getuigt verder dat hij in de zomer gevangen heeft drie giervalken en een
mannetjesvalk.
Adriaen Rutgersz meldt hetzelfde, dat Frans in Noorwegen tegen hem gezegd heeft dat hij zijn
dienaar Jacob zijn vanggeld moest betalen alsof hij zelf de valk gevangen had.
Nr. 975

FOLIO:

278

DATUM:

3 november 1529

Mr Ricolt, scheepstimmerman, getuigt dat hij aanwezig is geweest, de dag na St. Anna, in Zwolle in
het Wijnhuys waar hij zat te drinken met Jan Voss, de cijnsmeester van de Slijckenborch. Jan Voss
had daar mr Henrick Kannegieter laten komen en zei tegen hem dat hij de broer van zijn vrouw naar
hem had gestuurd om het vak te leren en dat hij mr Henrick een vaatje boter had gegeven, maar dat
mr Henrick zijn zwager nu weggestuurd had. Hij vroeg of zijn zwager een dief of verrader was of dat er
iets anders aan de hand was, anders zou hij het vaatje boter wel weer terug willen hebben. Mr Henrick
zei niets en ging weg.
Nr. 976

FOLIO:

278

DATUM:

3 november 1529

Jacob van Urck getuigt dat hij ook aanwezig was toen Geerloff Backers zoon de koe, waar de
onenigheid over is, uit het Herinxland joeg. Hij meldt dat hij zag dat de koe door de sloot zwom. Toen
zij op de Herinxweg waren halverwege de Zwartendijk en voordat hij afscheid had genomen van
Geerloff, zag hij dat de betreffende koe gezond was en niet bleef liggen.
Nr. 977

FOLIO:

278v

DATUM:

5 november 1529

Henrick Mertensz en Henrick Jansz, onze burgers, getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in 1521 op
de laatste dag van september in Kampen, toen iemand die zich hier Hans tho Westenhuysen noemde
van mr Hermen Glauwe, ook onze burger, twee hengst veulens kocht, waarvoor hij zou betalen binnen
veertien dagen 22 ph.g., kommervrij in Kampen. Als mr Hermen of houder van de schuldbrief
onkosten zou hebben of schade zou lijden, zou Hans de hoofdsom direct betalen. Er werd een
document van gemaakt dat door Hans werd gewaarmerkt.
Hermen van Gelre getuigt dat hij ongeveer 7 of 8 jaar geleden hier in Kampen gehandeld heeft in
veulens en paarden met een koopman uit Westerwolde die zich hier in Kampen Hans tho
Westenhuysen noemde en woonde bij Peter Evertsz en af en aan reisde tussen Kampen en Zwolle.
Nr. 978

FOLIO:

279

DATUM:

8 november 1529

Wybrant Woltersz en Gerit van Duysberch getuigen dat zij in de week voor Allerheiligen samen zaten
te drinken in de Gulden Arent, waar Evert van de Grave en Claes de Waell ook bij waren. Het gesprek
kwam op brandenwijn en zij getuigen hoorden dat Evert van den Grave zei tegen Claes de Waell dat
als hij brandenwijn wilde hebben, hij daar wel raad op wist. Hij wilde hem vóór Pasen wel 1 of 2 aam
wijn leveren voor 7 stuiver Brabants het kwart; Claes bood 6 stuiver Brabants met de accijns. Evert
wilde met de accijns niets te maken hebben en wilde het kwart geven zonder accijns voor 6 stuiver
Brabants. Claes ging even naar buiten en toen hij terugkwam pakte hij een krijtje en schreef op de
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tafel 1 vaan Hamburger bier, bestemd voor het gelag en wilde 2 aam wijn ontvangen, het kwart voor 6
stuiver met accijns. Evert wilde van de accijns niets weten en kon de wijn leveren voor 6 stuiver het
kwart zoals hij had gezegd. Claes was het hier niet mee eens en veegde de bestelling van 1 vaan
Hamburger bier van de tafel en ging weg. Getuigen melden dat Claes weer terugkwam en schreef
weer de vaan bier op de tafel en wilde de wijn hebben voor 6 stuiver met accijns. Evert bleef bij zijn
standpunt, de bestelling op tafel werd weer uitgeveegd en Claes ging weg.
Tymen van Olst getuigt hetzelfde.
Nr. 979

FOLIO:

279v

DATUM:

7 november 1529

-Tussen Goesen Thomasz en Geert van Gelre.
Roeloff de drager getuigt dat Goesen Thomasz een veulen van Geert van Gelre moest weiden. Hij
was erbij omstreeks midzomer op de hoek van de Schapensteeg bij de poort en hoorde dat Goesen
tegen Thomas zei dat hij van het veulen af wilde. Geert antwoordde dat hij voor de kosten
aansprakelijk was; getuige hoorde dat Goesen daarmee tevreden was.
Nr. 980

FOLIO:

279v

DATUM:

12 november 1529

-Tussen Peter Tymensz uit Lemmer en mr Rycolt de scheepstimmerman.
Claes Gerrytsen en zijn vrouw Geertken, waard en waardin, getuigen dat vorig jaar om deze tijd mr
Rycolt en Peter Tymensz met anderen bij hen zaten te drinken en zij hebben toen gehoord dat Peter
opdracht gaf aan mr Rycolt om een nieuw schip te bouwen waar Peter deels direct voor zou betalen.
Omdat Jacob Hochebogen een ander schip van Peter gekocht had, heeft Peter mr Rycolt gezegd dat
hij nog 6 ph.g. van Jacob zou ontvangen. Jacob Hochebogen stelde twee rozenkransen als
onderpand en beloofde mr Rycolt de 6 ph.g. binnen acht dagen te betalen; daarna waren de
rozenkransen onderpand voor de rest van zijn eigen schuld. Mr Rycolt had hier vrede mee, maar
Peter Tymensz waarschuwde mr Rycolt dat Jacob hem het geld van het schip ook nog schuldig was,
anders zou hij hem het schip niet leveren. Mr Rycolt bleef bij zijn standpunt.
Nr. 981

FOLIO:

280

DATUM:

12 november 1529

-Tussen Engele Fredricks en jonge Jan Evertsz.
Dirick ten Gronde, Geert Baeck en Henrick Baers getuigen dat wijlen Fredrick Theusz en Hans
Evertsz omstreeks Vastenavond samen onenigheid hadden over het timmerwerk dat Hans beloofd
had te doen in de Marienborch. Claes Doedensz en Elert Crom, door de Raad daartoe verzocht,
hebben samen met de getuigen een moetsoen en uitspraak gedaan, waarbij Hans Evertsz het
timmerwerk zou beginnen veertien dagen na Pasen en zou opleveren voor Pinksteren, zodat van het
pand deuren, vensters, ramen, de etage en het dak dicht zouden zijn, waarvoor hij een jaar huur zou
ontvangen.
Nr. 982

FOLIO:

280v

DATUM:

16 november 1529

-Tussen Janneken Bartolts en Claes van Enss.
Johan Henrixsz, scheepstimmerman, getuigt dat Janneken Bartolts met haar man Bartolt tijdens de
oorlog soms met haar schuit tussen Kampen en Genemuiden voer en dat het toen verboden was de
mensen in Genemuiden, die toen Gelders waren, te bevoorraden. Getuige Johan en twee andere
gezellen werden tegengehouden en omdat Janneken een mud weit aan boord had dat hier gemalen
was en naar Genuiden gebracht moest worden, zijn Johan en zijn maten haar achterna gegaan en
hebben de weit overgeladen in het Grafhorsterdiep en het hier gebracht en verkocht aan het H. Geest
Gasthuis.
Nr. 983

FOLIO:

280v

DATUM:

16 november 1529

-Tussen de mensen van de koe en de zoon van Geerloff Backer.
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Jan Geertsz, Geert Aeltsz, Gese Geerts uit Dronten getuigen dat zij een tijd na St. Michael aan de
andere kant van de Reve stonden om het riet te verzorgen en zagen uit de verte dat de zoon van
Geerloff Backer in Herinxland veel koeien of ossen had staan. Kort daarna kwam Geerloffs zoon naar
hen toe en zei dat er een koe in de sloot lag en vroeg of zij hem wilden helpen de koe eruit te trekken,
waarvoor hij hen een kan bier zou schenken. Maar getuigen hadden werk te doen en als hij het in de
sloot had gejaagd, moest hij maar zien dat de koe er weer uitkwam.
Nr. 984

FOLIO:

281

DATUM:

16 november 1529

-Tussen Willem Dircsz, timmerman en Henrick Jacobsz over het gevecht.
Willem Fredericksz en Gherit Henricksz getuigen onder ede dat zij op een zomeravond voor St.
Maarten, toen het lof in de OLV kerk was afgelopen, aanwezig zijn geweest bij Willem Dircsz, waar zij
gezien hebben dat, toen Willem Dircsz thuis kwam, Henrick Jacobsz voor zijn deur stond met een dolk
in zijn hand. Toen Henrick Willem zag, wilde hij naar hem toegaan, maar werd tegengehouden door
de vrouw die daar stond. Henrick ging tekeer tegen Willem en deze probeerde hem naar huis te sturen
om eventueel de volgende dag te komen praten. Willem was nauwelijks zijn huis in gegaan, toen zij
Henrick hoorde roepen dat Willem een dief en verrader was enz. Willem deed de deur weer open en
Henrick viel hem aan met een broodmes, verwondde hem aan het hoofd en er ontstond een
handgemeen waarbij beiden gewond werden.
Dirck Henricksz getuigt dat hij naderhand er bij is geweest toen Willem en Henrick met elkaar vochten;
hij hielp ze uit elkaar te halen.
Nr. 985

FOLIO:

281v

DATUM:

18 november 1529

-Tussen Johan Bontwercker en Willem Vaeltken.
Peter Kremer getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden in Nijmegen is geweest waar Johan
Bontwercker hem vertelde dat hij een maatschap had met Willem Vaeltken om spiering te zouten.
Willem vroeg Peter of hij mee wilde doen als derde man, maar Peter had andere dingen te doen in
Denemarken. Johan vroeg hem of hij Willem wilde zeggen, als hij in Kampen kwam, dat hij zoveel
mogelijk spiering moest zouten als hij krijgen kon en bij Jans vrouw het geld daarvoor kon halen. Peter
heeft de boodschap aan Willem overgebracht en deze zou het doen en haalde een deel van Jans
korven zoals gezegd was.
Nr. 986

FOLIO:

281v

DATUM:

18 november 1529

Hermen Heer en Peter Wenck getuigen dat Warmbolt Smit ongeveer 10 weken geleden beslag had
laten leggen bij Koen Ross vanwege zekere onenigheid die zij hadden over het kind dat de zoon van
Koen Ross bij Warmbolts dochter heeft en waarvan een verdrag was gemaakt. Er werd afgesproken
dat Koen Ross aan Warmbolt t.b.v. zijn dochter direct een ½ g.g. zou geven, veertien dagen daarna
weer een ½ g.g. en verder als de goederen Koen Ross verkocht waren nog 1 g.g. en hiermee zou het
deel van Koen Ross afgesloten zijn. Warmbolt en zijn dochter zouden hun actie tegen Koens zoon
voortzetten.
Peter Wenck getuigt dat Koen Ross zei toen hij vernam waar zijn zoon was, dat hij Warmbolts dochter
wat geld wilde geven voor levensonderhoud om met zijn zoon en het kind in contact te kunnen blijven.
Nr. 987

FOLIO:

282

DATUM:

19 november 1529

Hermen Heer en Hermen Backer getuigen dat zij drie jaar geleden aanwezig waren hier in Kampen bij
Jan Geritsz in de herberg, toen Marten Jansz, schoenmaker, aan Volcker Nucke uit Oosterwolde een
stuk land verkocht in het kerspel van Oosterwolde. Volcker zou Marten daarvoor 113 g.g. betalen in
drie jaar tijd; op dat stuk land was een rente gevestigd van 2 mud rogge per jaar en daarvoor zou
Volcker Marten eenmalig 24 gulden in mindering brengen. Verder zouden zij elkaar het land en het
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geld vrij opleveren. Van deze koop zijn twee cedules gemaakt, één voor elke partij en de eerste
betaling stond borg voor de laatste.
Nr. 988

FOLIO:

282v

DATUM:

19 november 1529

Jan van Dulman getuigt dat hij twee jaar geleden met mr Marten Muntmeester borg is geweest voor
wijlen Jan Pottebacker t.b.v. de gildemeesters van St. Eloy voor een bedrag van 15 g.g., waarvan Jan
Pottebacker in een jaar 9 hoornsgulden zou betalen als handgeld.
Mr Jan Bolte getuigt dat hij het laatste charter geschreven heeft van de borg overeenkomst tussen mr
Marten Muntmeester en mr Berent met wijlen Jan Pottebacker en dat daarin vermeld wordt dat Jan
binnen een jaar voor de 15 g.g. een handgeld zou betalen.
Nr. 989

FOLIO:

282v

DATUM:

19 november 1529

Peter Jansz, drager, getuigt dat hij ongeveer 2 of 3 jaar geleden namens Wyllem Vaeltken zekere
spiering gezouten heeft en dat Wyllem daarvoor de korven van Johan Bontwercker gebruikte, omdat
hij een maatschap met hem had. Johan Bontwercker had getuige Peter, voordat hij naar Nijmegen
ging, ook gezegd dat Wyllem met hem een maatschap had voor het zouten van de spiering en beval
getuige Peter dat hij de korven en het garen van Wyllem dat daarvoor nodig was, in Peters gehuurde
schuurtje moest leggen.
Geert Jansz, drager, getuigt hetzelfde als Peter.
Nr. 990

FOLIO:

282v

DATUM:

19 november 1529

Claes Wytte en Jan Bruynsz getuigen dat zij woensdag na Allerheiligen aanwezig zijn geweest in de
rechtbank in Vollenhove en hebben daar gehoord dat Gerardus Cost meerdere keren zei, over de
certificatie van een uitspraak door de stad Kampen, die door mr Heyman Brant in het gerecht werd
voorgelezen, dat het niet was wat de stad Kampen hem had gemeld, daar wilde hij zijn hand voor in
het vuur steken.
Nr. 991

FOLIO:

283

DATUM:

18 november 1529

-Van Johan Kruse.
Claes Kroeser, onze Raadsvriend en Berent Kappe, onze stadsdienaar, getuigen dat zij beiden
aanwezig zijn geweest en hoorden, op vrijdag voor St. Crispinus 1529, dat Johan Kruse aan Albert
Wemmerinck vroeg of er van het erf Wemmerinck in de laatste oorlog enige rogge of koeien door de
vijand zoals b.v. de Zwolse Geldersen waren meegenomen. Dat was niet het geval en Albert zei dat
zijn landheer en vrouwe hun goederen altijd hadden gekregen, hij wist ook niets van brandschatting
o.i.d. voor zijn landheer. Hij moest helpen de kerspel te verdedigen en daarbij kwam zijn landheer hem
niet te hulp. Dit vond plaats op de Brink voor het erf Wemmerinck. Zaterdag erna hebben getuigen
gehoord dat Johan Kruse vroeg aan Hermen opte Laer of er hem rogge of koeien van het erf waarop
hij woont afgenomen waren in de oorlog; hij zei dat er van één jaar alle rogge van zijn landheer was
afgenomen en naar het Arckensteyn gebracht, waar zijn landheer, Boldewyn van Laer, toen was. Het
is hem niet bekend dat er verder iets werd afgenomen.
Nr. 992

FOLIO:

283v

DATUM:

18 november 1529

Berent [ je ], de vrouw van Hermen Kystemaecker en Femme, de vrouw van Dirick van Zwol, getuigen
dat Evert Hermensz en Jacob Gerrytsz aan de Zwartendijk onenigheid met elkaar hadden over zekere
pacht. Twee of drie weken voor St. Michael zijn partijen bij elkaar gekomen in het huis van Evert
Hermensz, waar zij het conflict in handen legden van getuigen om er een uitspraak over te doen. Er
werd besloten dat Jacob Evert 11 gulden zou geven en dat het conflict daarmee zou zijn opgelost. Nu
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hebben zij weer onenigheid over 4 gulden die mr Johan de dokter zou moeten krijgen. Getuigen
melden dat daar niets over gezegd is en dat zij van mening waren dat het conflict was opgelost.
Johan Twent was er ook bij en getuigt hetzelfde, dat alles zo gebeurd is als beschreven.
Nr. 993

FOLIO:

283v

DATUM:

22 november 1529

-Van Peter Jan Albertsz uit de Asschet.
Claes Henrixsz getuigt dat hij in de afgelopen oorlog toen Genemuiden Gelders was, in IJsselmuiden
is geweest met Albert Sticker en andere tremekers, om daar hun zaken te regelen met Symon
Kerckhoff en Peter Jan Albertsz uit de Asschet, afkomstig van de gevangenschap van de tremekers.
Ondanks zijn belofte was Symon Kerckhoff niet aanwezig in IJsselmuiden en omdat hij er niet was,
wilde Peter Jan niets afspreken. Ze zijn dus onverrichter zaken uiteen gegaan.
Berent Henrixsz getuigt dat hij ziek was en hier niet bij aanwezig was.
Nr. 994

FOLIO:

284

DATUM:

24 november 1529

-Tussen Evert Schrijver en Fox van Frenicken.
Jan Reynertsz, Dirick van Gramsbergen en Hans van Meydenborch getuigen dat zij, ongeveer een
maand geleden toen het oorlog was tussen de jonkers van Wissch en van den Berge, als borgen,
samen in een onderdeel lagen met Evert Scryver en Wessel Wonder; zij hadden een buit veroverd
waarvan ze Fox uit Leeuwarden beheerder hadden gemaakt. Getuigen weten dat Fox van Evert
Scryver en daarna van Wessel Wonder e.a. enkele paarden van de buit ontvangen had, om die
namens hen te verkopen. Fox heeft de paarden naar Deventer verkocht voor 20 ph.g. en x stuiver
Brabants en hij is wel drie weken van zijn onderdeel weg geweest, wat niet toegestaan is; hij heeft het
geld zelf gehouden en opgemaakt. Evert Scryver en Wessel Wonder hebben hun deel van Fox dus
niet ontvangen en hebben bovendien nog moeten betalen voor een deel van de buit aan een soldaat
genaamd Bartolt, waar ze n.b. borg voor stonden. Jan Reynertsz en Hans zijn naderhand in Deventer
aanwezig geweest toen Evert en Fox met de anderen afrekenden; toen bleek dat Evert recht had op
een deel van Fox.
Nr. 995

FOLIO:

284v

DATUM:

24 november 1529

Henrick van Wilsem getuigt dat in de week na St. Hubertus, na de borrel van het Hubertusgilde,
Roeloff Stachouwer op maandag dronken was en zich in gezelschap onfatsoenlijk uitdrukte met
Lubbert van Moersz. Toen Lubbert opstond om te gaan plassen, zag getuige dat Roeloff Stachouwer
ook opstond en zijn mes trok en Lubbert wilde steken. Met hulp van Arent van Genemuyden heeft
getuige van Lubbert het mes afgepakt. Toen zij naderhand weer woorden kregen, meldt getuige dat hij
hen heeft gedwongen met elkaar vrede te sluiten, dat er niemand gewond was; hij heeft niet gezien of
Lubbert zijn mes had getrokken.
Arent van Hardensteyn getuigt dat hij, toen Lubbert wilde steken, er bij kwam en ze uit elkaar heeft
getrokken en dat alles gebeurd is zoals Henrick heeft gezegd.
Nr. 996

FOLIO:

284v

DATUM:

26 november 1529

-Van Wyllem Bloeckemaecker uit Amsterdam.
Peter Evertsz meldt dat Wyllem Bloeckemaecker uit Amsterdam hem heeft gevraagd onder ede te
getuigen of hij weet of Hans Hermensz hier in Kampen goederen bezit of schulden heeft uitstaan.
Getuige verklaart onder ede dat hij dit niet weet, behalve dat hij van Hans Blyferneyt 52 g.g. en 3
stuiver Brabants tegoed had afkomstig van geld dat deze namens Hans Hermensz ontvangen had,
zoals getuige met hem zelf uitgerekend heeft en zoals vermeld in het document dat daarvan opgesteld
is.
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Claes Sticker getuigt hetzelfde, hij heeft van Hans Hermensz geen goederen in bezit noch schulden;
het is hem ook niet bekend dat hij in Kampen van iemand geld tegoed heeft, behalve van Hans
Blyferneyt.
Peter en Claes melden nog dat zij evenmin op de hoogte zijn van goederen of schulden die Hans
Hermensz buiten Kampen zouden toekomen; zij hebben vroeger wel gehoord dat hij nog schuld had
uitstaan bij zijn waard Staes van der Heyde in Amsterdam.
Nr. 997

FOLIO:

285

DATUM:

28 november 1529

Albert Sticker getuigt dat hij in IJsselmuiden was, waar hij gehoord heeft dat de tremekers die daar
waren Peter Jan Albertsz aanboden met 35 gulden als vriendschappelijke uitkering alle zaken af te
ronden. Op hun verzoek moest Peter een borg aanstellen, zodat zij ook met Symon Kerckhoff geen
problemen meer zouden hebben. Omdat Symon er niet was, wilde Peter dit niet beloven.
Jacob Hermensz, tremeker, getuigt eveneens dat hij daarbij aanwezig was in IJsselmuiden om de
zaken af te handelen; Peter Jan Albertsz was er en wilde niet alles doen omdat Symon Kerckhoff niet
aanwezig was, maar alleen zijn vrouw had gestuurd.
Nr. 998

FOLIO:

285v

DATUM:

29 november 1529

-Tussen Henrick Marckmeyster en de mensen uit Grafhorst.
Arent Heymensz getuigt dat hij afgelopen jaar in de vasten aanwezig was toen Henrick Marckmeyster
de spiering kocht van de mensen uit Grafhorst. Hij zou betalen 7 pond per mud. Toen de mensen uit
Grafhorst met een schuit geladen met spiering aankwamen, was getuige er ook bij en heeft gehoord
dat de Grafhorsters en Henrick overlegden en het eens werden dat Henrick de inhoud zou overnemen
zonder te meten; men schatte dat het 9 mud spiering was.
Nr. 999

FOLIO:

285v

DATUM:

29 november 1529

-Tussen olde Jan Evertsz en Geerloff Backer met zijn helpers over het rijshout.
Henrick van Diepholt, Hermen Jansz, bakker en Jan Engbertsz, droogscheerder, getuigen dat zij met
oude Jan Evertsz, Geerloff Backer en anderen samen zaten te drinken, begin mei, bij Berent van
Wilssem in de Broederstraat. Getuigen, Geerloff Backer, Dirck uit ’t Paradijs, Joachim Backer, Berent
van Wilssem en Wolter Verwer, deze acht personen kochten van oude Jan Evertsz 36 vim rijshout. Ze
zouden het hout ontvangen als ze een 9e persoon konden vinden, anders kregen zij niet meer dan 32
vim, elk 4 vim, en moesten ze het hout in Grafhorst uit het land halen waar het vandaan kwam. Ze
zouden per vim 9 stuiver Brabants betalen. Getuigen zijn hierbij de zegslui geweest. Op de koop werd
voor 36 stuiver gedronken die door Jan Evertsz betaald zouden worden; iedereen was tevreden.
Nr. 1000

FOLIO:

286

DATUM:

1 november (?) 1529

Jan Aertsz en Henrick Stevensz getuigen dat zij twee of drie weken geleden aanwezig zijn geweest bij
Geert Gyse, waar zij gehoord hebben dat Claes Gyse Hermen van Voirst, voerman, inhuurde om
zekere vis die Claes van getuige Jan gekocht had, te vervoeren. Voor zover getuigen zich herinneren,
zou Hermen daarvoor 4 gulden krijgen plus de verteringen.
Claes heeft naderhand een deel van de vis aan Henrick Luerhase overgedaan, maar Henrick heeft
Hermen niet ingehuurd en er werd afgesproken welke vrachtprijs Hermen zou krijgen.
Nr. 1001

FOLIO:

286

DATUM:

2 december 1529

Jan Gheritsz, de waard in de Olifant, heeft onder ede getuigd dat hij vorig jaar omstreeks vier of vijf
dagen voor St. Maarten van Dirick Abbekensz vier vaatjes boter kocht, waarvan hij de betaling van 40
g.g. zou doen aan Elart Cromme, omdat Dirick dit bedrag schuldig was aan Elart vanwege de pacht.
Getuige hoorde terzelfdertijd dat Elart tegen Dirick zei dat hij hem buiten de 40 g.g. nog één jaar pacht
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plus 6 g.g. schuldig was en Elart hoopte dat Dirick hier aan wilde denken; Dirick Abbekensz bracht
hier niets tegenin.
Nr. 1002

FOLIO:

286v

DATUM:

4 december 1529

Dirick ten Gronde getuigt dat Peter van Nuys en Henrick van Mulhem samen onenigheid hadden over
de wijnaccijns over het jaar 1527. Ongeveer veertien dagen geleden zijn zij bij de kameraar geweest
om overeenstemming te bereiken, deze zat voor de Schepenkamer; beide partijen konden hun zaak
uit de doeken doen en toelichten met behulp van Jan van Bommelen en Engbert Melisz. Beide
partijen moesten tevreden zijn met de uitspraak.
Nr. 1003

FOLIO:

286v

DATUM:

14 december 1529

-Tussen jfr Alyt van Holtzende en de weduwe van Henrick Lentynck.
Henrick ten Bossche getuigt dat hij goed weet dat wijlen Dirick van Holtzende een tijd geleden hier
beslag had laten leggen op bepaalde goederen van wijlen Henrick Lentynck. Omdat Henrick niet zelf
zijn woordje kon doen, vroeg hij aan getuige om namens hem te spreken. Hij heeft namens Henrick op
de aanspraken van wijlen Dirick van Holtzende geantwoord dat hij slechts voor zijn betamelijke rechter
wil staan; wat er verder gebeurde, weet getuige niet.
Nr. 1004

FOLIO:

287

DATUM:

14 december 1529

Geert Borgertsz en Jan van der Vechte gichten dat zij namens de stad aanwezig waren toen het
vonnis gewezen werd tussen Arent Reynertsz, als gevolmachtigde van Johan Gerrytsz en zijn zuster
Nyse en Deuwen, de vrouw van Henrick Velicken enerzijds en Wyllem Gerrytsz en zijn vrouw Bette
anderzijds, inzake de erfenis van Alyt Scrijver. Zij zeggen dat zij de rechtersbrief, die Arent Reynertsz
nu heeft, hebben gelezen en dat zij niet anders weten dan dat alles gegaan is zoals beschreven.
Verder melden zij dat zij naderhand aanwezig zijn geweest toen de moetsoen gedaan werd over de
gerechtelijke uitspraak en dat Wyllem en Bette alles vrijwillig beloofden en met de uitspraak tevreden
waren.
Henrick Hoff getuigt dat hij meegeholpen heeft met de moetsoen en dat partijen met de uitspraak
tevreden waren.
Nr. 1005

FOLIO:

287

DATUM:

20 december 1529

-Tussen schipper Albert Willemsz en Willem van Packbergen.
Goesen Roeloffsz en Claes van Driehuysen getuigen dat zij eergisteren avond, zaterdag voor St.
Thomas, bij Jan Hermensz bij de Nieuwe Muur, iets zaten te drinken met Albert Willemsz en Willem
van Packbergen. Na een tijdje hoorden zij dat Albert Willemsz aan Willem van Packbergen vroeg of zij
hun beider schepen zouden ruilen en wat hij erbij zou leggen. Willem vroeg 1 penning en Albert bood
ook 1 penning. De zaak werd voorgelegd aan andere aanwezigen, n.l. Albert Willemsz werd
vertegenwoordigd door Claes van Driehuysen en Willem van Packbergen door Goesen Roeloffsz.
Deze wijnkoperslieden besloten dat Albert en Willem hun schepen zouden ruilen: Albert zou Willem 9
ph.g. toegeven en beide partijen waren hier tevreden mee. Albert gaf Willem een godspenning die
deze aan de waardin gaf voor de wijnkoop.
Stolt Jan Hermensz getuigt dat hij daar bij is geweest en dat alles gebeurd is zoals Claes heeft
gemeld.
Nr. 1006

FOLIO:

287v

DATUM:

20 december 1529

-Tussen Johan Hermensz uit Dronten en Goert Muller.
Peter Baexk en Engele Hermens, de waardin, getuigen dat zij afgelopen herfst aanwezig zijn geweest
bij Engele in de herberg, toen de onenigheid werd opgelost tussen Jan Hermensz en Goert Muller
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over hooi, een paard en een spade. De moetsoenslui waren Peter en Claes Kerskensz en deze
hebben een uitspraak gedaan, n.l. John Hermensz zou Goert 29 stuiver Brabants geven en daarmee
zou alles opgelost zijn. Beide partijen waren hier tevreden mee en dronken de wijnkoop, Jan
Hermensz 6 kwarten en Goert 3 kwarten Hamburger bier.
Nr. 1007

FOLIO:

288

DATUM:

23 december 1529

-Tussen Henrick Woltersz en Geertken Nets met haar zoon.
Jan Godtschalck en Gese Hermens getuigen dat zij ongeveer drie weken geleden gehoord hebben bij
Kerspel Hermensz, dat daar Geertken Nets kwam en wilde dat Henrick Woltersz, die daar woonde,
haar zoon zou genezen van de pokken. Henrick nam het aan en sprak met Geertken af dat zij hem
daarvoor 2 ph.g. en 1 oord zou geven.
Nr. 1008

FOLIO:

288

DATUM:

30 december 1529

Goesen Francke, de waard in de Brunenborch, getuigt dat eergisteren twee gezellen bij hem kwamen
drinken, Bartholomeus Cloet en een kremer die met een scroer in de Oudestraat woonde op de hoek
van het steegje van Jan Gerrytsz. Deze kregen woorden met andere mensen en wilden met hun
vuisten slaan maar raakten elkaar niet omdat ze tegengehouden werden. Wat er buiten het huis van
Goesen gebeurde, weet hij niet; er werd iemand gewond, de kremer, wie dat deed is Goesen niet
bekend. Jan Reynertsz was ook in het gelag, verder kent Goesen niemand.
Jan Glauwe en Jan van Urck zijn bij de gewonde geweest en gichten dat de gewonde niet weet wie
het gedaan heeft.
Nr. 1009

FOLIO:

288v

DATUM:

30 december 1529

-Over het gevecht.
Gherit, de zoon van Henrick Harnasmaker, getuigt dat hij ’s anderendaags ’s avonds zat te drinken
met Bartholomeus Cloet en Henrick Jansz, kremer, in de Brunenborch. Henrick ging de herberg uit de
straat op en Gheert stond op om te gaan plassen en terzelfdertijd liep er op straat iemand op Henrick
af die met twee vrouwen stond te praten; die persoon zei tegen de vrouwen: ”Hoeren, ik steek jullie in
je hart” en stak toen Henrick die gewond raakte. Getuige meldt verder dat hij de man vastgreep zodat
hij niet meer steken kon, maar deze liep weg en niemand weet wie het was. Het was donker en het
was niet goed te zien.
Goerts dochter en Bele Dorbers dochter waren de vrouwen in kwestie.
Nr. 1010

FOLIO:

288v

DATUM:

31 december 1529

Arent Verwer en Peter Droochscheer getuigen dat zij ongeveer vier jaar geleden aanwezig waren in
de Marienborch toen schipper Zele van Hardenberch van Ulrick Henricksz het huis kocht en andere
percelen op het Kampereiland. Zij zeggen dat op de avond van de aankoop er een charter werd
gemaakt, waarvan zij niet anders kunnen zeggen, omdat het allang geleden is.
Nr. 1011

FOLIO:

289

DATUM:

4 januari 1530

-Van Wyllem Velicke over de rogge op Jan Paels zolder.
Gyse van Blockzijll en Evert van Dulman getuigen dat zij op de avond van St. Catherijne aanwezig zijn
geweest in Amsterdam bij de waardin genaamd Porrekan bij de Oude Kerk en hebben daar gezien en
gehoord dat Wyllem Vaeltken en Thomas opde Kist van Jacob Scaep vier last rogge kochten die
Wyllem contant betaalde. Jacob Scaep zei dat hij nog twee last rogge had liggen die hij hen direct kon
leveren en omdat Wyllem en Thomas zeiden dat ze niet meer contant geld bij zich hadden, werd
getuige Gyse borg voor de twee last rogge. Wyllem en Thomas ontvingen dus de 6 last rogge en
laadden die in het schip van Henrick van Heerde.
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Henrick van Heerde getuigt dat de 6 last rogge in zijn schip werd geladen en naar Kampen gebracht;
de helft van Thomas werd naar diens huis gebracht en de helft van Wyllem naar het huis van Jan Pael
waar het op de zolder werd gestort.
Roeloff Drager, Willem Henricksz en Dirick Adnaemsz, dragers, getuigen dat zij de rogge van Wyllem
Vaeltken uit het schip van Henrick van Heerde naar de zolder van Jan Pael hebben gedragen en dat
Willem Vaeltken het dragers loon betaald heeft.
Nr. 1012

FOLIO:

289v

DATUM:

4 januari 1530

Roeloff Drager getuigt verder dat hij in de herfst met de wagens van Albert inde Santbergen 6 mud
gerst gedragen heeft tot voor Jan Paels deur, die Wyllem Vaeltken hem had opgedragen naar de
zolder te brengen en hij heeft ook het draaggeld betaald.
Nr. 1013

FOLIO:

289v

DATUM:

6 januari 1530

Peter van Nuys, de wijnheer en Jan Kuypenborch, de wijnknecht getuigen onder ede dat afgelopen
maandag avond na Nieuwjaar twee gezellen uit Doesburg in de Wijnkelder zaten te drinken met het
meisje Else. Terzelfdertijd kwam Focke uit Franeker erbij en introduceerden een kaartspel. Tijdens het
spelen kregen ze ruzie en getuigen zagen dat een van de Doesburgers zijn degen trok en naar Focke
stak. Zij zagen ook dat Focke zijn degen in de hand had, maar hij stak er niet mee, omdat de wijnheer
en wijnknecht tussenbeide kwamen zodat zij niet konden steken.
Nr. 1014

FOLIO:

290

DATUM:

7 januari 1530

Johan Gabbensz getuigt onder ede dat 20 jaar geleden een gezel die mr Gerbrant heette, een pak
Kamper laken had gekocht van wijlen Jan Lambertsz en getuige Jan Gabbensz samen met wijlen
Dirick van Millingen. Intussen was mr Gerbrant, voor wie Jan Lambertsz borg stond, gestorven en
wijlen Dirick van Millingen en getuige Johan waren Jan Lambertsz beiden het geld schuldig, n.l. ieder
100 hoornsgulden. Getuige Johan heeft zijn geld betaald, maar Dirick van Millingen klaagde dat hij
geen contant geld had en heeft een regeling getroffen, waarbij hij Jan Lambertsz jaarlijks rente
betaalde en de rest weet getuige niet.
[ akte is doorgehaald ]
Nr. 1015

FOLIO:

290

DATUM:

7 januari 1530

-Tussen Henrick van Holte en Geerloff Backer over het bier.
Hermen Jansz, bakker en Arent Lubbertsz, verwer getuigen dat zij vóór Midwinter in de Marienborch
aanwezig zijn geweest, toen Geerloff Backer van Henrick van Holte een brouwte Hamburger bier
kocht. Zij melden dat Geerloff Henrick daarvoor zou geven ‘op het avontuur van de zee’ 4 g.g. min 1
stoter. Het bier stond in Hamburg en Geerloff zou in goede Hollandse valuta betalen en gaf voor het
gelag 1 g.g., die hij Henrick bij betaling voor de helft in mindering zou brengen. Henrick zou het bier
hier aan de Welle afleveren op zijn risico en kosten.
Nr. 1016

FOLIO:

290v

DATUM:

8 januari 1530

Sweer Haservelt en Johan Loese getuigen dat zij omstreeks St. Barbara aanwezig zijn geweest bij
Mette van Millingen buiten Zwolle, over de Berckenmanbrug, en hebben daar gehoord dat Barbara, de
vrouw van Cornelys uit Texel, Mette van Millingen maande vanwege achterstallige rente die zij
Barbara schuldig was, afkomstig van 5 hoornsgulden per jaar. Mette erkende de schuld en zei dat het
maar van vier jaar was, wat door Barbara betwist werd, volgens haar was het vijf jaar. Na controle van
de boeken bleven er vijf jaar pacht open staan; Mette was 28 hoornsgulden schuldig.
[ akte is doorgehaald ]
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Nr. 1017

FOLIO:

291

DATUM:

11 januari 1530

Arent Heymensz getuigt dat hij ongeveer 7 jaar geleden hier in Kampen wijlen Alyt, de vrouw van
Gerryt Scryver, in de kost heeft gehad gedurende een jaar; zij gaf daarvoor 10 g.g., die door Gerrytsz
uit Kamperveen, haar schoonzoon, betaald werden.
Barbara Gosens, onze burgeres, getuigt dat wijlen Alyt na dat jaar weer bij haar in de kost kwam voor
5 kwartalen, waarvoor haar schoonzoon 9 g.g. betaalde. Zij woonde dus bij haar in Kampen. Toen Alyt
ziek werd, heeft haar schoonzoon haar opgehaald met een wagen en naar Kamperveen gebracht.
Nr. 1018

FOLIO:

291

DATUM:

31 december 1529

-Van koopman Ulrick en schipper Zele.
Henrick ten Bossche, Johan Valckener en Asse Kremer getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in de
Marienborch, waar schipper Zele en Ulrick Henricksz ook waren. Zij hebben daar gehoord dat
schipper Zele van Ulrick zijn huis en hooiberg kocht en alles wat er nog meer aan onroerend goed was
op de Rudenhoep, zoals Ulrick het van de stad in huur had. De overdracht zou met St. Petrus plaats
vinden, maar Ulrick zou al het gewas, het vee en andere levende have meenemen en schipper Zele
zou alles op dezelfde manier van de stad huren als Ulrick. Schipper Zele zou daarvoor bij
aanvaarding betalen 40 ph.g., de gulden van 25 stuiver Hollands en de stuiver van 13 plakken.
Hiermee waren beide partijen tevreden, de wijnkoop werd gedronken die schipper Zele in mindering
bracht op de koopsom.
Zij melden verder dat de clausule over het onroerend goed vergeten is in het charter; niettemin werd
er afgesproken dat schipper Zele alles zou krijgen dat nagelvast was, wat Ulrick hem die avond nog
bevestigde.
Nr. 1019

FOLIO:

291v

DATUM:

11 januari 1530

-Tussen Franck Claesz en Claes Meyer.
Jan Roeloffsz en Tymen Fredericksz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest, omstreeks St. Michael,
in Edam bij een gelag waar Franck Claesz en Claes Meyer ook waren. Zij hebben daar gehoord dat
Franck een zeil gekocht had van schipper Claes Griwer en dat Claes Meyer het weer kocht van
Franck Claesz. Claes Meyer, de zeilmaker, gaf bevel het zeil van schipper Claes Griwer naar zijn
koggeschip te brengen en het op maat te maken. ’s Anderendaags gebeurde dit ook en ’s avonds bij
het gelag werden 15 stuiver Brabants ingezet, die Claes beloofde aan de waardin te betalen. Claes
Meyer wilde de koop niet toestaan en wilde dat Franck Claes overeenstemming bereikte met schipper
Claes Griwer zodat deze het zeil weer terugnam en Franck schadeloos zou stellen.
Nr. 1020

FOLIO:

292

DATUM:

11 januari 1530

-Tussen de erfgenamen van Wycher Vleyshouwer en Alyt Baers, de weduwe.
Claes Dubbeltsz, oude Henrick Baers, jonge Henrick Baers en Geert Schilt getuigen dat zij ongeveer
tien weken geleden als familieleden van beide zijden bijeen waren op verzoek van de erfgenamen en
de weduwe van wijlen Wycher Vleyshouwer, om een boedelscheiding te maken tussen de twee
partijen. Zij melden dat de weduwe weliswaar d.m.v. een Schepenbrief goederen had gekregen, maar
zij wilde een duidelijke scheiding met de kinderen en met hen delen. Alle goederen, huizen, renten,
huisraad enz. werden getaxeerd en er werd uitgerekend dat ieder kind 42 gulden toekwam; er waren
drie kinderen: Symon de scroer zou in mindering van zijn deel 35 gulden inbrengen, Joachim ook,
omdat hij dat bedrag na zijn vaders dood al had ontvangen. Het jongste kind zou zijn 42 gulden vrij
krijgen en daarbij nog een zilveren schaal en twee zilveren kroezen ontvangen, die door Geert Schilt
bewaard werden. Joachim en Symon waren het hiermee eens. Het jongste kind zou door moeder Alyt
worden opgevoed en verzorgd tot zijn meerderjarigheid voor de rente van het bedrag van 42 gulden.
Zij zou dit doen uit de algemene middelen en wat overbleef mocht zij houden. Zij zou ook schulden,
kerkrechten e.d. betalen. Hiermee was de boedelscheiding een feit.
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Nr. 1021

FOLIO:

292v

DATUM:

19 januari 1530

-Tussen Geert van Doetighem en mr Godtschalck.
Geert van Ingen getuigt dat Geert van Doetighem in 1529 op 7 januari van mr Godtschalck Indick zijn
land in Zalk voor zes jaar gehuurd heeft en daar jaarlijks 20 g.g. voor zal geven van 2 h.p. de gulden,
zoals de pacht betaald wordt aan de landheer. Mocht Geert in die periode overlijden, dan is zijn vrouw
niet verplicht de andere jaren aan te houden en mocht er oorlog komen en het land niet gebruikt
mogen worden, dan vervalt de pacht van dat jaar maar Geert van Doetighem zal de onkosten voor de
helft betalen. Geerts dochter zal een os weiden en daarvoor navenant in de pacht bijdragen en de rest
wordt door Geert betaald. Er was sprake van een weg die gemaakt zou worden, wat daarover
afgesproken is, weet getuige niet.
Reyner ter Helle is er ook bij aanwezig geweest als zegsman van Geert van Doetighem en meldt dat
mr Godtschalck aan Geert heeft verhuurd vier stukken Kamper land in Zalkerbroek voor zes jaar voor
20 g.g. van 2 h.p. per jaar. Mr Godtschalck heeft goedgevonden dat er nog 1 os extra geweid zou
worden voor een deel van de pacht; als het oorlog werd, zou Geert ook later pas betalen, hij kon dan
van mr Godtschalck een paspoort krijgen. Mr Godtschalck zou ook de weg naar het land laten maken
en mocht Geert overlijden in die periode, dan zou zijn vrouw niet verplicht zijn langer dan het lopende
jaar te blijven.
Nr. 1022

FOLIO:

293

DATUM:

19 januari 1530

-Tussen Gyse Poss en Berent Haeck.
Laurens Vreese, Olfart Claesz en Wyllem Swane getuigen dat zij ongeveer drie of vier weken geleden
aanwezig zijn geweest bij Johan van Osenbrugge, toen Gyse Poss het paard kocht van Berent Haeck.
Zij melden dat Gyse voor het paard 9 ph.g. zou betalen en Berent stelde als voorwaarde dat Gyse
direct aan Dirick in de Hagen 2½ gulden zou betalen die Berent hem nog schuldig was en de rest van
de 9 ph.g. moest betaald zijn met St. Jan. Beide partijen waren tevreden en dronken de wijnkoop.
Nr. 1023

FOLIO:

293v

DATUM:

21 januari 1530

-Van wijlen Peter Adamsz uit Amsterdam.
Albert Arentsz, onze burger, getuigt dat hij op zondag na Pontianus ’s morgens voor 6 uur in het St.
Franciscus convent alhier het altaar klaar maakte voordat de broeder de mis zou lezen en dat binnen
de tralies Peter Adamsz uit Amsterdam naar hem toekwam en zei dat hij hem moest helpen omdat hij
iemand had vermoord en hij zich bij de broeders wilde verbergen; hij ging tekeer als een bezetene.
Broeder Henrick de gardiaan, broeder Hermen Scheydemaecker en broeder Franciscus Claesz,
conventualen van het St. Franciscus convent, melden dat, toen Peter binnen het convent kwam bij de
broeders die op het punt stonden naar het koorgebed te gaan, getuigen en veel andere broeders
hoorden dat hij riep dat hij verborgen moest worden, zodat hij niet opgehaald kon worden; hij gaf zijn
mes aan broeder Hermen de gardiaan die hem vandaar bracht naar de gastenkamer om te rusten,
want hij was erg van streek.
Broeder Claes van den Veen, die hier nu niet meer is, heeft voor ons naar waarheid getuigd dat hij
Peter, samen met een andere broeder, weer naar zijn logies hebben gebracht buiten het convent en
dat Peter onderweg zei hoe hij door een man bij de Broederkerk hoog was opgetild en weer neergezet
en toen hem onder weg een klein jongetje tegemoet kwam, begon hij te roepen dat hij zijn mes nodig
had omdat daar zijn neefje kwam die hem wilde vermoorden. Toen de jongen dichter bij was en
broeder Claes hem zei dat het een andere jongen was, zei Peter dat zijn hoofd niet in orde was.
Broeder Claes kon er niets anders van maken dan dat Peter inderdaad niet in orde was.
Nr. 1024

FOLIO:

294

DATUM:

-Van Jutken Scheer.
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Claes Kruse, schout, Marte Vorn en Jan van Lochem, schoenmaker, getuigen dat zij aanwezig zijn
geweest bij Jacob Hoppenbrouwer toen Jutte Scheer werd uitgehuwelijkt aan Hermen Hermansz. Zij
hoorden dat wijlen mr Warner Scheer zijn dochter beloofde te geven na zijn dood een gouden pond
groot, waar hij niet mee zou handelen. Het huwelijk werd daarna gesloten.
Jacob Hoppenbrouwer getuigt dat hij van de getuigen en andere familieleden vaak gehoord heeft dat
een en ander zo heeft plaats gehad.
Nr. 1025

FOLIO:

294v

DATUM:

19 januari 1530

-Schuldbrief.
Op 19-01-1530 heeft Sywart Vreese Johan van Bommelen, wijnkoper, gerechtelijk aangesproken voor
10 g.g. die Coert Hensen uit Keulen, voor wie Johan borg stond, Sywart schuldig was van steur.
Johan erkende de schuld en was niet in staat enige betaling te bewijzen, zodat hij beloofde de 10 g.g.
af te rekenen.
Daarna verscheen Sywart, die erkende dat Johan de schuld had betaald.
Nr. 1026

FOLIO:

294v

DATUM:

19 januari 1530

Op 19 januari 1530 heeft Johan van Bommelen, wijnkoper, beloofd borg te staan voor Bartolt Greve
als gevolmachtigde van de weduwe en kinderen van Geert Symonsz, in de kwestie die Bartolt namens
haar aanhangig gemaakt heeft tegen Dirick van Zwolle, inzake de maatschap en ontvangen goederen
van wijlen Geert, om te bewerkstelligen dat er nergens anders recht zou worden gesproken dan hier
voor de Raad van Kampen. Bartolt als gevolmachtigde heeft beloofd dat Johan voor de borgstelling
schadeloos zou worden gesteld.
Nr. 1027

FOLIO:

294v

DATUM:

6 september 1530

Peter Evertsz bekent dat Geerloff Backer te doen heeft gehad met Henrick ten Holte over een broute
Hamburger bier en dat Geerloff Henrick daarvoor betaald heeft en dat Peter borg heeft gestaan.
Getuige heeft beloofd dat Geerloff d.m.v. deze betaling vrijuit zou gaan en dat Henrick nergens anders
zijn recht zou halen dan hier voor de Raad in Kampen.
Nr. 1028

FOLIO:

295

DATUM:

1529

-Schuldbrieven en gichten.
Swarte Berent heeft zijn gicht gedaan: namens de weduwe van Henrick van den Hoeve heeft hij
beslag gelegd op het huis van wijlen Jan Klockengieter in de Venestraat, de hof in de Heylensteeg en
alle huisraad van wijlen Jan in het woonhuis. Verder op al zijn goederen, roerend en onroerende; dit
heeft plaats gevonden op dinsdag na Martini en de onderpanden zijn volgens het recht aangeboden.
Steven de stadsdienaar getuigt bij zijn gicht dat hij op die dinsdag beslag heeft gelegd op het huis, de
hof en het huisraad van wijlen Jan Klockgieter en de panden heeft aangeboden namens Katherine, de
weduwe van wever Robbertsz.
Nr. 1029

FOLIO:

295

DATUM:

18 januari 1529

-Van Mette Bouwens.
Berent Prior, stadsdienaar en roededrager, heeft zijn gicht gedaan en drie beslagleggingen uitgevoerd
namens Mette Bouwens op de huisraad en roerende/onroerende goederen van Marriken Lukener die
zich in haar huis bevonden en genoteerd zijn; hij zag daar toen in haar huis staan een kastje, een
slaapbank, een bedstede met een zetel en een kist.
Nr. 1030

FOLIO:

295

DATUM:
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Berent Prior getuigt in zijn gicht dat hij namens Jan van Bommelen en Jacob van Graes beslag heeft
gelegd op bepaalde gelden die zich bevinden bij Claes Vries en afkomstig zijn van Lubbert Bast
tabbert; het eerste beslag heeft plaats gevonden op Nieuwjaarsdag en verder heeft hij gedaan wat
rechtens voorgeschreven is.
Nr. 1031

FOLIO:

295

DATUM:

31 januari 1529

Berent Prior getuigt in zijn gicht dat hij namens Dirick Brouwer het eerste beslag heeft gelegd bij Claes
Vries op dinsdag voor Nieuwjaar, de volgende toen de Raad bijeenkwam en de derde en de opbading
op de eerste dag van februari.
Nr. 1032

FOLIO:

295v

DATUM:

13 maart 1529

Willem Dapper van Loquart heeft onder ede verklaard dat hij de kwestie met Herman ten Apell
uitsluitend hier voor de Raad van Kampen zal brengen en nergens anders en de uitspraak zal
aanvaarden.
Nr. 1033

FOLIO:

295v

DATUM:

6 april 1529

Coert Schoemaker uit Zwolle heeft, m.b.t. de jaarlijkse gulden waarvan Dirick Voecht zegt dat Coert
die aan zijn vrouw heeft gegeven namens Mechtelt Keyser, Hermen Raven tot borg aangesteld om
zeker te stellen dat hier recht zal worden gesproken en nergens anders. Dirick Voecht heeft dit onder
ede bevestigd omdat hij geen borg kon vinden.
Nr. 1034

FOLIO:

295v

DATUM:

8 april 1529

Egbert van Dieveren heeft onder ede verklaard zijn vordering op Peter Droochscheer nergens anders
te doen dan hier in Kampen voor de Raad.
Nr. 1035

FOLIO:

295v

DATUM:

21 april 1529

Jacob van Graess staat borg voor Geertken Meynerts uit Amsterdam, zodat zij nergens anders dan
hier in Kampen gerechtelijk kan worden aangesproken door Arent Smit over de helft van de huisraad
van Alyt Nolle of 25 g.g., zoals vermeld in de schuldbrief; zij zal de uitspraak respecteren.
Nr. 1036

FOLIO:

295v

DATUM:

22 april 1529

Jan Voss heeft zich borg gesteld voor Geertken Henricks uit Amsterdam, zodat zij nergens anders dan
hier voor de Raad van Kampen kan worden aangesproken in de kwestie met de weduwe van Claes
Haservelt over zeker laken.
Nr. 1037

FOLIO:

296

DATUM:

29 mei 1529

Alyt, de dochter van Johan Keyser, heeft onder ede verklaard omdat zij geen borg had in de stad, dat
zij in de zaak tegen Gese Arents over zekere kleding, hemden, lappen, mouwen, doeken e.d. waarvan
Gese zegt dat zij ze rechtens verwonnen heeft, nergens anders haar recht zal vragen dan hier voor de
Raad van Kampen en de uitspraak te respecteren.
Nr. 1038

FOLIO:

296

DATUM:
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Johan van Lochem is borg geworden voor Gerryt Henrixsz, zodat Gerryt nergens anders dan hier voor
de Raad van Kampen kan worden aangesproken door Dirick Haerwever, inzake de 2 gulden verdiend
loon en de 2 gulden geleend geld dat Dirick de zuster van Gerryt schuldig zou zijn.
Nr. 1039

FOLIO:

296

DATUM:

14 juli 1529

Marten Jansz, schoenmaker, is borg geworden voor Jan Strijker uit Zwolle, zodat hij nergens anders
dan hier voor de Raad van Kampen kan worden aangesproken door Hessel Schoemaecker over eek
en leer.
Nr. 1040

FOLIO:

296

DATUM:

14 juli 1529

Hans Blyferneyt heeft rechtens Roloff Alferdynck aangesproken voor 5½ g.g. van Bremer bier, waarop
Roloff reageerde en zei als de vrouw van Hans wilde zweren dat het niet betaald was, dan zou hij het
betalen. De vrouw van Hans hoefde geen eed af te leggen.
Nr. 1041

FOLIO:

296

DATUM:

2 september 1529

Jacob Doedensz heeft gerechtelijk verklaard dat hij door Rembolt Scholte verwonnen was voor 3 ph.g.
en Rembolt hem voor 2 pond schade zou berokkenen als hij niet betaalde vóór komende woensdag
over acht dagen. Rembolt zal dan onmiddellijk beslag laten leggen en de onderpanden verkopen
zonder verdere rechtsvordering.
Nr.1042

FOLIO:

296v

DATUM:

22 juli 1529

Gysbert Coninck en Jacob Petersz hebben gerechtelijk beloofd dat er op hun schepen beslag is
gelegd door Janna, de weduwe van Jan Droochscheer, vanwege 3 potschepen en 1 kaerschip die de
stad Hasselt wijlen Jan afhandig gemaakt heeft; beiden of één van hen zal over acht dagen als de
schepen weer in Kampen komen, deze schepen met vriendschap en recht weer overdragen.
Nr. 1043

FOLIO:

296v

DATUM:

11 augustus 1529

Henrick Harthouwer, metselaar, is borg geworden voor Alyt Jansz uit Elburg, de zuster van wijlen
Evert Jansz, kapelaan die onlangs in de wedeme is overleden. Hij zal de nagelaten goederen van
priester Evert aanvaarden en ophalen namens haar vader Jan Evertsz, portier te Elburg die ook de
vader is van priester Evert. Hij staat er borg voor dat er geen andere erfgenamen zijn en dat niemand
nog aanspraak op de goederen kan maken.
Nr.1044

FOLIO:

296v

DATUM:

23 september 1529

Berent Prior doet zijn gicht, hij heeft namens Jacob van Graess beslag gelegd op de goederen van
wijlen schipper Jan Berentsz op de avond van St. Laurens. Hij deelde dit mede aan Jan Berentsz
vrouw, die nog leeft, en heeft verder de verpanding afgewerkt zoals het hoort.
Nr. 1045

FOLIO:

296v

DATUM:

24 december 1529

Op 24 december 1529 heeft Johan Boldeman uit Bremen onder ede verklaard dat hij zijn zaak tegen
Wyllem Vaeltken over hun handel met paarden nergens anders zal voortzetten dan hier in Kampen
voor de Raad.
Swarte Berent meldt in zijn gicht dat hij namens Claes Croeser het eerste beslag heeft gelegd op de
goederen van Johan Berentsz op St. Laurens, de tweede aanzegging op St. Bartholomeus en de
derde op de avond van OLV-geboorte en de opbading op de avond van de apostel Matheus.
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Nr. 1046

FOLIO:

297

DATUM:

4 november 1529

Henrick Duysseldorp heeft onder ede verklaard zijn zaak tegen Jan Wolfersz over wijnschuld hier voor
de Raad te houden.
Henrick van Duysseldorp heeft gezworen dat hij in zijn zaak tegen Henrick van Mullem over wijnschuld
nergens anders zal procederen dan hier voor de Raad van Kampen – dd 6 november 1529.
Nr. 1047

FOLIO:

297

DATUM:

6 november 1529

Claes Raben heeft aan het gerecht in onderpand gegeven inzake een bepaalde schuld een grote
vergulde agnus dei, een zilveren kledinghaak met twee vergulde haken, twee paternosters met grote
kralen en zilveren en vergulde versiering, nog een agnus dei, een verguld kruis en een kleine
rozenkrans; deze onderpanden zijn door Dirick to Boecop en Tymen van den Veen, burgemeesters,
volgens stadsrecht gevorderd om verkocht te worden. Claes Raben heeft de onderpanden weer
ontvangen op bevel van de burgemeester.
Nr. 1048

FOLIO:

297

DATUM:

12 november 1529

Claes Gerrytsz staat borg voor Peter Tymensz, zodat deze in zijn zaak tegen mr Rycolt,
scheepstimmerman, over de 6 ph.g. waarvoor Jacob Hochebochen onderpanden heeft gegeven, zijn
zaak uitsluitend in Kampen voor de Raad zal voortzetten.
Nr. 1049

FOLIO:

297

DATUM:

17 november 1529

Jan Keyser uit Nijmegen en Henrick van Kolck, koster te Gent, hebben onder ede verklaard voor
Armgart de zaak van de erfenis van wijlen Rijck van Genth, schoenmaker, voort te zetten en voor
eens en altijd op te lossen.
Nr. 1050

FOLIO:

297v

DATUM:

19 november 1529

Berent Prior, stadsdienaar, getuigt in zijn gicht dat hij namens Geert Schoemaecker het eerste beslag
heeft gelegd op de schoenenkuip met leer van Dirick Arentsz en de gildemeesters van St. Crispinus
deden hetzelfde op de zelfde dag. Geert heeft daarna nog twee beslagleggingen laten doen en
daarna de opbading, de gildemeesters niet.
Nr. 1051

FOLIO:

297v

DATUM:

23 november 1529

Johan Vincke heeft zich borg gesteld voor zijn zoon voor alles wat de Raad over hem zal beslissen; hij
zal een dezer dagen voor het gerecht komen.
Geert van Meppel ….. [ slecht leesbare zin in het Latijn ].
Nr. 1052

FOLIO:

297v

DATUM:

29 november 1529

Thonys Egbertsz heeft zich borg gesteld voor Steven van Hoerne, zodat diens zaak tegen Henrick
Wesseltsz over een scheepsbrief van een schuld alleen hier in Kampen voor de Raad komt.
Nr. 1053

FOLIO:

297v

DATUM:

2 december 1529

Mr Dubbelt, organist, heeft zich borg gesteld voor priester Wenemer Cuynretorff, dat deze zal
accepteren wat de Raad beslist in de kwestie tussen priester Wenemer en Jan Tymensz.
Nr. 1054

FOLIO:

297v

DATUM:
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15 december 1529

RAK inv.nr. 11
Greete Koenraets en Anne Jacobs, onze burgeressen, hebben Wolter Claesz gerechtelijk
aangesproken voor 3 ph.g. die Wolter aan Greete en Anne had beloofd te betalen namens Jan
Evertsz uit Nieuwveen, vanwege arbeidsloon dat Greete en Anne verdiend hadden bij de vrouw van
Jan. Wolter erkende dat hij beloofd had hiervoor borg te staan en daarom is hij veroordeel tot het
betalen van de 3 gulden en mag zijn opdrachtgever weer opzoeken.

Einde
a.m.alink©december 2018
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