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GETUIGENISSEN EN GICHTEN 1552 – 1570 

 

 

 

Nr. 1  FOLIO:            2                     DATUM:                   10 maart 1552 

 

Seger Jansz, gedaagd namens de stad, getuigt dat hij gisteren namiddag gezien heeft bij de 

Kalverhekkenbrug dat vier gezellen, die dronken waren, elkaar sloegen zodat ze bloedden uit neus en 

mond. Omdat Henrick Wever hem, getuige, er op af wilde sturen, heeft getuige gehoord dat zij aan 

Henrick vroegen waar hij zich druk om maakte, zij wisten wel wat ze zouden doen, want het waren 

immers bedelaars.  

 

Nr. 2 FOLIO:            2                     DATUM:                    10 maart 1552 

 

Elsgen Sondgelt, door het gerecht gedaagd, getuigt onder ede dat gisteren vier zwervers bij haar huis 

kwamen, Cornelis van Antwerpen, Andries van Winssem, Berndt van de Bussche en Bauke van 

Groeningen en er kwam nog een metselaar bij die Frans van Antwerpen heette; zij hebben bij haar 

voor een vierendeel stuivers bier gedronken en Andries, Berndt en Frans hebben twee nachten bij 

haar in huis geslapen, dat is alles wat zij weet.  

 

Nr. 3 FOLIO:           2                      DATUM:                    10 maart 1552 

 

Henrick Wever, gedaagd namens de stad, getuigt dat hij gehoord heeft dat de gezellen in het huis van 

Beerte Claesz rumoer hebben gemaakt en ruzie met elkaar hadden; zij zijn uit huis gelopen en toen 

Anna Claesz daar iets over zei tegen hen, dreigden zij haar te slaan met een steen. Getuige zei dat ze 

tevreden moesten zijn, anders zou hij de burgemeesters waarschuwen. Toen pakte één van hen een 

steen en wilde hem ook wel slaan; getuige deed zijn deur dicht.  

 

Nr. 4 FOLIO:           2v                    DATUM:                    10 maart 1552 

 

Anna Claesz getuigt dat zij gehoord heeft dat de gezellen in kwestie onenigheid met elkaar hebben 

gehad en omdat getuige hen wilde tegenhouden, dreigden zij haar met een steen te slaan, waarna zij 

naar binnen is gegaan.  

Beerte Claesz verklaart onder ede dat zij gezien heeft dat genoemde gezellen met elkaar op de vuist 

gingen bij haar huis en iemand tegen de grond sloegen; zij is achteruit gelopen en heeft twee van hen 

voor twee nachten onderdak verleend.  

 

Nr. 5 FOLIO:            2v                   DATUM:                     11 maart 1552 

 

Janneken Messeler en Styne Cornelys getuigen dat zij eergisterenavond omstreeks vijf uur zes 

mannen gezien hebben, dat één van de zwervers een steen van de grond raapte en dreigde Henrick 

Wever daarmee te slaan, waarop Henrick zijn deur dicht deed. Zij hebben uiteindelijk niemand 

geslagen.  

 

Nr. 6 FOLIO:            2v                   DATUM:                       4 april 1552 

 

Leffart Sticker getuigt dat hij gehoord heeft dat Egbert Backer tegen hem zei dat hij een boete had 

gekregen omdat hij geen brood in zijn etalage had, maar hij wilde liever dat hij daarvoor gemaand 

werd, want hij had van hem geen rogge gekregen. Verder meldt hij, evenals Henrick van Dam, dat zij 

gezien en gehoord hebben dat Martin Backer in de Schepenkamer kwam en zei dat hij deze weken 

voor 1 kroon te weinig had gebakken en daarom het gilde verboden had meer te bakken; hij wilde de 
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gildebrief daarmee tegenspreken en wilde ook van het gilde af, zodat iedereen die wilde mocht 

bakken.  

[de getuigenis van Martin Bakker dateert van 5 april ]  

 

Nr. 7 FOLIO:              3                  DATUM:                 28 juli 1552 

 

Herman van Lochum getuigt dat hij op St. Anna bij Tryne inde Olifant zat, waar ook aanwezig waren 

Tonys Lieffersz, Pauwel Backer, Gherryt van der Lippe uit de H. Geest en Egbert Backer; hij heeft 

gehoord dat Egbert Backer er prat op ging dat hij bij het broodwegen woorden had gehad op het 

Tolhuis over de komijnde wolffkens [ soort brood ] die gebakken moesten worden en over Bruinen Rook 

(?), hij hoorde o.a. dat zij elkaar zouden helpen. 

Tryne inde Olifant getuigt hetzelfde en zegt bovendien dat zij gehoord heeft dat Egbert Backer zei dat 

hij de komijnde rogge wilde bakken, zoals hij ook tegen Tymen van de Vene en Tonys Lieffersz op het 

Tolhuis had gezegd. Egbert gaf de ander een hand om te bevestigen dat ze elkaar zouden helpen, 

ook al kostte dat 10 of 20 gulden. 

 

Nr. 8 FOLIO:             3v                  DATUM:                29 juli 1552    

 

Johan Roloffsz getuigt zoals Tryne inde Olifant en voegt er aan toe dat hij gehoord heeft dat Egbert 

Backer zei dat Roode poort hen niet zal regeren, waarop getuige antwoordde dat het normaal was dat 

men beleefd tegen elkaar sprak en dat hij niet wist waar zij deze onheuse woorden aan te danken 

hadden.  

 

Nr. 9 FOLIO:            3v                   DATUM:                5 augustus 1552  

 

Mr Godtschalck ten Indyck en Jorgen van Haersolte getuigen dat zij op de dag dat Henrick van Dieffolt 

begraven werd, naar het Broederbroek zijn gegaan, waar zij de knecht van Evert Vederwisch vonden 

die gras aan het wegen was voor de paarden van Evert, zoveel als twee paarden in drie dagen nodig 

hadden. Getuigen vroegen aan de knecht of ze ook wat gras konden krijgen, maar dat moesten zij 

aan zijn baas vragen. Deze zei, enigszins geïrriteerd, dat de molenaars dat voor hem altijd deden. Hij 

was een burger en het gras was zowel voor zijn paarden als voor de koeien van de burgers. Hij wees 

hen een ander veld dat hij had laten maaien, waar alweer etgroen opstond. Getuigen melden nog dat 

de paarden van Evert afgelopen herfst tweemaal zijn geschut, zonder dat de dienaren er iets van 

zeiden.  

Gerrydt Caermann getuigt dat hij woorden heeft gehad met de knecht van Evert Verderwisch over het 

maaien van het gras. De knecht zei dat hij niet meer gemaaid had dan 7 of 8 zakken vol en dat hij 

tegen zijn baas had gezegd dat hij dat voortaan achterwege zou laten, omdat er problemen van 

kwamen.  

 

Nr. 10 FOLIO:              4                   DATUM:                  6 augustus 1552   

 

Giesbert van Bronckhorst getuigt dat hij gisteren gehoord heeft dat Albert Bitter namens het gerecht 

Jan Lambertsz verbood op straffe van 2 pond zijn straatje te laten maken zoals hij van plan was te 

doen. Jan antwoordde daarop dat het dan maar 2 pond moest kosten en zei tegen de stratenmaker 

dat hij door moest gaan met werken. Getuige zei dat hij weer bij de burgemeester moest gaan klagen 

en een dienaar moest sturen, waarop Jan reageerde en zei dat hij daar niets mee te maken had en of 

hij soms zijn straatje niet mocht maken.  

 

Nr. 11 FOLIO:            4                     DATUM:                   9 augustus 1552  
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Arent Roerixsz, door de stad gedaagd, getuigt dat hij goed weet dat de getuigenissen die mr 

Godtschalck ten Indyck en Joriaen van Haarsolte hierover hebben afgelegd, geheel waarheidsgetrouw 

zijn; hij is er namelijk zelf bij aanwezig geweest.  

 

Nr. 12 FOLIO:              4v                 DATUM:                    22 augustus 1552 

 

Abel Petersz getuigt dat hij onlangs gehoord heeft dat Jan Lambertsz tegen Bitter, de stadsdienaar, 

zei, toen hem een verbod werd opgelegd, dat hij uitsluitend naar de burgemeester luisterde en niet 

naar hem, de stadsdienaar, zolang hij zijn werk eerlijk deed.  

Albert Dercksz getuigt dat hij gehoord heeft dat Jan Lambertsz en Bitter woorden met elkaar hadden, 

maar hij heeft niet verstaan wat er gezegd werd.  

 

Nr. 13 FOLIO:             4v                   DATUM:                   26 augustus 1552 

 

Coerdt Poortsluiter getuigt dat ongeveer veertien dagen geleden Nolle Nollensz, de snijder, Henrick uit 

de Boedelstoren gejaagd heeft tot aan zijn trap en deze riep luid dat het Nolle was; hij maakte enig 

wapengerucht en dit gebeurde omstreeks 9 uur in de avond en getuige heeft dit gehoord terwijl hij in 

bed lag. Of Nolle die man geslagen heeft of niet, is getuige niet bekend.  

Henrick van Lochum, de dienaar van Nolle, getuigt dat ongeveer veertien dagen geleden zijn meester 

Nolle ’s avonds omstreeks 9 uur naar de Boedelstoren is gegaan, waar hij aan de poort heeft geklopt 

en tenslotte binnen werd gelaten; hij heeft aan de hoer gevraagd of zij hem een kan bier wilde halen. 

Hij gaf een witte voor 9 plakken om bier te halen en dit gebeurde vier maal, maar zij heeft maar één 

mengele gebracht, die zij met getuige en een andere hoer heeft opgedronken. Nolle is bij haar op bed 

gaan liggen omdat hij heel dronken was en dronk verder niet mee. Zij heeft geen geld teruggebracht 

en Nolle zei dat hij daar recht op had. De hoer is weggegaan en kwam niet meer terug. Meer heeft 

getuige niet gezien of gehoord, want zij meester is toen met hem naar huis gegaan. 

Hij is bij zijn meester gebleven omdat hij hem graag thuis wilde brengen.  

 

Nr. 14 FOLIO:             5                    DATUM:                    1 september 1552 

 

Goessen Statholder getuigt dat hij vaak heeft horen zeggen dat Louw Janssen, turfdrager, een kind 

gemaakt heeft buiten zijn huwelijk bij een vrouw genaamd Anna van Zwoll. Getuige heeft wel gezien 

dat zij hem dagelijks voorzien heeft van turf en andere dingen.  

 

Nr. 15 FOLIO:             5                    DATUM:                     1 september 1552 

 

Evert van den Hardenberch getuigt dat hij goed weet dat Louw Janssen, turfdrager, openlijk tot ieders 

ergernis zijn vrouw heeft weggejaagd en buiten zijn huwelijk bij een hoer is genaamd Anna van 

Zwolle, bij wie hij ook een buitenechtelijk kind heeft. Met haar deelt hij alles wat hij heeft, trekt dag en 

nacht met haar op alsof zij zijn echtgenote is en laat zijn echte vrouw gebrek lijden.  

 

Nr. 16 FOLIO:             5                    DATUM:                      1 september 1552 

 

Jan Zeigersz getuigt dat hij goed weet dat Louw Janssen, turfdrager, naast zijn echte vrouw een 

andere heeft bij wie hij dagelijks in- en uitloopt en bij wie hij ook een kind heeft van bijna een jaar oud. 

De vrouw heet Anna van Zwoll en hij behandelt haar als zijn echtgenote.  

Elsgen Sondgelt getuigt dat zij gehoord heeft dat Louw Janssen enige weken geleden zijn vrouw heeft 

weggejaagd en volgens veel mensen ook geslagen. Bovendien heeft hij een andere vrouw bij wie hij 

ook een kind heeft, dat is algemeen bekend.   

Nr. 17 FOLIO:             5v                  DATUM:                     1 september 1552 
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Derck Berentsz getuigt dat hij goed weet dat Louw Janssen zijn echtgenote verlaten heeft en dat hij 

een relatie met een andere vrouw heeft, bij wie hij in- en uitloopt, Anna van Zwoll genaamd. Zij woont 

bij getuige in de Hofstraat en zij leven samen als een echtpaar en hij heeft ook een zoon bij haar en dit 

is algemeen bekend.  

 

Nr. 18 FOLIO:              5v                 DATUM:                      1 september 1552 

 

Gerbrich, de vrouw van Hermen Visscher, getuigt dat in de Hofstraat recht tegenover haar Anna van 

Zwoll woont, bij wie Louw Janssen in- en uitloopt, dat zij samenwonen als een echtpaar en dat hij ook 

een zoon bij haar heeft; hij is nochtans echt getrouwd met een andere vrouw.  

 

Nr. 19 FOLIO:             5v                  DATUM:                      1 september 1552 

 

Hermen Visscher getuigt dat hij Louw Janssen dagelijks bij Anna van Zwoll in- en uit ziet lopen, dat zij 

samenleven en dat zij samen een kind hebben; maar hij heeft een echte huisvrouw.  

 

Nr. 20 FOLIO:             5v                   DATUM:                      2 september 1552 

 

Arent Frerixsz, Wychmoet Frerixsz, jfr Tryne Lentinck, Lye haar dienstmaagd en Henrickgen Backer 

zijn gedaagd door de stad en getuigen dat zij afgelopen zondagavond tussen 8 en 9 uur gezien 

hebben voor de deur van Jan Claesz dat Jelys Coertsz daar kwam, drie of vier keer heen en weer liep 

en tenslotte voor de deur bleef staan en zei “jan kaalgat, kom naar buiten en geef toe dat je gezegd 

hebt: schelm, booswicht”. Jan Claesz vroeg zich af of hij die woorden had gebruikt. Hij is naar binnen  

gegaan om zijn geweer te halen, maar de buren deden zijn deur dicht zodat hij niet naar buiten kon.  

Toen Jelys dat zag, heeft hij de buren gezegd de deur open te laten zodat Jan eruit kon komen. Alle 

partijen kwamen uiteindelijk samen op straat en getuige Arent is zijn geweer gaan halen om Jan en 

Jelys bij de anderen weg te houden; toen hij buiten kwam lag Jan Claesz op de straat en Jelys heeft 

getuige Arent ook omver geworpen.  

Jfr Tryne Lentinck heeft verklaard dat zij de woorden van Jelys niet gehoord heeft, maar de rest is 

haar wel bekend omdat zij het gezien en gehoord heeft.  

Toevoeging: Tryne Lentinck, apart verhoord, blijft bij haar getuigenis over de bedreiging en de 

uitgesproken woorden zoals het “schijten”. 

Kantlijn:  

Arent, Marriken, de vrouw van Frerick, Lye Dirx, Douwe Jansz, Guede Henrick, bakker, blijven bij hun 

verklaringen; datum 5 september.  

Bette Cornelis heeft niet gezien dat Jelys een wapen in de hand had en niet gehoord dat hij zei dat hij 

op de heren zou schijten.  

 

Nr. 21 FOLIO:               6                  DATUM:                    5 september 1552 

 

Houbert Tymensz getuigt dat ongeveer een maand geleden de knecht van Oede van Bommelen met 

nog twee anderen bij de Zwartendijk kwam en omdat zij zonder zijn toestemming zijn schuit genomen 

hadden, is getuige met zijn zwager Willem Claesz in een schuit naar hen toe gevaren om te vragen 

wie hen toestemming had gegeven om met zijn schuit te varen. Zij antwoordden dat het zijn vrouw 

was geweest, maar dat was volgens getuige niet waar, want zijn vrouw was in de stad. Er ontstond 

onenigheid en een van de drie, de knecht van Oede, sloeg hem op het hoofd en verwondde hem. Zij 

liepen terug naar Kampen en lieten hun tassen vallen; de knecht van Oede is later van hen 

weggegaan en heeft getuige als pleister op de wondde een mud rogge gegeven.  

Nr. 22 FOLIO:               6v                DATUM:                    9 september 1552 
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Marriken, de vrouw van Herman Claesz, heeft verklaard bij haar eedaflegging als antwoord op de 

vragen van de burgemeester, dat zij heden tussen 12 en 1 uur gezien heeft dat het meisje Henrickje  

met een steekwapen stak naar Arent Pelsersdochter maar haar niet raakte. Arentke ging toen een 

[hooi]vork halen en ging de straat op om zich te verweren, maar getuige heeft niet gezien dat zij er ook 

mee stak. 

Herman Claesz getuigt dat hij vandaag omstreeks 1 uur van de middag gezien heeft dat het meisje 

Henrick[ je ] een steekwapen in haar hand had en uithaalde naar Arentke, maar haar niet raakte. 

Arentke haalde toen een vork om zich te verweren maar heeft er niet mee gestoken. Hoe het meisje 

aan de bloedende wond gekomen is, weet getuige niet.  

 

Nr. 23 FOLIO:              7                   DATUM:                    9 september 1552 

 

-Van Lambert Kannegieter. 

Henrick Claesz getuigt dat hij gezien en gehoord heeft op de Vismarkt dat Lambert Kannegieter en 

Jan Berck samen woorden hadden; hij hoorde o.a. dat Lambert tegen Jan Berck zei dat hij iemand 

zou slaan, terwijl er vrede was beloofd. Of er een mes werd getrokken, heeft getuige niet gezien. Zij 

riepen elkaar nog het een en ander na en gingen uiteen. Meer weet getuige niet.  

Goert van der Lippe, bakker, heeft zijn eed afgelegd en getuigt dat hij niets gehoord heeft, want hij 

stond te ver weg van Lambert en Jan.  

 

Nr. 24 FOLIO:              7                  DATUM:                     24 oktober 1552 

 

Alyt, de vrouw van Jacob Geertsz, getuigt bij haar eedsaflegging zoals zij getuigt heeft t.b.v. Jan van 

Osenbrugge op 22 oktober; daar blijft zij bij. 

Janneken, de vrouw van Dyrck Arensz, getuigt dat Berent Dyrcksz Jan van Osenbrugge met een 

[hooi]vork achterna liep, maar zij zag hem daarmee niet steken of slaan. 

 

Nr. 25 FOLIO:              7                   DATUM:                    14 november 1552 

 

Arent Brants getuigt dat zijn dienaar Derck hem te kennen heeft gegeven dat hij ongeveer drie weken 

geleden bestolen is van 70 stuks van de kokkelen [ soort hoenders ] waard 3 kricken per vogel. Wie het 

gedaan heeft is niet bekend.  

 

  Nr. 26 FOLIO:            7v                   DATUM:                      15 november 1552 

 

Cornelis Albertsz getuigt dat hij mede aanwezig was bij Theus Baarsz toen Geert Brouwer door Jacob 

Willemsz werd verwond. Hij meldt bij zijn eedsaflegging dat hij op een middag omstreeks 2 of 3 uur bij 

Theus was en dat Geert en Jacob ruzie kregen. Getuige heeft niet gezien dat zij elkaar verwondden, 

want hij lag onder de tafel en was dronken.  

Lochum Jansz getuigt dat hij ook bij Theus Baars was, maar hij heeft niet gezien dat zij elkaar 

verwondden, want toen zij beiden ruzie kregen, liepen ze tegen hem aan zodat hij onder de tafel 

terecht kwam.  

 

Nr. 27 FOLIO:           8                       DATUM:                     17 december 1552 

 

Frans inde Buck, geboren in Kampen en wonend in Deventer, oud ongeveer 38 jaar, door het gerecht 

gedaagd, getuigt dat hij gisteren middag omstreeks 1 uur in Amsterdam op de oude brug ontvangen 

heft een brief van Schepen Jan Gerritzen uit Kampen; deze brief werd door een bode, een oudere 

man, lang met een grijsachtige baard, gebracht. Deze bode had een zilverachtige buks met een 

adelaar, waar hij vandaan kwam, weet getuige niet. Jan Gerritzen had hem gevraagd, omdat getuige 

eerst naar Kampen wilde varen, de brief eerst aan de burgemeester te geven, wat ook gebeurde. Jan 
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kreeg drinkgeld van de bode om de brief te bestuderen, want de bode had tegen Jan gezegd dat de 

brief belangrijk was. De bode had aan getuige zijn naam gevraagd en die genoteerd.  

 

Nr. 28 FOLIO:              8                   DATUM:                      8 februari 1553 

 

Wessel Dircksz, bakker, getuigt dat Thonys Rycoltsz en Claes Petersz omstreeks afgelopen zaterdag 

bij hem zaten, waar Bastiaen Backer ook bij kwam; deze wilde bier hebben maar moest zijn geld eerst 

nog gaan halen, daarna werd hem een mengele bier getapt. Claes en Bastiaen kregen woorden over 

een boek dat Bastiaen aan Claes als onderpand had gegeven als betaling voor zijn bierrekening van 

de laatste weken. Zij kregen ruzie en Bastiaen greep naar zijn mes maar haalde hem niet uit de 

schede. Claes Petersz dacht dat hij hem zou aanvallen en vroeg of hij hem wilde steken. Bastiaen 

antwoordde dat het niet zijn bedoeling was, maar Claes Petersz sloeg hem met een tinnen mengele 

kan op zijn hoofd zodat hij bloedde. De vechtenden werden uit elkaar gehaald.  

Thonys Rycoltsz getuigt zoals Wessel Dircksz en meldt verder nog dat Bastiaen wel had gedronken 

en zo bij het gezelschap kwam, waar hij nog een biertje kreeg. De kwestie van het boek was dat het 

van IJsselmuiden was geleend en dat het daar voldaan moest worden, waar Claes niets van wilde 

horen.  

 

Nr. 29 FOLIO:            8v                   DATUM:                    8 maart 1553 

 

Claes Dorpen uit Ens getuigt dat hij heeft horen zeggen dat dat Albert van Ens verschillende zalmen 

in zijn schip heeft gehad die hij in Amsterdam zou hebben verkocht; hij weet niet meer van wie hij dit 

gehoord heeft. 

Jonge Jan getuigt dat hij gezien heeft dat Albert van Ens, de schipper, in zijn schip 8 of 9 zalmen had 

die hij naar Amsterdam gebracht heeft op St. Petrus dag; waar hij ze verkocht heeft, weet getuige niet.  

 

Nr. 30 FOLIO:           9                     DATUM:                    9 maart 1553  

 

Henrick Brinckman, 15 jaar oud, gedaagd door de broodwegers, getuigt dat hij door hen onlangs, nu 

met de hooibouw, gestuurd is naar Salinck van Sloten, waar hij geen brood heeft kunnen krijgen, want 

de dochter zei dat ze geen brood hadden. 

Aelheyt Cornelis getuigt dat zij op dezelfde dag haar dienstmaagd gestuurd heeft, ’s avonds om 8 uur, 

naar Joachim Kremer om een brood te kopen, waar men haar zei dat ze geen brood hadden. Zij had 

haar dienstmaagd ook geld meegegeven. 

Zij meldt ook dat zij, op dezelfde dag als de Jonge, naar Salinck is gegaan om een brood te kopen 

waarvoor zij heeft moeten betalen 3½ gosseler. 

 

Nr. 31 FOLIO:             9                   DATUM:                     9 maart 1553 

 

Gheert Jansz, gedaagd door de broodwegers, getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden door hen 

met geld gestuurd werd naar Salinck van Sloten om een half pond boter te kopen. Toen hij daar kwam 

zei de vrouw van Salinck dat ze geen boter te koop hadden; getuige is weggegaan zonder boter. 

Claes, de zoon van Arent van Oltzende, getuigt dat hij ook door de broodwegers naar Salinck was 

gestuurd om een half pond boter te kopen; tegen hem zei de vrouw van Salinck ook dat ze geen boter  

te koop hadden. Direct daarna hebben de broodwegers hem met Gerryt Harnasmaker teruggestuurd 

en lieten hen namens de broodwegers boter eisen, die ze ook kregen.  

 

Nr. 32 FOLIO:             9v                  DATUM:                      9 maart 1553 
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Hase Goessens, gedaagd namens de broodwegers, getuigt dat zij in de afgelopen zomer bij Salinck 

van Sloten kwam om brood te kopen en men zei haar dat ze geen brood hadden, pas over een paar 

dagen weer.  

 

Nr. 33 FOLIO:            9v                   DATUM:                      15 maart 1553 

 

Henrick van Cleve en Thonys van Neerden getuigen dat zij omstreeks Petrus ad Cathedram op het 

schip van Gerryt, de zoon van Kleyn Wolters, zijn geweest waar zij gezien hebben dat Gerryt vóór in 

het schip vier zalmen had liggen waarmee hij naar Amsterdam is gevaren. Omdat zij ook naar 

Amsterdam gingen, weten zij dat in het Diep, omstreeks de Bolbaak, twee personen aan boord 

kwamen die 18 zalmen hadden die aan Gerryt werden overhandigd en die hij meenam naar 

Amsterdam.  

 

Nr. 34 FOLIO:          10                     DATUM:                     20 april 1553 

 

Henrick Jansz en Goert Smit getuigen dat zij in Zwolle in het Kamper Wapen afgelopen zaterdag 

Henrick Momme hebben horen zeggen dat hij een veulen gekocht had in Kamperveen dat hij op de 

griend wilde stallen. Iemand die aan zijn tafeltje zat en van wie getuige de naam niet kent, zei tegen 

Momme of hij wel zeker van het eigendom was, omdat hij de stad Kampen of de weidemeesters dat 

moest bewijzen. Geert Kracht zei daarop dat hij dat wel moest zweren aan de stad. Henrick zei dat hij 

daar niet zeker van was, maar Geert zei dat hij dat wel doen moest en het veulen naar de grient 

brengen.  

Getuigen melden verder dat zij Henrick hebben horen zeggen dat ze van hem eens een koe apart 

hadden gezet en dat hij tegen mr Godtschalck had gezegd dat hij de koe dan maar moest houden. 

Geert zei dat mr Godtschalck dat vast niet had gehoord, anders had hij geen geld aangenomen.  

 

Nr. 35 FOLIO:            10                   DATUM:                   22 april 1553 

 

Kerstgen Willemsz getuigt dat hij in Zwolle bij Aaltgen Schuurmans is geweest, waar Momme zei dat 

hij een veulen had gekocht dat hij op de grient wilde laten stallen. Geert Kracht zei toen dat hij daar 

een eed voor moest afleggen aan de stad. Henrick wilde niet bedonderd worden Zo had mr 

Godtschalck eens twee koeien van hem apart gezet in het broek en toen wilde hij ook dat ik zei dat hij 

de koeien wel mocht houden. Getuige zei dat mr Godtschalck dat vast niet had gehoord.  

 

Nr. 36 FOLIO:           10v                  DATUM:                     7 juni 1553 

 

Roloff Henricksz getuigt dat Wolter Egbertsz, Bertolt Henricksz en Berent Kree gezegd hebben dat ze 

in de week voor Pasen een steur gevangen hebben met Berent Gerritsz; hij heeft de steur niet gezien 

en weet evenmin waar zij hem verkocht hebben. 

Roloff Janssen getuigt dat hij de gevangen steur niet gezien heeft; hij heeft hier en daar horen zeggen 

dat mensen van Berent Gerritsz in de Paastijd een steur hebben gevangen, maar hij weet niet wat ze 

ermee gedaan hebben. Hij weet evenmin van wie hij het gehoord heeft. 

Rotger Winter getuigt zoals hier boven dat hij niet gezien heeft dat Berent Gerritsz of diens gezellen 

een steur hadden gevangen of verkocht, maar dat zij een steur naar de Heren van Kampen hebben 

gebracht, wat getuige gezien heeft. Maar over die gevangen steur weet hij niets anders dan van horen 

zeggen.  

Henrick Tymensz getuigt dat hij niet op de hoogte is van de gevangen steur dan alleen van horen 

zeggen.  

Nr. 37 FOLIO:             11                  DATUM:                    17 juni 1553 

 



RAK inv.nr. 14 

 

8 

 

Lambert Petersen getuigt dat hij goed weet dat Berent Gerritszen met zijn gezellen in de week voor 

Pasen een steur heeft gevangen, maar hij heeft hem niet gezien. De mensen van Berent hebben hem 

gezegd, met name Bertolt, dat ze niet weten waar hij verkocht is en wat hij heeft opgebracht. 

Jan Busch getuigt dat hij gezien en gehoord heeft dat Berent Gerritszen met zijn mannen een steur 

gevangen heeft, want toen zij het visnet gingen halen, hebben zij mensen gezien die hen goede moed 

wensten, zoals men doet bij de steur vangst, maar hij heeft de vis niet gezien. Meer weet hij niet. 

Jan Jansz getuigt dat hij voor zijn schuurtje stond en gezien heeft dat Berent met zijn gezellen met zijn 

net een grote vis ophaalde, maar hij kon niet goed zien of het een steur was, want zij waren een 

beetje te ver weg, maar het gerucht ging dat het een steur was.  

Roeloff Ruese getuigt ook dat hij voor zijn schuurtje stond en uit de verte gezien heeft dat Berent met 

zijn mannen een grote vis ving, die hij niet goed kon zien, maar zij maakten zoveel misbaar, dat zij 

daaruit opmaakten dat het een steur was. Verder weet hij niets.  

 

Nr. 38 FOLIO:             11v                DATUM:                  26 juni 1553 

 

-Van de vissers. 

Wolter Lambertsz, Berent Sloyer, Cornelis Henricksz, Geert Sticker en Henrick Pennynck getuigen dat 

het waar is dat zij afgelopen donderdag en de dag ervoor alle vijf achter het St. Nicolaas bos waren en 

dat zij gezien hebben dat Jacob Symonsz uit Genemuiden en Jan Dyrcksz uit Grafhorst daar aan het 

vissen waren en karpers vingen in hun netten.  

 

Nr. 39 FOLIO:             11v                DATUM:                   27 juni 1553 

 

Thoenis Willemsz, Jan Roloffsen, Hermen Roloffsen, Elois Cloreszen, Aechten Thoenis, Dirck 

Henricksen en Thyman Willemsen getuigen dat afgelopen donderdag de Genemuiders zelf bij hen 

aan boord gekomen zijn en nogal tekeer gegaan zijn tegen hen; zij vroegen o.a. waarom zij daar 

kwamen vissen. Getuigen hebben geantwoord dat het een oude gewoonte was om daar te vissen, dat 

ze dat al jarenlang gedaan hadden. De Genemuiders zeiden weer dat als ze weer wilden komen, ze 

met niet meer personen mochten komen, omdat ze hen anders naar Genemuiden zouden meenemen. 

Als ze met niet meer dan 9 personen zouden komen, dan zouden ze met rust worden gelaten; ze 

wilden nog bezien of zij met hen naar Kampen zouden varen of dat getuigen met hen naar 

Genemuiden moesten varen. Ze zeiden bovendien dat als Brant Henrickszen uit Grafhorst 

toestemming gaf om daar te vissen, het goed zou zijn en anders niet. Zij wilden dat een deel uit 

Grafhorst kwam om te wonen en vissen op het Kamperzand, zoals de Grafhorsters doen.  

 

Nr. 40 FOLIO:            12                  DATUM:                   5 juli 1553    

 

Ida Dircs getuigt en antwoordt naar waarheid op de vragen die haar gesteld worden, dat zij vandaag 

gezien heeft omstreeks elf uur dat Claes Bulleken op het bleekveld stond voor de deur van Goert 

Francken en tekeer ging tegen Evert van Hardenberch, die in zijn huis in de vensterbank zat en o.a. 

zei dat als Evert een man van eer was, hij naar buiten zou komen.  

Claes Jansz, zeilmaker, getuigt onder ede zoals Ida Dircs gedaan heeft en voegt eraan toe dat Claes 

op zijn vuisten sloeg toen hij met Evert sprak.  

 

Nr. 41 FOLIO:            12                   DATUM:                 7 juli 1553 

 

Merriken Thiesz getuigt onder ede dat zij vannacht gezien heeft, ze was n.l. opgestaan voor haar kind 

omstreeks twee uur en stond voor de deur omdat het zijn behoefte moest doen, dat de man van 

Heilken Scroer voor de deur van de Boedelstoren kwam en met een stok de deur heeft opgetild en de 

twee varkens die de scherprechter van hem in beslag had genomen uit de toren dreef naar zijn huis. 

Getuige heeft dit medegedeeld aan de meisjes die in de toren wonen.   
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Nr. 42 FOLIO:            12v                 DATUM:                  13 juli 1553  

 

Thies Draeck getuigt dat hij vanmorgen gezien heeft dat Hermen Vranckensz met zijn schip tegen het 

schip van Willem Steenbicker aanvoer. Hiervoor zijn zij bij elkaar gekomen en sloegen naar elkaar met 

haken, waarbij niemand gewond raakte. Maar door de omstanders viel een jongen in een schip en 

bloedde hevig. Verder weet hij niets.  

 

Nr. 43 FOLIO:            12v                 DATUM:                  29 juli 1553    

 

Henrick Claeszen getuigt dat hij gezien heeft dat genoemde schepen nogal hard tegen elkaar aan 

kwamen, maar het gevecht heeft hij niet gezien; hij heeft ook een bebloede knecht gezien, maar hij 

weet niet hoe dat gekomen is.  

Frans Alffertszen getuigt zoals Henrick.  

 

Nr. 44 FOLIO:            12v                 DATUM:                  31 juli 1553 

 

Wolter Egbertsz en Berent Gerrytsz getuigen om de waarheid mede te delen over de steur die 

onlangs gevangen is en zeggen dat Dubbelt en Gheert hen over de steur hadden verteld en over het 

formaat ervan en getuigen zeiden dat ze de steur in Wilsum wel wilden hebben en betalen, wat ook 

gebeurd is.   

 

Nr. 45 FOLIO:             13                 DATUM:                   31 juli 1553 

 

Arent Petersz getuigt dat omstreeks Vastenavond Gerryt, die bij Arent Willemsz woont op het 

Kampereiland, getuige aan zijn borst verwond heeft. Dit is gebeurd na de middag omstreeks één of  

twee uur. 

 

Nr. 46 FOLIO:             13                 DATUM:                    31 juli 1553 

 

Johan van den Hove getuigt dat, toen hij voor zijn deur zat, Papen Jan de snijder voorbij kwam met 

een kistenmaker (die bij Janna Liggers woont) en hij hoorde dat Papen Jan tegen Grietgen Jansdr zei, 

toen hij haar begroette, dat ze een ‘fijne vrouw’ was, waarop de kistenmaker zei dat ze daar tevreden 

mee moest zijn. Papen Jan zei dat hij geen ‘hoer’ wilde zeggen. 

Geze, de dienstmaagd van Jan van den Hove, getuigt zoals boven en weet verder niets. 

Geertruit Jansen getuigt dat ze het ook gehoord heeft en verder niets.  

 

Nr. 47 FOLIO:              13v               DATUM:                   4 augustus 1553 

 

Willem van Campen, Arent van Warden, Jan Vriesken en Jan Schroer getuigen dat zij gisterenavond 

zaten te drinken omstreeks zeven uur bij Wibbe Jansz in de Olifant, waar zij gezien en gehoord 

hebben dat Nolle Schroer, die aan een andere tafel zat, woorden kreeg met een krijgsman, genaamd 

Hans Lijflander. Nolle daagde hem uit om naar buiten te komen, wat uiteindelijke gebeurde en zij zijn 

slaags geraakt. Voordat Hans naar buiten ging en de waardin de deur sloot, hebben getuigen gezien 

dat Nolle vanuit huis in de deur stak. 

Wessel Berentszen getuigt dat Nolle hem met een degen of zwaard op het lijf sloeg, maar hem niet 

verwondde. 

Ernst van Coesfelt getuigt bij zijn eedsaflegging dat Nolle Schroer eergisteren middag bij hem was en 

Hermken van Urck naar binnen riep om met hem wat te drinken. Toen zij daar zaten, kwam de vrouw 

van Nolle binnen en ging tekeer tegen Hermken. Hermkens zoon kwam er ook bij en wilde zijn moeder 
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t.o.v. Nolle verdedigen.  Nolle trok zijn mes en sloeg de zoon van Hermken met de vlakke kant ervan 

op het lijf.  

 

Nr. 48 FOLIO:             13v                DATUM:                   4 augustus 1553 

 

Egbert Geerlichszen getuigt dat hij gisteren gezien heeft dat Nolle Schroer zijn vrouw het bovenste 

deel van een spinrokken naar het hoofd gooide. Zijn vrouw nam een steen van de straat en gooide 

hem naar binnen en raakte hem; getuige weet niet waar.   

Aelheit Backer en Anna Voet getuigen dat zij gehoord hebben dat Nolle zijn vrouw aanviel, maar het 

vechten hebben zij niet gezien.  

 

Nr. 49 FOLIO:             14                  DATUM:                    4 augustus 1553 

 

Evert Scheydemaecker getuigt dat hij vaak gehoord heeft dat er thuis bij Nolle dikwijls geslagen en 

gekijfd werd, maar hij heeft het niet gezien.  

Ulrick van Deventer getuigt dat Nolle Schroer gisteren bij hem kwam om een bonnet te kopen en 

tenslotte vroeg Nolle hem of hij misschien met hem wilde stoeien; getuige weigerde, maar Nolle 

smeekte hem erom, omdat hij zijn boete wilde betalen.  

Gerrydt van Onna getuigt dat hij de dag voor eergisteren gezien heeft dat Nolle Schroer met een 

getrokken mes uit het huis van Ernst van Coesfelt kwam lopen en naar het huis van Wessel ging, de 

zoon van Hermken van Urck. Daar werd de deur voor zijn neus dichtgedaan en omdat Wessel uit het 

raam wilde springen om zich tegen Nolle te verzetten, heeft hij gezien dat Nolle met zijn mes naar 

hem sloeg, maar of het raak was, dat weet hij niet.  

Mr Henrick van Vyenden, secretaris, getuigt zoals Egbert Geerlichtsz.  

 

Nr. 50 FOLIO:            14v                  DATUM:                    19 augustus 1553 

 

Lubbert Aertszen getuigt dat hij aanwezig is geweest bij het gezelschap in het huis van Albert 

Kuyritzer, toen Herman Bartoltsz en Symon Jelle woorden met elkaar kregen. Hij hoorde, meer dan 

eens, dat Symon Jelle tegen Herman zei dat zijn vader een schelm was en hij dus ook en hier kregen 

ze ruzie over. Zij raakten slaags en Symon gooide een kan naar Herman; deze sloeg hem met zijn 

vuisten en gooide ook een kan en een glas en verwondde hem aan het hoofd.  

 

  Nr. 51 FOLIO:           14v                 DATUM:                 21 augustus 1553 

 

Gerryt Petersz getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden bij Albert Kuritser zat, waar Symon Jelle 

ook aanwezig was; getuige heeft hem horen zeggen dat er iemand bij de aanwezigen was met wie hij 

problemen had, zonder die persoon te noemen. Getuige is direct weggegaan. 

Jacop Foppe getuigt bij zijn eedsaflegging dat hij alles gehoord heeft zoals boven beschreven is. 

Jan Andriesz getuigt dat hij terzelfdertijd ook bij Albert van Herick is geweest, waar hij gehoord heeft 

dat Symon Jelle, die aan zijn bureau zat, Herman Bartoltsz uitmaakte voor ‘schelm’; meer heeft  

getuige niet gehoord want hij is direct weggegaan.  

 

Nr. 52 FOLIO:              15                 DATUM:                   7 september 1553   

 

Gerrydt van der Lippe getuigt dat hij afgelopen dinsdag in IJsselmuiden heeft zitten drinken bij 

Herman ter Haer, waar Nolle Nollensz ook was. De tollenaar Arent van Oltzende kwam er ook bij en 

Nolle en de tollenaar trokken hun messen en speelden ermee. Daarna gingen ze aan de tafel bij het 

gelag zitten. Getuige heeft niet gehoord dat ze tegen elkaar tekeer gingen.  

Lubbert Jacopsz en Jan Backer getuigen hetzelfde.  
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Nr. 53 FOLIO:             15                  DATUM:                     9 september 1553 

 

Mette, de dienstmaagd van Jan van Menslagen, getuigt dat zij onlangs gezien heeft dat een paard in 

de sloot sprong bij het Broederbroek en dat een man die zij niet kende, met paarden op de weg liep 

en ze met zijn zweep naar de stad dreef; meer heeft zijn niet gezien. 

Mechtelt Roloffszen getuigt zoals Mette, meer weet zij ook niet.  

 

Nr. 54 FOLIO:            15                   DATUM:                     11 september 1553 

 

Werner Berentszen getuigt dat hij afgelopen zaterdag gehoord en gezien heeft dat het meisje in de 

toren tegen Arentken Pelzer heeft gezegd dat haar broer een kelkdief was en aan de galg hing en dat 

zij een spinrokken pakte en haar daarmee sloeg.  

Arent Henrixen getuigt dat hij terzelfdertijd gezien heeft dat het meisje haar schort vol stenen stopte en 

naar Alheyt Hertgers ging, waar zij riep dat men haar kippen en eieren had gestolen en gooide de 

stenen tot in het huis waar zij zat te spinnen. De vrouw, met nog anderen, liep achter haar aan met 

spinrokken en joeg haar een huis in.  

 

Nr. 55 FOLIO:           15v                  DATUM:                     11 september 1553 

 

Merriken Claesz, Merriken Thiesen, Jennigen Sanders, Hille Koenings en Arent Peltzer getuigen zoals 

de twee vorigen. Zij melden niet alleen dat het meisje Arentken Peltzer uitgescholden is en geslagen 

met een spinrokken, maar ook dat Aelheyt Hertgers uitgescholden is voor een dief die haar kippen en 

haar eieren had gestolen. Zij heeft met stenen gegooid naar haar huis; dit deed zij ook af en toe zowel  

‘s nachts als overdag, roepend en huilend voor haar deur; het kind van Merriken Thies ’s nachts bont 

en blauw geslagen en maakte zoveel herrie dat de buren dachten dat er brand was.  

 

Nr. 56 FOLIO:            15v                 DATUM:                     24 oktober 1553 

 

Elsken in het OLV Gasthuis getuigt dat eergisteren de gevangene bij haar kwam en haar smeekte om 

die nacht bij haar te mogen slapen met zijn vrouw, wat getuige hem heeft toegestaan. De dag erna 

kwam de gevangene weer terug met zoveel misbaar dat haar dochter, ongeveer 15 jaar oud, het huis 

verliet via het raam. Tenslotte heeft getuige samen met de buren, Peter Vincke, Henrick Scoelapper 

en iemand die Jorien heet, de gevangene boven naar de zolder gebracht waarvan ze deur dicht 

deden, die door hem weer open gebroken is. Hij heeft getuige zo bezeerd dat zij uit arren moede de 

wacht heeft laten halen om haar te helpen.  

Schipper Engbert van Hardenberch sr getuigt dat de gevangene, van wie hij de naam niet kent en die 

nu in de gevangenis zit, de afgelopen dag bij hem thuis is gekomen en hem smeekte om een portie 

eten, die hij hem ook gegeven heeft. Hij zei hem toen hij het eten overhandigde, dat hij weg moest 

gaan want hij had wel gedronken. De gevangene vroeg wat hem dat kon schelen, dat hij gedronken 

had, hij had in ieder geval zijn eten. Een tijdje laten ging getuige het huis uit en hij zag de gevangene 

voor de deur van Gerrytken Vrancken staan, hangende over de onderdeur, zeggend dat hij iets wilde 

hebben. De vrouw van Gerrytken stuurde hem weg, maar dat lukte niet en de gevangene liet zich 

onbetamelijk uit tegen haar. Getuige zag na een tijdje dat de gevangene op zijn rug op straat lag en 

tegen een deur stootte om hem te openen. De bewoners hebben hem weggesleept, maar hij kwam 

terug om hem met geweld open te maken.  

Thys Hermsz getuigt dat hij die dag tegen de avond gezien heeft dat genoemde persoon, liggend op 

straat op zijn rug, tegen een deur stootte om die met geweld te openen, wat hem door omstanders 

belet werd. 

Evert van Hardenberch getuigt zoals Thys Hermsz en voegt hieraan toe dat hij de gevangene uit het 

dakvenster trok dat deze met geweld had geopend en hem op straat legde. 



RAK inv.nr. 14 

 

12 

 

Peter Albertsz getuigt bij zijn eedsaflegging dat hij de afgelopen dag omstreeks de avond gezien heeft 

dat de gevangene, Willem Clunninck bij het huis van Griete Gortemaecker bij een dakvenster stond en 

dat de bewoners hem met stokken weg probeerden te krijgen; als getuige hem daar niet 

weggetrokken had, dan zou hij de bewoners met geweld hebben aangevallen. De gevangene heeft 

met geweld geprobeerd de deur te openen waarvan getuige hem heeft weerhouden.   

Gerrygen Frericks heeft onder ede getuigt zoals Peter hierboven.  

 

Nr. 57 FOLIO:            16v                 DATUM:                     25 oktober 1553 

 

Henrick Geerlichzen getuigt dat hij afgelopen maandagavond met zijn zwager Thoenis Jansz als 

waker naar de Cellebroeders brug ging, waar hij gezien heeft dat een gezel uit Elburg over de brug 

liep met een vrouw aan zijn arm. Op de brug kwam hem Henrick Ruiter tegemoet, zonder geweer, die 

hem goedenavond wenste. De gezel antwoordde dat hij sterven moest en dreef hem naar het St. 

Agnieten klooster, waar hij drie of vier maal op hem inhakte, wat hem enige verwondingen aan het 

hoofd op leverde, voor zover getuige kon zien. De gewonde is ontsnapt via de Burgwal, anders had de 

gezel hem dood geslagen. Getuige en zijn zwager brachten hem naar de barbier en de vrouw zei 

tegen hem, getuige, dat de gezel uit Elburg kwam.  

Toen dit alles had plaats gevonden, zei de gezel uit Elburg dat hij nog niet klaar was.  

De buren maakten enig wapengerucht toen getuige met zijn zwager aan kwam lopen en de gewonde 

naar de heelmeester bracht.  

 

Nr. 58 FOLIO:             17                    DATUM:                    25 oktober 1553  

 

Thonys Jansz getuigt om de waarheid te vertellen over de verwondingen van de zoon van Claes 

Ruter; hij meldt dat hij afgelopen maandagnacht omstreeks tien of elf uur met zijn zwager Henrick 

Geerloffsz van het wachthuis naar de Cellebroederspoort ging en dat hij een gezel gezien heeft die 

een zwart fluwelen bonnet op het hoofd had, samen met een vrouw, Griete Coppens, die door de 

zoon van Claes Ruter begroet werd. De gezel antwoordde hierop dat hij moest sterven, ook al was hij 

de laatste mens op aarde. De zoon van Claes Ruter liep weg en viel voor het St. Agnieten klooster op 

de grond en werd door de gezel verwond aan het hoofd en de handen; de gewonde riep om hulp en 

vluchtte via de Burgwal. Getuige heeft geholpen de gewonde naar het huis van Jan Hoff de 

heelmeester te brengen en constateerde dat hij geen wapen bij zich had. Hij weet niet waar de gezel 

vandaan kwam of waar hij gebleven is. 

Jan Hermszen getuigt over de verwondingen dat hij op maandagavond omstreeks tien of elf uur in bed 

lag en lawaai hoorde. Hij is opgestaan om uit het raam te kijken en zag twee gezellen die van elkaar 

wegliepen, de ene naar het St. Agnieten klooster en de andere via de Burgwal in de richting van het 

St. Geertruiden Gasthuis. Hij wist niet wie het waren.  

 

Nr. 59 FOLIO:             17v                DATUM:                      25 oktober 1553 

 

Griete Bartholomeusdr getuigt over het gevecht en de verwondingen van Henrick Ruter en meldt dat 

zij afgelopen maandagavond omstreeks tien of elf uur van de St. Bregittenbrug naar de 

Cellebroedersbrug ging met een gezel uit Elburg, die een grijze mantel om had met fluwelen randen; 

zij heeft hem ook gezien bij jfr Vorens die op de hoek van de Eckelboomsteeg woont en zij heeft horen 

zeggen dat het de broer van Jan to Boecop is. Zij kwamen Henrick Ruter tegen en ze zeiden elkaar 

gedag. Na enig heen- en weergepraat, ontstond er onenigheid, Henrick pakte een steen en gooide die 

naar de gezel, waarop deze achter hem aan ging en getuige liet staan. Men heeft getuige gevraagd of 

de gezel een geweer had, maar zij zegt dat ze alleen een zilveren mes met een zilveren schede heeft 

gezien.  

[Henrick en de gezel spreken elkaar aan met “landsman” ]  
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Nr. 60 FOLIO:              18                 DATUM:                   30 oktober 1553 

 

Jacob van Graesz getuigt dat hij ongeveer 19 jaar geleden in Groningen 3 of 4 maal op de markt heeft 

gestaan met Engels laken en andere soorten laken en ze daar openlijk op de vrije markt verkocht. 

Niemand heeft van hem tolgeld of andere bedragen gevraagd. 

Janneken Pelgroms getuigt dat zij dertig jaar geleden vaak naar de markt in Groningen is geweest om 

daar geprepareerde ossen- en koeienhuiden te kopen en te verkopen. Niemand heeft ooit tolgeld of 

iets dergelijks van haar geëist. Dit geldt ook voor andere kramers. 

 

Nr. 61 FOLIO:            18                   DATUM:                 8 november 1553 

 

Alydt Hermensz getuigt bij haar eedsaflegging dat zij onlangs bij haar thuis om een uur of tien zat te 

spinnen, toen zij rumoer hoorde; toen ze naar buiten ging zag ze een gezel lopen over de Burgwal die 

klaagde dat hij gewond was en gestenigd. Zij zag dat het de zoon van Claes Ruiter was en dat hij drie 

wonden in zijn achterhoofd had. Er was nog een andere gezel die zij niet kende. De zoon van Jutte 

Moers zei dat het Jonge Boecop uit Elburg was die de wonden had toegebracht. 

Merriken Andries en Metgen Willems getuigen zoals Alydt, want zij hebben alles terzelfdertijd gehoord 

en gezien. Verder weten zij niets.  

 

Nr. 62 FOLIO:          18v                   DATUM:                 10 november 1553   

 

Lambert Hartgersz getuigt over de verwondingen van Henrick Ruter en meldt dat hij op die avond met 

Evert van den Vene, Jacob Smidt en Berent van Lochem via de Burgwal naar de St. Bregittensteeg 

ging, waar zij Lodewich Voerne met zijn zwager uit Elburg zagen staan met een windhond. Zonder 

enige aanleiding ontstond er een schermutseling, zoals zijn stolprock bewijst; geen van hen vieren 

raakte gewond, maar getuige is in de steeg gevallen. Lodewich kwam bij hem en vroeg of hij gewond 

was. Hij bracht hem een stuk naar huis en daarna kwam Lodewich bij getuige. Deze kwam nu Willem 

Reynersz tegen die Henrick Ruter bij zich had en omdat Willem dronken was, vroeg getuige of hij hem 

thuis wilde brengen. Henrick is de Vloeddijk afgegaan en getuige met Willem de Burgwal; toen ze bij 

het huis van Henrick van Dieffolt waren, heeft getuige gezien dat Lodewichs zwager met Lodewichs 

mes Henrick Ruter heeft gestoken, want Lodewich had zijn zwagers mes afgenomen. Hij zei tegen 

Henrick dat hij moest sterven, ook al was hij de laatste mens op aarde. Hij maakte Henrick zo bang 

dat deze via de Burgwal wegging om niet door de zwager van Lodewich gedood te worden. Getuige 

heeft Henrick naar de barbier gebracht. 

Jacob Smyt en Berent van Lochum getuigen zoals Lambert, maar ze zijn er niet bij geweest toen 

Henrick en Lodewichs zwager hun handgemeen hadden.  

 

Nr. 63 FOLIO:          19                     DATUM:                     14 november 1553 

 

Lodewich Voorne getuigt over de vechtpartij en meldt dat Gerridt to Boecop onlangs op een avond 

met een vrouw langs het St. Bregitten klooster kwam, waarbij Gerridt een stoot in zijn zijde kreeg met 

een rapier en gewond raakte. Getuige was niet gewond want hij was weg gegaan. 

 

Nr. 64 FOLIO:          19                     DATUM:                    18 december 1553 

Roloff[je] Albertszen getuigt dat zij onlangs naar de Santberg wilde gaan waar zij Claes Petersz heeft 

gesproken, die haar lastig viel; hij vroeg o.a. waar ze heen ging, stootte haar de zak van het hoofd die 

zij regelmatig droeg en riep haar na dat ze een monnikenhoer en een tollenaarshoer was. Hij gooide 

stenen naar haar zodat de zak van haar hoofd viel. Zij ontliep hem via het water, want hij wilde haar 

achterna gaan.  

Otto Tengnagel getuigt dat hij Claes Petersz tegenkwam die op de dijk liep te wandelen en Claes 

wilde weten waar hij naar toe ging, waarop getuige antwoordde dat hem dat niet aan ging. Het bleek 
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dat Claes dronken was en Otto adviseerde hem daarom te gaan slapen. Dit alles heeft Egbert   

Hermenszen gezien en gehoord.  

Egbert Hermenszen getuigt eveneens dat hij dit alles gehoord en gezien heeft, meer niet. 

 

Nr. 65 FOLIO:           20                    DATUM:                   3 februari 1554 

 

Otto Smijdt, gedaagd om naar waarheid verschillende vragen te beantwoorden, getuigt dat hij op de 

avond van Maria Lichtmis in het Tolhuis zat met andere mensen; Lambert Tibbe kwam uit Deventer 

om de tol op zijn goederen te betalen en de tollenaar vroeg wat hij bij zich had; n.l. 2 vaten met weet, 

2 halve vaten met weet en 2 vaten met dekens. De tollenaar vroeg verder of hij ook meer goederen 

mee had, dat waren goederen die toebehoorden aan zijn partner Steven. De tollenaar vroeg waar 

Steven woonde en of hij het ook kon bewijzen en of hij misschien nog meer andere goederen bij zich 

had. Dat was inderdaad het geval en een bewijs tonen, was niet mogelijk. Toen las de tollenaar 

Lambert de ordonnantie voor hoe hij geacht werd hem te behandelen. Lambert zei dat als het aan 

hem lag, hij vrij uit zou gaan met de goederen en de dronken kop van de tollenaar niet waarnemen.  

Herman van Nuys getuigt zoals Otto Smijdt want hij was er ook bij geweest.  

 

Nr. 66 FOLIO:         20v                    DATUM:                  16 februari 1554 

 

Jan Groenouw getuigt dat tijdens de kerstdagen Wynolt Corvenmaker hem in zijn eigen huis verwond 

heeft na de vespers. Dit gebeurde tijdens een meningsverschil waar Jan Smyt en Gerryt Caerman bij 

aanwezig waren.  

 

Nr. 67 FOLIO:         20v                    DATUM:                  16 februari 1554 

 

Jan Vranckensz getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden zat te drinken bij Albert van Herick met 

Dirick Jan en Gerryken Vrancke. De kaars ging uit omdat de tafel omviel, waardoor getuige een 

hoofdwond opliep. Hij weet niet of hij gevallen is, of omver gegooid of gestoken, want hij was erg 

dronken.  

 

Nr. 68 FOLIO:         20v                    DATUM:                    16 februari 1554 

 

Arent Schroer, Gheert Droechscheer en Kerstgen Jansz getuigen dat zij ongeveer drie weken geleden 

zaten te drinken in de Eenhoorn met hun gildebroeders en dat ze een vat bier hadden; Michiel 

Kerckhoff was er ook en dronk met iedereen mee. Michiel wilde beweren dat Luytgen Henrick Schroer 

verwond had, maar getuigen melden dat Luytgen geen geweer of mes bij zich had en dat hij het niet 

gedaan heeft.  

 

Nr. 69 FOLIO:            20v                 DATUM:                16 februari 1554 

  

Jan van Oesten getuigt dat hij ongeveer zes weken geleden zat te drinken bij Luytgen Schroer buiten 

en dat hij en Cornelys die Piper wwoorden kregen; hij ging met Gheert Woltersz naar huis. Cornelys 

kwam achter hem aan en verwondde hem achter aan de schouder.  

Gheert Woltersz heeft hen uit elkaar gehaald; dit alle gebeurde bij avond.  

 

Nr. 70 FOLIO:           21                    DATUM:                 16 februari 1554   

 

Gerryken Caerman getuigt dat hij ook bij Jan Groennouw zat te drinken met Wynolt Corvenmaecker 

en Jan van Wyt en dat hij gezien heeft dat Jan van Wyt Wynolt een blaasbalg naar het hoofd gooide, 

dat Wynolt zijn mes trok en uithaalde naar Jan. Jan Groenouw wilde tussenbeide komen waarbij hij 

een wond aan zijn been opliep. 
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Jan Smyt getuigt hetzelfde.  

Geert Woltersz getuigt dat hij tegelijk met Jan van Oesten naar huis is gegaan en dat Cornelys Jan op 

straat tegen kwam en dat zij samen woorden kregen. Getuige wilde hen uit elkaar halen maar bij de 

worsteling viel hij en heeft niet gezien of Cornelys de Piper hem verwond heeft. Toen hij opgestaan 

was, zag hij dat Jan van Oesten een schouderwond had.  

 

Nr. 71 FOLIO:           21v                  DATUM:                  16 februari 1554 

 

Warner Claesz getuigt dat het waar is dat op een zaterdagavond geld uit zijn geldkistje is genomen, 

hoeveel weet hij niet; de zondag daarop heeft hij de wacht gehouden en omstreeks zes of zeven uur 

’s avonds kwamen de jongste zoon van wijlen Herman Tromslager en de een na oudste zoon van 

Gerryt Pannebacker in zijn huis; de zoon van Herman wilde het geldkistje pakken, maar getuige sloeg 

hem met een stok in de hals en zij verlieten beiden het huis. Getuige kreeg de zoon van Herman te 

pakken en vroeg hem wat hij in zijn huis deed, waarop de zoon antwoordde dat hij het geldkistje kwam 

halen. Toen getuige hem vroeg of hij op zaterdag geld uit het kistje had genomen, ontkende hij dit.  

 

Nr. 72 FOLIO:             21v                DATUM:                  16 februari 1554 

 

Alyt Berents of Ravens getuigt om te vertellen wat er de vorige avond voor haar deur is gebeurd. Zij 

zat met haar kinderen in huis en tussen zeven en acht uur kwamen voor haar deur Jan Francxsz, Jan 

Fraeslensz en de een na jongste zoon van Lange Jans. Zij stootten tegen de deur en getuige vroeg of 

ze binnen gelaten wilden worden. Maar dat was niet het geval; zij werden kwaad en scholden haar uit. 

Er werd een ruit ingegooid, waarna zij weggingen. Zij is zich gaan beklagen bij de burgemeester Claes 

Kruse. Zij meldt verder dat de drie gezellen haar gevraagd hebben bij Gysken van Collen te komen en 

haar aangeboden hebben de ruit te betalen, maar getuige weet niet wie van hen op de deur sloeg of 

de ruit brak.  

 

Nr. 73 FOLIO:              22                 DATUM:                  19 februari 1554 

 

Thys van Oldenseel getuigt onder ede dat hij donderdag acht dagen geleden voor zijn deur stond en 

Warner Claesz hoorde roepen “houd de dief, houd de dief”. Samen met Warner heeft getuige de jonge 

man, genaamd Gheert Luchtemaecker, aangehouden. Zij vroegen hem wat hij in Warners huis had te 

zoeken, waarop Gheert antwoordde dat hij het geldkistje wilde halen.  

 

Nr. 74 FOLIO:              22v               DATUM:                    27 februari 1554  

 

Luyte Focx, waardin, getuigt bij haar eedsaflegging dat zij onlangs, toen ze voor haar kast stond, 

gezien heeft dat Griete van Diepholt alias Frans bij haar thuis kwam en stamelde dat zij haar moeder 

wilde waarschuwen, omdat haar oom Roloff op de trap stond. Daarna zag getuige dat Roloff voor haar 

deur heen en weer liep en niet wist waar hij naar toe zou gaan.  

Aelt Droochscheer, gedagvaard om de waarheid te vertellen, getuigt dat hij laatst liep te wandelen op 

de brug en dat Roloff van Diepholt hem tegemoet kwam, maar hij zag niet dat Roloff iets bedreef.  

Omdat getuige daarna binnen het uur thuis was, zag hij Beeltken, de dochter van wijlen Frans 

Papenvelt, huilend voor zijn deur staan. Hij vroeg haar waarom ze huilde en het bleek dat haar oom 

Roloff van Diepholt tekeer was gegaan op hun trap, bij hen naar binnen wilde naar haar moeder en 

daarom waren ze van streek; meer weet hij niet.  

 

Nr. 75 FOLIO:             22v                DATUM:                     31 januari 1554 
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Zwarte Winolt, gedagvaard om de waarheid te vertellen over het gevecht tussen Willem Gernick uit 

Deventer en Gherryt van Ens, getuigt dat hij onlangs, toen hij van de markt kwam, gezien heeft dat  

Willem en Gheert elkaar met hun vuisten bewerkten; meer heeft hij niet gezien. 

Gerryt van der Lippe getuigt over het gevecht dat hij onlangs, komende uit zijn huis, een massa 

mensen onder de Clocke zag staan, zoals Salinck van Sloten en Henrick van Cleve, die verschillende 

personen uit elkaar haalden; meer weet getuige niet.  

 

  Nr. 76 FOLIO:           23                    DATUM:                   25 maart 1554 

 

Henrick Jansz Smyt getuigt bij zijn eedsaflegging dat hij niet gezien heeft dat iemand enige stenen 

weggehaald heeft, niet bij dag noch bij nacht, van de stenen die de stad toekomen en die tegenover 

zijn huis liggen, m.u.v. Gerryt Caerman.  

 

Nr. 77 FOLIO:           23                    DATUM:                   2 april 1554  

 

Peter Glasemaker getuigt dat hij kort voor Pasen gezien en gehoord heeft dat Gerritgen Kaerman en 

Jan Waijer samen woorden hadden en mopperend van de kraan naar het brughuisje liepen. Tenslotte 

heeft Gerrit een steen naar Jan gegooid die raak was. Wat ze tegen elkaar zeiden kon hij niet 

verstaan. 

Arent Roerixen getuigt zoals Peter, want hij heeft hetzelfde gezien.  

 

Nr. 78 FOLIO:           23v                  DATUM:                  7 april 1554   

 

Henrick van Recklinckhusen getuigt dat onlangs kapelaan Andries hem en Egbert van Holtten bij zich 

had geroepen om te horen wat Aeltgen, die in de kraam lag, zou zeggen en hem dat te vertellen. De 

kapelaan wilde weten wie de vader van het kind was en zij antwoordde daarop dat het Henrick Moller 

uit Grollo was; getuige heeft dit gehoord en medegedeeld. 

Egbert van Holtten getuigt hetzelfde als Henrick, want hij had het ook gehoord.  

 

Nr. 79 FOLIO:           23v                  DATUM:                 13 april 1554 

 

Theus Baars getuigt dat hij zondag veertien dagen geleden omstreeks 2 of 3 uur ’s middags bij Willem 

Kluppel zat met Henrick van Campen, Evert van den Vene, Johan Hoff en anderen om goede sier te 

maken; ook Jan Pape was erbij. Jan Pape kreeg woorden met Johan Hoff en getuige kreeg een klap 

met een schrijfbord op zijn hoofd, maar hij weet niet van wie. Getuige bloedde en de aanwezigen 

zeiden tegen Jan Pape dat hij zich niet vroom had gedragen. Meer weet getuige niet, want hij stond  

op en ging naar huis.  

 

Nr. 80 FOLIO:           24                    DATUM:               14 april 1554 

 

Derck Jan, Evert van den Vene en Evert Thissen getuigen dat zij drieën onlangs in IJsselmuiden zijn 

geweest bij Herman ter Haer waar zij gedobbeld hebben om een kan bier. Andries, de zoon van mr 

Godtschalck, stond voor het huis op wacht en zag hen spelen. Tenslotte vroegen ze of hij mee wilde 

doen; dat was het geval. Men ging naar binnen en dronk tien-plakken bier. Evert van den Veen had 

een grijze hoed op het hoofd die Indick van hem wilde hebben. Deze had een zwarte hoed met een 

krans, twee gouden knopen en drie papegaaiveren die hij daarmee wilde ruilen. Maar Evert wilde dat 

niet omdat zijn hoed beter was. Indick wilde er wel geld bij geven en tenslotte nam Evert de hoed aan 

zonder het geld. Toen Evert de zwarte hoed met veren op het hoofd had, zei Indick dat hij de krans en 

veren weer terug wilde hebben. Evert wilde de veren wel teruggeven, maar de krans wilde hij houden 

of de hele ruil moest ongedaan gemaakt worden, volgens hem was dat afgesproken. Getuigen waren 

hiervan niet op de hoogte, zij waren bij de groep blijven zitten drinken. 
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Tenslotte zei Indick dat hij de krans wilde hebben, trok zijn ponjaard en stak hem in de tafel. Derck Jan 

en Evert Thyssen zeiden tegen Evert dat hij zich moest beheersen en Dirck Lubbertzen pakte de 

ponjaard uit de tafel en ging de kamer uit. Indick ging hem achterna en wilde zijn mes terug hebben. 

Evert Thyssen ging poolshoogte nemen en zag dat ze aan het vechten waren; Dirck Lubbertsz sloeg 

Indick zodat zijn neus bloedde, deze ging naar de keuken en kwam terug met een grote houten 

hamer, die hij gooide naar Dirck en hem raakte boven zijn oog; dirck viel op de grond als een os, het 

was een groot gat en hij bloedde hevig. Indick ging weg. 

Meer weten getuigen niet.  

 

Nr. 81 FOLIO:            25                   DATUM:                  8 mei 1554 

 

Arent van Hasselt alias Derckszoon getuigt dat hij met Engbert Kruser, Frans Koeckbakker, Henrick 

Momme, Lubbert Martensz en Pelgrom van Hardenstein heeft zitten drinken in de tuin van Momme 

voor de Broederpoort. Er ontstond onenigheid tussen Momme en Hardenstein en bij het weggaan 

heeft Pelgrom zijn mes getrokken, een broodmes, en daagde Momme uit, die eveneens zijn mes trok. 

Momme bloedde, maar of dat kwam door Pelgrom of dat hij het zelf heeft gedaan, was niet duidelijk, 

hij had wel gedronken.  

 

Nr. 82 FOLIO:            25v                 DATUM:                 10 mei 1554 

 

Peter Baeck alias Dijck getuigt dat deze twee gevangenen afgelopen zondag voor zijn deur zijn 

komen bedelen en dat zijn vrouw hen elk 1 brug heeft gegeven en dat ze ook iets wilden drinken. Zij 

vond dat ze al wel genoeg gedronken hadden en getuige hoorde haar zeggen (want hij was in het 

huis) dat zij ook niet zulke kwaliteitsdrank had, ze had alleen maar scharbier of hoije. Als ze goed bier 

had gehad, zou ze hen wel wat geven, waarop zij antwoordden dat ze hun mond wel zouden houden. 

De vrouw stuurde hen weg, want ze had niets met hen te maken. 

Herman Heyman getuigt zoals Peter hierboven, want hij was er ook bij en heeft alles gehoord.  

 

Nr. 83 FOLIO:             26                  DATUM:                 29 mei 1554 

 

Mr Henrick Ameldonck, chirurgijn en Jacob van Voerden getuigen dat zij met Peter van Elven, Jan 

Kuynretorff, Matthys Henricksen en Andries Indick hebben zitten drinken bij Ide van Bommelen, waar 

Andries nogal tekeer ging tegen Jacob van Voerden vanwege twee boeken die Jacob hem te duur 

verkocht zou hebben. Jan Kuynretorff zei daarop dat hij niet zo moest zeuren, maar Indick kon zijn 

mond niet houden en had zijn ponjaard al half in de hand. Kuynretorff wilde vrede hebben en sloeg 

hem met de vlakke hand tegen de mond, waarop Indick zijn ponjaard trok en naar hem uithaalde maar 

mr Henrick Ameldonck belette het hem en nam hem het mes af dat hij op de bank gooide. Hij hield 

hem van zich af totdat hij kalmeerde. Indick knarsetandde en huilde van boosheid. Meer weten 

getuigen niet.  

 

Nr. 84 FOLIO:               26v              DATUM:                    31 mei 1554 

 

Mr Godtschalck ten Indick getuigt dat veertien dagen voor Pinksteren ’s morgens op de Vismarkt 

Jacop Henricksen bij hem kwam samen met Peter de Kock en hem vroeg of hij nog steeds fuiken kon 

kopen. Getuige vroeg of hij de fuiken nodig had en daarna ging hij over tot de aanschaf; zij kwamen 

overeen dat Jacop voor elke fuik 4 stuiver Brabants zou geven maximaal voor 57 stuks. Jacop hoefde 

hier niet over na te denken en getuige zei tegen Peter dat hij met Jacop mee zou gaan om de fuiken 

te leveren.  

 

Nr. 85 FOLIO:               26v              DATUM:                   1 juni 1554   
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Mr Jasper Scepeler, gedaagd namens Peter van Elven, getuigt dat hij goed weet, omdat hij er zelf bij 

aanwezig is geweest, dat Jacob Henricksz met mr Godtschalck onderhandelde over de aankoop van 

fuiken. Zij werden het eens op 4 stuiver Brabants per stuk en Jacob hoefde zich niet te beraden want 

hij had de fuiken wel gezien.  

Peter Cock getuigt dat dit de waarheid is en dat mr Godtschalck hem erbij heeft geroepen toen hij 

Jacob Henricksz de fuiken bood voor 4 stuiver Brabants per stuk; getuige zou ze aan Jacob leveren, 

maximaal 57 stuks, maar toen hij daarmee bezig was zei Jacob dat hij zich had bedacht, omdat de 

besten er niet meer bij waren en wilde hij ze niet meer hebben.  

 

Nr. 86 FOLIO:                27               DATUM:                 11 juli 1554  

 

Henrick Claesz, gedaagd om de waarheid te melden over het gevecht tussen Anna Korvemaecker en 

Aeltien Volckers, getuigt dat hij laatst voor zijn deur zat en heeft gehoord en gezien dat Aeltken 

Volckers woorden had met Anna, die haar voor ‘dronken zak’ had uitgescholden; Aeltken zei dat ze 

loog als een hoer. Zij raakten slaags, Anna greep haar beet bij het hoofd en aan haar haar en Aeltken 

deed hetzelfde. Zij gingen het huis van Thonis Snoeck binnen, wat ze daar deden, weet getuige niet. 

Femme Ulricx getuigt dat ze laatst voor haar deur zat met Anna Korvemaecker waar zij heeft gehoord 

en gezien dat Anna en Aeltken woorden met elkaar hadden; Anna zei b.v. tegen Aeltken dat ze 

dronken was en als hun kinderen buiten speelden, dan wist ze niet of ze moest vloeken of tieren; 

Aeltken antwoordde dat ze loog en een hoer was (dit werd bestraffend gezegd, een keer of twee). Zij 

krabden elkaar in het gezicht en grepen elkaar bij het hoofd en duwden elkaar het huis van Thonys  

Snoeck in, waar getuige Anna hoorde zeggen dat de andere haar beet. Getuige heeft beiden 

gescheiden en gezien dat Anna een gat in haar been had.  

Ghysbert Lubberts getuigt dat hij onlangs bij Thonys Snoeck thuis is geweest waar hij Aeltien Volckers 

hoorde zeggen dat zij haar had gebeten en dat ze daar wel acht dagen last van zou hebben; getuige 

wist niet wie het betrof, hij heeft wel gezien dat Anna Korvemaecker op straat stond en gewond was. 

 

Nr. 87 FOLIO:            27v                DATUM:                  14 juli 1554 

 

Geertken Bartolts, Fye van Grimbergen, Styken Spaerleer, Webbe Sluyter, Aeltien van Raelte en 

Anna ter Haer, gedaagd om te getuigen over Bastiaen Backer die zijn vrouw had geslagen, melden 

dat ze vandaag gehoord en gezien hebben dat Sebastiaen zijn vrouw uitschold en tegen haar tekeer 

ging, haar tenslotte bij de haren greep en haar met een knuppel sloeg en uit bed duwde, hoewel ze 

ziek was.  

 

Nr. 88 FOLIO:             28                 DATUM:                   16 juli 1554 

 

Arent Brouwer getuigt dat hij dagelijks in zijn huis hoort dat Sebastiaen Backer en zijn vrouw dag en 

nacht met elkaar overhoop liggen, maar hij heeft niet gezien dat hij haar geslagen heeft.  

Cornelys Jansz getuigt dat hij afgelopen vrijdag gezien heeft dat Sebastiaen zijn vrouw bij de haren 

greep en dat zij hem in zijn hand beet, zodat hij haar op de kin sloeg. Dit verklaart dat zij een kwade 

duvel is en dat zij het haar man dikwijls wel lastig maakt.  

 

Nr. 89 FOLIO:            28                   DATUM:                  20 augustus 1554  

 

Hans Petersz getuigt dat hij eergisteren bij Swarte Wynken waar hij met anderen zat te drinken,  

gezien heeft dat Gerdt van Meppel en Claes Woltersz het met elkaar aan de stok kregen en elkaar 

uitscholden. Claes pakte een huismans mes dat voor hem op tafel lag en verwondde Gerdt aan zijn 

arm; of Gerdt gestoken werd of dat hij tegen het mes sloeg, weet getuige niet, want het ging allemaal 

heel snel.  
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Nr. 90 FOLIO:            28v                 DATUM:                  3 september 1554 

 

Arendt Pos getuigt dat hij laatst bij Swarte Wynken gezien heeft dat Gerdt van Meppel en Claes 

Woltersz ruzie met elkaar hadden en elkaar gestoken hebben, de ene in de arm en de andere achterin 

de schouder, zodat beiden bloedden. Hierbij waren aanwezig Hans Pater en Gerloff de drager.  

 

Nr. 91 FOLIO:            28v                  DATUM:                 29 oktober 1554  

 

Jorgen van Haersolte getuigt dat hij heeft zitten drinken met Arendt tho Bocop. Albert Geertzen, Claes 

Krushen, Engbert Kroeszer, Jan tho Bocop en Claes van Olst ter gelegenheid van de verhuur van het 

land Benevrede bij het huis van wijlen Albert Kritzer. Van hen heeft Engbert Kroeszer het voorste deel 

willen huren en Albert Geertzen het westelijk deel. Claes van Olst en Kroeszer twistten samen en 

gooiden kannen naar elkaar, getuige heeft niet gezien dat ze elkaar geraakt hebben.  

 

Nr. 92 FOLIO:           28v                  DATUM:                  3 november 1554    

 

Arent toe Boecop getuigt zoals Jorgen van Haersolte gedaan heeft hierboven.  

 

Nr. 93 FOLIO:          29                     DATUM:                   2 november 1554 

 

Mr Goezen Tymerman getuigt dat Geerdt Evertzen eergisteren aan hem gevraagd heeft om het 

ijzerwerk dat afkomstig is van de Wiltfanck en of hij het bijeen wilde zoeken. Hij antwoordde dat hij dat 

graag wilde doen, maar niet wist of alles te vinden was. Toen hem gevraagd werd hoe hij dat wist, zei 

hij dat er ettelijke broekijzers en beitels ontbraken en dingen als houtveilen die zij hadden laten 

maken. Hij weet niet wiens schuld het is, want er was veel werkvolk ter plaatse; meer weet hij niet. 

Henrick Goertzen alias Abeltgen getuigt hetzelfde als mr Goezen.  

 

Nr. 94 FOLIO:         29                      DATUM:                   3 november 1554 

 

Johan toe Bocop getuigt dat hij ook bij de gebeurtenis geweest is waar Jorgen van Haersolte over 

spreekt en dat hij gezien heeft dat Claes van Olst en Kroeser samen onenigheid kregen en kannen 

naar elkaar gooiden.  

 

Nr. 95 FOLIO:         29v                    DATUM:                   13 november 1554 

 

Thys Claeszen getuigt dat hij op de avond voor St. Maarten zat te drinken met Seger Janszen en 

anderen mensen buiten in het Gulden Hoefft, waar ook Jorgen Derckzen uit Amsterdam zat met twee 

landsknechten, van wie de ene Vlieger heette en de andere, van wie hij de naam niet kent, zich 

onbehoorlijk uitte tegen Jorgen, hem schelm en dief noemde. Jorgen echter vond dat hij tevreden 

moest zijn en betaalde zijn gelag. Maar dit heeft niet mogen baten, Vlieger heeft zijn degen getrokken 

en de ander verwond aan het hoofd en aan een arm. De andere landsknecht heeft ook zijn wapen 

getrokken, maar heeft zijn pestende ‘balger’ niet kunnen verwonden.  

Seger Janszen getuigt zoals boven.  

 

Nr. 96 FOLIO:         30                       DATUM:                   22 november 1554 

 

Gerdt van Delden, stads roededrager, getuigt dat hij onlangs zat te drinken bij Swarte Wynken en daar 

heeft gezien dat Joachym Thymszen eerst een mengele kan en daarna een schijfplank nam en 

daarmee Jan van Wije op het hoofd sloeg zodat hij bloedde. Het gebeurde overdag.  

Arent Voet getuigt zoals boven, want hij heeft het ook gezien.  
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Nr. 97 FOLIO:         30                       DATUM:                   27 november 1554 

 

Lambert Jansz getuigt dat hij gisteren ochtend gehoord heeft dat Thys Jansz, de zwager van Jan van 

Oldenzael vrouw, thuis was en dat hij hem, getuige in zijn wachtstede, om hulp riep. Toen hij in het 

huis kwam zag hij dat Thys in de gang stond met een hellebaard in de hand en tegen Jan Wolffsz zei 

“schelm, ik zal je wel krijgen”. Getuige heeft Thys in het huis gehouden en hij zei tegen getuige dat 

Jan de Wolff geëist had dat hij het huis uitging; verder weet hij niets. Jan de Wolff is weggegaan.  

Thonys Stijp getuigt dat hij gisteren ochtend gezien heeft dat zijn buurman, Thys Jansz, in de gang 

stond met een hellebaard in de hand; verder weet hij niets.  

Hij heeft ook gehoord dat de vrouw van Thys riep dat zij omstanders tot getuige nam dat haar man 

gedwongen werd het huis te verlaten.  

 

Nr. 98 FOLIO:              30v              DATUM:                    3 december 1554 

 

Joachim Jansz getuigt dat afgelopen mei Ripperbant, die bij Hattem woont, een zwartblaar koe was 

kwijt geraakt, waarvan een oor er half bij hing. Omdat Ripperbant geïnformeerd was dat zijn koe naar 

Kampen gedreven was, heeft hij zijn meier gestuurd om zijn koe op te sporen. Deze kwam getuige 

tegemoet en vroeg of hij die koe had gezien, maar dat was niet zo. Getuige en de meier stonden bij de 

Koeborg en de meier vroeg hetzelfde bij Roloff Twenth; zijn mensen hadden wel zoiets gezien, maar 

wisten niet waarheen hij was gedreven. Op aanwijzing van deze mensen zijn getuige en de meier 

naar de Melm gegaan, waar zij de koe gevonden hebben. De meier zei dat het de koe van zijn 

landheer was en hij begreep dat een man uit Jeruzalem, die op den Oord woonde, de koe had voort 

gedreven. De meier heeft de koe naar die man gebracht, Jan genaamd en zei dat de koe die hij 

gekocht had met fout geld betaald was. De man vroeg waar de koe was en volgens de meier stond hij 

voor de deur. Toen Jan de koe zag, zei hij dat hij hem eergisteren voor 8 ryder had gekocht. De meier 

zei dat hij loog en dat de koe van het land van Ripperbant was weggehaald. Hij werd verzocht zich te  

verdedigen, maar is niet gekomen; getuige is aanwezig geweest.  

 

Nr. 99 FOLIO:               31                DATUM:                    3 december 1554 

 

Victor van Dattelen getuigt dat hij onlangs gezien heeft voor de deur van Herman Vetten dat de zoon 

van Jacob van Hardenberch een voorman, Wolter genaamd, met zijn vuist op het hoofd sloeg, op zijn 

hoed. Meer heeft hij niet gezien, hij weet ook de oorzaak niet.  

 

Nr. 100 FOLIO:               31                DATUM:                    3 december 1554 

 

Bernt Berentsz getuigt dat hij ook naar het huis gegaan is en hoorde dat Thys Jansz tegen Jan 

Wolffsz zei: “schelm, ik zal bij je komen!”; hij heeft niet gehoord dat Jan Wolffsz eiste dat hij het huis 

uitkwam.  

 

  Nr. 101 FOLIO:          31                     DATUM:                 3 december 1554  

 

Jan Gheertsz getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat de zoon van Jacob van Hardenberch Wolter 

Petersz met zijn vuist op het hoofd sloeg. Meer heeft hij niet gezien; het gebeurde voor de deur van 

Herman Vetten.  

 

Nr. 102 FOLIO:          31v                  DATUM:                 5 december 1554   

 

Ulrick Jansz getuigt dat hij binnenshuis aan het werk was; dat zijn baas mr Thys van Oldenzael er ook 

stond en bezig was. Johan Wolffsz kwam voor het raam en vroeg aan mr Thys waarom hij gisteren de 
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deur sloot, dat doe je n.l. alleen voor dieven en schelmen. Toen vroeg hij aan mr Thys of jfr Thys, zijn 

moeder, ook ’s avonds de deur liet sluiten of dat ze een touwtje door de deur deed.  

Jan Wolffsz zei weer dat ze elkaar wel zouden leren, dus dat hij naar naar buiten moest komen. Thys 

wilde met zijn hellebaard naar buiten gaan maar werd tegengehouden. Jan Wolffsz had aldoor zijn 

mes in de hand.  

 

Nr. 103 FOLIO:           31v                  DATUM:                 7 december 1554     

 

Willem van Venloe getuigt over het gevecht dat onlangs plaats vond in de Nieuwstraat. Hij meldt dat 

hij onlangs een gerucht hoorde op straat en is gaan kijken. In de Nieuwstraat ongeveer bij St. 

Geertruiden zag hij dat Pilgrom van Ingen en Goesfridus, zijn broer, Andries, die gedronken had, bij de 

arm hielden; Andries riep dat hij vermoord werd maar getuige heeft niet gezien dat hij verwond werd, 

dat iemand zijn mes had getrokken of dat hij geslagen werd. Het was duidelijk dat hij dronken was; 

toen het nacht was kwam hij bij getuige thuis die een bed voor hem heeft geregeld.  

Winolt Slotenmaker getuigt dat hij onlangs, toen hij thuis aan het werk was, hoorde roepen “moord, 

moord” en hij hoorde van de buren dat het een van de kinderen van mr Godtschalck was, maar zij 

wisten niet welke. Meer weet getuige niet, want hij deed de deur weer dicht en ging verder met zijn 

werk.  

 

Nr. 104 FOLIO:           32                    DATUM:                 11 december 1554    

 

Bernt van Detten getuigt dat hij kort geleden om middernacht gehoord heeft dat er geklopt werd op 

een deur, maar hij wist niet wie het was of op welke deur. ’s Morgens hoorde hij zeggen dat het bij 

Tryne Bolhoerne was, meer weet hij niet. 

Andries Dirxen getuigt dat hij niet gehoord heeft dat er geklopt werd, maar hij heeft horen zeggen dat 

het om Tryne Bolhoerne ging. Hoewel hij vlak bij Tryne woont, heeft hij evenmin andere geruchten 

gehoord. 

Bernt van Coesfelt getuigt zoals Bernt van Detten, hij lag ’s nachts ook in bed en heeft niets gehoord. 

Hij heeft evenmin andere geruchten gehoord, hoewel hij een naaste buurman is.  

Alyt Berents getuigt dat zij op de aangegeven tijd wel gehoord heeft dat Jan Pape op de deur van 

Tryne klopte om binnengelaten te worden; maar zij heeft niet gehoord dat hij een nog meer misbaar 

maakte, hoewel zij tegenover Tryne woont.  

 

Nr. 105 FOLIO:           32v                  DATUM:                  12 december 1554 

 

Alyt Ravens getuigt dat zij kort geleden heeft gehoord, toen ze bij Tryne Bolhoerne was, dat Jan Pape 

aan de deur klopte, maar vriendelijk werd weggestuurd. Hij wilde toen de wachters gaan halen en is 

om 12 uur teruggekomen, maar zij heeft hem niet binnen willen laten, omdat ze aan zijn spraak 

hoorde dat hij dronken was; hij had ook gezelschap bij zich en zij wist niet wie het was. Daarna 

hebben ze veel lawaai gemaakt voor haar deur en wilden bier hebben. Getuige is daarvan wakker 

geworden. Tryne liet ze niet binnen en het lawaai leek op het gooien van stenen.  

 

Nr. 106 FOLIO:              33                DATUM:                  12 december 1554 

 

Leffer Sticker getuigt dat hij heden om twee uur ’s middags van St. Brigitten kwam en  

Gerdt Koopszen en Gerdt Haernasmaker, de stadsdienaar, zag staan bij de Toren van de St. 

Nicolaaskerk, die tegen elkaar tekeer gingen, maar getuige kon niet verstaan wat ze zeiden. Toen hij 

dichterbij was, riep Haernasmaker hem aan en wilde hem tot getuige nemen, dat hij hier vrij mocht 

rondlopen, dat het niet verboden was. Getuige heeft Haernasmaker meegenomen naar de Oudestraat 

en Gerdt Koepszen ging via de kerk naar de deur van Claes Ygerman; zij zagen dat Gerdt Koepszen 

hem op korte afstand volgde en aan Haernasmaker vroeg wat hij van hem wilde. Getuige vroeg 
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enkele malen aan Gerdt of hij de vrede wilde bewaren en de dienaar wilde laten gaan om zijn 

boodschap te doen, maar Gerdt, die dronken was, ging hier niet op in. Haernasmaker kon zijn werk 

niet doen, gooide zijn mantel op de grond, trok een “opsteker” en stak naar Koepszen. Toen getuige 

er tussenin wilde gaan staan en Koepszen verzocht om te kalmeren, haalde hij een mes uit zijn 

schede. Getuige is naar huis gegaan en Haernasmaker ook. Getuige heeft niet gezien dat er iemand 

gewond was. 

Godert Boemer van Coesfelt getuigt dat hij aan het werk was voor zijn deur en hoorde dat Gerdt 

Koopszen en Haerenmaker ruzie met elkaar hadden voor het huis van Leffer Sticker en dat 

Haerenmaker tegen Koopszen iets onaangenaams zei, maar hij kon het antwoord van Gerdt niet 

verstaan. Ze gingen op elkaar af en getuige riep “vrede, vrede”; Haerenmaker liet zijn mantel vallen en 

stak met een opsteker naar Gerdt. Getuige heeft niet gezien dat Koopszen een mes trok, hij hoorde 

wel dat Haerenmaker smeekte hem met rust te laten.  

 

Nr. 107 FOLIO:             34                  DATUM:                   12 december 1554 

 

Gerdt Haernasmaker, dienaar van de stad Kampen, doet zijn gicht en meldt dat hij op bevel van de 

burgemeesters deze middag omstreeks twee uur de zes leden van de Raad voor morgen tegen 8 uur 

is gaan ontbieden; toen hij bij het St. Nicolaas kerkhof kwam achter bij de deur van de toren, liep 

Gerdt Koepszen voor hem uit; hij keek om en kwam naar hem toe en vroeg waarom hij op hem lette. 

Getuige ontkende dit en wilde verder gaan met zijn boodschap. Intussen kwam Leffer Sticker van de 

kant van St. Brigitte en getuige riep hem. Hij wilde hem als getuige hebben omdat Gerdt hem de weg 

belemmerde zodat hij zijn boodschap niet kon rondbrengen. Koepszen ging de kerk in en Leffer nam 

getuige mee naar de Oudestraat; toen ze voor de deur van Claes Ygerman waren gekomen, bleek 

Koepszen hem gevolgd te zijn en vroeg weer waarom hij op hem lette. Ondanks de verzoeken van 

Leffer en Haernasmaker om getuige zijn werk te laten doen, werden er beledigende opmerkingen over 

zijn moeder gemaakt, Haernasmaker werd tegen de borst gestoten en met een opsteker belaagd. 

Haerenmaker is daarna bij Leffer naar binnen gegaan om een stok te zoeken, maar men heeft hem  

belet weer naar buiten te gaan. Toen de dienstmaagd van bovenaf zag dat Koepszen weg was, mocht 

getuige weer naar buiten gaan.  

 

Nr. 108 FOLIO:              34v               DATUM:                     13 december 1554 

 

Albert Bitter, roededrager van de stad Kampen, getuigt met zijn gicht dat hij gisterenmiddag op bevel 

van de burgemeesters naar Berndt Koepszen is gegaan om hem te verzoeken vandaag om 8 uur voor 

het gerecht te verschijnen. Toen hij dat had gedaan, antwoordde Berndt dat hij dat niet van plan was. 

Hij wilde dan eerst gedagvaard worden. Toen is Albert weggegaan.  

 

Nr. 109 FOLIO:             35                  DATUM:                      13 december 1554 

 

Alyt Jansz getuigt dat zij op OLV-dag ’s avonds uit haar huis ging om ongeveer 9 uur en naast haar 

broer stond en dat schipper Tyman van den Hardenberch langs kwam met een klein meisje dat een 

lantaarn vasthield en haar had gegroet; toen ze dichterbij kwam, vroeg zij het meisje waarom ze 

groette, zij meende dat het voor haar broer was. Het meisje liep door en gaf geen antwoord. 

  

Nr. 110 FOLIO:            35                   DATUM:                  13 december 1554 

 

Mr Henrick van Vyenden, secretaris, getuigt dat hij bij Thys Borchgeresz heeft gehoord dat Thys, de 

zoon van Jan van Oldenzael, een hellebaard in de hand had en tegen Jan de Wolff iets beledigends 

zei; Thys werd door de buren vast gehouden en toen Johan dit zag, tilde hij zijn mantel op en trok zijn 

mes, evenals zijn dienaar. Johan die Wolff zei tegen Thys en wenkte hem met de vinger: “nu zal ik je 

leren, schelm.” 
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Getuige vroeg aan de vrouw van Hermen Borchgeresz, die in haar venster lag, wat er aan de hand 

was, ze zei dat Jan Wolffsz eiste dat Thys het huis uitging.  

 

Nr. 111 FOLIO:           35v                  DATUM:                   14 december 1554 

 

Herman Geertszen getuigt dat hij met Berendt Schroer, Herman van Ummen, Helmich Schomaker en 

een knecht die Frans heette, op OLV-dag ’s avonds omstreeks 9 uur uit het huis van Luitgen Schhroer 

kwam; zij kwamen Tyman van Hardenberch tegen, die dronken was en ze zeiden hem gedag. Hij 

vroeg waarom ‘deze honden’ op straat liepen met messen; zij antwoordden dat het hun eigen messen 

waren. Tyman zei dat hij hen zou verjagen als hij een geweer bij zich had. Daarna vloog hij Herman 

van Ummen aan en pakte zijn degen af. Herman trad terug en Tyman wilde naar huis gaan om te 

slapen, omdat hij dronken was. Toen rukte Herman de degen uit de schede en hield hem Tyman voor 

zijn ogen zonder te steken. Tyman wilde zijn mes pakken maar hij had er geen bij zich. De vier gingen 

toen naar huis en weten niet hoe alles afliep.  

 

Nr. 112 FOLIO:         36                      DATUM:                  14 december 1554 

 

Evert Thyessen getuigt dat hij onlangs met Andries ten Indick zat te drinken bij Arendt van Urk, waar 

ook Pilgrom en zijn broer Godtzvrundt kwamen. Zij vroegen hem mee naar hun huis te gaan, waar hij 

eigenlijk geen zin in had, maar Godtsvrundt pakte hem bij de arm en nam hem mee naar huis.  

 

Nr. 113 FOLIO:          36                     DATUM:                   8 januari 1555   

 

Henrick Claessen getuigt dat hij afgelopen St. Thomasdag zat te drinken in de Eenhoorn, waar 

ettelijke mensen uit Brunnepe ruzie met elkaar kregen, kannen naar elkaar gooiden en elkaar met hun 

vuisten te lijf gingen; het waren Reiner Wychertszen en Cloister Berentsz. Getuige samen met Berendt 

Sticker, Herman Roloffsen, Jacob Lambertszen en anderen hebben hen uit elkaar gehaald. Zij hebben 

niet gezien dat er iemand gewond was.  

 

Nr. 114 FOLIO:          36                     DATUM:                    8 januari 1555  

 

Jan Speldemaker getuigt dat Joachim van Zwolle afgelopen St. Stevensdag bij hem te gast was en 

toen zij hem op zijn gedrag aanspraken en hem goede raad gaven, is de jongen kwaad geworden en 

wilde de anderen te lijf gaan met een klein steekwapen, dat getuige van hem afpakte. Hij werd daarbij 

wel in de arm gestoken zodat het bloedde.  

 

Nr. 115 FOLIO:          36v                   DATUM:                   8 februari 1555 

 

Sweertgen van den Elborch getuigt dat hij wat betreft de vrouw van Herman Kramer van geen vogels 

af weet dan dat ze in Deventer verkocht zullen zijn.   

Jan Gerritszen uit de Hagen weet er niets van af, Peter Corvemaker, Vrome Jan, Albert Bertoltszen en 

Tryne Laurens, eveneens gedaagd, weten van de zaken niets af.  

 

Nr. 116 FOLIO:          36v                   DATUM:                    8 februari 1555 

 

Schipper Engbert van Hardenberch getuigt dat hij in de herfst gezien heeft dat Herman Kremer met 

veel vogels in Deventer op de markt stond om ze te verkopen, hij weet niet zeker hoeveel vogels het 

waren. Herman zei hem dat ze in de hutten gevangen waren en getuige antwoordde dat hij dat wel 

wist. Hij heeft ook gezien dat op nieuwjaarsdag de vrouw van Herman in Deventer met vogels op de 

markt stond, maar het juiste aantal weet hij niet. Zijn zwager Gerrith Hellnick is eergisteren bij hem 
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gekomen en heeft hem gezegd dat de vrouw van Herman Kremer weer in Deventer op de markt stond  

met vogels.  

De bootsmeester van Peter Ysbrant is hiervan ook op de hoogte.  

 

Nr. 117 FOLIO:            37                  DATUM:                   11 februari 1555 

 

Peter Sibrantsz getuigt dat hij in de herfst gezien heeft dat Herman Kremer, zijn vrouw en enige 

anderen die bij hen in de schuit waren, veel lege manden bij zich hadden; wat er in gezeten heeft, 

weet hij niet.  

 

Nr. 118 FOLIO:             37                  DATUM:                  5 maart 1555 

 

Elsgen, waardin in de Groennouw getuigt dat onlangs diverse inwoners van Kamperveen bij haar 

kwamen drinken, waaronder Hugo Oisterzee, zijn broer en zijn zwager van wie zij de naam niet kent 

en nog twee anderen, de neven van Styne Brouwer en zij kregen ruzie, gingen elkaar te lijf, een had 

een opsteker in de hand, maar getuige heeft niet gezien dat ze elkaar verwondden of met kannen 

gooiden; één bediende bloedde, maar zij weet niet hoe dat gekomen is.  

 

Nr. 119 FOLIO:            37v                 DATUM:                   13 maart 1555  

 

Jacop Seyne, door de stad gedaagd, getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Arent van 

Bierwagenszoon Gerryt de Drager op de Welle buiten de Vispoort met zijn vuist tegen het hoofd sloeg 

zodat Gerryt op de grond viel.  

 

Nr. 120 FOLIO:            37v                 DATUM:                     15 juli 1555 

 

Dirck Pannebacker getuigt dat hij gisterenmorgen in de Boedelstoren is geweest waar hij heeft gezien 

dat de moeder van Jan Papen weer was teruggekomen en tegen het meisje zei dat ze haar zoon naar 

huis moest laten gaan, naar zijn vrouw en kinderen en hem voor het geld dat hij met haar verteerd had 

bier en brood laten kopen; hij zei het op zo’n manier dat het meisje een stok pakte en de moeder bont 

en blauw sloeg. Jan zelf was er niet bij. 

Oethe Epes getuigt zoals Dirck Pannebacker en voegt eraan toe dat hij gezien heeft dat het meisje de 

moeder van Jan Papen twee maal met de stok heeft geslagen, op haar arm en op haar hoofd; hij is er 

persoonlijk bij aanwezig geweest.  

 

Nr. 121 FOLIO:             38                  DATUM:                   30 juli 1555 

 

Bernt Mell getuigt dat hij gisterenavond tussen 8 en 9 uur gezien heeft dat Andries ten Indick voor de 

deur van zijn broer Godsvrunt kwam en klopte met de hamer die aan de deur zit; meer heeft hij niet 

gezien.  

 

Nr. 122 FOLIO:             38                  DATUM:                   26 augustus 1555 

 

Henrick Momme getuigt dat hij onlangs bij Aertgen van Urck zat, waar ook waren Egbert Kroeser, 

Claes Wacherlinck, Cornelys de Friese en Pilgrom van Hardensteyn. Hij heeft daar gehoord dat Claes 

Wacherlinck en Pilgrom woorden kregen met de anderen, zodat Claes met beiden handen Pilgrom op 

de kin sloeg, niet anders wetende dan dat Claes Pilgrom raakte. Het gebeurde bij daglicht. 

 

Nr. 123 FOLIO:             38                  DATUM:                    27 augustus 1555 
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Lodewich Voerne getuigt dat hij onlangs gezien heeft, ’s avonds rond 9 uur, dat mr Godtschalck ten 

Indick Anthonis van Doirnick tegen kwam bij het huis van Claes van Olst. Doirnick vroeg waarom hij 

dat deed, waarop mr Godtschalck zei dat hij het zelf deed. Toen sloeg Doirnick met zijn vuist mr 

Godtschalck zodat deze op de grond viel; of het raak was, weet mr Godtschalck zelf het beste.  

Jan to Bocop was er ook bij aanwezig.  

 

Nr. 124 FOLIO:             38v                DATUM:                   30 augustus 1555 

 

Egbert Backer getuigt over een stier die Baltzar Pilgrom had laten slachten, dat hij heden acht dagen 

geleden gezien heeft dat er een stier stond achter het vleeshuis en dat die door Baltzar Pilgrom 

weggeleid werd. Baltzar vroeg getuige of hij de marktmeester had gezien, waarop getuige ontkennend 

antwoordde en zei dat hij zonder de marktmeester niet mocht slachten. Baltzar antwoordde dat de 

stier gezond was en nam hem mee om te slachten.  

 

Nr. 125 FOLIO:            39                   DATUM:                   6 september 1555 

 

Berendt van Brinckhorst getuigt dat hij onlangs gezien en gehoord heeft op de brug dat Nolle Nollensz 

en Henrick Romelts tegen elkaar tekeer waren gegaan over een bepaalde schuld die Henrick aan 

Nolle had. Henrick zei tegen hem dat hij de schuld wel wilde betalen en dat hij hem daarvoor niet meer 

zou uitschelden. Er werd over en weer gepraat e.d. en getuige heeft niet gezien dat ze elkaar 

geslagen hebben, want hij is gaan wandelen aan de overkant van de IJssel. Er was veel volk op de 

brug, maar hij weet geen namen te noemen; hij heeft evenmin gezien dat Nolle door Romelt geslagen 

is.  

 

  Nr. 126 FOLIO            39v                 DATUM:                    13 september 1555 

 

Henrick Jacobzen getuigt dat hij onlangs, zittend op de brug, heeft gezien dat Henrick Romelssen met 

een opsteker in de han d bij Nollen Schroer kwam en tegen hem tekeer ging en dat Nollen met een 

‘puls’ in zijn hand tegen de omstanders zei dat hij zich moest verweren en hen tot getuige nam. Hij 

wilde Romelt van zijn lijf houden, er ontstond een handgemeen. Nollen week achteruit en Henrick ging 

er met de opsteker achteraan; Nollen viel op de grond en had een gat in zijn hoofd. Romelt haalde het 

stuk hout uit zijn hand en sloeg hem ermee. Er waren meer getuigen, maar getuige weet niet meer wie 

het waren.  

 

Nr. 127 FOLIO:            40                   DATUM:                  19 september 1555    

 

Johan Albertsz, kistensitter, getuigt dat hij op de avond voor Maria Geboorte in de Wijnkelder heeft 

gezien dat Matthys Henrixsz Claes Kruse met een kleine stok boven het oog sloeg; hij wist niet wat er 

aan de hand was, maar zij hadden beiden zitten spelen en Claes Kruse had een kan aan de rand van 

de tafel gezet, maar of dat was om hem te vullen met wijn of dat hij ermee naar Matthys heeft gegooid, 

dat weet getuige niet. Dat Matthys hem sloeg, gebeurde buiten de gelagkamer.  

 

Nr. 128 FOLIO:           40                    DATUM:                  19 september 1555 

 

Jan to Boecop getuigt dat hij een tijd geleden met Anthonis van Doernick en Lodewich Voerne ’s 

avonds tussen negen en tien uur van het huis van Jan Theussen kwam en toen ze bij het huis van 

Doernix in de Nieuwstraat waren, kwam mr Godtschalck ten Indick met zijn knecht, die de lantaarn 

droeg, hen tegemoet; getuige liet hen passeren, maar mr Godtschalck liep Anthonis van Doernick 

omver zodat deze bijna viel. Het is niet duidelijk of mr Godtschalck dit met opzet deed of niet. Anthonis 

stond op en sloeg mr Godtschalck tegen de grond met zijn vuist. Getuige heeft geholpen hem weer op 

te beuren en daarna ging ieder zijns weegs. 
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Nr. 129 FOLIO:          40v                    DATUM:                 20 september 1555 

 

Gerdt van Delden doet zijn gicht en meldt dat hij in opdracht van de burgemeester een tijd geleden 

een boodschap deed bij Gerdt Coepszen om hem te zeggen dat hij bij de burgemeester moest 

komen. Gerdt antwoordde toen dat hij niet onder de jurisdictie van de stad viel en dat hij de 

burgemeester niet ter wille was. 

Albert Bitter doet zijn gicht en meldt dat hij deze ochtend namens de burgemeesters mr Caspar 

Scepeler en Hermen Kruse een boodschap gedaan heeft bij Gerdt Coepszen, hem heeft aangezegd 

dat de burgemeesters hem spreken wilden. Gerdt antwoordde daarop dat hij niet onder de jurisdictie 

van de stad viel.  

 

Nr. 130 FOLIO:             41                  DATUM:                   23 september 1555 

 

Jan Vene getuigt dat hij gezien heeft dat Tymen Janssen Lubbert Martensz bij Theus Baers thuis met 

een kan op het hoofd sloeg, twee of drie maal, zodat volgens hem er rood zweet uitkwam. Het 

gebeurde bij daglicht. 

Jasper ter Laer getuigt zoals Jan Vene. Hij weet niet of Lubbert bloedde door de klap met de kan.  

 

Nr. 131 FOLIO:           41                     DATUM:                  8 oktober 1555   

 

Herman Berentsz meldt dat hij op de avond voor St. Michael gezien heeft dat Winolt Korvemaecker 

twee wilgen heeft meegenomen van Seveningen, waar hij gewerkt had, zodat de dijkmeester zei dat 

Winolt wel veel mee naar huis nam. Hij beval hem de wilgen naar de Stadstoren te brengen; Winolt 

deed dit met behulp van de knecht van de dijkmeester. De dag erna, op St. Michael, kwam Winolt bij 

Willem van Wou en zei, wat getuige hoorde, dat hij de twijgen moest tellen die hij op zijn schouder 

droeg. Willem zei dat hij mocht houden wat hij kon dragen en dat de rest voor een ander was. Winolt 

werd kwaad en ging tegen hem tekeer en het leek alsof hij hem wilde aanvallen. Toen Willem zijn 

geweer in de hand nam, is Winolt het poortje uitgegaan, haalde een bootshaak en daagde Willem uit 

naar buiten te komen. Omdat Willem hem achterna wilde gaan, vroeg getuige of het hout nu de 

oorzaak van de ruzie was. Willem is teruggetreden en liet Winolt staan. 

 

Nr. 132 FOLIO:             41v                DATUM:                 12 oktober 1555 

 

Goert van Rede getuigt dat hij gezien heeft dat mr Engbert Vrije de vrouw van Lambert Kannegieter 

naliep in het huis van Hillegen Vrancken, dat de vrouw van Lambert op de grond lag, maar hij weet 

niet hoe dat gekomen is. Hij heeft evenmin gezien dat Engbert haar heeft geslagen, maar de zuster 

van Engbert, Anna, is naar haar toe gegaan en heeft haar bij het hoofd gepakt. Of zij haar geslagen 

heeft, dat heeft hij niet kunnen zien.  

Mechtelt Henricks getuigt dat zij gehoord en gezien heeft dat Engbert de vrouw van Lambert achterna 

liep in het huis van de ‘vrouwe’ van getuige; zij kregen woorden met elkaar, Engbert greep haar van 

achteren vast en gooide haar op de grond en sloeg haar met zijn vuisten. Toen kwamen beide zusters 

en sloegen haar ook. Getuige vroeg waarom ze dat deden en zij antwoordden dat als ze dat niet 

zouden doen, hun broer geen vrede kon hebben.  

 

Nr. 133 FOLIO:            42                   DATUM:                   21 oktober 1555   

 

Rode Jacob, Dribbelt Janssen, Hermen Claessen, Berendt Aertszen, Jan, de dienaar van het convent 

te Brunnepe en Derck Roloffszen, gedaagd door de dijkmeesters, getuigen dat Arendt Pos niet heeft 

willen toestaan dat zij met hun wagens in de hooitijd mochten rijden via het hek dat bij zijn huis staat 

tegenover de Zwartendijk. Als zij met het hooi erdoor zouden gaan, omdat het i.v.m. de gevallen regen 
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anders niet mogelijk was, dan moesten zij hem daarvoor iets geven, geld of diensten. Het convent van 

Brunnepe en op den Oort hebben een overeenkomst moeten sluiten, voordat zij door het hek mochten 

rijden. Rode Jacob heeft hem een schilling beloofd, maar nog niet betaald, Dribbelt heeft hem beloofd 

een dag of twee te helpen met zijn paard en heeft zijn vrouw voor één voer een gosseler moeten 

geven. Hermen Claessen heeft hem toegezegd te doen zoals de anderen en Berendt Aertzen heeft 

hem beloofd weer te willen helpen bij het onderhoud van de dijk, of hij zou een hoornsgulden geven 

omdat Arendt niet tevreden was, maar dat werd een halve daalder, die nog niet betaald is. 

Het klooster van Brunnepe heeft moeten beloven dat zij de hele zomer een paard zouden leveren, wat 

ook gebeurd is en het klooster op den Oort eveneens een paard.  

 

Nr. 134 FOLIO:               42v              DATUM:                    24 oktober 1555 

 

Winolt Schemijnck en schipper Peter Vriese getuigen dat zij deze week gezien hebben dat Jan van 

Grafhorst zoon zelf met een schuit aan kwam drijven via de brug van boven af aan en toen zij bij de 

viskorven van de wedeme kwamen, hebben zij hun netten uitgegooid om esseling te vangen. Dronten 

Dirck is hen achterna gevaren en bij hen aan boord gegaan, sloeg met een riem of stok in de schuit 

zodat zij erg schreeuwden; getuigen weten niet of er iemand geraakt was. Toen Jan van Grafhorst dat 

zag, heeft hij zijn mantel in bewaring gegeven aan Peter en is naar zijn zoon gelopen. Onderweg nam 

hij een knuppel in de hand waarmee hij ging slaan. De vissers kwamen Dronten Dirck te hulp; 

getuigen hebben niet kunnen zien of iemand geraakt was, want zij waren op de brug blijven staan.  

 

Nr. 135 FOLIO:               43                DATUM:                  4 november 1555 

 

Johan van Halteren getuigt dat hij afgelopen zaterdag acht dagen geleden met Anthonys van Doernick 

en Henrick Hudde wandelde op de brug en dat Doernick naar de kraan liep. Andries, de zoon van mr 

Godtschalck ten Indick, kwam hen tegemoet, verliet zijn gezelschap en ging voor hen beiden staan en 

liep Doernick zonder enige aanleiding omver. 

Henrick Hudde legt dezelfde getuigenis af.  

Nr. 136 FOLIO:              43                DATUM:                   9 december 1555  

 

Mr Goeszen Janszen, stadstimmerman, getuigt dat hij onlangs op een avond in zijn venster[bank] lag 

en gezien heeft dat Lubbert Martensz kwam om de Hagenpoort te sluiten; hij heeft ook gezien dat 

Albert Wonder ongeveer bij het huis van Gysbert Schomaker stond met een opsteker in de hand. 

Getuige heeft gehoord dat hij Lubbert nariep en uitschold voor schelm, dief en booswicht. Hij werd 

door verschillende mensen tegengehouden en Lubbert ging de poort sluiten; meer weet getuige niet.  

 

Nr. 137 FOLIO:              43v              DATUM:                   9 december 1555 

 

Gysbert Janszen, bakker, getuigt zoals hier boven, dat hij onlangs ’s avonds gehoord heeft dat Albert 

Wonder en Lubbert Martenszn ruzie hadden, maar hij wist niet wat ze zeiden. Hij heeft ook gezien dat 

Lubbert een mes had getrokken en getuige heeft geholpen hen uit elkaar te halen; meer heeft hij niet 

gezien.  

 

Nr. 138 FOLIO:              43v               DATUM:                   10 december 1555  

 

Claes Lentinck getuigt dat hij een tijd geleden toen men de visserij gebieden vaststelde, in de 

Wijnkelder zat, waar hij gezien heeft dat Henrick Kremer om wijn vroeg; toen de bediende kwam om 

de kan te halen, vroeg Henrick waarom het zo lang duurde voor hij kwam en schoof de kan zo door 

dat deze bij de jongen tegen het hoofd kwam en hem verwondde.  

 

Nr. 139 FOLIO:              44                 DATUM:                    29 januari 1556 
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Arendt van Holtzende, tollenaar van de stad Kampen, getuigt dat verleden jaar op 20 september een 

schipper uit Zwolle, Coep genaamd, zijn zoon, Claes van Holtzende, 17 vaatjes boter had 

overgedragen die naar Deventer gebracht moesten worden en toebehoorden aan Ewolt in het Witte 

Peerdt. Zijn zoon Claes vroeg of hij dat zeker wist en de schipper liet hem daarom een briefje zien, 

waarin stond dat de schipper 17 vaatjes boter had, waarvoor hij per vaatje 5 stuiver Brabants zou 

betalen en de boter naar Deventer brengen naar de Welle zonder verdere onkosten; tol e.d. zou  

betaald worden. De brief was ondertekend door Herman Neleman en Willem de wagenmeester. 

De schipper is dus naar Deventer gevaren en de zoon van getuige heeft hem laten beloven dat hij uit 

Deventer zou berichten of de boter bij Ewolt terecht kwam, anders zou hij tol moeten betalen.  

Daarna op 28 september heeft de schipper Lambert Stuerman als borg aangesteld in aanwezigheid 

van Peter van Elven, toenmalig burgemeester en Herman Kruse.  

Toen de schipper terug was uit Deventer, heeft hij de tollenaar geen bericht getoond noch betaald; hij 

heeft aangelegd bij de brug om daarna weer te vertrekken zonder tol te betalen, daarom werd de borg 

er bij gehaald. Op 12 december heeft Lambert zich voor de rechtbank gemeld en is hij van de 

borgtocht vrijgesteld; er werd gerechtelijk vastgesteld dat Coep een borg zou stellen totdat alles 

voldaan was en dat deze borg op diezelfde dag zijn eed zou afleggen. Op 14 december heeft de 

rechtbank dit gesuspendeerd tot de eerste gerechtsdag na Nieuwjaar. 

Op 23 januari 1556 is er besloten dat Arendt Reynerszen Coep zou ontbieden om op de volgende 

gerechtsdag te verschijnen. Dit gebeurde ook en de schipper, ondanks zijn eed, komt niet opdagen.  

Dat de schipper 7 stuiver Brabants voor de tol betaald heeft, klopt zoals het afgesproken was op 28 

september, nadat hij weer gemaand was om een borg aan te stellen. Hij was voor de boter 9 stuiver 

schuldig.  

 

Nr. 140 FOLIO:             44v                DATUM:                 29 januari 1556 

 

Jacob van Drienhusen getuigt dat hij op 28 september 1555 gezien heeft dat Coep met zijn schuit van 

boven af onder de brug door kwam. Toen getuige zag dat de schuit een Zwolse wimpel had, zei hij 

hem dat hij naar de tollenaar moest gaan, wat hij weigerde. Getuige is toen naar het Tolhuis gegaan 

om Claes dit te melden, zodat de schuit teruggehaald werd.  

 

Nr. 141 FOLIO:             45                 DATUM:                   29 januari 1556 

 

Claes van Holtzende, volgens zijn ouders 17 jaar oud, getuigt zoals zijn vader Arendt dat alles gegaan 

is zoals vermeld.  

 

Nr. 142 FOLIO:             45                 DATUM:                  30 januari 1556  

 

Berent Aertsz getuigt bij zijn eedsaflegging dat hij afgelopen dinsdag met Arent, die nu gevangen is, 

van de brug naar Koop Brouwers is gegaan. Hij heeft Arent zijn bekende spreuk horen zeggen, n.l. dat 

hij wilde gaan ‘musekoppen’ en toen ze bij het huis van Koop waren gekomen waar Arent een broute 

of twee bier zou nemen, zoals hij tegen getuige zei, heeft Koop hem een halve broute getapt; Arent 

vertelde o.a. dat Lange Dirck bij Theus Baars kwam en zo lelijk deed dat hij hem graag een kan bier 

naar het hoofd zou hebben gegooid. hij zweeg verder en getuige is hierna naar huis gegaan en weet 

niets van de verwonding af.  

 

Nr. 143 FOLIO:           45v                  DATUM:                 30 januari 1556   

 

Jan Claesz getuigt dat hij afgelopen dinsdagmiddag gegil of geroep hoorde en daarom zijn huis 

uitgegaan is. Toen hij in de steeg kwam voor het huis van Dirck Brouwer, zag hij Dirck voor zijn deur 

staan, vastgehouden door zijn vrouw omdat hij naar Arent wilde gaan, die nu gevangen is, want hij 
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had hem verwond. Toen hij doorging met Arent heeft hij hem gestraft en zei o.a. dat hij zich aanstelde, 

waar Arent nogal kwaad om werd en niet reageerde. Getuige durfde niet langer bij hem te blijven.  

 

Nr. 144 FOLIO:           45v                  DATUM:                 3 februari 1556 

 

Derick Dronter getuigt dat hij onlangs zat te drinken bij Luytken Schroer met Claes Hermenszen, 

koopman Arendt, Lubbert Draeck en Berendt Draeck en nog enkele andere mensen; er was ook een 

man uit Harderwijk die veertig manden met gezouten schelvis te koop had, die Derick en de anderen 

van het gezelschap gekocht zouden hebben, als niet koopman Arendt alles alleen kocht. De partij vis 

is ‘s anderendaags door Lubbert Draeck en Claes Hermenszen naar Deventer gevaren, zonder iets 

aan de anderen te willen overdoen. Getuige weet niet of zij de vis van Arendt gekocht hadden of dat 

ze alleen van de vracht profiteerden.   

 

Nr. 145 FOLIO:           46                    DATUM:                 3 februari 1556 

 

Pauwel Berentsz en Ave Jacobs getuigen bij hun eedsaflegging zoals Derick hierboven, omdat ze 

erbij zijn geweest en ook graag iets van de vis hadden willen kopen om wat geld te verdienen, wat niet  

mogelijk was omdat Arendt alles alleen kocht. De vis werd ’s anderendaags naar Deventer gebracht 

en zij weten niet of Lubbert Draeck en Claes Hermenszen de vis van Arendt gekocht hadden of dat ze 

alleen maar hun vracht verdienden.  

Getuigen hebben dit gezworen voor mr Godtschalck ten Indick en Willem van den Scheren; Pauwel 

Berentsz voor Willem van den Scheren en Claes Kruse. 

 

Nr. 146 FOLIO:              46                 DATUM:                    24 februari 1556 

 

Jan Clunder getuigt bij zijn eedsaflegging dat hij met Frans Willemszen, die bij hem inwoont, 

afgelopen week gezien heeft dat een meisje, Alyt genoemd die eertijds bij jfr Paul Dageraet woonde, 

’s avonds bij hem kwam en vroeg of zij ’s nachts bij hem mocht blijven slapen om haar eer te 

beschermen. Daarna is Swane Buse met haar dochter gekomen en zij vroegen het meisje waarom ze 

weggelopen was; uiteindelijk kregen ze haar het huis uit. Getuige vroeg Swane of zij de eer van het  

meisje wilde beschermen, waarop Swane antwoordde dat zij dat al twee nachten had gedaan en het 

nog een derde nacht ook wilde doen. Het meisje is huilend met hen mee gegaan en getuige heeft 

gehoord dat het meisje in het huis van Swane geslagen werd, maar weet niet waarom. De dochter des 

huizes zei dat ze niet geslagen mocht worden, omdat het meisje zich wel aan haar woord zou houden. 

Swane bracht het meisje naar bed en vroeg haar waarom ze huilde, het was toch wat ze wilde en ze 

had er ook nog geld voor gekregen. Het meisje zei dat ze de stuiver niet had ontvangen. Toen het 

meisje binnen was en op haar bed zat te huilen, zag getuige door een smalle plank, omdat hij achter 

Swane woont, die veel meer in het bordeel woonde zoals gezegd was.  

Alyt Buse zei dat ze moest zwijgen omdat anders Jan en Frans het zouden horen en haar te schande 

zouden maken. Getuige heeft het meisjes absoluut niet over geweld horen klagen of over andere 

zaken die tegen haar wil gebeurden; geld had ze niet ontvangen. Ze is toch die nacht in het huis 

gebleven en de mensen in het huis waren trouwe landsknechten.  

Frans Willemszen getuigt zoals Jan hierboven; hij is verhoord geworden omdat hij bij Jan was en alles 

gehoord en gezien heeft; meer niet.  

 

Nr. 147 FOLIO:              47                 DATUM:                   27 februari 1556 

 

Werner Janssensz, ongeveer 80 jaar oud, getuigt dat hij zich herinnert dat 25 jaar geleden in de 

Hagen altijd tussen Henrick Willemsz en Jasper van Wou een algemene steeg geweest is die door 

iedereen gebruikt werd evenals door de schuitenmaker die daar zijn schuiten te water liet; er hing altijd 
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een hek om de koeien uit de tuinen te drijven, dat door niemand werd gesloten. Getuige woonde toen 

in de Hagen.  

Jan Rotgersz, ongeveer 60 jaar oud, getuigt dat hij zich herinnert uit de tijd dat Genemuiden Gelders 

was, dat de steeg voor algemeen gebruik was, hij heeft wel 30 jaar in de Hagen gewoond. De hekken 

die er door hem speciaal voor waren gemaakt, werden alleen gebruikt om de koeien weg te jagen.  

Ida Stuvers, ongeveer 60 jaar oud, getuigt dat zij wel 30 jaar in de Hagen heeft gewoond in het huis 

dat nu door Henrick Willemsz is gekocht en dat het erf toen altijd van haar is geweest maar niet de 

stegen, die heeft ze nooit gekocht of verkocht. Ze zijn altijd door iedereen gebruikt en de hekken zijn 

daar gemaakt uit voorzorg en anders niet.  

 

Nr. 148 FOLIO:            47v                 DATUM:                   4 maart 1556 

 

Jan Tynissen en Jacob Tynissen, broers, getuigen, elk voor zich, dat Jacob Lambertszen een dezer 

dagen met een schuit bij hun schip kwam voor de loodsen aan boord; hij beurde geld van 4 of 5 

mensen en er waren ook mensen van wie hij niets kreeg. Getuigen weten niet om hoeveel geld het 

ging.  

 

Nr. 149 FOLIO:               47v              DATUM:                6 maart 1556 

 

Thymen Claeszen getuigt dat hij er ook bij geweest is in het Tolhuis en Koup Voorman heeft horen 

zeggen dat hij gezien had dat er 19 of 20 zalmen overgedragen waren, maar hij weet niet van wie.  

 

Nr. 150 FOLIO:               47v              DATUM:                6 maart 1556 

 

Gerdt van Ens getuigt dat hij Koup Voerman heeft horen zeggen dat hij een nacht in Grafhorst 

geslapen heeft waar een vrouw uit Groningen ook in de herberg was. Ze zei ’s morgens tegen de 

schipper dat hij moest opschieten omdat de lucht helder was, waarop de schipper, volgens hemzelf, 

antwoordde dat de lucht nog niet helder genoeg was. Welke zaken Koup vervoerde is getuige niet 

bekend, over zalmen heeft hij hem niet horen spreken.  

 

  Nr. 151 FOLIO:             48                  DATUM:                   16 maart 1556  

 

Matthys Henricxen getuigt inzake het gevecht tussen Godtsfrundt ten Indick en Pilgrom van 

Hardenstein. Hij meldt wat hij gezien en gehoord heeft, n.l. dat hij in de koelruimte geweest is en het 

gevecht en de woordenwisseling niet gezien noch gehoord heeft.  

 

Nr. 152 FOLIO:             48                  DATUM:                    17 maart 1556 

 

Seger Jansszn getuigt dat hij goed weet dat Jan Somer en Arendt Somerdijcker altijd als er turf op de 

Welle komt er onmiddellijk bij zijn en de turf laten wegdragen in zakken, waarvoor de burger 4 stuiver 

Brabants moet betalen. Getuige en de gildebranders van St. Jacob laten de turf altijd een dag of twee, 

drie liggen, zodat de burger het kan krijgen voor 3½ stuiver; als ze de turf laten dragen door Jan en 

Arendt betalen ze dan 3 stuiver Brabants, waarna de gildebranders over gaan op 2½ stuiver de zak. 

Als Jan en Arendt de turf wat langer zouden laten liggen, zoals zij doen, dan betalen de burgers een 

halve stuiver minder per zak.  

Gouszen Statholder en Gerdt Aertsszen getuigen zoals Seger hierboven dat Jan en Arendt altijd direct 

bij de turf zijn en die in zakken laten doen voordat iemand van de burgers dat vraagt. Als zij de turf wat 

zouden laten liggen, dan zouden ze meer omzet maken.  

Nr. 153 FOLIO:                 48v            DATUM:                   22 maart 1556  
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Gerdt Jansszn getuigt dat hij Jan Somer wel gevraagd heeft naar de turf en hem heeft gewaarschuwd, 

omdat hij die altijd naar eigen believen laat wegdragen voordat de burgers erbij komen. Hij zou 

moeten wachten, voordat iemand hierdoor schade opliep. Jan weigerde en getuige antwoordde dat de 

gewone burger wel vond dat het zo was en dat hij maar niet in de ‘suckenkamer’ zou moeten komen 

waar hij eens gezeten had.    

Getuige weet niets af van voorkoop.  

 

Nr. 154 FOLIO:               48v              DATUM:                   22 maart 1556 

 

Gerdt Loywagen en Willem Janssen getuigen dat op 22 maart Jan Bruinszen in het Diep aan de grond 

is gelopen, waar Gerdt en andere loodsen hem hebben helpen loskomen. Daarna op 23 maart heeft 

diezelfde schipper het Diep weer willen oversteken, hoewel de loodsen hem hadden gewaarschuwd 

om het niet te doen vanwege de lage waterstand. Jan Bruinszen vroeg of ze hem wilden helpen over 

te steken; hij is weer aan de grond gelopen omdat hij een voet dieper stak dan hij gezegd had. Zij 

maakten hem direct weer vrij maar hij is daarna weer vastgelopen.   

Jacob van Drienhusen en Andries Kock getuigen dat zij vandaag gezien hebben dat Jan Bruinszen 

aan de grond was gelopen met zijn schip in het Diep; verder weten zij niets. 

 

Nr. 155 FOLIO:              49                 DATUM:                   14 april 1556   

 

Thoenis van Neerden getuigt dat hij onlangs in de Wijnkelder zat, waar Godtsvrund ten Indick een 

wijnkan naar Pilgrom van Hardenstein gooide maar hem niet raakte. Daarna sloegen zij elkaar met 

hun vuisten en naderhand heeft hij gezien in de koelruimte dat Pilgrom bloedde; hij heeft niet gezien 

hoe hij aan de verwonding kwam.  

Engbert Kroeser getuigt dat hij wel rumoer hoorde bij de personen in kwestie, maar hij heeft niet 

gezien dat zij iets naar elkaar gooiden of elkaar sloegen, omdat hij naar het toilet was gegaan. Daarna 

zat hij te praten met Jacob van Wilssem aan het einde van de tafel, zodat hij er niet op heeft gelet.  

 

Nr. 156 FOLIO:                49              DATUM:                     16 april 1556 

 

Mr Jacob Barbier getuigt dat hij Pilgrom van Hardenstein op een ochtend verbonden heeft en dat er al 

eerder een pleister op de wond had gezeten, hij weet niet hoe lang. Hij was gewond aan zijn hoofd tot 

op het bot, ongeveer drie vingers breed, hij weet evenmin hoe hij er aan gekomen is. Hij heeft hem 10 

of 11 dagen behandeld.  

  

Nr. 157 FOLIO:                49v             DATUM:                   26 april 1556 

 

Anna de waardin in de Eenhoorn getuigt dat Egbert to Boecop en Hans van Deventer deze namiddag 

bij haar waren, dat zij onenigheid kregen en dat Hans de kamer uitliep en zijn mes haalde, meer weet 

zij niet. Voor zover zij zich herinnert, trok Egbert ook zijn mes. Zij was zo in de war dat ze er geen acht 

op heeft geslagen. Egbert to Boecop werd uit de herberg gestuurd zodat daar niets meer gebeurde.  

Nr. 158 FOLIO:                 49v             DATUM:                   27 april 1556 

 

Bernt Ottinck getuigt dat hij terzelfdertijd voor zijn deur stond en gezien heeft dat Egbert to Boecop 

voor de Eenhoorn stonden en zijn rapier weer in de schede stak.  

 

Nr. 159 FOLIO:                49v              DATUM:                    27 april 1556 

 

Geert van Meppel getuigt over het gevecht dat bij hem thuis plaats vond; 8 of 10 dagen geleden zaten 

bij hem te drinken Herman Kremer, Herman Budde met nog diverse anderen. De beide Hermannen 
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kregen ruzie en toen getuige zag dat Herman Kremers neus bloedde, heeft hij Herman Kremer 

geholpen te vertrekken via de achterkant, maar hij wist niet wie het gedaan had.  

 

Nr. 160 FOLIO:                50                DATUM:                    29 april 1556 

 

Johan Mispel getuigt dat hij ook bij Gheert van Meppel is geweest, waar Herman Budde en Herman 

Kremer samen woorden kregen en elkaar bij het hoofd grepen, zodat Herman Kremer gewond raakte. 

Hij heeft niet gezien dat er gestoken werd, maar wel dat Herman Budde een mes in zijn hand had.  

 

Nr. 161 FOLIO:           50                    DATUM:                   29 april 1556 

 

Nolle Nollensz getuigt dat hij onlangs zat te drinken bij Gheert van Meppel, waar hij gezien heeft dat 

Herman Budde met zijn hand naar Herman Kremer sloeg en dat de vrouw des huizes Herman weg 

trok; een tijd later zei ze dat Herman Kremer gewond was, maar getuige wist niet of dat waar was 

want hij heeft het niet gezien.  

 

Nr. 162 FOLIO:           50                    DATUM:                   29 april 1556  

 

Evert van den Vene getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden bij Thimen van den Vene in 

IJsselmuiden is geweest, waar mr Johan Huff en Jan Lucht ook waren; zij kregen woorden met elkaar, 

grepen elkaar bij het hoofd en vielen tenslotte op de grond. Getuige heeft gezien dat zij beiden 

bloedden, maar hij weet niet of zij dat elkaar hadden aangedaan of dat het veroorzaakt was door het 

vallen. Hierbij was ook aanwezig Willem van Deventer, slotenmaker of huurwerker.  

 

Nr. 163 FOLIO:           50v                  DATUM:                    29 april 1556 

 

Luytgen Willemsz getuigt dat hij onlangs bij Gheert van Meppel zat te drinken, waar Herman Budde en 

Herman Kremer woorden met elkaar kregen; hij heeft gezien dat Herman Budde Herman Kremer met 

de vuist op het hoofd sloeg. Herman Kremer ging toen weg. Getuige heeft niet gezien dat een van 

beiden een mes in de hand had; de vrouw des huizes kwam van achteren uit het huis en zei dat 

Herman Kremer gewond was, maar getuige heeft dat niet gezien.   

 

Nr. 164 FOLIO:             50v                DATUM:                   29 april 1556 

 

Henrick Smidt getuigt dat hij onlangs zat te drinken bij Geert van Meppel waar Herman Budde en 

Herman Kremer ruzie met elkaar kregen. Herman Budde sloeg de andere Herman met zijn vuist zodat 

hij bloedde; zij grepen elkaar vast bij het hoofd en Herman Kremer is toen weg gegaan. Getuige zag 

dat Herman Budde een mes in de hand had, maar heeft niet gezien dat hij ermee stak. Hij heeft 

gehoord dat de vrouwen van het huis zeiden dat Herman Kremer gewond was, wat getuige ook heeft 

gezien, maar hij weet niet wie dat heeft gedaan.  

 

Nr. 165 FOLIO:             51                  DATUM:                  5 mei 1556  

 

Mr Willem Kussemaecker getuigt over het gevecht tussen mr Johan Huff en Johan Lucht, dat hij 

onlangs met mr Johan Huff, Johan Lucht, Evert van den Vene en een kennis Otto NN uit Nijmegen 

naar IJsselmuiden is gegaan om samen iets te drinken; terwijl mr Johan Huff en Johan Lucht 

bogelden, heeft getuige gezien dat mr Johan Huff en Johan Lucht elkaar bij het hoofd grepen en 

elkaar tegen de grond werkten, maar hij wist niet wat er aan de hand was. Toen zij weer opstonden 

heeft getuige gezien dat Johan Huff bloedde uit zijn neus en dat Johan Lucht bloed in zijn gezicht had. 

Hij wist niet of zij bloedden door het vallen of dat ze elkaar geslagen hadden.  
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Nr. 166 FOLIO:             51v                DATUM:                   6 mei 1556   

 

Albert Henricksz, Hermen Claesz en Thonys Willemsz, gedaagd vanwege Wicher Geertsz, hoofdman 

te Brunnepe, getuigen over de aanspraken op Peter Corvemakers hof. Albert Henricksz meldt eerst 

dat hij goed weet dat een tijd geleden een deel van de Raad op den Oord geweest is achter de hof 

van Peter Corvemaker, die Peter had uitgegraven en weer ingepoot. De Raad liet Peter door Henrick 

Kuynreturff verbieden, op straffe van 50 oude schilden, dat hij niet meer zou graven en poten, maar 

dat heeft hij toch gedaan. 

Herman Claesz getuigt dat hij goed weet en er ook bij is geweest, hij weet niet meer hoe lang 

geleden, dat de Raad of een deel van de Raad op den Oord kwam om te bekijken wat Peter 

Corvemaker met zijn hof had gedaan. Hij heeft toen gehoord dat Henrick Kuynreturff het woord deed 

en Peter vroeg of hij het gepote zelf had gekocht, wat het geval was. Namens de Raad verbood 

Henrick hem nogmaals te graven op straffe van 50 oude schilden. Peter heeft echter weer gegraven 

en gepoot. 

Thonys Willemsz getuigt dat hij goed weet en erbij geweest is toen wijlen Henrick Kuynreturff op den 

Oord namens de Raad aan Peter Corvemaker vroeg of hij het gepote in zijn hof zelf had gekocht, wat 

door Peter bevestigd werd. Hij heeft terzelfdertijd gehoord dat Henrick Kuynreturff namens de Raad 

Peter verbood op straffe van 50 oude schilden te graven en te poten.  

Desalniettemin heeft Peter wederom gepoot en gegraven.  

 

Nr. 167 FOLIO:             52                  DATUM:                  7 mei 1556 

 

Geert van Endoven getuigt over het gevecht tussen Egbert Kroeser en Henrick van Campen. Hij is 

onlangs aan de overzijde van de IJssel bij de viskraam geweest, waar hij o.a. heeft gezien dat Egbert 

Kroeser en Henrick van Campen hadden gedronken en hun mes hadden getrokken. Zij hadden ruzie 

gehad, maar getuige heeft niet gezien dat zij naar elkaar gestoken hebben. Zij gingen samen weer 

verder. Hierbij waren aanwezig: Geert Baeck, Jacob ten Holte en Herman Budde, voor zover getuige 

zich herinnert.  

 

Nr. 168 FOLIO:             52v                DATUM:                  7 mei 1556 

 

Geert Baeck getuigt over het gevecht,dat hij onlangs ook bij Herman Wichertsz is geweest, waar 

Egbert Kroeser woorden kreeg met Henrick van Campen over het gevecht dat Henrick daar eerder 

met Momme had. Egbert daagde Henrick uit wat deze met tegenzin aannam. Zij gingen naar de 

wedeme en toen ze daar waren aangekomen, trok Egbert van leer. Jacob ten Holte zei dat hij niet wist 

of het spel of ernst was. Getuige heeft evenmin gezien dat Henrick zijn mes had getrokken; daarna 

zijn Egbert en Henrick weer samen naar de stad gegaan. In de herberg waren getuige en Jacob erbij 

aanwezig.  

 

Nr. 169 FOLIO:            53                  DATUM:                 26 juni 1556  

 

Steffen van Waerssel getuigt dat hij onlangs in de Wijnkelder gezien heeft dat Hermen Derck en zijn 

zwager uit Zwolle elkaar met hun vuisten sloegen. 

Gerryt Harnasmaecker getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 170 FOLIO:             53                  DATUM:                 1 juli 1556 

 

Dirick Budde getuigt dat hij op St. Lebuinus zat te drinken bij Swarte Wynken met Hermen Budde en 

Tibbe toe Oesterholt en anderen. Hermen en Tibbe kregen onenigheid en Tibbe pakte tenslotte een 

kan en gooide die naar Hermens hoofd zodat het bloedde . 
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Nr. 171 FOLIO:              53                 DATUM:                 20 juli 1556 

 

Alphert van den Vene getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden in Wilsum zat te drinken bij 

Giesbert Warnerszen, waar burgers uit Wilsum tegen hem zeiden dat hun ‘koning’ in Kampen van 

Seyne Brouwers drie vaten zes-plakken bier had gekocht, maar dat het bier niet bedoeld was om te 

drinken. Zij vroegen getuige of hij de bierproevers daarvan op de hoogte wilde stellen, wat ook 

gebeurde.  

 

Nr. 172 FOLIO:            53v                 DATUM:                   30 juli 1556 

 

Willem van Giethoerne en zijn vrouw Agathe getuigen dat zij op St. Jacob tijdens de mis gehoord 

hebben dat een man, die zij niet gezien hebben, riep dat de deur open moest omdat hij zijn vrouw 

wilde hebben. Meer weten zij van de zaak niet af. 

Anna Kerckhoff getuigt dat zij terzelfdertijd bij Cathrine Blauwe was, waar de vrouw van Jan 

Warnerszen zat en een hemd naaide. Genoemde Jan kwam er ook binnen en wilde zijn vrouw mee 

naar huis nemen; omdat zij niet wilde nam ze het hemd van haar schoot en gooide dat naar het hoofd 

van Jan. Hij sloeg haar met zijn vuist en Cathrine Blauwe gaf haar daarom een tang om zich te 

verweren en haar man te slaan. Jan liet zijn mantel vallen en omdat hij zei dat hij een bijl bij zich had, 

hebben de vrouwen hem uit het huis geduwd en de deur voor zijn neus dicht gedaan. Johan klopte op 

de deur en wilde dat zijn vrouw naar buiten kwam. Omdat niemand de deur open deed, heeft hij 

tenslotte de bijl gepakt en twee maal op de deur geslagen. 

Cathrine Blauwe getuigt zoals Anna hierboven en meldt bovendien dat Cleyn Styntgens dochter hem 

de bijl heeft afgenomen. Toen getuige het huis wilde verlaten, sloeg Jan haar met zijn vuist op het 

hoofd zodat haar hoofdbedekking op de grond viel. Getuige ging naar de kerk om de burgemeesters 

op de hoogte te brengen, maar zij waren al weggegaan. Henrick van Cleve zei haar dat de 

burgemeesters het wel gezien hadden.  

 

Nr. 173 FOLIO:               54               DATUM:                  30 juli 1556 

 

Elisabeth Kystemaecker getuigt ongeveer acht dagen geleden de dochter van Geert van Ens bij haar 

kwam en vroeg of ze naar haar rib wilde kijken en zij smeerde er iets op. 

Wessel Kistemaecker getuigt dat Geertens dochter bij hem kwam en zei dat Jan Kystemaecker haar 

met een stuk hout in de zij had geslagen.  

 

Nr. 174 FOLIO:             54                  DATUM:                   5 augustus 1556 

 

Jorgen Schoemaecker getuigt inzake de kwestie van het slaan van de dochter van Geert van Ens 

door Johan Kistemaecker; hij meldt dat hij niet gezien heeft dat Jan iemand geslagen zou hebben,  

omdat hij terzelfdertijd met zijn knecht in huis zat. 

Elsken Luchtemaker getuigt dat zij onlangs gezien heeft dat Jan Kistemaecker de dochter van Geert 

van Ens met een stok het huis uit joeg, maar hij heeft niet gezien dat hij haar raakte; Geertens dochter 

is huilend uit Johans huis komen lopen.  

Wendele, de weduwe van Arent van Hardenberch meldt dat zij onlangs gezien heeft dat de dochter 

van Geert van Ens uit het huis van Johan gejaagd werd door diens vrouw en knecht, maar zij heeft 

niet gezien dat Johan Kistemaecker haar met een stuk hout heeft weggejaagd.  

 

Nr. 175 FOLIO:           54v                  DATUM:                     5 augustus 1556  

 

Cornelys Hericxdochter getuigt dat na de kwestie in het huis van Cathrine Blauwe, Jan vriendelijk aan 

zijn vrouw vroeg of ze mee naar huis wilde komen. Zij vloog naar hem toe en trok hem aan zijn haar; 

hij sloeg haar weer met zijn vuist op de borst en Anna Kerckhoff sloeg Jan met haar vuisten en kwam 
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zijn vrouw te hulp. Getuige samen met Claes Wennemersz hebben hen uiteen gehaald en Jan ging 

toen naar huis.  

 

  Nr. 176 FOLIO:              54v              DATUM:                  21 augustus 1556 

 

Andries Evertszen, wachter in de Broederpoort namens de stad, getuigt dat hij op zaterdag voor St. 

Jacob ’s nachts omstreeks 1 uur gezien heeft dat er vier gezellen kwamen met een ladder met zes 

sporten die ze tegen de hof van Gert Otting zetten. Getuige heeft Roloff de Drager uit zijn bed gehaald 

en toen deze kwam, liepen de gezellen weg richting Cellebroederspoort en namen de ladder mee. 

Twee van hen droegen Spaanse kappen en de twee anderen droegen korte jasjes afgezet met 

fluweel; de gezichten waren bedekt zodat hij niemand heeft herkend.  

Jan Jansz, de knecht van St. Agnieten, getuigt dat hij met zuster Geese afgelopen maandag ’s nachts 

de St. Agnieten hof bewaakt heeft en dat zij daar Hermen Brouwer aantroffen met een mand naast 

zich, hij plukte de appels van de boom en deed ze in de mand. Toen getuige en zuster Geese bij hem 

kwamen, schrok hij en klom via de ladder weer over de muur naar de Cellebroeders hof. Hermen 

kwam ongeveer een uur daarna terug in de hof en wilde dat zij hun mond hierover zouden houden.  

 

Nr. 177 FOLIO:                55               DATUM:                   25 augustus 1556 

 

Geertgen Willemsdochter getuigt dat zij op OLV-dag na de vespers uit de kerk kwam en gezien heeft 

dat Gheert van Ens de tralies uit het venster van Berent Blauwnoeskes huis trok en het huis in klom.  

 

Nr. 178 FOLIO:                 55              DATUM:                   26 augustus 1556  

 

Herman Dircxsz getuigt dat hij iemand gezien heeft in de hof van Doornick aan de Vloeddijk op een 

gerechtsmiddag die een appel van de grond pakte; hij weet niet wie het was.  

 

Nr. 179 FOLIO:                 55              DATUM:                   27 augustus 1556   

 

Jan Henrickssz getuigt dat hij op OLV-dag gezien heeft dat Gerryt van Ens op het afdak van Bernt 

Blauwnoesen klom en er vanaf viel op de straat. Mensen hielpen hem overeind te komen en Gerryt 

ging weg; meer weet hij niet.  

 

Nr. 180 FOLIO:                 55v            DATUM:                   28 augustus 1556 

 

Jacop IJssebrans dochter, Geertien, getuigt dat zij een tijd geleden gezien heeft dat de vrouw van 

Jacop Guychgeler en Janneken Muddevisch elkaar op de Burgwal in de haren vlogen; de vrouw van 

Jacop had haar mes getrokken. Getuige heeft samen met de dienstmaagd van mr Hermen van der 

Vecht hen uit elkaar gehaald.  

 

Nr. 181 FOLIO:             55v                DATUM:                    28 augustus 1556 

 

Lysbeth die Uitdraechster getuigt dat de vrouw van Jacop Guicheler bij haar kwam en klaagde dat de 

vrouw van Jacop Janszen haar ellendig geslagen had met een vouwstoel en liet haar gewonde hoofd 

zien en ook waar zij veel haar had uitgetrokken. Getuige heeft gezien dat zij op twee of drie plaatsen 

geslagen was en dat het bloedde.  

Jan[v] Willem, de dienstmaagd van mr .Timen van der Vecht, getuigt dat zij gezien heeft dat de twee 

vrouwen elkaar geslagen hebben en dat de ene een vouwstoel had waarmee ze sloeg. Dat was de 

eerste klap die zij gezien heeft, maar wie begonnen is met slaan, weet zij niet evenmin van wie de 

vouwstoel was. Anna van Gramsbergen had een mes in haar hand dat getuige haar heeft afgenomen; 

zij heeft niemand zien bloeden. 
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Nr. 182 FOLIO:             56                  DATUM:                     28 augustus 1556 

 

Geshe Andries getuigt dat de vrouw van Jacob Guicheler bij haar gekomen is op de Burgwal in het 

huis van Henrick Motthuissen, toen ze naar de preek wilden gaan; zij klaagde dat zij door Janneken 

Muddevisch geslagen was en getuige heeft gezien dat zij op haar hoofd twee of drie plekken had die 

bloedden. Zij heeft tevens gezien dat zij daarna in haar eigen huis twee of driemaal niet goed werd. 

Griethe Slewerts getuigt zoals Geshe Andries en voegt er aan toe dat twee of drie plekken op haar 

hoofd bloedden en dat ze, volgens haar, geslagen was. Toen zij weer bijkwam, gaf zij haar wat 

kruiden waarmee zij weer een beetje kon opknappen. 

 

Nr. 183 FOLIO:             56                  DATUM:                 2 september 1556 

 

Herman Vette, de waard in de Witte Arendt in Kampen, ongeveer 45 jaar oud, getuigt dat afgelopen 

vrijdag acht dagen geleden een lange man te paard bij hem gekomen is, ongeveer 40 jaar oud, die, 

voor zover hij zich herinnert ondanks de drukte in de herberg, Johan van Essens heette; hij weet ook 

nog zijn kleding, bovenkleed en de kleur van zijn paard. De man vroeg hem of er een schip was dat 

ver weg zou willen varen. Getuige vroeg of hij Hamburg bedoelde, maar de man wilde niet zo ver 

gaan. Getuige en de man gingen toen samen naar de brug om een schip te zoeken. Zij ontmoetten 

Claes Woltersz, karveelschipper, die zij vroegen of hij vracht kon gebruiken. Het betrof de graaf van 

Retbergen met zijn mensen, met bestemming Essen. De schipper wilde een borgstelling omdat de 

keizerlijke majesteit met Kampen niet op goede voet stond. Maar de graaf was ingezetene van de 

keizer en een borg was dus niet nodig, bovendien ging de graaf zelf mee op het schip. De schipper 

was bereid acht dagen op hen te wachten als hij 4 ryder in de hand kreeg. Hij wilde ook eerder komen 

om alles in gereedheid te brengen en als de graaf kwam, zouden ze het wel eens worden over de 

vrachtprijs. Getuige zou helpen met het inkopen van de etenswaren. De man zei ook nog tegen hen 

beiden dat er nog een schip gehuurd moest worden omdat zijn Heer te paard kwam. Verder zou hij de 

nacht van tevoren slapen in Hasselt en niet eerder dan om 2 uur in het huis van getuige kunnen 

komen en daarna zou hij doorreizen naar Zwolle, naar het Rode Hert, waar getuige hem dezelfde dag  

nog heeft gezien. 

Meer weet getuige niet.  

Claes Woltersz, karveelschipper, volgens hemzelf 27 jaar oud, getuigt zoals Hermen Vette, maar hij 

weet niet wat de waard en de vreemde man met elkaar besproken hebben voordat ze bij hem op de 

brug kwamen.  

 

Nr. 184 FOLIO:              57                 DATUM:                   7 september 1556 

 

Lizabeth Berents getuigt dat Gheert van Ens op OLV-dag bij haar was en teveel had gedronken. Hij 

was in het venster geklommen en had de tralies weggehaald, omdat hij wellicht dacht, zoals getuige 

beweert, dat het zo hoorde omdat hij en zijn vrouw daar jaren geleden gewoond hadden. Toen hij 

binnen was, sprak hij spottend tegen haar, pakte haar bij het hoofd en sloeg haar een of twee keer in 

haar gezicht. Zij heeft geen klacht ingediend.  

 

Nr. 185 FOLIO:            57v                 DATUM:                   6 oktober 1556 

 

Melchior Henrixen getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden, ’s nacht terwijl hij sliep, een geluid 

hoorde, alsof iemand aan een slot rammelde. Het geluid was afkomstig van de deur van Lodewich 

Voerne, die toen naar Zwolle was voor een bruiloft. Toen getuige hem waarschuwde, was de dief stil 

en kort daarna rammelde hij weer aan de deur. Getuige sprak hem weer aan en toen verliet de dief de 

deur; meer weet hij niet over de dief.  
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Nr. 186 FOLIO:            57v                  DATUM:                   23 oktober 1556 

 

Roloff Twenth getuigt dat hij afgelopen woensdagmorgen met Lubbert Aertsz en Evert Twenth 

verkocht heeft aan Pauwel Hesselsz uit Deventer bepaalde vis gevangen in de Enck en omdat Pauwel 

met zijn aak niet in de Enck kon komen, heeft hij verschillende tremekers gehuurd die de verkochte vis 

uit de Enck haalden om ze naar de brug te brengen en daar alles af te leveren. Er waren wel drie 

tremeker, want de vis in de Enck gevangen is altijd vrij geweest.  

 

Nr. 187 FOLIO:            58                   DATUM:                    2 november 1556 

 

Grietgen Bogemaecker, vroedvrouw, getuigt dat zij afgelopen zaterdag geroepen werd bij Dorenthia, 

de zuster van Theus Baers, die aan het bevallen was; het kind werd dood geboren en getuige kon 

geen sporen van geweld of van slaan vinden, het was Gods beslissing, zoals ook bij andere vrouwen 

gebeurde, hoewel de ouders altijd zeer lijfelijk met elkaar omgingen.  

 

Nr. 188 FOLIO:            58                   DATUM:                    3 november 1556 

 

Egbert Backer getuigt dat hij na St. Michael, de juiste dag weet hij niet meer, namens Jan Voss en 

diens vrouw het woord gevoerd heeft voor de onderschout Arent Voet tegen Herman Wijchars en 

namens hen hun straf geregeld heeft, waarvan Arent Reynartsz een kopie wilde hebben om zijn straf, 

zoals behoort, ten uitvoer te brengen. Hiervoor was tijd nodig en getuige antwoordde hierop dat hem 

dat niet geweigerd kon worden, dat het veertien dagen zou worden volgens landrecht. Arent 

protesteerde hiertegen en wilde zes weken hebben want er is veel tijd nodig, waarop Arent een 

oordeel wilde omdat hij niet schuldig was, hij zou hiervan kennis geven aan het gerecht omdat getuige 

veertien dagen had genoemd en omdat Cathrine Voss toen bij getuige gekomen was en gezegd had 

dat de onderschout haar gezegd had dat hij niet wilde komen om de zitting te houden.  

 

Nr. 189 FOLIO:              58v               DATUM:                     13 november 1556               

 

Jan Berentsz getuigt dat hij ook bij het gerecht was toen Arnt Voet gedaagd was in de zaak van Johan 

en Cathrine Voss. Hij heeft toen gehoord dat Egbert Backer als voorspreker van Jan veertien dagen 

uitstel wilde en dat Arent hem een maand uitstel gaf. Getuige is verder bij de zitting weggegaan en 

weet verder niets van de kwestie.  

 

Nr. 190 FOLIO:              58v               DATUM:                    13 december 1556 

 

Jacob[v] Isebrantsz getuigt dat zij in de afgelopen week Jan Eckelboem heeft helpen verhuizen en 

daarna is Evert Baers getuige tegen gekomen en vroeg haar waarom men had goedgevonden dat zij 

de getuigenis hielp ondersteunen. Hij ging daarna naar het huis van Johan Eckelboem naar Armgart, 

de zuster van Johan, om te vragen wie haar zo flink gemaakt had om de getuigenis te steunen, 

volgens haar was dat haar broer Jan. Volgens Evert moesten degenen die de getuigenis ondersteund 

hebben, daarvoor boeten. Armgart antwoordde dat Evert gelijk had. Toen greep hij haar bij het hoofd 

en gooide haar op de grond. Hij trok zijn mes en stak naar haar; hij zou haar ook over de straat 

geslagen hebben, als men de deur niet dicht had gehouden.   

Griete Joachyms getuigt dat Evert Baers de afgelopen week bij Jan Eckelboem is gekomen om aan 

Armgart Eckelboem te vragen wie haar zo ver had gekregen dat zij de getuigenis ondersteunde; dat 

was haar broer Jan. Evert zei daarop dat de Raad het had moeten toestaan en dat iedereen boete 

moest betalen. Toen heeft Evert haar het huis in gedragen waar hij dacht dat zij woonde, greep haar 

bij het hoofd en sloeg haar met zijn vuisten. Hij trok zijn mes en stak haar drie maal. Als Jacob 

Isebrant hem niet had tegengehouden, had hij het hoofd van Armgart gespleten. Hij zou haar ook 
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buiten gevolgd hebben, hakte in de deur maar deze werd op last van Jacob gesloten. Evert bleef in 

het huis.  

 

Nr. 191 FOLIO:           59v                  DATUM:                   2 januari 1557 

 

Elsgen Hermansz getuigt dat de afgelopen dagen bij haar hebben zitten drinken Henrick Momme, 

Egbert Krueser Thonys Snoeck, Jaspar ther Laer en Cornelys van Schoeten; zij kregen ruzie met 

anderen; zij weet niet of iemand gewond is geraakt.  

 

Nr.192 FOLIO:           59v                  DATUM:                      4 januari 1557  

 

Berent Rademaecker getuigt dat op 3 januari 1557 Roloff van Diesholt voor de brug, voor Lubbert 

Geerloffsz langs ging, zich omkeerde en tegen hem zei: “heb ik je tekort gedaan?” Toen stak hij 

Lubbert met zijn opsteker naar het lijf en Lubbert hield hem met zijn rapier van het lijf.  

 

Nr. 193 FOLIO:             59v                DATUM:                     4 januari 1557 

 

Jan Volmarsz getuigt dat hij op de eerste zondag na Nieuwjaar voor de brug gezien heeft dat Roloff 

van Diesholt daar Lubbert Geerloffszen met zijn opsteker naar het lijf heeft gestoken en hem niet 

geraakt heeft, voor zover hij weet.  

Jan van Dulman getuigt dat hij op de genoemde datum in het bruggenhuisje zat en gezien heeft dat 

Roloff van Diefholt, struikelend op de brug, tegen Lubbert Geerloffszen is gevallen en dat Lubbert zijn 

rapier getrokken had alsof hij wilde aanvallen. Geert Droochscheer die dat zag zei dat hij dat niet 

moest doen en Roloff van Diefholt, nadat hij was opgestaan, heeft met een opsteken naar hem 

gestoken; Lubbert weerde hem af met zijn rapier en heeft hem op zijn hoofd geslagen. Zij werden door 

anderen uit elkaar gehaald.  

 

Nr. 194 FOLIO:              60                 DATUM:                   19 februari 1557 

 

Jan Berentszen, kistenmaker, Derck Janszen, messenmaker, getuigen dat zij beiden afgelopen 

zondag middag, toen zij met gesloten deur bij hun haard zaten, gehoord hebben dat er rumoer was op 

straat in de buurt, maar zij weten niet wat het was of wie het veroorzaakte. Dit was alles wat zij wisten.              

 

Nr. 196 FOLIO:             60v                DATUM:                   3 april 1557 

 

Jan Gerrytsen getuigt dat hij afgelopen woensdag en donderdag met zijn schip de beurten van 

Steenbickers en Bortgensz schip gevaren heeft, niet wetende of de kooplieden of iemand anders zalm 

in hun schuit gehad hebben of niet.  

 

Nr. 197 FOLIO:             60v                DATUM:                  11 mei 1557   

 

Willem Swaenken getuigt dat hij gehoord heeft, toen hij bij zijn schuit stond die bij de beurtplaats lag, 

dat Anna Tripmaker Grete Cremers kwaad nariep dat ze een diefachtig en leugenachtig hoer was. 

Grete zei toen tegen Willem dat ze hem hiervan tot getuige nam.  

Geertken van Wyringen getuigt dat drie maanden geleden, voor zover zij zich herinnert, toen zij op het 

Stadhuis iets te doen had waar ook Anna Tripmaker was, Anna kwaad tegen Grete Cremers zei dat ze 

een hoer was e.d., maar zij [ getuige?] sloeg er geen acht op, zij bekommerde zich om haar eigen 

zaken die zij voor de Raad te doen had.  

 

Nr. 198 FOLIO:            61                  DATUM:                    12 mei 1557 
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Thoenys Snoick getuigt dat hij met meer anderen ongeveer drie weken of een maand geleden zat te 

drinken bij Henrick van Campen, waar Cornelys van Schoten, Jan Kasse, Claes Lentynck e.a. aan het 

spelen waren en dat de vrouw van Jan Hebels kwam om hem naar huis te halen. Jan weigerde dit en 

Cornelys zei hem dat hij hier niets te doen had en naar huis moest gaan. Het liep uit op een 

vechtpartij, maar getuige heeft niet gezien dat Cornelys Jan een blauw oog sloeg.  

 

Nr. 199 FOLIO:             61                 DATUM:                  12 mei 1557 

 

Jan Kasse getuigt dat hij terzelfdertijd bij Henrick van Campen zat te drinken, maar hij was al naar 

huis gegaan toen de ruzie tussen Cornelys van Schoten en Jan Hebels ontstond. Hij heeft van Jan 

zelf gehoord dat Cornelys van Schoten hem een paar blauwe ogen had geslagen.  

 

Nr. 200 FOLIO:           61v                  DATUM:                  12 mei 1557 

 

Jacop Zweerveger getuigt dat hij afgelopen zaterdag ’s avonds de 8e mei vanwege rumoer en gekrijs 

van kinderen bij Johan Gerrytszen is gekomen, waar hij zag dat Johan bloedde in zijn gezicht en dat 

een vrouw hem in haar armen hield; wie het was weet hij niet, maar niet zijn echtgenote. Getuige had 

genoeg te doen, maar wilde hem uit handen van de vrouw halen en zei dat ze hem moest laten gaan; 

daarop ging ze direct weg.   

 

  Nr. 201 FOLIO:              61v              DATUM:                       11 mei 1557 

 

Florys, de vrouw van Swarte Wynolt, getuigt dat zij afgelopen zaterdag avond vanwege het gehuil en 

rumoer van Jan Gerrytszens kinderen bij hem thuis kwam; zij vond hem achterin het huis en toen ze 

voor zijn deur bij de deurpost ging zitten, heeft hij o.a. tegen haar gezegd dat als hij haar, zijn vrouw, . 

niet bij het haar gepakt had, dat ze hem vermoord zou hebben, zo ging ze tekeer.  

 

Nr.202 FOLIO:              61v               DATUM:                       20 mei 1557 

 

Claes Lentynck getuigt dat hij drie weken of een maand geleden met anderen bij Henrick van Campen 

zat te drinken, waar Cornelys van Schoeten met Jan Hebels ruzie kreeg. Cornelys heeft Jan met zijn 

vuist op het hoofd geslagen. Getuige weet niet of Jan hierdoor de blauwe ogen gekregen heeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Nr. 203 FOLIO:               62                DATUM:                       20 mei 1557 

 

Heyman Kerstgensz getuigt dat hij gisteren, 19 mei, met Jan van Dursten uit zijn huis kwam lopen en 

toen ze ongeveer bij de woning van Gheert van Essensz waren, is Jan van hem weggegaan naar 

Gheert, die voor zijn deur stond om met hem te spreken; getuige heeft niet gehoord wat ze tegen 

elkaar zeiden. Hij heeft wel gezien dat Jan van Dursten zijn mantel voor de voeten van Gheert 

gegooid heeft en de steeg inliep tussen Joachym Kremer en Gheert. Gheert is Jan achterna gegaan 

met een getrokken ponjaard of een ander klein mes, maar getuige heeft niet gezien dat zij elkaar tot 

bloedens toe verwond hebben.  

 

Nr. 204 FOLIO:              62v               DATUM:                      22 juni 1557 

 

Lamme Vrancke getuigt dat Janna, Roewychers vrouw en Fye Tymans met elkaar problemen gehad 

hebben en dat Janna in haar eigen huis Fye met een touw geslagen heeft. Getuige heeft ook gezien 

dat Janna een steen in haar hand nam om naar Fye te gooien, maar ze heeft het niet gedaan.  

Ghese van Hardenberch getuigt dat zij onlangs bij Fye Tymans zat, die tegen haar klaagde dat Janna, 

de vrouw van Roewycher, haar niet het brood wilde laten dat Fye toebehoorde. Hierover hebben 

Janna en Fye ruzie gekregen en Janna heeft eerst getuige op de grond gegooid en daarna Fye met 
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een touw geslagen. Janna nam een steen in de hand en zou die naar Fye gegooid hebben als getuige 

dat niet verhinderd had en haar zei dat ze geen geld naar de stadskist moest brengen als ze daarvan 

de sleutel niet had. Getuige heeft terzelfdertijd ook gezien dat Janna een knuppel of een stok naar Fye 

heeft gegooid.  

Cathryna van Beessen getuigt dat zij onlangs gezien heeft dat Janna de vrouw van Roewycher en 

Hylle Tymans met elkaar spraken en dat Janna o.a. zei dat als ze wist dat Hylle gezegd had dat ze 

haar brood had afgepakt, ze haar op haar bek zou slaan met deze steen. Terwijl ze naar haar mes 

greep, zei ze ook dat, als ze dacht dat zij haar brood had afgenomen, dan zou ze met dat mes steken. 

Getuige heeft echter niet gezien dat ze het ook deed. 

Cathryna Jans getuigt dat Janna de vrouw van Roewycher ongeveer een maand geleden, in haar huis 

Fye en Hylle Tymans met het einde van een touw elk tegen het hoofd heeft geslagen.  

 

Nr. 205 FOLIO:             63v               DATUM:                   26 juli 1557 

 

Jan van Deventer, drager, getuigt dat hij op St. Jacobsdag bij Swarte Wyntgen geweest is, waar hij 

gezien heeft dat Luytken Wegge een maaltijd wilde brengen aan Berent Knacke aan een andere tafel, 

waarop Berent antwoordde dat hij niet met een schelm wilde drinken. Hierover heeft Luytken met de 

gildemeester gesproken en gezegd dat hij een getuige wilde hebben dat hij een schelm werd 

genoemd waarvoor hij Luytken Wegge 3½ stuiver Brabants beloofde; getuige is niet naar achteren 

gegaan, zodat hij niet bij de verwonding is geweest, hij heeft evenmin gehoord dat wijlen Luytken 

Wegge terzelfdertijd en plaats enige kwade woorden tegen Berent gebruikt heeft; hij had n.l. zijn kind 

bij zich waarmee hij altijd vrolijk omging.  

 

Nr. 206 FOLIO:              64                  DATUM:                 11 augustus 1557  

 

Berent van Brinckhorst getuigt dat zijn vrouw onlangs een half of een heel pond gerookt spek gekocht 

heeft op de warmoesmarkt van een vrouw die Goeszen Schaep heette. Getuige heeft zelf niet van het 

spek gegeten omdat hij toen niet thuis at, maar zijn vrouw en kinderen hebben ervan gegeten en niets 

gekregen. Drie of vier dagen later, toen getuige wat geruchten gehoord had in de buurt dat het een 

natuurlijke dood was gestorven, heeft hij bij de Visbank gevraagd aan iemand uit Dronten, van wie hij 

de naam niet kent, of hij wist van welk varken het spek afkomstig was. De Dronter man antwoordde 

dat hij gehoord had dat het varken door karnemelk open gebarsten was bij Bartolt in Dronten en dat 

Derck in Dronten het varken opengesneden en schoongemaakt had, wat getuige ook wel van Derck 

zelf gehoord had. Getuige heeft niet gehoord noch horen zeggen dat het varken zou zijn begraven.  

 

Nr. 207 FOLIO:              64v               DATUM:                   11 augustus 1557 

 

De vrouw van Pauwel Berendsz uit Bronkhorst getuigt dat zij ook spek van het genoemde varken 

gekocht en gegeten heeft. Haar zuster Aeltgen Pauwels kwam bij haar en vertelde dat het varken 

gestorven zou zijn. Getuige, hierdoor geschrokken maar niet ziek geworden, is toen naar haar man 

gegaan die bij Styne Moller aan het werk was, aan de overzijde van de IJssel, om het te vertellen. 

Toen Berent Brouwer dit hoorde, zei hij dat hij wel gehoord had dat Bartolt in Dronten het varken door  

karnemelk open gebarsten was en dat hij het aan zijn broer Derck Dronter had gegeven als eten voor 

zijn kinderen, maar hij had het geslacht en verkocht. Er gingen geruchten dat het varken gestorven en 

begraven was, maar getuige heeft niets gezien en weet niet wat waar is.  

Zij heeft Lambert van Packbergen ook horen zeggen in aanwezigheid van Jenneken Durbergen en 

haar nicht Ave, dat hij een halve kop had gekocht van hetzelfde varken dat gestorven en begraven 

was. Toen hij het open had gesneden bleek dat het van binnen zwart was en stonk, zodat hij het niet 

wilde eten en het in de IJssel heeft laten gooien. Hij at daarvoor in de plaats een haring en toen men 

hem vroeg of hij hiervan getuigenis wilde afleggen, antwoordde hij dat hij daartoe bereid was.  
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Claes Hermenszen meldt dat zijn vrouw ook iets van hetzelfde spek gekocht had en dat er gezegd 

werd dat het varken al 1½ dag dood was en een natuurlijke dood was gestorven. Hij heeft het spek 

weer teruggebracht naar Goeszen Schaep en zijn geld teruggevraagd. Getuige heeft van zijn waardin 

Lutgardt gehoord, dat Dirck in Dronten tegen haar gezegd had dat het varken wel wat had gesukkeld, 

maar of dat van hete melk of iets anders was gekomen, weet hij niet. Hij had alleen geslacht en 

schoon gemaakt.  

 

Nr. 208 FOLIO:            65                   DATUM:                    21 augustus 1557 

 

Lambert van Packbergen getuigt dat zijn vrouw ongeveer veertien dagen geleden van Goeszen 

Schaep een halve varkenskop gekocht had. Toen die op tafel stond, heeft zij er een stuk vanaf 

gesneden en geconstateerd dat het niet geschikt was om te eten. Getuige heeft er evenmin van willen 

eten en liet zijn dochter een haring van de markt halen. Zijn vrouw heeft haar geld teruggehaald bij 

Goeszen omdat ze geen goede waar had geleverd. Hij wist niet waar zijn vrouw de halve varkenskop 

gelaten had. Hij had het vermoeden dat het varken aan iets anders gestorven was, zoals hij ook had 

horen zeggen en dat Dronter Dirck het voor een gulden gekocht had, van wie, weet hij niet. 

Geert Brouwer getuigt dat hij aan de overzijde van de IJssel op de Beugelbaan was van de vrouw van 

Berent van Bronckhorst en op straat hoorde zeggen dat het varken dat Derrick Dronter verkocht zou 

hebben, opengebarsten was bij Bartolt in Dronten, de broer van Derrick van wie hij het varken gekocht 

had, volgens zeggen. Meer weet hij niet. 

Lutgart Geertsz getuigt dat Derrick Dronter, Lambert van Packbergen, Berent Draeck, Roloff Visscher 

en Cloppenberch, beiden wonend in de Hagen, onlangs bij haar zaten te drinken en dat zij spraken 

over een varken dat genoemde Derrick verkocht zou hebben; ze zouden tegen hem gezegd hebben 

dat het spek wel beter had gekund. Hierop zou Derrick geantwoord hebben dat het spek goed was. 

Verder weet getuige niets want zij deed haar werk voor de aanwezigen; zij heeft het varken niet 

gezien noch gekocht en evenmin ervan gegeten.  

 

Nr. 209 FOLIO:             66                  DATUM:                     22 augustus 1557 

 

Goeszen Jansdr getuigt dat Derrick Dronter op de dag van de Brunneper kermis van Bartolt Dronter, 

zijn broer, een varken gekocht heeft; omdat zij een maatschap met Derrick had, had zij vijf of zes pond 

spek op de markt verkocht en nog twee schenkels die ze bij de Cellezusters in de rook wilden hangen 

om te drogen. Getuige, Derrick en zijn gezin hebben wat ervan overbleef gegeten en zijn niet ziek 

geworden. Derrick heeft ook over zijn broer gemeld dat hij pech gehad heeft met zijn varkens en dat 

zijn knecht drie of vier varkens een keer negen emmers zoete kaas heeft voorgezet, waarvan één van 

de varkens wilde drinken en gebarsten is en opengesneden werd. Bartolt en zijn vrouw hebben dit 

verteld toen men vroeg wat er met het varken gebeurd was. Er was nog een half pond spek van 

verkocht aan Henrick, de dienstmaagd van de brouwster; verder is er een half pond spek verkocht aan 

een vrouw uit Brunnepe, Lubbe geheten, die haar geld terug wilde hebben, omdat ze gehoord had dat 

het spek niet te eten was.  

 

Nr. 210 FOLIO:              66v                        DATUM: 

 

Bartolt Hermensz getuigt dat onlangs zijn dochter twee varkens wei te drinken heeft gegeven waarvan 

het ene varken zo dik geworden is dat hij ervan gestorven zou zijn. Toen Bartolt dat zag, nam hij direct 

zijn mes om het varken levend open te snijden en door zijn vrouw te laten schoonmaken, want het 

was een zondag en hij wilde zijn godsdienst niet beschamen. Zijn dochter is diezelfde dag de stad in 

gegaan zoals gewoonlijk met haar boter en andere koopwaar en heeft op de warmoesmarkt haar oom 

Derrick Dronter ontmoet, tegen wie ze klaagde dat haar beste varken door ‘wei gestorven was. Derrick 

antwoordde dat hij naar zijn broer zou gaan om het varken te kopen voor hemzelf en zijn kinderen en 

thuis op te eten. Hij is diezelfde dag naar zijn broer gegaan en heeft het varken van Bartolt gekocht 
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voor een halve daalder. Getuige weet niet of hij het verkocht heeft of niet, want zijn broer Derrick had 

hem niet gezegd dat hij het varken wilde vernietigen.   

 

Nr. 211 FOLIO:               67                DATUM:                     28 augustus 1557  

 

Evert Baers getuigt over een gevecht tussen Rotger de Voerman en diverse onbekende kooplieden 

getuigt dat hij gisterenavond, op 27 augustus, voor de deur van zijn broer, Theus Baers, stond waar hij 

gezien heeft, omstreeks 6 of 7 uur, dat een vreemde gezel, van wie hij de naam niet kent, met een 

getrokken mes uithaalde naar Rotger; die slag kwam ongeveer bij zijn hoed terecht en Rotger sloeg 

hem daarna op de rug, met de jongen van de wagen van een van de kooplieden. Getuige weet niet of 

hij Rotger met het getrokken mes sloeg en of het raak was.   

Berent Rorycksz getuigt dat hij op die avond onder de Clocke stond en gezien heeft dat Herman 

Budde van een wagen afstapte en zijn zwaard in de hand nam; toen hij in de Schepensteeg kwam, 

richtte Herman zijn wapen op diverse kooplieden die op een wagen zaten, die hij achtervolgde tot de 

deur van Rotger Willemsz. Toen de kooplieden waren uitgestapt, heeft Herman zijn mes getrokken, 

waarbij een van de kooplieden met een knevelstaf Herman van het lijf hield. Er was tussen beide 

personen geen kwaad geschied en terwijl Rotger zo stond, werd hij door een van de kooplui (van wie 

de naam niet bekend was) met een getrokken zwaard geslagen, maar niet verwond. Waarom er een 

gevecht ontstond tussen Rotger en de koopman, is onduidelijk, maar getuige heeft gezien dat Rotger 

daarna een van de kooplieden met een knaap [ gereedschap ] op het lijf sloeg, toen zij het huis wilden 

binnengaan.  

 

Nr. 212 FOLIO:            67v                DATUM:                  1 september 1557 

 

Henrick Hoppenbrouwer getuigt dat hij afgelopen zondag, 29 augustus, bij Herman Wygertsz met 

Thewis Baers en Claes Wygelinck zat te drinken, waar hij gezien heeft dat Johan Pape bij hen kwam 

zitten en een rondje wilde vechten om een gouden rydergulden. Claes zei toen tegen Johan dat hij er 

bij moest komen zitten en dat hij een mengele voor hem zou bestellen. Korte tijd later gebeurde het 

dat onder invloed van de drank, Claes beledigende woorden begon te spreken en zijn opsteker trok. 

Claes zei tegen Johan dat hij niet van plan was te vechten om geld en alleen een goede relatie met 

hem wilde hebben. Jan adviseerde hem zich niet zo kwaad te maken, maar dat had geen effect en er 

vielen klappen. Jan Pape zei hem dat hij bedankt werd. Enige tijd later, omstreeks de avond, heeft 

Claes zijn opsteker getrokken en zonder enige ruzie, Jan in zijn borst gestoken en toen deze vroeg 

wat er aan de hand was, stak hij nogmaals. Toen Hoppenbrouwer dat zag, heeft hij de arm van Claes 

vastgepakt en de opsteker uit zijn hand gehaald.  

 

Nr. 213 FOLIO:              68                DATUM:                      2 september 1557  

 

Theus Baers getuigt over het gevecht en de verwonding van Claes Wycherlinck en Jan Pape, dat hij 

afgelopen donderdag bij Herman Wychersz met Claes Wycherlinck en Henrick Hoppenbrouwer zat te 

drinken en dat Jan Pape zich bij hen voegde op verzoek van Claes, die een consumptie voor hem 

betaalde. Omdat Claes dronken werd, wilde hij met Jan vechten om geld, maar deze weigerde dat. 

Later tegen 4 of 5 uur, heeft Claes Jan Pape in de borst gestoken met zijn opsteker zonder enige 

aanleiding.  

 

Nr. 214 FOLIO:              68v               DATUM:                    2 september 1557 

 

Beerte, de vrouw van Herman Vetten, getuigt over het gevecht tussen Rotger Kerstgensz en diverse 

kooplieden, onlangs onder de Clocke, dat zij gezien heeft dat Rotger eerst zijn zweep uit de wagen 

nam om ermee te slaan. Hij achtervolgde een van de vreemde kooplieden uit Brabant tot aan de deur 



RAK inv.nr. 14 

 

43 

 

van het huis, inde Witte Arent, en sloeg hem toen op de rug met zijn zweep. Die klap had hem niet 

klein gekregen en Rotger had beter moeten slaan.  

 

Nr. 215 FOLIO:              69                 DATUM:                     17 september 1557  

 

Anna Louwes getuigt dat zij gehoord heeft via praatjes dat Gerridt Vrancke en Jan Berentszen met 

hun gezelschap zich kwalijk hebben gedragen, maar zij weet niet hoe of wat, noch wie het gezegd 

heeft.  

 

Nr. 216 FOLIO:              69                 DATUM:                       24 september 1557 

 

Goert Hoeffsnyder getuigt dat Goert van Reede onlangs op de stadsweide twee paarden geslagen 

heeft, maar hij weet niet of die paarden van Goert zelf waren. Getuige zou deze zomer één van die 

twee paarden van jfr van Rheede voor 15 daalders gekocht hebben op advies van de   

overheidsdienaar. Toen getuige vroeg aan de ambtenaar of hij zou willen leveren, ja of nee, kreeg hij 

geen antwoord.  

 

Nr. 217 FOLIO:            69v                 DATUM:                      15 oktober 1557 

 

Wyllem Janszen getuigt dat hij op 4 oktober in de Wijnkelder zat, waar hij zag en hoorde dat Pilgrom 

van Hardenstein en Henrick Janszen woorden met elkaar kregen, maar getuige kon niet verstaan wat 

ze zeiden. Hij heeft wel gezien dat Herman, de zoon van Henrick Janszen, opstond en tussen zijn 

vader en Pilgrim in ging zitten; getuige heeft niet gezien dat zij elkaar met de vuisten of iets anders 

geslagen hebben.  

 

Nr. 218 FOLIO:            69v                 DATUM:                       16 oktober 1557 

 

Geert Ligger getuigt dat hij ook in de Wijnkelder zat te drinken op 4 oktober, waar hij gezien heeft dat 

Henrick Cremer en Pilgrom van Hardenstein woorden met elkaar kregen. Pilgrom zei tegen Henrick 

dat hij geen Siribus heette maar Pilgrom van Hardenstein . Daarna gingen beiden weer aan tafel zitten 

en getuigen heeft niet gezien dat zij elkaar met de vuisten of iets anders geslagen hebben.  

 

Nr. 219 FOLIO:           69v                  DATUM:                    19 oktober 1557 

 

Henrick Claesz getuigt zoals de voorgaande Wyllem Jansz want hij was terzelfdertijd bij het gelag; hij 

heeft evenmin iets anders gezien of gehoord.  

 

Nr. 220 FOLIO:           70                    DATUM:                     30 oktober 1557 

 

Jan van Dulman getuigt dat hij op de avond voor Symon en Jude bij de balkons die bij de kraan liggen 

kwam en dat hij daar gehoord heeft dat Luytgen Kempe Jan Gerritsz beschuldigde dat hij de verse 

schelvis van de vreemdeling gekocht had. Jan Gerrydtsz antwoordde hierop dat hij hem een schelm 

noemde en dat ook wilde bewijzen. Getuige weet echter niet wat Jan bewijzen wilde. 

Jan Claeszen getuigt bij zijn eedsaflegging dat hij daar ook gehoord en gezien heeft dat Luyten 

Kempe en Jan Gerrydtsz woorden met elkaar hadden over verse schelvis, die Jan Gerridtsz van een 

onbekende man gekocht zou hebben en dat Jan tegen Luytken zei dat hij loog als een schelm; meer 

weet getuige niet want hij kwam er pas bij toen ze al een tijdje ruzie met elkaar hadden.  

 

Nr. 221 FOLIO:            70v                 DATUM:                    15 november 1557 

 



RAK inv.nr. 14 

 

44 

 

Jacob Lambertszen getuigt dat ongeveer vier of vijf weken geleden, als hij zich goed herinnert, hij met 

zijn schuit naar het veerschip is gevaren om de mensen op te halen waar ook Gheert Looywagen bij 

was. Getuige heeft gezien en gehoord dat Gheert, staande op het veerschip, wijzend op Louwe van 

Hoirne in zijn eigen schip, bepaalde woorden gebruikt heeft en dat Jacob Guichelaer, de loods op het 

schip van Wyllem Steenbicker, ook bepaalde scheldwoorden gebruikt heeft m.b.t. Louwe van Hoirne. 

Getuige die wegvoer, heeft niet kunnen verstaan wat er gezegd werd.  

 

Nr. 222 FOLIO:            70v                 DATUM:                    9 december 1557 

 

Thoenys Evertszen getuigt dat onlangs Herman van Nuysz, zadelmaker, voor het huis van mr Jan 

Huff, stond met een getrokken degen in de hand en dat Arent Brant, de zoon van Jan Brant, hem de 

degen afnam en hem gegeven heeft aan de vrouw van Herman.  

 

Nr. 223 FOLIO:            71                   DATUM:                    9 december 1557 

 

Berent Roericx getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Herman van Nuysz, zadelmaker, onder de 

Clocke voor het huisje van de sweertveger stond met een getrokken degen in de hand en tegen hem 

zei dat hij naar buiten moest komen om met hem te vechten. Arent Brant, de zoon van Jan Brant, 

heeft Herman vastgepakt en zij vielen beiden op de grond tussen het huis van mr Jan Huff en de 

kelder van Jacob Barbier.   

 

Nr. 224 FOLIO:          71v                   DATUM:                     21 december 1557 

 

Henrick Claesz getuigt dat hij goed weet dat wijlen Arent Cremer ongeveer 30 of 40 jaar geleden 

hoofdmeester was van de stad Kampen en met zijn schuit via de brug van Ceulvoet placht te varen 

om uit het land ten zuid-oosten boven de brug, naast het land van Tyman van den Veen gelegen, de 

aarde te halen waarmee hij altijd de hoofden maakte. Getuige vraagt zich af of hij daartoe gerechtigd 

was. Verder meldt hij dat het weertken dat aan de andere kant van de Ceulvoets brug langs de IJssel 

tot aan het land van Ceulvoet groeit, toebehoort aan Harman Arentsz en zijn vissers en hij weet wel 

dat het daar vier of vijf vaam diep is. Hij meldt ook nog dat de lange sloot vanaf de brug tot achter het 

grote hoofd een grenssloot is.  

 

Nr. 225 FOLIO:            71v                 DATUM:                 3 januari 1558 

 

Albert Bitter getuigt dat hij de afgelopen winter, de datum weet hij niet meer, in de Boedeltoren een 

vreemde gezel zag zitten met Andreas ten Indyck en dat de zoon van Jacob Plettenberch er ook bij 

kwam, terwijl getuige met zijn gezelschap daar ook nog was. Getuige heeft horen zeggen dat er meer 

mensen kwamen toen hij naar huis was gegaan.  

 

  Nr. 226 FOLIO:            72                   DATUM:                    20 januari 1558 

 

Roeloff Cuper getuigt dat Elberich, de vrouw van Gissbert van Bronckhorst, hem op straat aansprak 

en wilde dat hij even binnen kwam. Toen hij binnen was, kwam Gisbert van Bronckhorst uit zijn kamer 

en wilde dat hij in zijn kamer kwam om te zien wat er gebeurd was en er zo nodig getuigenis over af te 

leggen, wat ook gebeurd is. Hij heeft gezien dat een van Gisberts knechten, genaamd Jan, in zijn 

hand een knuppeldoek had met geld, die hij op het bureau legde waar Gisbert aan zat. In 

aanwezigheid van getuige en de vrouw van Geert van Detten, maakte Gisbert de doek los en zei 

tegen zijn buren, dat het zijn geld was en dat hij zou opnoemen wat er precies in de doek zat: drie 

enkele schreckenbergers gemerkt met een kruisje, drie voerijzers met hetzelfde merk, drie witten, in 

ieder geval meer dan twee, ook drie claasjes, elk met een kruisje gemerkt, nog twee lichte penningen 

en verder niet meer dan zes munten, waarvan getuige niet weet van welk soort. Beiden keken en 
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zwegen. Gisbert wilde van zijn buren die erbij aanwezig waren als getuigen, dat ze dat niet zouden 

vermelden, hij wilde dat getuige en de beide buren niet zouden vertellen wat ze gezien en gehoord  

hadden.  

 

Nr. 227 FOLIO:            72v                DATUM:                   22 januari 1558 

 

Jan Sluter en Johan van Zutphen getuigen, ieder apart, dat zij onlangs bij Gisbert van Bronckhorst 

thuis, hun beider meester, tot getuige zijn geroepen in zijn kamer, waar Bye, de vrouw van Geert van 

Detten ook was; Gisbert zei luid en duidelijk dat hij het geld in de vensterbank had gelegd en dat hij 

het nu miste. Hij wist zeker dat Bye het moest hebben omdat er niemand anders geweest was. Bye 

antwoordde dat zij hoopte dat hij haar niet verdacht. Zij trok haar mouwen uit en legde die op de bank. 

Getuige Jan van Zutphen pakte de mouwen en zei tegen Gisbert dat hij moest kijken of het geld er in 

zat. Hij vond het geld in een knuppeldoek en gaf het tijdelijk aan zijn knecht Jan van Zutphen. Intussen 

riep Gisbert de buren, n.l. Roloff Cuper en Gysbert Schoemaker in de kamer en hij zei tegen hen en 

zijn knecht dat ze het geld moesten laten zien dat Bye had ontvangen en dat hij met een kruisje had 

gemerkt, n.l. 3 enkele schreckenbergers met een merkje, 3 claasjes eveneens gemerkt, 3 halve 

voerijzers met merkje en nog 6 andere munten waarvan getuige niet meer weet welke het waren. 

Hierna wilde Gisbert dat zijn buren niet zouden vertellen wat ze gezien hadden en ook Bye heeft hen 

gevraagd hier niet over te praten.  

Nr. 228 FOLIO:              73                 DATUM:                   28 januari 1558 

 

Gysbert Schoemaeker getuigt dat hij onlangs verzocht werd bij Gisbert van Bronckhorst te komen; 

Elberich, de vrouw van Gisbert, zei dat ze iets wilde laten zien. Gisbert kwam uit zijn kamer en vroeg 

getuige en Roloff Cuper, zijn buren, binnen te komen, waar ook Bye, de vrouw van Geert van Detten, 

was. Gisbert heeft getuige in aanwezigheid van Roeloff Cuper gezegd dat hij geld kwijt was in diverse 

munt soorten, van iedere munt drie stuks, gemerkt met een kruisje en dat hij het in de vensterbank 

had gelegd. Hij nam uit handen van zijn knecht Jan een knuppeldoek met geld en zei dat als het geld 

er niet in zat, het gevallen moest zijn. Hij telde het geld: 3 enkele schreckenberger, 3 witten, maar er 

waren er maar twee, 3 claasjes en 3 halve voerijzers en iedere munt was gemerkt met een kruisje; er 

waren nog meer munten van diverse soorten die getuige zich niet meer herinnert. Hij meldt verder dat 

Bye, de vrouw van Geert van Detten, er stil bij stond. Gisbert vroeg getuige en de andere aanwezigen 

of zij over hetgeen ze gezien hadden, wilden zwijgen om zodoende de naam en faam van Bye niet 

aan te tasten. Dit werd door allen geaccepteerd.  

 

Nr. 229 FOLIO:               73v              DATUM:                   31 januari 1558 

 

Jan van Dryll getuigt over het gevecht van afgelopen zaterdag in de Eenhoorn, dat hij met Alffert van 

den Veene en Jan Schep in de Eenhoorn zat te drinken en dat Herman Saelmaecker omstreeks drie 

of vier uur ’s middags binnen kwam en tekeer ging tegen de waardin; getuige heeft de woorden die hij 

gebruikte niet onthouden. Getuiges tafelgenoot vond dat Herman zo niet tegen de waardin kon 

spreken en heeft hem de deur gewezen. Het was niet duidelijk of hij uit zich zelf weg ging of 

weggestuurd werd, evenmin of hij teruggekomen is.  

 

Nr. 230 FOLIO:              73v               DATUM:                       31 januari 1558 

 

Jan Schep, procureur in de H. Geest, getuigt dat hij met genoemde Alffert van den Veene en Jan van 

Dryll in de Eenhoorn heeft zitten drinken, waar omstreeks drie of vier uur Herman Saelmaecker 

binnenkwam en zeer dronken was. Hij zei tegen de waardin dat hij hetzelfde wilde hebben als de 

anderen, ook al zou dat hem de hals kosten. Fye antwoordde hem dat hij weg moest gaan en dat hij 

niet bij haar mocht komen. Hij stond daar bij de deur met een mes onder zijn jas, maar getuige heeft 
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niet gezien dat hij het gebruikt heeft tegen Jan of iemand anders. Hij stond n.l. achter een scherm bij 

de haard en kon niets horen of zien. Hij heeft wel gezien dat Herman na geharrewar op de grond was 

gevallen bij de deur van het huis in kwestie, niet wetend wie hem op de grond gegooid, geslagen of 

gestoten heeft. Getuige heeft wel gezien dat Jacob Lange en Jan Voerne een knevelstaf in de hand 

hadden, maar niet gezien dat zij de zadelmaker daarmee gestoten hebben of geslagen.  

 

Nr. 231 FOLIO:             74v                DATUM:                    1 februari 1558 

 

Claes van Tolzende getuigt dat afgelopen vrijdag, 28 januari, mr Godtschalck ten Indick op het Tolhuis 

geweest is met de drost van Genemuiden, Jochum van Ingen, Frederich Droochscheer en diens zoon 

Claes en nog meer andere familieleden en hoorde dat zij met elkaar veel spraken over een 

afrekening; wat ze zeiden, heeft hij niet onthouden, want hij liep af en aan om wijn te halen. Hij heeft 

wel gezien dat mr Godtschalck Frederich Droochscheer een Siegburger potje in het gezicht gooide 

zodat hij bloedde.  

 

Nr. 232 FOLIO:             74v                DATUM:                    1 februari 1558 

 

Claes van Olst getuigt dat hij afgelopen vrijdag 28 januari op het Tolhuis gehoord heeft dat er woorden 

waren tussen Jochum van Ingen en Frederich Droochscheer over een daalder en dat mr Godtschalck 

o.a. tegen Frederich zei dat hij weg moest gaan. Toen Frederich weigerde te gaan, pakte mr 

Godtschalck een Siegburger potje en gooide het in Frederichs gezicht zodat hij bloedde. Dit vond 

plaats, als getuige het zich goed herinnert, omstreeks 4 uur ’s middags op genoemde dag.  

 

Nr. 233 FOLIO:              75                 DATUM:                     4 februari 1558  

 

Jan Janszen getuigt dat hij afgelopen zaterdag met zijn broer Jacob Janszen in de Eenhoorn en met 

twee anderen uit Hoorn zat te drinken en dat hij gezien heeft dat Herman van Nuys, zadelmaker, 

dronken binnen kwam en tegen Anna de waardin zei dat zij beslag had gelegd op zijn goed; zij is naar 

de haard gegaan en zei o.a. [ getuige heeft het allemaal niet precies onthouden] dat hij geen spelletjes 

moest spelen in haar huis, temeer daar de locatie voor hem verboden was. Herman wilde van de 

waardin ook de kledinghaak van zijn overleden vrouw hebben of een ander vrouwen kleinood, zij 

stuurde hem daarvoor naar haar vader. Na veel scheldwoorden tegen de waardin, sloeg hij haar met 

zijn vuisten op het lijf. Daarna nam Jacob Janszen Herman vast en leidde hem het huis uit en 

adviseerde hem niet zoveel last te veroorzaken. Herman wilde nog steeds niet weggaan, daarom 

heeft de zuster van de waardin hem geduwd om hem het huis uit te krijgen.  

Getuige meldt verder dat Herman omstreeks vier of vijf uur [voor zover hij zich herinnert] weer terug is 

gekomen met een degen of zweep onder zijn jas en toen hij langs de schouw liep, vóór in het 

genoemde huis, heeft hij Jan van Almeloe daar zien zitten met een kan bier voor zich op tafel. Omdat 

hij dacht dat Jan hem de kan naar het hoofd wilde gooien is Herman teruggetreden en heeft zijn mes 

getrokken. Toen Anna, de zuster van de waardin, dat zag, is zij met haar nichten, de kinderen van 

Anna, Herman om de hals gevallen om hem tegen te houden, maar hij sloeg rondom met zijn degen of 

rapier en zou daarbij de oudste dochter van Anna gewond hebben. Jacob Janszen, broer van getuige, 

nam zijn knevelstaf in de hand en sloeg hem daarmee in zijn zij om hem zo dwingen het huis te 

verlaten, maar de deur was dicht. Wat zich daar toen heeft afgespeeld, weet getuige niet want hij was 

bij zijn tafelgenoten bij de haard blijven zitten.  

 

Nr. 234 FOLIO:              76                 DATUM:                   10 februari 1558 

 

Jan van Meppel getuigt dat hij bij het kremers  gilde geweest is, waar hij gehoord heeft dat Cornelys 

Jansz en wijlen Jan[netje], zijn vrouw, ruzie kregen met de anderen; omdat getuige dronken was, heeft 

hij niet gezien dat Jansz haar sloeg of omgooide.  
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Nr. 235 FOLIO:               76                DATUM:                    28 februari 1558  

 

Wylhem Janszen getuigt dat hij, volgens hem drie weken geleden, met het schip van Tyman 

Jacopszen van Amsterdam naar Kampen is gereisd en omdat het zeer onstuimig weer was, zijn er 

geen loodsen gekomen om de opvarenden aan land te brengen. Daarom hebben Derrick 

Lubbertszen, alias Bigger, en Jan Roloffszen het schip gevaren en hebben de kooplui aan land gezet. 

Tyman de schipper zei tegen getuigen en de andere opvarenden dat ze elke koopman, Derrick en 

Jan, daarvoor 7 stuiver moesten geven; de zes kooplui werden voor 1 daalder aan land gezet. 

Berent Rorixszen getuigt zoals Wylhem hierboven, maar voegt eraan toe dat hij niet weet of er zes of 

zeven kooplui aan wal werden gezet voor 1 daalder.  

 

Nr. 236 FOLIO:              76v               DATUM:                     28 februari 1558 

 

Jan Cornelysz getuigt dat hij drie weken geleden voor Claes Trip met Tyman Jacopszen van 

Amsterdam naar Kampen is gevaren en dat ze op zaterdag voor het Diep kwamen; het weer werd 

vanuit het zuid-oosten zeer onstuimig en daarom waren er geen loodsen die de opvarenden aan land 

konden zetten. Voor zaken waren Derrick Lubbertszen en Jan Roloffszen met een klein bootje aan 

boord gekomen en Berent Trip kwam met de kooplui op het schip overeen dat ieder hen 7 stuiver zou 

geven om aan land te komen.  

 

Nr. 237 FOLIO:              77                 DATUM:                    28 februari 1558 

 

Mr Peter Thomaszen, barbier, getuigt dat hij ook bij het kremers gilde is geweest, maar niet gehoord 

heeft dat de vrouw van Cornelis Jansz, voordat Anna Jans, de vrouw van Cornelis, bloedend bij zijn 

tafel kwam, zich beklaagde dat ze een Siegburger pot naar haar hoofd gegooid kreeg; getuige heeft 

niet gezien wie de pot had gegooid. 

Jan Berentszen getuigt dat hij ook bij het kremers gilde was, maar hij heeft niet gehoord dat er geruzie 

was tussen Cornelis Jansz en Anna Jansz, de vrouw van Cornelis; hij heeft alleen gezien dat Anna 

van de tafel naar de deel was gegaan met een bloedend hoofd, maar wie haar geslagen heeft, weet 

hij niet.   

 

Nr. 238 FOLIO:              77v               DATUM:                    1 maart 1558 

 

Tyman Jacobsz getuigt dat hij afgelopen vrijdag drie weken geleden, voor zover hij zich herinnert, met 

zijn schip van Amsterdam naar Kampen is gevaren met verschillende onbekende kooplieden en 

burgers uit Kampen aan boord; de volgende zaterdag avond kwamen zij aan bij het Diep en op 

zondag ochtend zijn Derrick Lubbertszen, Jan Roloffszen en Berent Trip met een bootje bij hen aan 

boord gekomen. Getuige heeft samen met zijn knecht d.m.v. het bootje het anker van zijn schip 

uitgegooid en Derrick, Jan en Berent hielpen hem daarbij. Hij meldt verder dat er beloofd was aan 

Derrick, Jan en Berent 7 stuiver Brabants om iedere koopman aan land te brengen en dat Jan met het 

bootje weer terug kwam, nadat hij 8 kooplui aan land had gebracht en dat hij toen 1 daalder wilde  

hebben.  

 

Nr. 239 FOLIO:             77v                DATUM:                     22 april 1558 

 

Cathrina Laurens getuigt dat afgelopen zondag, n.l. 17 april, bij haar thuis iemand genaamd Albert van 

Ens zwaar gewond werd door Jan Coller, tussen 8 en 9 uur ’s avonds toen de kaarsen al brandden en 

de poorten al gesloten waren. Toen getuige rumoer hoorde en zag dat Jan Coller ruzie kreeg met 

genoemde Albert, is ze uitgeweken naar de kelder; daarom heeft ze niet gezien dat Jan Albert 

verwondde, evenmin heeft zij gehoord dat Albert zei dat Jan hem verwond had.  
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Nr. 240 FOLIO:              78                 DATUM:                   22 april 1558 

 

Wessel Berentszen getuigt dat afgelopen donderdag, 21 april, bij hem thuis zaten te drinken Herman 

inde Budde en Claes Wolterszen, die woorden met elkaar kregen. Zij stonden op van de tafel, hadden 

elk een mes in de hand en staken naar elkaar. Dit vond plaats tussen 4 en 5 uur ’s middags en 

getuige heeft niet gezien dat een van beiden gewond werd.  

 

Nr. 241 FOLIO:               78v              DATUM:                    28 april 1558   

 

Johan Hermansz, alias Backer, getuigt dat hij afgelopen dinsdag 5 april, volgens hem tussen 3 en 4 

uur, gezien heeft dat Gheertgen inde Halve Maan een gedeelte van het beddenstro uit het huis 

gegooid heeft voor de deur op de Burgwal, dat naderhand verbrand werd; getuige weet niet wie die 

persoon was die het stro in brand stak en heeft het evenmin van iemand anders gehoord.  

 

Nr. 242 FOLIO:              78v               DATUM:                    7 mei 1558  

 

Arendt van Tolzende getuigt dat onlangs Jan Gerrytszen, genaamd Collart, bij hem op de brug kwam 

en wilde dat hij met hem meeging over de brug naar het huis van Tryne Mulner, waar Jan wilde dat 

Arendt in de Hagen naar Cathrijne Laurens zou gaan om degene die hij verwond had te vragen de 

zaak te laten schieten, wat hij ook gedaan heeft. De  gewonde man wilde daar niets van weten, want 

hij moest wachten tot zijn vader en broers zouden komen.  

 

Nr. 243 FOLIO:              79                 DATUM:                    3 juni 1558 

 

Jan Geertsz getuigt dat hij gezien heeft dat mr Thoenysz, de scherprechter van de stad Kampen, met 

een onbekende man bij het Tolhuis kwam vanaf de Vispoort; toen ze beiden voor het Tolhuis waren 

gekomen, heeft getuige mr Thoenysz horen zeggen: “gelievet u dan.” Onmiddellijk legden beiden hun 

hoed op de houtstapel, de onbekende sloeg met zijn mes dat nog in de schede zat naar Thoenysz en 

deze weerde de slagen af. Getuige heeft niet gezien dat mr Thoenysz stak, maar hij zag wel dat mr 

Thoenysz aan zijn hoofd gewond was, zijn mes liet vallen en wegliep.  

Jan Jacobsz getuigt zoals Jan Geertsz, maar hij heeft niet gezien dat mr Thoenysz door de 

onbekende man verwond werd.  

Kerstgen Gyse getuigt dat hij gezien heeft dat mr Thoenysz, de stadsscherprechter, uit de Vispoort 

kwam met een onbekende man; toen ze bij het Tolhuis kwamen, kregen ze woorden met elkaar. De 

onbekende stak naar mr Thoenysz en deze, ook met een getrokken mes in de hand, weerde de 

slagen af, maar werd gewond aan zijn hoofd.  

Berent Roerixen getuigt zoals Kerstgen Gyse.  

 

Nr. 244 FOLIO:             79v                DATUM:                     1 juli 1558 

 

Ariaen van Groningen getuigt dat hij onlangs gezien heeft, toen Jan van Dorsten achter Pilgrim ten 

Ondyck op de brug liep, dat terzelfdertijd Pilgrim en zijn broer Andries hun mantels uitdeden en beiden 

met getrokken messen naar Jan van Dorsten liepen, Andries iets achter Pilgrim. Toen Pilgrim bij de 

Vispoort kwam vóór zijn broer Andries, stak hij zijn mes in de Vispoort en Andries hief zijn mes op om 

Jan een klap te geven; hij heeft dit niet kunnen volbrengen omdat zijn broer Pilgrim, die zijn mes in de 

Vispoort had gestoken, hem dit belette.  

 

Nr. 245 FOLIO:             80                  DATUM:                     7 juli 1558 
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Jan Coepsen, de stadspoortensluiter, getuigt dat hij op Petrus en Paulus omstreeks 5 uur in de 

ochtend op bevel van de burgemeesters de Cellebroederspoort heeft geopend om Henrick Wytbaert 

en zijn gezellen binnen te laten; hij vroeg hem of zij mensen hadden gezien en verder zei hij dat ze 

met hem naar het kantoor moesten komen, waar ze geen zin in hadden, ieder ging zijns weegs. 

Getuige Jan heeft nogmaals gevraagd wat hij dan aan de Raad moest zeggen en bij het weggaan 

hebben zij lachend en schamper tegen Henrick Wytbaert gezegd dat hij dat maar moest 

verantwoorden, waarop Henrick zei dat hij er niets mee te maken had.  

 

Nr. 246 FOLIO:            80v                 DATUM:                  7 juli 1558 

 

Geerloff Henrixen getuigt dat met St. Petrus en Paulus omtrent half twaalf ’s nachts Henrick Wittbaer 

met ettelijk andere gezellen bij de Cellebroederspoort kwam en getuige hen vroeg of zij voldoende vis 

hadden gevangen, waarop Henrick aan getuige vroeg waar hij dat had moeten doen, omdat er overal 

wel 30 of 40 mannen stonden te vissen. Getuige antwoordde dat hij misschien wilgen voor mensen 

had aangezien. Henrick Wittbaer zei dat het niet waar was, want ze liepen van de ene kant van de dijk 

naar de andere en hij sprak ze aan maar ze antwoordden niet.  

Peter, de zoon van Geerloff, getuigt zoals zijn vader.  

 

Nr. 247 FOLIO:           81                    DATUM:                 3 augustus 1558  

 

Herman van Nuys en Peter van Nuys getuigen dat zij onlangs in de Wijnkelder gehoord hebben dat 

Jacob Boyniers ruzie had met kapelaan Matheus; Jacob rol zijn opsteker om kapelaan Matheus 

daarmee te steken, maar heeft hij dit niet kunnen volbrengen omdat getuigen hem vastgehouden 

hebben; anders hadden zij elkaar verwond.  

 

Nr. 248 FOLIO:           81                    DATUM:                  4 augustus 1558    

 

Reyner Draeger getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Jan Schudde, de zoon van Femminge en 

Thys Draeck uit een Ensinger schuit twee schallemmers [?] haalden en ze meenamen; dit gebeurde 

bij de Louwenpoort.  

 

Nr. 249 FOLIO:           81                    DATUM:                   12 september 1558   

 

Thys Draeck getuigt dat hij op bevel van mr Gaspar Schepelar met Luytgen Kempeals marktmeester 

genoemde steur zou halen om schoongemaakt te worden. Toen ze naar de plek voeren waar hij 

gevangen lag, heeft Luytken Kempe aan het touw getrokken, maar hem niet gevonden. Hij heeft het 

touw, dat aan een paal vastgemaakt was, met zijn mes in tweeën gesneden omdat hij niet wist aan 

welke kant de vis zat. Hij meldt verder dat het touw oud was en niet deugde en dat daarom de steur 

volgens hem ontsnapt was.  

 

Nr. 250 FOLIO:           81v                  DATUM:                   12 september 1558 

 

Herman Stamp getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden bij Styne Mulner thuis aan de overkant 

van de IJssel heeft zitten drinken met Herman van Nuys, de oude zadelmaker en dat hij daar gehoord 

heeft dat Herman, die wel gedronken had, tegen anderen zei dat Jacob Lange Jansz hem verwond 

had aan zijn hand en zijn hoofd en dat hij overwoog zijn gram te halen. Getuige vroeg hem of Jacob 

hem de dokters kosten had betaald en Herman zei toen dat de stad dat had gedaan.  

Mr Henrick Struysz getuigt dat hij afgelopen woensdag, de zesde dag van deze maand, bij Stine 

Mulner aan de overkant van de IJssel heeft zitten drinken met meer anderen en niet gehoord heeft dat 

Herman van Nuys enige problemen maakte met Jacob Lange Jansz; voor die tijd had hij wel gehoord 
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dat Herman zei dat het de schuld van Jacob Lange Jansz was dat er in de stad over hem gepraat 

werd. De verwonding die hij hem had toegebracht, zou hij hem niet vergeven.  

Anna Critzer getuigt dat Herman van Nuys afgelopen woensdag, 6 september, omstreeks de avond bij 

haar kwam en dat een van haar dochters haar zei, toen hij binnenkwam, dat Herman de zadelmaker 

daar was. Zij vroeg toen wat hij kwam doen, waarop hij onmiddellijk het huis verliet en wegging zonder 

iets te zeggen.  

 

 

  Nr. 251 FOLIO:          82v                  DATUM:                    6 oktober 1558               

 

Jan van Leveren getuigt dat hij afgelopen zaterdag, 1 oktober om 4 uur ’s middags, gezien heeft dat 

Geerloff Stolte, staande voor het huis van Peter Albertsz Vresen, dronken en met een opsteker in de 

hand, erg tekeer ging en o.a. zei dat hij van plan was om Peter Albertsz een hand af te snijden. Hij 

wilde het huis binnen gaan, maar zijn zuster die bij hem was, zei hem dat dat niet mogelijk was.  

Goesten van der Schere getuigt dat hij afgelopen zaterdag 1 oktober omstreeks 4 uur in de middag 

Geerloff Stolte heeft zien staan tegenover het huis van Peter Albertsz Vresen, in beschonken toestand 

en met een getrokken opsteker in de hand. Hij maakte veel lawaai, maar getuige heeft niet gezien dat 

hij met de opsteker iets deed en hij werd tegengehouden door twee vrouwen. 

Engele Jans getuigt dat afgelopen zaterdag 1 oktober Geerloff Stolte bij Peter Albertszen Vresen 

binnen kwam omstreeks 3 uur ’s middags en dat getuige, die in de kamer was bij de kraamvrouw, 

naar buiten liep om te zien wat er aan de hand was. Zij trof Geerloff in de gang en ging weer terug 

naar de kamer en zei tegen Peter Vresen, die aan de tafel zat, dat de man van het schip er was. Peter 

stond direct op en ging hem tegemoet en zei dat hij bij hem moest komen eten. Geerloff antwoordde 

dat hij daarvoor niet was gekomen, maar dat hij de halskraag [ van wapenrusting ] van hem en zijn broer 

wilde hebben; hij herhaalde dit enige malen, waardoor de kraamvrouw die in de kamer lag, kwaad 

werd. Peter antwoordde hem dat hij de volgende dag daarover met hem zou spreken en dat hij nu 

teveel gedronken had. Toen kwam de zuster van Geerloff die hem samen met getuige bij de arm nam  

om hem naar buiten te brengen; getuige zag toen dat hij een opsteker onder zijn jas had getrokken. 

Hij had eigenlijk nog in de vensterbank willen klimmen als de vrouw van Henrick Dubbeltsz en die van 

Thoenys Triest dat niet hadden belet en hem naar buiten hadden gebracht.  

Marrigen Lansynck getuigt zoals Engele Jans want zij was terzelfdertijd bij de kraamvrouw en heeft 

alles gehoord en gezien. Zij heeft niet gehoord wat Geerloff eerst tegen Peter zei in de gang, want zij 

zat op dat ogenblik bij de kraamvrouw.  

 

Nr. 252 FOLIO:             83v               DATUM:                    15 oktober 1558  

 

Herman Stamp getuigt dat Nolle Schroer, Peter Tomaszen, barbier en Albert Claeszen bij hem zaten 

te drinken en dat ze, ’s avonds toen de kaarsen aan waren, woorden met elkaar kregen en elk hun 

messen trokken; getuige heeft Albert zo lang mogelijk tegen gehouden, maar deze is tenslotte Nolle te 

lijf gegaan zonder zijn mes, want dat was hem afgenomen. Daarna klaagde Nolle dat hij gewond was 

en getuige weet niet wie dat gedaan zou hebben. Herman heeft ook gezien dat er een stuk van een 

mes op tafel werd gegooid en hij dacht dat het afkomstig was van Nolles eigen mes.  

 

Nr. 253 FOLIO:             84                  DATUM:                    15 oktober 1558   

 

Peter Thomaszen, barbier, getuigt dat hij bij Herman Stamp met Nolle Schroer en Albert Claeszen 

heeft zitten drinken en dat Albert en Nolle woorden met elkaar kregen toen de kaarsen aangestoken 

waren. Nolle had zijn mes getrokken, een z.g. ‘plyckgen’ en getuige had al enige tijd eerder het mes 

van Albert afgenomen. Bij de ruzie gingen de kaarsen uit, hoe dat kwam heeft getuige niet goed 

gezien, evenmin wie Nolle verwond heeft. Toen het licht weer aanging, klaagde Nolle dat hij gewond 
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was en getuige meldt nog dat hij een stuk van een mes uit de rug van Nolle heeft getrokken; hij wist 

zeker dat het niet het mes van Albert was.  

 

Nr. 254 FOLIO:            84v                 DATUM:                     25 oktober 1558  

 

Herman Stamp en Peter Tomaszen getuigen n.a.v. hun getuigenis van 15 oktober over het gevecht 

tussen Nolle Schroer en Albert Claeszen. Herman meldt dat als er gestoken zou zijn, dat het met het 

mes van Nolle moet zijn geweest, want het mes van Albert was al afgenomen.  

Peter meldt dat er niemand anders in de kamer was dan degenen met wie ze zaten te drinken en 

Nolle Schroer en Albert Claeszen. Getuige Stamp is daarna weggegaan; verklaring gedaan in 

aanwezigheid van Jorgen van Haersolte en Otto Tengnagell, op 23 november 1558. 

Nolle Schroer getuigt dat hij bij Herman Stamp met Peter Thomaszen en Albert Claeszen zat te 

drinken en dat hij ’s avonds bij kaarslicht een verwonding aan zijn rug heeft opgelopen; hij heeft 

samen met Albert woorden gekregen met de anderen en er ontstond een handgemeen. Albert 

Claeszen heeft terzelfdertijd gezegd dat ze niemand wilden slaan en toen getuige wilde opstaan om 

naar huis te gaan, werd hem dat verhinderd door Peter Thomaszen, die ervoor zorgde dat hij zijn 

mantel niet kon pakken en moest blijven. Toen hij de verwonding aan zijn rug opliep, waren de 

kaarsen uitgegaan, daarom weet hij niet wie hem die heeft toegebracht. Ook heeft getuige die avond 

met niemand anders ruzie gehad dan met Albert.  

Nr. 255 FOLIO:              85v               DATUM:                  23 november 1558 

 

Henrick Hoppenbrouwer getuigt dat hij op 22 november bij Thonys Stip thuis met priester Arendt en 

Arendt Brant, verder met priester Derrick, priester Jacob van Nymwegen en Berendt Wesselinck heeft 

zitten drinken. Toen hij het huis had verlaten om te gaan plassen, heeft hij bij terugkomst op straat 

voor de deur van Joachym van Ingen genoemde Arendt Brant gevonden en Andries ten Indyck en de 

reeds genoemde ‘gelagslui’ die met elkaar worstelden en over elkaar heen vielen. Getuige heeft 

Andries ten Indyck van Arendt Brants willen aftrekken door hem bij zijn hals te pakken; toen Andries 

getuige in de gaten kreeg, zei hij dat hij het hem betaald zou zetten. Hoppenbrouwer vroeg toen aan 

Andries ten Indyck  waarom hij hem wilde slaan, hij had alleen maar de anderen van hem weg willen 

houden. Bij het weglopen heeft Andries genoemde Hoppenbrouwer een hand vol haar van het hoofd 

gepakt; daarna, toen Hopenbrouwer nog voor de deur van Thonys Styp stond, kwam Andries weer 

terug en heeft daar genoemde Hoppenbrouwer met een stuk dakpan of steen een gat in het hoofd 

bezorgd, boven zijn neus waar de barbier wekenlang werk aan had en daarbij zijn tanden zo 

beschadigd dat hij nauwelijks kon eten.  

Verder meldt Hoppenbrouwer dat Andreas een kwartier later weer terugkwam, juist toen getuige weer 

met de barbier naar huis wilde gaan om verbonden te worden. Hij had een rapier in de hand waarmee 

hij op straat tekeer ging en Hoppenbrouwer en zijn dienstmaagd naar het huis van Thonys Styp joeg. 

 

Nr. 256 FOLIO:              86                DATUM:               24 november 1558   

 

Thys van Oldenzeell getuigt over het gevecht van Andries ten Indyck en meldt dat hij afgelopen 

dinsdagavond omstreeks 8 uur, toen hij thuis was, veel lawaai hoorde op straat, hij wist niet van wie. 

Omdat het niet ophield, is hij naar buiten gegaan, waar hij heeft gezien dat er voor de deur van 

Joachym van Ingen mensen aan het vechten waren die hij niet herkende omdat het donker was. Toen 

er licht gebracht werd, zag hij dat het Andries ten Indyck en Henrick Hoppenbrouwer waren; Andries 

liep naar de Clocke en Hoppenbrouwer ging hem achterna. Op een gegeven moment besloot 

Hoppenbrouwer terug te gaan naar het huis van Thonys, waarbij Andries naar Hoppenbrouwer gooide 

met een kesselinck [ kei ] en hem raakte aan zijn linker enkel. Toen Hoppenbrouwer en priester Arent 

Brant weer naar het huis van Thonys Stip wilden gaan, was Andries weer bij Joachym van Ingen’s 

huis en riep dat ze hier één voor één zouden komen en vuist voor vuist.  
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Priester Arendt Brant riep Andries en wilde naar hem toegaan, maar hij werd door de vrouw van van 

Ingen tegengehouden.  

Toen Hoppenbrouwer, Andries en priester Arendt weer naar boven gingen, zag hij Hoppenbrouwer 

vallen, niet wetende of hij uit zich zelf viel of door Andries geduwd was, dat kon hij niet zien. Toen ze 

weer naar het huis van Thonys waren gegaan, is Andries voor de derde maal teruggekomen met een 

getrokken vlammenwerper, schreeuwend en 5 of 6 maal om zich heen slaand op straat en 2 maal 

tegen de deurpost van Thonys, maar niemand kwam naar buiten.  

Getuige hoorde roepen dat Hoppenbrouwer bloedde en dat iemand ook al gezegd had dat hem een 

handvol haar uit zijn hoofd was getrokken. 

Andries jammerde nogal en riep scheldwoorden naar Arendt Brant.  

Verder weet getuige niets.  

 

Nr. 257 FOLIO:              87                DATUM:                  24 november 1558  

 

Mr Arendt Liefferinck, goudsmid, getuigt zoals Thys van Oldenzeell over het gevecht, maar hij weet 

niet of het priester Arendt Brant of Hoppenbrouwer was die Andries riep en hem vroeg of hij daar was.  

Hij heeft evenmin Andries met de werper en zijn kei gezien die Thys ook geraakt had. Hij verklaart dat 

de inhoud van Thys getuigenis conform de waarheid is.  

 

Nr. 258 FOLIO:             87                 DATUM:                  24 november 1558 

 

Mr Jacob Barbier getuigt dat hij afgelopen dinsdagavond 22 november tussen 7 en 8 uur gehaald 

werd bij Thoenys Styp om Henrick Hoppenbrouwer  te verbinden, die zwaar gewond was; daarna 

heeft hij het huis verlaten en ging naar het huis van Hoppenbrouwer; toen hij op straat was ter hoogte 

van het huis van Albert van Wyringen, hoorden zij Andreas ten Indyck met zijn getrokken rapier die 

grote onrust veroorzaakte. Toen Hoppenbrouwer dit hoorde, is hij met zijn dienstmaagd weer 

omgekeerd en naar Thonys teruggegaan. Getuige heeft Andreas zijn mes afgepakt en voor zijn 

voeten gegooid op straat. Hij zei dat hij hoopte dat hij hem niet wilde slaan. Andreas is weggegaan 

naar het huis van Thonys, waar hij veel scheldwoorden gebruikt heeft die getuige zich niet meer 

herinnert.  

 

Nr. 259 FOLIO:           87v                  DATUM:                5 december 1558 

 

Henrick Joesten getuigt dat Jan van Bommelen, Wessel Koedieff e.a. afgelopen vrijdag bij hem 

kwamen, n.l. op 2 december, en boven de gelagkamer gezeten hebben; zij kregen woorden met 

elkaar en getuige heeft gezien dat Wessel Johannes met een getrokken opsteken in zijn lenden stak. 

Dit vond plaats ’s middags tussen 2 en 3 uur. 

Alyt Joesten getuigt dat zij van het gevecht tussen Jan van Bommelen en Wessel Koedieff in haar huis 

niets gezien heeft, maar zij heeft wel veel rumoer gehoord op haar kamer boven, waar Jan en Wessel 

zaten te drinken met nog andere mensen die getuige niet kende.  

 

Nr. 260 FOLIO:           88                    DATUM:                 5 december 1558  

 

Jonge Goyer getuigt dat hij afgelopen zaterdag bij Henrick Janssen met Henrick Vriese uit Groningen, 

Wessel Koedieff en met Jan van Bommelen heeft zitten drinken. Hij heeft daar gezien dat Henrick 

Vriese met een jongen uit Deventer en Jan van Bommelen met anderen speelden en dat Wessel 

Koedieff de kaarten van tafel gooide. Jan van Bommelen vroeg aan Wessel waarom hij dat deed, 

boog zich over de tafel en pakte Wessel bij zijn hoofd. Jan zei dat hij hem niet moest steken, want hij 

had geen mes, maar Wessel heeft Jan wel degelijk met een mes in zijn zij gestoken.  

Dit vond plaats in de middag omstreeks twee uur.  

 



RAK inv.nr. 14 

 

53 

 

Nr. 261 FOLIO:             88v                DATUM:                 2 januari 1559 

 

Jan van Dulman getuigt dat hij onlangs bij Wessel Berentsz heeft zitten drinken met Peter Albertsz 

Vrese en Jacop van Mechelen, vleeshouwer, waar hij gezien heeft dat Anna, de vrouw van Jan van 

Zwolle, bij Wessel binnen kwam ’s middags tussen 2 en 3 uur en van Wessel ettelijke documenten 

eiste; zij kregen direct woorden met elkaar en niet zulke nette, getuige heeft ze niet onthouden. Hij 

heeft gehoord dat Wessel, staande bij de haard, tegen Anna zei dat ze weg moest gaan anders zou 

hij haar uit het huis zetten; tegelijkertijd hief hij een tang die bij de haard stond en sloeg haar daarmee 

op de arm.  

Peter Albertszen Vrese getuigt zoals Jan van Dulman, maar hij heeft niet gezien dat Wessel Anna 

raakte met de tang, omdat Jacop Vleyshouwer vóór hem ging staan zodat hij niet kon zien dat Wessel 

Anna sloeg.  

 

Nr. 262 FOLIO:           88v                  DATUM:                    4 januari 1559 

 

Evert Valckenaer getuigt over het gevecht in de Wijnkelder dd 2 januari dat het merendeel van de 

Raad en de secretarissen op die dag ’s avonds omstreeks 4 uur naar de Wijnkelder is gegaan en 

plaats heeft genomen in de nieuwe hoek. Zij hebben daar in goede stemming met elkaar gegeten en 

gedronken zonder een onvertogen woord. Toen de een na de ander naar huis was gegaan, bleek dat 

de burgemeesters Henrick de Wolffsz en Otto Tengnagel met mr Henrick van Vyenden, secretaris nog 

waren gebleven en niets bijzonders deden; Claes Wycherlinck, dronken, kwam er bij en zonder één 

opmerking van de burgemeesters of secretaris, begon hij onbehoorlijke woorden tegen hen te 

gebruiken zoals ‘motherfucker’ e.d. Omdat hij zich niet schaamde voor deze smadelijke woorden, zijn 

Wycherlinck en Henrick tegenover elkaar gekomen, elk met het mes in de hand. En nadat mr Henrick 

tegengehouden werd, richtte Wycherlynck zich, met zijn ‘plickgen’ in de hand, tot burgemeester Otto 

Tengnagel en sloeg hem met een mengele kan een wond in het hoofd zodat hij op de grond viel. 

Claes was weer teruggekomen en werd door getuige tegengehouden, beiden vielen op de grond, 

waarbij getuige het plickmes met geweld uit zijn handen trok. Hij is van het begin af aan er bij geweest 

en dit is de waarheid. 

Jan Luytkensz getuigt over het gevecht, dat hij op 2 januari ’s avonds om 8 uur in de Wijnkelder kwam 

om Henrick de Wolff, zijn heer, naar huis te brengen. Hij vond hem, samen met burgemeester Otto 

Tengnagel, twee of drie Raadspersonen en mr Henrick de secretaris zittend in de nieuwe hoek, 

zonder andere mensen erbij. Toen alleen de twee burgemeesters en de secretaris mr Henrick van 

Veynden overbleven, is Claes Wycherlinck, dronken, gekomen en heeft zich bij de spelers gevoegd, 

die juist van plan waren naar huis te gaan en hem en mr Jan Huff achter te laten. Claes begon 

Tengnagel luid uit te schelden voor ‘hondse zot’ e.d. Henrick de Wolff stond op en ging naar de 

koelruimte, gevolgd door getuige waar deze hoorde dat Wycherlinck veel hoon en onfatsoenlijke 

woorden gebruikte tegen Tengnagel; getuige kon het niet verstaan, maar hoorde wel dat Tengnagel 

vroeg wat hij tegen hem had, maar daar ging Claes niet op in. Toen mr Henrick weer uit de koelruimte 

kwam, zag getuige dat mr Henrick zijn ponjaard in de hand had, Wycherlinck onder de duim had. Toen 

Wycherlinck door zijn dienstmaagd weer op de been was geholpen en weer van plan was de anderen 

aan te vallen, heeft Tengnagel hem een mengele kan naar het hoofd gegooid. Getuige meldt verder 

dat Egbert to Bocop bij Tengnagel kwam, zijn rapier getrokken had en vroeg hoe hij zijn neef Jan to 

Bocop gewond had, waarop Tengnagel antwoordde dat hij dat niet gedaan had en er niets vanaf wist. 

Egbert stak zijn rapier weer in de schede en ging weg. 

Grete Luytkens getuigt dat zij enige dagen geleden omstreeks 8 uur naar de Wijnkelder is gegaan om 

mr Henrick van Veynden, haar heer, naar huis te brengen; hij zat in de nieuwe hoek bij de twee 

burgemeesters, n.l. Henrick de Wolff en Otto Tengnagel, die niemand hadden beledigd. Claes 

Wycherlinck, dronken, had zich aan de tafel van de spelers gezet, die toen direct opstonden en niet bij 

hem wilden zitten en Wycherlinck en mr Jan Huff bleven alleen aan tafel zitten. Claes riep het een en 

ander tegen Tengnagel en nadat Henrick de Wolff naar de koelruimte was gegaan, ging hij behoorlijk 
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tekeer met woorden als ‘motherfucker’ enz. Na deze woorden stonden Tengnagel en mr Henrick op 

van de tafel in de andere hoek. Getuige ging toen de Wijnkelder uit om haar meesteres te halen; bij 

terugkomst heeft zij gezien dat genoemde Tengnagel Wycherlinck met een mengele kan een wond in 

zijn hoofd sloeg. Griete getuigt nog dat Egbert to Bocoep bij Tengnagel kwam met een rapier in de 

hand zonder deze te gebruiken.  

 

Nr. 263 FOLIO:              91                 DATUM:                    10 januari 1559 

 

Jaspar ter Laer getuigt dat …… [ niet af ] 

 

Nr. 264 FOLIO:               91v              DATUM:                 11 januari 1559 

 

Goyken ten Appell getuigt dat hij afgelopen zondag in de Wijnkelder was, toen de kaarsen al 

aangestoken waren, waar hij gezien heeft dat de jonge priester Evert Witte zijn tabbert uittrok en zijn 

mes pakte zonder hem helemaal uit te trekken naar Herman ter Bruggen die tegenover hem zat. Toen 

getuige dat zag, heeft hij priester Evert vastgepakt en weer op zijn stoel gezet. Daags erna is getuige 

bij priester Evert gekomen en heeft tegen hem gezegd dat hij, namens hem moest getuigen en de eed 

afleggen, waarop priester Evert antwoordde dat als het zover kwam, menend dat het ging over het 

slaan van Herman ten Bruggen, dat hij dat nog wel eens wilde doen. 

  

Nr. 265 FOLIO:              91v              DATUM:                    18 januari 1559   

 

Henrick konijnenvanger Koelgreve getuigt inzake het gevecht dd 2 januari in de Wijnkelder dat een 

groot deel van de Raad en drie secretarissen op die dag ’s avonds omstreeks 4 uur in de Wijnkelder 

zaten in de nieuwe hoek zonder andere mensen erbij. Hij heeft evenmin gehoord of gezien dat iemand 

iets beledigends heeft gezegd. Het betreft Henrick de Wolff en Otto Tengnagel, de toenmalige 

burgemeesters, en mr Henrick van Vyenden, secretaris, in de Nieuwe Hoek, die daar achterbleven 

toen de anderen naar huis waren gegaan. Claes Wycherlinck, dronken, kwam en ging bij de spelers 

zitten en gebruikte, zonder dat men hem had aangesproken, veel smadelijke woorden tegen Otto. 

Deze vroeg waarom hij dat zei, hij had hem immers niets misdaan. Mr Henrick stond toen op om naar 

huis te gaan, zoals getuige dacht; hij heeft niet gezien dat Claes Wycherlynck zijn mes had getrokken 

of door Otto of mr Henrick geslagen werd. Hij heeft wel gezien dat Egbert to Bocop bij Otto stond, een 

rapier in de hand; toen de kaarsen aangestoken waren vroeg hij hem waarom hij zijn neef Jan to 

Bocop had geslagen. Otto Tengnagel antwoordde dat hij daar niets vanaf wist. Egbert ging toen weg 

zonder iemand te slaan.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nr. 266 FOLIO:             92v                DATUM:                   9 februari 1559 

 

Peter Thomasszen, barbier, getuigt dat Jan Voss een tijd nadat hij met mr Jan Huff in de Wijnkelder 

had zitten drinken, bij hem kwam en een pleister wilde hebben voor de verwonding die mr Jan hem 

had toegebracht, zoals Jan later tegen getuige heeft bekend. Getuige is toen niet in de Wijnkelder 

geweest en weet dus ook niet of het de waarheid is.  

 

Nr. 267 FOLIO:             93                  DATUM:                  17 februari 1559 

 

Jonge Peter van Nuys getuigt dat onlangs mr Jan Hoff, Jan Holland en Johan Voss samen zaten te 

drinken in de Wijnkelder en dat mr Johan Hoff en Jan Voss, die om geld speelden, woorden met 

elkaar kregen. Mr Johan Hoff had zijn wapen getrokken maar getuige heeft niet gezien dat hij het 

gebruikte. Getuige wilde tussenbeide komen, maar werd tegengehouden. Tenslotte is mr Jan Hoff uit 

de kelder gegaan, Jan Voss volgde hem; toen Jan Voss na enige tijd terug kwam, bleek dat hij 

bloedde aan zijn kin links. Getuige wist niet hoe dat was gebeurd. Toen hij Jan Voss daarnaar vroeg, 
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antwoordde deze dat hij nog meer verwondingen had, maar getuige heeft dat niet gezien. Meer weet 

hij niet.  

 

Nr. 268 FOLIO:            93                   DATUM:                   18 februari 1559 

 

Henrick Hermansz, gedaagd om de waarheid te vertellen over het vuistgevecht van drie bootgezellen, 

dat plaats vond op de Kalverhekkenweg voor het huis van Griete Blox, heeft gezien dat gisteren, 17 

februari, toen een van de drie bootgezellen, die een witte jas aan had, uit het huis van Griete kwam, 

haar deur dicht gedaan werd. Wie dat deed, weet getuige niet, hij dacht dat Griete dat zelf deed. De  

bootgezel met de witte jas stootte met zijn voet tegen de deur en wilde weer naar binnen gaan; hij had 

zijn kleine mes in de hand en dreigde haar daarmee te steken alsof ze een stuk spek was zo dik als 

zijn arm lang was. De bootgezel ging naar Annen in het hoekhuis, waar de twee anderen gezellen 

waren met wie hij weer terug ging naar Grietes huis. Toen Griete dit zag, deed ze snel het onderste 

slagvenster dicht, het bovenste kon ze niet dicht krijgen want de gezel in kwestie verhinderde het 

haar, hij hield het raam open omdat hij naar binnen wilde om haar te slaan. Griete, staande in haar 

huis, sloeg hem met een broodje op het hoofd; getuige wist niet of zij was begonnen of niet. Ook heeft 

de gezel met een haak van het venster, waar een stok aanzat, twee of drie ruitjes uit het venster 

geslagen. De bootgezel met de witte jas had de haak vast en de twee anderen hebben haar geholpen 

hem uit zijn hand te halen, nadat hij nog een groot gat in een ruit van Grietes huis had gemaakt. Een 

man met houten been die het zag wilde hem terecht wijzen, maar de bootgezel sloeg hem met de 

vuist op het hoofd zodat hij struikelde. De andere twee gezellen [ waarvan de ene een rode baard had 

en de andere groot van postuur was en gekleed in een zwarte jas ] scholden Griete uit maar sloegen 

haar niet. Daarna gingen ze allemaal weg en namen de haak mee. 

Wylhem Speldemaker getuigt dat hij gisteren, 17 februari, ’s middags tussen drie en vier uur gezien 

heeft dat een van de drie bootgezellen, gekleed in een wit bovenkleed, naar het huis van Griete Blox 

wilde gaan en met een stok tegen haar slagvenster sloeg, maar getuige wist niet of het voor Griete of 

voor iemand anders was bedoeld. Wylhem, die in zijn eigen huis was, heeft ook gehoord dat haar 

raam werd ingeslagen, maar wist niet wie van de drie de dader was; volgens de buren was het die met 

de witte jas. Een van de andere twee droeg een zwarte jas en een zwarte broek en de lange, ook met 

een zwarte broek, droeg een witte broek. Hij meldt verder dat een van de drie bootgezellen een 

onbekende man met een stelt met zijn vuist tegen het hoofd sloeg en dreigde hem met een knevelstaf 

te slaan. De onbekende had hem niets gedaan.  

Andries Claesz getuigt dat hij gezien heeft dat op 17 februari drie bootgezellen [ van wie één een wit / 

grijze jas aan had, de andere een zwarte en de derde had een rode baard ] voor het huis van Griete 

Blox stonden en dat degene met de wit/grijze jas zijn mes terug wilde hebben dat in haar huis lag, wat 

zij niet toestond. Zodoende heeft hij haar slagvenster met een knuppel kapot geslagen, maar raakte 

haar niet omdat het venster dicht viel. Griete heeft ook door haar venster de drie bootgezellen belaagd 

met een haak die degene met de grijze jas wilde afpakken, wat niet lukte omdat een kraamvrouw die 

daar in huis was, Griete hielp hem vast te houden. De twee andere gezellen hielpen de andere om 

Griete de haak te ontfutselen, wat ook lukte. De bootgezel met de wit/grijze jas heeft met de haak het 

glas van het venster kapot geslagen, zoals hij eerder met een plank het andere glas had vernietigd. 

Hij sloeg ook voor de deur van Griete een onbekende man met de vuist tegen zijn hoofd zodat deze 

struikelde en dreigde hem met een knevelstaf te verwonden, omdat hij hem vermanend toesprak.  

Getuige meldt verder dat hij de andere twee gezellen niets onbehoorlijks heeft zien doen, dan dat ze 

degene met de grijze jas hielpen om Griete de haak te ontnemen.  

 

Nr. 269 FOLIO:               95v               DATUM:                   23 februari 1559   

 

Jan Voss getuigt dat hij een tijd geleden met mr Jan Huff en Jan Hollander in de Wijnkelder zat te 

drinken en dat hij en mr Jan speelden om geld. Mr Jan heeft hem ’s avonds na negenen met een 
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steekwapen twee verwondingen toegebracht, één naast zijn linker oog en de andere in zijn linker 

borst. Daarna is mr Jan van de Wijnkelder naar huis gegaan zonder iemand nog te slaan.  

 

Nr. 270 FOLIO:                96               DATUM:                   23 februari 1559 

 

Henrick van Hattem getuigt dat hij gehoord heeft op 22 februari ’s namiddags, dat mr Henrick 

Leyendecker voor de schout mr Jan van Zwolle beschuldigde inzake de kwestie van twee stapels 

leien die hen beiden toebehoorden en die door mr Johan gebruikt waren voor Henrick, wat door mr 

Johan voor de schout ontkend werd. Daarna gingen zij uit elkaar, maar bij het weggaan naar de 

Oudestraat heeft een zekere Joygem tegen mr Henrick gezegd dat hij een dief was die niet gerechtigd 

was met goede mensen om te gaan. Mr Henrick, op weg naar de Vispoort, antwoordde daarop dat hij 

niets met hem te maken had. Terzelfdertijd kwam Joygem uit de Oudestraat en stak mr Henrick met 

zijn opsteker, wat getuige gezien heeft. Mr Henrick nam zijn leihamer en sloeg Joygem daarmee 

achterop zijn schouder. De hamer bleef in de schouder hangen en de broer van Joygem, Jan 

Henricksen, kwam en duwde mr Henrick omver.  

 

Nr. 271 FOLIO:             96v                DATUM:                  27 februari 1559 

 

Jan Laurentsz getuigt dat hij afgelopen woensdag 22 februari ‘s middags gezien heeft dat mr Henrick 

Leyendecker en Joachym Henricksz uit de Schepenkamer kwamen en hij hoorde dat Joychim op weg 

naar de Oudestraat tegen mr Henrick zei dat hij een dief was. Getuige heeft het antwoord van mr 

Henrick niet gehoord, maar hij heeft we gezien dat Joachym Henricksz uit de Oudestraat kwam lopen 

naar de Schepensteeg en zijn arm ophief alsof hij hem wilde slaan. Hij pakte zijn opsteker en stak mr 

Henrick in de borst en deze sloeg hem met de leihamer, die bleef hangen in de schouder van 

Joachim.  

 

Nr. 272 FOLIO:           96v                   DATUM:                6 maart 1559 

 

Geert Henricksz getuigt dat vandaag bij haar hebben zitten drinken een potschuiver uit Meppel van 

wie ze de naam niet kent en Wylhem van Groningen, een metselaar; er kwam ook Schram Hans de 

scherprechter, dronken, wiens vrouw Wyntgen er ook was, gestuurd door ene Ide. Hans werd kwaad 

en wilde haar slaan wat door getuige verhinderd werd. Zij zei dat Wyntgen niets had misdaan en 

gestuurd was door Ide en nu niet naar huis ging. Schram Hans is toen met Wyntgen weggegaan, 

maar kwam snel daarna weer terug met zijn rapier en heeft Wylhem van Groningen uit het huis van 

getuige gejaagd; deze smeet een groentelepel naar het hoofd van Hans die buiten bleef staan.  

 

Nr. 273 FOLIO:           97v                  DATUM:                  3 april 1559   

 

Engbert Diricksz getuigt dat hij onlangs zat te drinken bij wijlen Herman Wychertszen, achterin de 

gelagkamer waar ene Wyllem Diricksz uit Oosterholt ook kwam zitten bij Gyse Albertsz en aan Gyse 

vroeg waarom hij hem dat paard had onderkocht [ onderhands ]. Gyse antwoordde dat hij zich dat niet 

herinnerde. Wyllem leek de ander te willen slaan, getuige heeft niet gezien dat hij iets in de hand had; 

hij heeft wel gezien dat Gyse zijn ponjaard had getrokken maar hij heeft niet gezien dat hij er iemand 

mee stak.  

 

Nr. 274 FOLIO:             97v                DATUM:                 5 april 1559 

 

Goert Hoeffsnijder getuigt dat hij onlangs met anderen bij Herman Wychertsen was achterin de gelag 

kamer, waar Wyllem Derrickszen uit Oosterholt bij Gyse Albertszen ging zitten en hem vroeg waarom 

hij hem dat paard onderhands had verkocht. Gyse antwoordde dat hij van niets wist en het leek erop 

dat Wyllem hem wilde aanvallen. Getuige heeft niet gezien dat het inderdaad gebeurde. Hij heeft wel 
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gezien dat Gyse zijn ponjaard in de hand had en zijn arm optilde om ermee te slaan. Hij werd daarin 

gehinderd zodat hij niemand kon steken of raken.  

 

Nr. 275 FOLIO:              97v               DATUM:                   25 april 1559    

 

Jan Janszen, kistenmaker, getuigt dat Lubbert Speldemaker e.a. afgelopen zondag in de Nicolaaskerk 

in de omloop over een kleermakersgezel die volgens hem Berent heette, zei dat Ariaen, de zoon van 

Peter Hollander, Henrick van Cleve achterna wilde gaan naar diens huis om hem te slaan. Getuige die 

uit de kerk kwam, heeft wel gezien dat Ariaen Henrick van Cleve gevolgd is naar zijn huis, waar zij 

tegen elkaar tekeer gingen.  

Lubbert Speldemaker getuigt dat Ariaen Petersz afgelopen zondag tijdens de vespers tegen hem 

gezegd heeft dat hij Henrick van Cleve iets wilde vragen en als het niet liep zoals hij wilde, dan moest  

hij zien wat hij met Henrick zou doen. Toen getuige, Jan Kistemaker, Henrick van Cleve en Berent 

Scroer de kerk uitgingen, volgde Ariaen Petersz Henrick tot aan zijn huis, waar zij woorden met elkaar 

hadden die getuige zich niet meer herinnert.   

 

  Nr. 276 FOLIO:              98v               DATUM:                     26 april 1559 

 

Melchior Henricksz getuigt dat afgelopen zaterdag 22 april bij hem hebben zitten drinken Thonis 

Snoeck en Cornelis van Mechelen e.a.; Thoenis Snoeck zei o.a. tegen hem zei dat de waard de 

beugel waar Jan Jansz de hoedenmaker en de onbekende gezel mee speelden, aan hen moest laten 

en dat zij om een drankje zouden spelen. Zij deelden dit mede aan de anderen en de onbekende 

gezel antwoordde dat ze nergens om speelden. Enige tijd later nam Cornelys van Mechelen een kloot 

[ bal ] van de baan in zijn hand en mikte op de beugel [ van het balspel  ], waarop Cornelys, die dit zag, 

enige honende opmerkingen maakte, een glas in de hand nam en dit Cornelis in zijn gezicht gooide 

zodat zijn neus bloedde. Dit alles vond plaats ’s avonds omstreeks 6 uur. 

 

Nr. 277 FOLIO:             99                  DATUM:                     16 juni 1559 

 

Gese Thoenis en Anna Cornelis getuigen, gezamenlijk en ieder apart, dat zij onlangs gezien hebben 

dat tussen 8 en 9 uur Anna Cupers in een kwade bui een stok nam en daarmee naar de vrouw van 

Jelys Cupers liep die bij haar voordeur stond, haar omver duwde met de stok en haar sloeg met haar 

vuisten. Toen Jelys die bij de buren zat, dat zag, liep hij op hen af, trok Anna aan haar haren van zijn 

vrouw af en sloeg haar met zijn vuisten.  

Hubert Jacobsz getuigt zoals Gese en Anna, maar voegt eraan toe dat hij uit de verte niet heeft 

kunnen zien dat Jelis Anna sloeg.  

 

Nr. 278 FOLIO:             99v                 DATUM:                    28 juni 1559 

 

Herman van Coesfelt getuigt dat hij op 19 juni met anderen uit Wilsum heeft zitten drinken bij Marrie 

Pels, waar twist ontstond tussen de gelagslieden over betaling van de consumpties. Er ontstond ook 

kwestie over een kooi, waarover Lubbert een opmerking maakte, die Michiell uit Wilsum honende 

woorden ontlokte. Deze verliet het gelag en getuige heeft daar geen acht op geslagen; korte tijd later 

is Lubbert Martensz teruggekomen en vroeg wie die  opmerkingen had gemaakt. Michiel reageerde, 

maar getuige heeft niet verstaan wat hij zei, maar heeft wel gezien dat Lubbert Michiel met een mes in 

de borst stak, aan welke kant weet getuige niet meer. Getuige heeft Lubbert bij de hand genomen en 

naar het huis van Wyllem van Venloe gebracht.  

 

Nr. 279 FOLIO:             99v                DATUM:                     3 juli 1559  
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Jan Henricksz getuigt dat hij gisteren, op de Visitatie van Maria, gezien heeft dat Berent Janszen op 

de Santberg een witte duif geschoten heeft zonder te weten van wie hij was. Dit is eveneens gezien 

door Sweer Schoemaker de zoon van Geertgen van Wyringen, Engbert de zoon van Griete Schroer 

en Jan de zoon van Jorgen Schoemaker.  

 

Nr. 280 FOLIO:            100                 DATUM:                    12 juli 1559 

 

Henrick Tymmerman getuigt dat hij onlangs zat te drinken met Zwarte Gerrith en Leffer de 

hoofdmeester voor de deur van Marrigen Schulte in Kamperveen, waar terzelfdertijd Jan van Harlem, 

de knecht van mr Florys, en Henrick Hoerneblaser woorden met elkaar hadden die getuige niet 

onthouden heeft. Omdat getuige naar binnen ging, heeft hij niet gezien dat Johan van Harlem met een 

opsteker in zijn hals gestoken werd; hij heeft wel gezien dat Johan, gewond, naar binnen kwam en 

hoorde hem zeggen dat Henrick Hoerneblaser de schuldige was.  

 

Nr. 281 FOLIO:            100v               DATUM:                     19 augustus 1559 

 

Marriken Gerbrincks getuigt dat zij op 17 augustus tussen 8 en 9 uur naar het huis van Wolf Schinkell 

is gegaan waar zij de hele dag had gewerkt; toen zij bij haar moeders huis kwam, waar zij woonde, 

wilde zij de deur open maken en legde daarom haar jas op het pothuisje voor het huis. Er kwam 

iemand die haar jas wegnam en doorliep via de Keersemakerssteeg. Getuige samen met de 

dienstmaagd Grethe hebben hem achtervolgd ongeveer tot bij de kerkhof poort, waar zij hem 

kwijtraakten. Grethe zei hardop tegen getuige, wel twee of driemaal, dat hij hier bij de poort moest 

zitten. De man kwam toen tevoorschijn en gaf de jas terug. Getuige zag dat het Wolcker was, de zoon 

van Lyzabeth Pannebacker, maar omdat het donker was en zij hem niet goed kon herkennen, zei ze 

dat ze hem alleen van gezicht kende.  

 

Nr. 282 FOLIO:             100v              DATUM:                   19 augustus 1559  

 

Grethe Hoydemaecker getuigt dat zij eergisteren op straat liep tussen 8 en 9 uur ’s avonds bij de 

Bovenkerk waar een vrouw, Marrigen genaamd, tegen haar klaagde dat haar jas van het pothuisje 

was af gehaald toen zij de deur open wilde maken. Zij vroeg getuige om met haar mee te gaan door 

de steeg en te zien dat zij haar jas weer terug kreeg. Getuige liep met haar mee naar de poort waar de 

stadsmetselaar woont. Ze zei dat hij hier moest zijn of door de steeg was gelopen zodat ze hem 

konden tegenkomen. Toen kwam de man tevoorschijn en gaf de jas terug. Marrigen ging weer naar 

huis en zei dat het de zoon van Lyzabeth Pannebacker was, die volgens haar Wolckier heet.  

 

Nr. 283 FOLIO:            101                 DATUM:                    11 september 1559  

 

Jan Bruinsz getuigt dat hij afgelopen dinsdag 5 september tussen 9 en 10 uur kwam bij Jan Gerritsz 

die in “Vranckrijk” woont, om te horen of er mensen waren die ook naar Amsterdam wilden gaan, want 

het was zijn beurt om te varen. Er zaten te drinken Tyman Claver en Cornelys Dubbeltsz die met 

elkaar twistten; getuige heeft gezien dat Tyman een kan naar Cornelys gooide, maar weet niet of hij 

hem raakte.  

 

Nr. 284 FOLIO:            101                 DATUM:                      20 september 1559  

 

Jan Casse getuigt dat hij onlangs hier onder de Clocke in “Vranckrijk” aanwezig was toen de knecht 

van Isebrant Claesz, woorden had met Evert Baers, waarover weet hij niet meer. Hij weet wel dat de 

knecht meerdere malen beweerde dat Evert loog. Toen Arent van Holtzende dit hoorde, stond hij op 

en ging zitten tussen Evert en de knecht. Evert pakte zijn mes en stak naar de schippersknecht maar 
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getuige heeft niet gezien of hij hem verwondde. Hij heeft wel gezien dat Evert de tollenaar daarbij aan 

zijn oorlel raakte en de tollenaar kreeg ook een schram in zijn hals. 

Egerman Stamp getuigt dat hij onlangs met Jan Casse, Arent van Holtzende e.a. zat te drinken in 

“Vranckrijk”, waar een schippersknecht, genaamd Roloff, woorden had met Evert Baers en hem twee 

of driemaal beschuldigde van leugens. Arent ging zitten tussen Evert en de knecht in om ze uit elkaar 

te houden, maar Evert pakte zijn mes en stak achter de tollenaar om naar de knecht. Hij raakte de 

tollenaar aan zijn oorlel, maar getuige heeft niet gezien of hij de knecht geraakt heeft.  

 

Nr. 285 FOLIO:             102                DATUM:                      7 oktober 1559 

 

Brigitta, de vrouw van mr Johan Huff, getuigt dat zij onlangs een onbekende gezel uit Groningen 

verbonden heeft die in zijn borst gestoken was. Daar was ook bij mr Henrick van Vyenden, secretaris, 

die er naderhand pleisters op heeft gedaan.  

 

Nr. 286 FOLIO:              102               DATUM:                        11 oktober 1559 

 

Mr Henrick van Vyenden getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Roloff, de knecht van schipper 

Isebrant Claesz, komend uit Groningen, achter door de steeg uit “Vranckrijk” bij de Clocke, Evert 

Baers beschuldigde van snoeven en pochen; hij deed dit hardop in de Schepensteeg en getuige 

hoorde dat Evert een eerloze booswicht was. Toen getuige vroeg wat er aan de hand was, maakte 

Roloff zijn jas los, tilde zijn hemd op en liet zijn rechterschouder zien die bloedde en zei dat Evert 

Baers hem zonder enige aanleiding gestoken had; Roloff ging toen de hoek om naar het huis van mr 

Jan Hoif, waar hij zich liet verbinden in aanwezigheid van getuige. Hij was met een botte opsteker in 

de hals gestoken, ongeveer een derde deel van een vingerkootje diep. Het bloedde erg, temeer daar  

de gezel gedronken had. Dit alles vond plaats ’s middags omstreeks drie uur en naderhand om 

ongeveer 6 uur hoorde getuige dat de gezel boven de Venepoort door zijn onderkleed in de arm 

gestoken was en niet wist door wie; meer weet getuige niet.  

 

Nr. 287 FOLIO:            102v               DATUM:                   11 oktober 1559 

 

Jan Backer getuigt dat hij onlangs, achterin zijn bakhuis, lawaai hoorde op straat. Hij ging kijken wat er 

aan de hand was en zag voor zijn deur een vreemde gezel staan die bloedde aan zijn arm; hoe dat 

kwam, was niet duidelijk. 

Alyt Jans getuigt dat zij onlangs, zittend in haar huis, rumoer hoorde op straat; zij is opgestaan om 

haar kind, dat buiten was, binnen te halen. Zij zag toen dat een onbekende gezel die ongeveer voor 

haar deur stond, bloedde aan zijn arm; zij weet niet wat er gebeurd is.  

 

Nr. 288 FOLIO:              103               DATUM:                   19 oktober 1559 

 

Jan Geertsz getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Rotger Kersgensz en Geert van Barckman elkaar 

met vuisten in het gezicht sloegen en elkaar aan de haren en de baard trokken. Hij heeft gezien dat 

Geert bloedde in zijn gezicht door de vuist van Rotger. 

Geert Jacobsz getuigt dat hij laatst in de Schepensteeg gezien heeft dat Rotger Kersgensz en Geert 

van Barckman elkaar met hun vuisten in het gezicht sloegen en elkaar aan de haren en de baard 

trokken.  

 

Nr. 289 FOLIO:              103               DATUM:                      6 november 1559 

 

Egbert Backer en Luytgen Kempe getuigen samen en ieder apart dat zij op 6 november ‘s morgens 

tussen 8 en 9 uur gehoord hebben van priester Kerstgen Steygeman, staande voor de lage rechtbank 

waar Henrijck de Wolff en Symon Glauwe als burgemeesters rechtspraken, dat priester Kerstgen de 
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Schepenen tegensprak bij de gicht die zij deden over een uitspraak die gewezen was tussen priester 

Kerstgen en Grethe Stevens; hij zei bij het afkeuren o.a. dat het zo niet was gegaan.  

 

Nr. 290 FOLIO:              103v             DATUM:                    22 november 1559 

 

Warner Gerritszen getuigt dat hij gisterenavond, 21 november, gezien heeft dat Evert van Ulenbroeck 

in een kwade bui een mengele wijnkan van de tafel nam en die naar Gossvrunde ten Indick gooide, 

die vastgehouden werd door Jan Kuynerturff.  

 

Nr. 291 FOLIO:              103v             DATUM:                     23 november 1559 

 

Thoenis van Neerden, gezworen ingezetene, getuigt dat hij afgelopen dinsdag ’s avonds toen hij met 

de burgemeesters Henrick de Wolff en Symon Glauwe terugging, hoorde dat Gossfrundt ten Indick en 

Evert van Ulenbroeck tegen elkaar tekeer gingen. Toen het erger werd, stond hij op van tafel en ging 

naar de koelkamer waar Evert van Ulenbroeck even later ook kwam, gewond onder zijn oog. Omdat 

hij zijn zakdoek erop hield, kon getuige niet goed zien of het bloedde of niet. Hij heeft wel gezien dat 

Everts oog gezwollen was.  

 

Nr. 292 FOLIO:               104              DATUM:                     24 november 1559 

 

Leo van Groningen getuigt dat hij afgelopen dinsdagavond toen men terugkeerde met de 

burgemeesters Henrick de Wolff en Symon Glauwe, gehoord heeft dat Gossfrundt ten Indick en Evert 

van Ulenbroeck tegen elkaar tekeer gingen; getuige kon niet alles verstaan want hij zat aan de 

speeltafel. Hij heeft wel gezien dat Gossfrundt kwaad een Siegburger potje van de tafel nam en dat 

naar Evert gooide, maar hij heeft niet gezien of het raak was. Hij zag wel dat Evert direct naar zijn 

gezicht greep, opstond en naar de koelkamer ging. 

Nicasuis Petersz getuigt dat hij afgelopen dinsdagavond, toen zij terugkeerden met Henrick de Wolff 

en Symon Glauwe, burgemeesters, gehoord heeft dat Gossvrundt ten Indick en Evert van Ulenbroeck 

veel onnette woorden tegen elkaar gebruikten; getuige stond daarom op van zijn tafel en ging tussen 

hen beiden in zitten. Maar het mocht niet baten, daarom stond getuige weer op en vroeg aan Johan 

Kuynreturff zijn plaats in te nemen tussen de twistende personen. Getuige ging terug naar zijn plaats 

en zat met de rug naar de tafel van Gossvrundt, zodat hij niet heeft kunnen zien dat er iets gegooid 

werd.  

 

Nr. 293 FOLIO:            104v              DATUM:                    27 november 1559 

 

Mr Rombolt, organist, getuigt dat hij afgelopen dinsdagavond toen men terugkwam met de nieuwe 

burgemeesters, Henrick de Wolff en Symon Glauwe, aan de tafel zat waar de spelers altijd zitten; hij 

hoorde toen dat Gosfrundt ten Indick en Evert van Ulenbroeck elkaar uitscholden, voor wat, weet hij 

niet meer. Hij heeft verder gezien dat Gosfrundt een Siegburger potje van de tafel nam en dat gooide 

naar Evert; hij heeft niet gezien of het raak was.  

 

Nr. 294 FOLIO:           104v               DATUM:                     27 november 1559 

 

Johan Kuynreturff getuigt dat hij afgelopen dinsdag gezien heeft, bij terugkeer met de burgemeesters 

Henrick de Wolff en Symon Glauwe, dat Gosfrundt ten Indick een Siegburger potje van de tafel nam 

en dat naar Evert van Ulenbroeck gooide en hem raakte onder zijn oog zodat het bloedde.  

 

Nr. 295 FOLIO:           105                 DATUM:                    29 november 1559 
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Henrick van Hatthem, Jan Stevensz en Reynar Goeyer getuigen samen en ook ieder apart, dat zij 

gisterenavond gezien hebben omstreeks 4 uur in de middag bij de brug op de Burgwal tegenover de 

Halve Maen, dat Harmen Brouwer en Egbert Backer samen in de drek lagen te worstelen. Zij hebben 

ook gezien dat Harmen, toen hij opstond, bloed aan zijn neus had; hoe hij dat gekregen heeft, weten 

zij niet.  

 

Nr. 296 FOLIO:           105                  DATUM:                  15 december 1559 

 

Luitgen Jansz getuigt dat hij onlangs bij Harmen van Urck zat te drinken met Egbert Kroeser en Claes 

Wycherlinck, die aan het spelen waren. ’s Avonds toen de kaarsen aangestoken waren, gebeurde het 

bij de haard dat zij beiden ruzie kregen, maar omdat getuige ook gedronken had, weet hij niet meer 

wat ze zeiden. Kroeser en Claes gingen naar de deel, waar Kroeser tegen Luitken riep dat hij gewond 

was; getuige ging direct naar Egbert Kroeser toe die aan zijn arm gewond was en zag dat Claes 

Wycherlinck een opsteker in de hand had; hij heeft niet gezien dat hij Egbert daarmee stak, maar wel 

dat Egbert bloedde. Hij ging met Egbert naar de barbier om hem te laten verbinden.  

 

Nr. 297 FOLIO:          105v                  DATUM:                 24 januari 1560 

 

Grethe Henricks getuigt dat zij onlangs, toen ze in de keuken van het St. Catherijne Gasthuis zat, veel 

lawaai hoorde in de gang en dat haar hond erg blafte. Omdat ze bang was dat hij iemand zou bijten, is 

zij de keuken uit gegaan en zag in de gang dat Grethe van Jherusalem op de grond lag en dat 

Joachim Cremer haar sloeg met zijn vuisten.  

Egbert Henricksz getuigt dat hij in het begin, toen Grethe van Jherusalem en Joachim Geertzen met 

elkaar begonnen te twisten, er niet bij aanwezig was, maar vanuit de verte zag, vanuit zijn kamer, dat 

Joachim haar, liggend op de grond, met zijn vuisten sloeg. Hij heeft niet gezien dat Joachim met zijn 

knieën op haar zat of haar op de grond gooide.  

Mechtelt van Nymwegen getuigt dat zij onlangs, zittend in haar kamer, hoorde dat Joachim Geertzen 

Cremer en Grethe van Jherusalem ruzie met elkaar hadden; daarom deed getuige haar deur open en 

zag dat Joachim Grethe op de grond gooide en haar met zijn vuisten sloeg. Toen Grethe weer 

opstond, hingen de vlechten langs haar hoofd; getuige heeft niet gezien dat Joachim met zijn knieën 

op Grethe zat. 

Cathrina Henricks getuigt dat zij onlangs tijdens haar werk in het Gasthuis van St. Cathrijne gehoord 

heeft dat Joachim Geertzen en Grethe van Jherusalem woorden met elkaar hadden; zij ging kijken wat 

er aan de hand was en zag Grethe vóór in de zaal liggen op de grond, maar heeft niet gezien wie haar 

heeft omgegooid. Zij heeft wel gezien, toen Grethe weer opstond, dat zij naar Joachim ging om hem te 

pakken, maar deze weerde haar af met zijn handen. 

Alyt Cremer getuigt zoals Cathrina Henricks.  

 

Nr. 298 FOLIO:            106                 DATUM:                   29 januari 1560 

 

Peter Aertzen getuigt dat hij onlangs woorden had met Jan van Oestenbrugge en dat Johan een 

schop nam en hem daarmee sloeg op zijn kin zodat hij bloedde. Dit gebeurde op de St. Nicolaasdijk.  

 

Nr. 299 FOLIO:            106v               DATUM:                    19 maart 1560 

 

Jacob Gortemaeker getuigt dat Jacob Sloerde hem ongeveer veertien dagen geleden in het Diep aan 

de grond gezeild heeft en daar drie dagen is blijven zitten.  

 

Nr. 300 FOLIO:             106v              DATUM:                    20 maart 1560   
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Jan Aertsz getuigt dat hij gisteren, n.l. op 19 maart, heeft zitten drinken met Berent van Bronckhorst 

e.a. bij Ida Paeters, waar Claes Pannebacker woorden kreeg met een potschuiver, genaamd Johan 

Henricksz uit Hasselt. Hij heeft terzelfdertijd gezien dat Claes opstond van de bank en een mengele 

kan van de tafel pakte en deze een tijdje voor het hoofd van Johan hield en hem uitdaagde ermee te 

slaan. Jan bleef kalm en zei dat hij de waardin nog 2 stuiver zou geven voor de vaan bier en dat hij 

daarmee tevreden moest zijn. Toen Claes bleef volhouden, pakte Jan ook een kan om daarmee te 

gooien maar werd tegen gehouden door getuige. Claes gooide zijn kan, maar getuige weet niet of het 

raak was. Hij zag wel dat Claes zijn opsteker had getrokken, maar tegengehouden werd door Berent 

van Brinckhorst. Getuige zag ook dat Claes bloedde aan zijn hand, wie dat had gedaan was niet 

duidelijk.  

Ida Paters getuigt dat Claes Pannebacker gisteren 19 maart bij haar zat te drinken en dat zij gehoord 

heeft dat hij woorden kreeg met Jan Henricksz, een potschuiver uit Hasselt. Zij is er naar toe gegaan 

en Jan zei tegen haar dat hij haar 2 stuivers gaf voor de vaan bier, maar met Claes niets te maken  

wilde hebben, omdat hij maar wat kletste. Daarna nam Jan een kan van de tafel om naar Claes te 

gooien maar werd tegen gehouden door Jan Aertsz en Claes wierp zijn kan naar Jan, maar getuige 

heeft niet gezien of hij hem raakte want ze stond te ver weg. 

 

  Nr. 301 FOLIO:            107                DATUM:                          21 maart 1560  

 

Willem Jansz getuigt dat hij veertien dagen geleden gezien heeft dat ene Gerrith van Amsterdam op 

het Diep aan de grond zat; hoe lang dat heeft geduurd en wie hem daar gezeild heeft, weet hij niet. Hij 

weet wel dat hij langer dan een halve dag daar aan de grond heeft gelegen en hij heeft ook gezien dat 

Reynar van Hardenberch terzelfdertijd daar ook aan de grond lag bij genoemde schipper; hij weet 

evenmin hoe lang.  

 

Nr. 302 FOLIO:           107                 DATUM:                         26 maart 1560 

 

Berent van Bronckhorst getuigt dat hij ook heeft zitten drinken op 19 maart bij Ida Pater, waar Claes 

Pannebacker woorden kreeg met Jan Henricksz over de aankoop van een potschip dat beloofd was 

aan hem en Jan Aertsz; wie de afspraak niet zou nakomen moest een vaan bier betalen. Getuige en 

Jan Aertsz zijn opgestaan om te vertellen dat ze de koop zouden aangaan. Staande op de deel, 

hebben Claes en Jan woorden met elkaar gekregen. Toen ze weer bij het gezelschap waren, zag 

getuige dat Claesz een mengele kan in de hand had; Jan zei dat hij de vaan bier wel zou betalen en 

van de koop afzag. De waardin ontving twee stuiver en toen nam Jan ook een kan bier en beiden 

gooiden naar elkaar, het was niet duidelijk of ze elkaar raakten. Claes had de opsteker uit zijn zak 

gehaald en hield hem onder de tafel. Jan liep achteruit naar de plaats waar de rapier van een 

koopman lag, die hij wilde pakken, maar voordat hij iets kon doen, werd hij tegengehouden door 

getuige. Claes Pannebacker liep naar Jan toe om hem bij zijn haren te pakken en omdat hij nogal 

dronken was, sloeg hij met zijn arm in het rapier en verwondde zich zelf aan de hand. Een mes heeft 

hij niet in de hand gehad. 

Willem van Deventer getuigt zoals Berent, maar hij heeft niet gezien dat ze naar elkaar gooiden, want 

hij had gedronken. Hij heeft wel gezien dat de kannen omgevallen waren op verschillende plaatsen 

van de tafel.  

 

Nr. 303 FOLIO:             108                 DATUM:                   7 mei 1560 

 

Fijenken Thoenis getuigt dat zij op maandag voor Pasen tussen 8 en 9 uur ’s avonds rumoer hoorde 

op straat en daarom haar huis uitgegaan is; zij heeft toen gezien en gehoord dat Jan Plettenburch, 

staande bij de deur van Berent van Bronckhorst, ruzie had met Berent, maar weet niet meer wat er 

gezegd werd. Zij zag wel dat Berent een getrokken degen in de hand had, maar of hij daarmee stak of 

sloeg, heeft zijn niet gezien.  
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Jan Lubbertsz getuigt dat hij gezien heeft in de afgelopen vasten dat Dirrick Bigger met zijn knecht 

Engbert met zijn boot Amsterdam kwam binnen varen vanaf de nieuwe brouwer tot aan de Dam. Hij 

had in het voorste gedeelte 5 zalmen ingeladen die hij op de Dam van de hand deed. 

 

Nr. 304 FOLIO:             108                DATUM:                 10 mei 1560 

 

Otto Evertsz getuigt dat hij op maandag voor Pasen ’s avonds tussen 8 en 9 uur veel lawaai op straat  

gehoord heeft. Hij is gaan kijken en heeft gezien dat Berent van Bronckhorst een degen in de hand 

had, maar hij heeft niet gezien dat hij iemand daarmee sloeg of stak. Hij heeft evenmin gezien dat er 

een handgemeen plaats vond, maar zag wel dat hij bloed aan zijn hand had.    

 

Nr. 305 FOLIO:            108v               DATUM:                10 mei 1560 

 

Jan Roloffsz van Wie, Wychar Jansz en Gerrith Arentsz getuigen, elk apart, dat zij onlangs op verzoek 

van Bartolt Lulofsz ettelijke paarden hebben helpen schutten in het Horsterbroek, toebehorend aan 

Willem Kerstgensz en Arent Post. Arent kwam met zijn knecht aanlopen en joeg de paarden die 

geschut waren, zo dat ze hen niet tegen konden houden, hoewel zij Arent Post goed geïnformeerd 

hadden joeg hij ze weer weg.  

 

Nr. 306 FOLIO:             108v             DATUM:                   15 juni 1560 

 

Willem Claesz getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Gerrith Seyllemaecker een Ensener aan de 

grond zeilde op het Diep en met het schip wel twee uur vast bleef zitten.  

 

Nr. 307 FOLIO:             109               DATUM:                     1 juni 1560 

 

Cornelis Louwaegen getuigt dat hij onlangs met Geert Louwaegen en Willem Cloetinck in het schip 

van Willem Burche is geweest om hem te helpen stroomopwaarts te varen. Het is toen gebeurd dat 

Willem Claesz in het voorbij varen met een schuit waar Jacob Sloerde en Jan Cloetgen ook op zaten, 

met stenen gooide naar Willem Cloetinck en naar Geert en Cornelis Louwaegen, niet wetende wie hij 

van hen drieën op het oog had.  

 

Nr. 308 FOLIO:             109               DATUM:                      17 juni 1560 

 

Engbert van Hardenberch getuigt als gezworen gemeensman dat hij onlangs hier onder de Clocke 

gezien heeft dat Evert Baers en Willem Germensz ruzie met elkaar hadden en dat Evert zijn opsteker 

had getrokken. Omdat getuige nogal ver weg stond, weet hij niet waarom hij dat deed.  

 

Nr. 309 FOLIO:             109                DATUM:                     3 juli 1560 

 

Willem, de zoon van Zwarte Wynken, getuigt dat hij onlangs op het stadhuis hoorde toen de St. Annen 

schutterij daar was, dat Jan Soddert en Kersgen, de zoon van Wybrant Schuttmans, tegen elkaar 

tekeer gingen. Jan stond op van tafel om te gaan plassen en bij terugkeer sloeg hij met de vlakke 

hand Kersgen Wybrantsz in zijn gezicht; Kersgen sloeg Jan met zijn vuisten ook in zijn gezicht waar 

hij hem maar raken kon. Getuige heeft niet gezien dat Jan Soddert een mes in de hand had en 

Kersgen daarmee verwondde.  

 

Nr. 310 FOLIO:             109v             DATUM:                      5 juli 1560  

 

Jacob Arentsz getuigt dat hij laatst op Maria Visitatie ’s middags toen hij thuis was, veel lawaai hoorde 

op straat; hij stond op van de bank waarop hij lag te slapen en ging naar zijn halve deur, waar hij zag 
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dat Reynar Messelaer tegenover de deur van Claes Krynsz stond met een getrokken mes in de hand 

en wellicht van plan was iemand daarmee te steken of te slaan. Omdat getuige in huis was geweest, 

weet hij niet wat Reynar van plan was. 

Helmich Gerritsz getuigt dat hij op afgelopen Maria Visitatie gezien heeft dat Reynar Steenhouwer, 

komende uit de Geerstraat van der A, naar het huis van Jan Krynsz liep op de hoek van de 

Oudestraat. Toen hij daar binnen was, hoorde getuige veel lawaai, maar hij stond te ver weg om alles 

te verstaan en wist niet waarom ze ruzie hadden. Hij heeft wel gehoord dat Claes Krynsz, die daar ook 

in huis was, tegen hem sprak. Daarna kwam Claes naar buiten met een stok in zijn hand en Reynar 

volgde hem met een opsteker. Ze stonden beiden op straat, Claes gooide de stok naar Reynar en 

deze zou Claes met zijn opsteker gestoken hebben, als Claes niet snel naar de buren gevlucht was. 

Reynar ging naar huis om zijn degen te halen waarmee hij weer naar het huis van Claes vertrok. Met 

getrokken degen eiste hij dat er iemand naar buiten zou komen. Toen hij zich realiseerde dat er 

niemand kwam, gooide hij zijn degen op straat en liet hem daar liggen en ging naar huis.  

 

Nr. 311 FOLIO:              110               DATUM:                    15 juli 1560   

 

Engbert Kroeser getuigt dat hij gisteren 14 juli zat te drinken bij Evert Zele, waar ook Berent Rotgersz 

en Claes Wycherlinck waren die onenigheid met elkaar kregen. Zij daagden elkaar uit en ieder ging 

naar zijn huis om zijn rapier te halen. Toen Berent weer bij Evert terug was, zocht hij Claes achterin 

het huis maar deze was intussen vóór uit het huis gegaan. Toen Berent weer door de steeg ging bij 

Grethen Lobben, had hij een getrokken rapier in de hand waarmee hij naar Claes Wycherlinck zocht 

die op de hoek van de van Voerststeeg stond, waar hij ook doorheen ging; getuige heeft niet gezien 

dat Claes zijn rapier had getrokken. 

Symon Glauwe Geertsz getuigt dat hij gisteren 14 juli ’s middags gezien heeft dat Berent Rotgersz, 

komend van de Nieuwe Muur via een steeg, een getrokken rapier in zijn hand had waarmee hij naar 

Claes Wycherlinck liep die bij de van Voerststeeg stond. Toen hij zijn mantel afwierp, heeft getuige 

niet gezien dat Claes zijn rapier in de hand had.   

 

Nr. 312 FOLIO:             110v              DATUM:                   20 juli 1560  

 

Claes Isebrantsz getuigt dat afgelopen dinsdag 16 juli ene Cornelis Neelman uit Deventer bij hem 

kwam die hem vroeg of hij tegen betaling mee wilde varen naar Deventer, waarop getuige 

bevestigend antwoordde. Cornelis en getuige kwamen overeen dat hij 10 stuiver Brabants zou 

betalen. Toen men de poort wilde sluiten, zei Cornelis tegen getuige dat hij buiten moest blijven; 

getuige ging de aak in omdat hij dacht dat men ’s nachts zou uitvaren naar Deventer. Omstreeks 11 

uur die avond zei Cornelis tegen getuige dat ze stroomafwaarts moesten om iets in te laden; toen ze 

met de aak bij het Vleysschat kwamen, legden ze aan en kwamen er twee mensen uit een schuit aan 

boord die getuige niet kende. Ze haalden uit de schuit een steur, tussen 7 en 8 voet lang, die ze 

meenamen naar Deventer. Getuige was er op donderdag 18 juli ook bij toen ene Melchior Guleker, 

een aakman uit Deventer, op Nateers vier of vijf zalmen inscheepte en daarbij twee brasems, die door 

de stuurman op Nateers werden ingeladen; getuige meent dat hij Wolter heet. Met die vis vertrokken 

zij naar Deventer.  

Jan Vette getuigt dat hij gezien heeft dat Cornelis Neelman, toen hij laatst met hem naar Deventer 

voer terzelfdertijd als Claes Isebrant, een steur had ingeladen, zalmen en andere soorten vis, hoeveel 

weet hij niet; hij heeft ook gezien dat iemand uit Deventer, Melchior Guleker genaamd, afgelopen 

donderdag 18 juli op Nateers 4 of 5 zalmen innam van de stuurman en tevens twee brasems. Getuige 

weet dit allemaal omdat hij ook meevoer naar Deventer.  

 

Nr. 313 FOLIO:              111v             DATUM:                     23 juli 1560 
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Jan Claeszen getuigt dat hij op de dag van Maria Magdalena bij de Vispoort heeft gezien dat daar 

Claes Isebrant en Jan Vette stonden die elk een peer aten die ze met hun broodmessen sneden. 

Intussen kwam Jan Menneszen met een wagen vol vis aanrijden van de brug door de Vispoort; aan 

één kant van de poort zat een meisje met vijgen en rozijnen, daarom riepen Claes en Jan dat hij 

moest stoppen om het meisje niet te kwetsen of pijn te doen. Maar Jan Mennesensz wilde dat niet 

doen en Claes en Jan werden kwaad en maakten hem uit voor ‘hondenkont’. Jan Mennesensz sloeg 

met zijn zweep naar het meisje en Claes en Jan Vette hebben daarom de voerman met hun vuisten 

bewerkt. 

Janneken Duerbars getuigt dat Jan Menneszen, voerman, op Maria Magdalena met zijn wagen vanaf 

de brug door de Vispoort reed, waar een meisje zat die kersen verkocht in een mandje, rozijnen en 

andere mandjes, waarvan er één onder het voorste wiel kwam en anderen onder het achterste wiel. 

Het meisje riep dat ze over haar been reden, zodat Claes Isebrant en Jan Vette het meisje gingen 

helpen. Jan Vette heeft het meisje onder de wagen uitgetrokken en Claes heeft de mandjes met 

kersen daar ook onder uitgehaald. Jan en Claes kregen daarom woorden met Jan Menneszen die hen 

met zijn zweep sloeg. Toen dit gebeurd was, is getuige weg gegaan en weet niet wat er verder 

gebeurde.  

Gerryt Henricksz en Maese Gerrytsz getuigen, ieder apart, zoals Janneken Duerbars en voegen eraan 

toe dat Jan Menneszen Jan Vette met zijn zweep eerst op zijn hoofd heeft geslagen en daarna met 

zijn vuisten op zijn kin. Daarom stak Jan Vette het mes, waar hij een peer mee gegeten had, omhoog 

en liep naar Jan Menneszen toe om hem te slaan, maar is door meisjes tegengehouden en kon Jan 

Menneszen dus niet slaan.  

 

Nr. 314 FOLIO:          112v                DATUM:                   30 juli 1560 

 

Arent van Wessel getuigt dat hij de avond voor St. Jacob in de St. Nicolaaskerk was ’s avonds tussen 

half zeven en half acht en dat hij toen veel wapengerucht hoorde vanaf het kerkhof. Hij ging de kerk 

uit en zag dat mr Johan Huff en Jacob Dyll beiden op de grond lagen, op het kerkhof achter het huis 

van Willem van Campen. Mr Jan Huff had een getrokken ponjaard in de hand waarmee hij Jacob Dyll  

verwondde aan het hoofd; Jacob had een broodmes dat afgebroken was, waarmee hij de kin van mr 

Johan had geraakt. Getuige liep naar hen toe om ze uiteen te halen en groter ongeluk te vermijden. 

Ze waren beiden heel kwaad op elkaar.  

Johanna Henrix getuigt zoals Arent hierboven en voegt daaraan toe dat ze de hand van Jacob Dyll 

tegenhield toen ze beiden op de grond lagen, omdat anders Jacob mr Jan zijn hals zou hebben 

doorgesneden.  

Mr Geert Egbertsz, gezworen voorspreker, getuigt dat hij op de avond voor St. Jacob naar de St, 

Nicolaaskerk was gegaan en toen hij bij het portaal van de kerk stilhield, zag hij dat mr Johan Huff 

haastig naar het kerkhof liep met een getrokken ponjaard in de hand. Hij ontmoette Jacob Dyll met 

een getrokken mes en beiden zijn handtastelijk geworden achter het huis van Willem van Campen op 

het kerkhof. Zij gooiden elkaar op de grond en mr Johan verwondde Jacob met zijn mes aan het hoofd 

zodat hij bloedde. Getuige heeft wel gezien dat mr Johan gewond was toen hij opstond, maar hij heeft 

niet gezien dat Jacob de wond toebracht.  

Jelis Coertsz getuigt dat hij op de avond voor St. Jacob gezien heeft dat mr Jan Huff en Jacob Dyll 

beiden op het kerkhof van de St. Nicolaaskerk op de grond lagen en dat zij beiden messen in de hand 

hadden waar ze elkaar mee wilden verwonden. Hij is naar hen toe gelopen en heeft gezien dat mr 

Johan aan zijn mond en Jacob aan zijn hoofd gewond waren; hij haalde het mes uit de hand van 

Jacob en zorgde ervoor dat ze gescheiden werden.  

 

Nr. 315 FOLIO:            113v               DATUM:                   31 juli 1560 
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Lubbert Korvemaker getuigt dat hij ongeveer een maand geleden gezien heeft dat bij de hof van Jan 

Brantsz in de Hagen ’s nachts tegen een uur of elf er meerdere viskarren van tennekers lagen bij een 

Deventer schip, toebehorend aan ene Jan Geerlofsz.  

Jan Hermansz getuigt zoals Lubbert, maar voegt eraan toe dat hij niet weet van wie het schip is, hij 

heeft wel gezien dat er vis uit de viskarren werd geschept en in het schip overgebracht werd, niet 

wetend op last van wie dit gebeurde.  

 

Nr. 316 FOLIO:              113v             DATUM:                  4 september 1560 

 

Wycher Johansz, Johan van Wie en Gerrith Aerentsz getuigen ieder apart dat Bartolt Luloffzen 

onlangs bij hen kwam in het Broek, waar hij toen 11 of 12 paarden had staan. In aanwezigheid van de 

getuigen dreef Bartolt Lulofszen de paarden naar Kampen; Arent Poss kwam aangereden te paard, 

een vork in de hand, en dreef de geschutte paarden terug, zodat de drie getuigen hen niet meer 

konden houden. Arent, de vork in de hand, dreigde Bartolt te steken en schold hem uit voor 

Westphaalsche boer. Wychar Jansz getuigt bovendien nog dat hij hoorde dat Bartolt zijn moeder 

noemde.  

Gerrith Jansz getuigt zoals de drie vorige getuigen, maar hij heeft niet gehoord dat Arent dreigde 

Bartolt te steken met de vork en hem uitschold, omdat hij een eind weg stond te werken in de sloot.  

 

Nr. 317 FOLIO:            114                 DATUM:                   20 september 1560  

 

Dirrick Lubbertsz getuigt dat hij afgelopen maandag 16 september omstreeks vier uur na de middag  

gezien heeft, toen hij via het Diep naar Kampen voer, dat op het Diep een onbekende man aan de 

grond zat, hij had twee ankers uit; getuige weet niet hoe lang hij al vast zat.  

Cornelis Dubboltsz getuigt dat hij afgelopen maandag omstreeks twaalf uur ’s middags gezien heeft 

toen hij op weg was naar Amsterdam, dat een Hollander die hij niet kende, op het Diep aan de grond 

zat; getuige weet niet hoe lang hij daar al lag.  

 

Nr. 318 FOLIO:           114v                DATUM:                   3 oktober 1560  

 

Warner Gerritsz getuigt dat hij onlangs in de Wijnkelder gezien heeft dat Willem Rotgersz met een 

mengele wijnkan gooide naar het hoofd van Berent van Wyringen; hij weet niet waarom.  

 

Nr. 319 FOLIO:           114v                DATUM:                     9 oktober 1560 

 

Willem Claesz, Johan Cloetynck en Jacob Sloerde getuigen, nadat zij ieder apart verhoord zijn, dat zij 

onlangs gezien hebben dat Claes Gortemaeker op het Diep aan de grond zat.  

 

Nr. 320 FOLIO:            114v               DATUM:                    10 oktober 1560 

 

Jfr Jacob, de weduwe van Alffert van den Vene, getuigt dat zij dinsdagavond 8 oktober na 10 uur veel 

wapengerucht hoorde op straat; zij deed haar deur open om te zien wat er gaande was en zag Grethe 

Lobbe in haar hemd op straat lopen, huilend en roepend. Toen Grethe de geopende deur van getuige 

zag, ging zij daar naar binnen en getuige zag dat Grethe danig mishandeld was in haar gezicht en 

bloedde. Zij heeft geen gaten gezien en weet evenmin wie het heeft veroorzaakt. 

Egbert, de vrouw van Geert Leuwensz, getuigt dat zij dinsdagavond 8 oktober om 10 uur ongeveer 

rumoer hoorde op straat. Zij opende haar deur en ging naar buiten waar veel mensen waren voor het 

huis van Grethe Lobbe. Zij vroeg wat er aan de hand was en men zei haar dat de hoedenmaker zijn 

vrouw dood sloeg. Getuige ging het huis in en Grethe liep juist weg van haar man, ze was in haar 

hemd en liep de straat op. Zij heeft niet gezien dat Grethe geslagen werd, maar wel dat haar gezicht 

bloedde en dat ze mishandeld was.  
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Jacob Jansz, gortenmaker en zijn vrouw Anna getuigen dat zij op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur 

hoorden dat de man van Grethe Lobbe thuis kwam en ruzie maakte met het bastaard kind dat zijn 

vrouw gekregen had bij Johan Thoenisz; hij joeg het kind het huis uit zodat het op straat liep te huilen. 

Naderhand ging hij erg tekeer tegen zijn vrouw Grethe en sloeg haar zo, dat Jacob opstond uit zijn 

bed en Grethe te hulp kwam en zei dat een man zijn vrouw niet behoorde te slaan. Als hij het daar niet 

mee eens was, moest hij maar naar buiten komen om met hem, een man, te vechten; meer weet 

getuige niet.  

 

Nr. 321 FOLIO:             115v             DATUM:                   6 november 1560  

 

Willem Henricksz getuigt dat hij gisterenavond 5 november aanwezig was in de Sleutel onder de 

Clocke waar wijlen Jan Jansz Hoedemaker tegen Claes Wycherlinck tekeer ging; zij scholden elkaar 

beiden uit. Getuige die bij de haard zat, stond op en ging naar de plaats om te plassen en was van 

plan daarna naar huis te gaan. Maar hij hoorde jammerlijk gekrijs en ging terug om te zien wat er aan 

de hand was. Via de gang kwam hij bij de haard waar hij Jan Jansz zag staan die vast gehouden werd 

om zo het huis uitgezet te worden, hij wist niet dat hij gewond was. Wycherlinck werd ook 

vastgehouden en tenslotte is Jan op de grond gevallen.  

Lucas Glaesemaecker getuigt dat hij op 5 november in de Sleutel heeft gezeten waar hij hoorde dat 

wijlen Jan Jansz Hoedemaecker Claes Wycherlinck uitschold en zag dat Johan een kan in zijn hand 

had die hij naar Claes wilde gooien. Zij werden allebei tegengehouden. Daarna is getuige opgestaan 

en via de achterkant weggegaan, zodat hij verder van de zaak niets afweet. 

Kersgen Jansz getuigt dat hij op reeds genoemde dag in de Sleutel zat te drinken, waar hij hoorde dat 

wijlen Johan Jansz de hoedenmaker tegen Claes Wycherlinck iets onvriendelijks zei waardoor zij ruzie 

met elkaar kregen en elkaar uitscholden. Op een gegeven ogenblik had Johan een kan in de hand en 

pakte Claes zijn ponjaard. Er gebeurde niets want beiden werden tegengehouden. Claes ging naar de 

plaats om te plassen met nog een of twee anderen, maar getuige weet niet wie het waren. Jan Jansz 

de hoedenmaker stond ook op en ging naar de plaats om te plassen. Toen zij beiden terugkwamen, 

hebben zij elkaar een hand gegeven om te bewijzen dat zij spijt hadden van hun ruzie en zij spraken 

af de volgende dag de zaak te bespreken. Johan, zittend bij de haard, vergat al snel zijn belofte en zei 

dat Claes een schelm was. Toen deze dit hoorde, pakte hij zijn ponjaard en stak naar Jan; getuige 

heeft niet gezien of hij hem raakte, want hij was dronken, hij weet evenmin wat Jan in zijn hand had.  

Albert Claesz getuigt zoals Kersgen Jansz. 

Thoenis Touslaeger getuigt dat hij ook in de Sleutel zat te drinken, bij de deur vóór in het huis en dat 

hij gehoord heeft dat wijlen Jan Jansz ruzie had met Claes Wycherlinck. Omdat hij ver van hen af zat, 

heeft hij niet kunnen horen wat er gezegd werd, maar hij heeft wel gezien, tussen 4 en 5 uur ’s 

avonds, dat Claes zijn ponjaard trok en naar Jan stak. Johan die bij de haard stond, verweerde zich 

en had een tang in de hand; omdat getuige veraf zat, heeft hij niet gezien of hij Claes daarmee sloeg.  

 

Nr. 322 FOLIO:           116v                DATUM:                    6 november 1560 

 

Asse Jansz getuigt dat hij onlangs naar de Boedelstoren is gegaan met Freryck Petersz en ene Jonas, 

waar ze een tijdje zijn gebleven; naderhand zijn ze met de hoeren naar de dichtstbijzijnde toren 

gegaan, waar mr Hans in woont, om zich daar te warmen. Na enige tijd heeft Freryck woorden 

gekregen met mr Hans. ’s Avonds tussen 7 en 8 uur wilde Freryck naar huis gaan, maar de kaarsen 

werden uitgeblazen, wie dat deed weet getuige niet. Freryck werd in zijn arm gestoken en zijn twee 

metgezellen werden ook verwond. Getuige heeft niet gezien wie het deed, maar zag wel dat mr Hans 

een ponjaard in de hand had.  

 

Nr. 323 FOLIO:            117                DATUM:                   14 november 1560  
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Jan Jansz en Willem Claesz getuigen dat zij onlangs gezien hebben, op welke dag weten zij niet 

meer, dat Dirrick Bigger op het Diep aan de grond was gelopen en daar wel een dag en nacht lag.  

Jacob Steenburrick getuigt zoals boven, maar voegt er aan toe dat hij niet weet hoe lang hij aan de 

grond heeft gelegen.  

 

Nr. 324 FOLIO:           117                  DATUM:                    14 november 1560 

 

Peter Albertsz Vrese getuigt dat hij onlangs gezien heeft hier voor de brug dat de zoon van Arent 

Vleysz, die een pij [ overkleed ] droeg, Johan Sodder tegen kwam, en onder zijn mantel een opsteker in 

de hand had. Jan vroeg aan Arent, wiens naam hij niet kende, waarom hij hem had nageroepen, 

waarop Arent antwoordde dat hij dat niet had gedaan. Jan werd kwaad en pakte zijn opsteker en 

begon de ander te steken die probeerde te ontkomen maar geraakt werd. Beiden hadden nu hun 

opsteker getrokken en het scheelde niet veel of Jan had de ander dood gestoken.  

 

Nr. 325 FOLIO:           117v               DATUM:                     27 november 1560 

 

Egbertgen Gerritszdr getuigt dat zij afgelopen donderdagavond (morgen acht dagen geleden) 

omstreeks 9 uur uit de Geertstraat van der Aa kwam, waar zij een boodschap had gedaan en een 

naaister naar huis had gebracht; toen ze ongeveer bij het huis van Henrick de Wolff was, kwam 

priester Geerdt Hermensz haar tegemoet. Andries ten Indick, die een klein meisje met een lantaarn bij 

zich had, wierp zich op de priester en bewerkte hem met zijn vuisten, sloeg hem op het hoofd en in het 

gezicht zodat hij een dik oog had en zijn kin en neus bloedden en schold hem uit voor paap. Getuige 

ging naar het huis van jfr Schoemaker die aan de deur stond en zei dat er twee aan het vechten 

waren die elkaar dreigden te vermoorden. De dochter van jfr Schoemaker en een jongen kwamen met 

licht en hielpen de vechtenden uit elkaar te halen. Zij hielpen de priester, die huilde, op te staan; 

Andries was al weggegaan en de dochter en de jongen brachten de priester naar huis. Meer weet 

getuige niet. 

 

  Nr. 326 FOLIO:             118               DATUM:                    27 november 1560 

 

Tryne, de dochter van wijlen Otto Smit,  23 jaar oud, getuigt dat zij op genoemde dag omstreeks 9 uur 

’s avonds met haar zuster Anna met een lantaarn langs de Oudestraat liep en toen ze ongeveer bij het 

huis van Willeken Enthen waren, zagen zij Andries ten Indick voor hen lopen met priester Berndt, 

vooraf gegaan door een klein meisje met een lantaarn. Toen zij hem genaderd waren, liet Andries de 

priester staan en gooide zijn mantel over haar hoofd en wilde haar kussen. Haar zuster en zij gingen 

behoorlijk tekeer, scholden hem uit voor straatschender en wilden dat hij hen liet gaan. Getuige en 

haar zuster gingen verder naar het huis van vrouw Pigge om hun boodschap te doen; daarna hoorden 

zij veel lawaai van de kant van Andries en de priester, die geslagen was en op de grond gegooid. Hij 

bloedde in zijn gezicht, maar getuigen hebben niet gezien dat Andries hem sloeg, maar hoorden wel 

dat Andries hem uitmaakte voor paap. 

Anna, de zuster van Tryne, oud 18 jaar, getuigt zoals haar zuster.  

Jan Phlipsz, oud 22 jaar en Berendt Hermensz, oud 26 jaar, getuigen, na apart verhoord te zijn, dat zij 

op genoemde dag en tijd samen in de Oudestraat liepen ongeveer bij het huis van vrouw Glauwe en 

dat zij priester Berndt Hermensz op straat zagen liggen met zijn gezicht naar de grond gekeerd alsof 

hij dood was. Toen zij hem omkeerden, was hij niet in staat om te staan of te gaan. Zijn gezicht was 

erg mishandeld, zijn neus bloedde. Getuigen brachten hem naar huis, niet wetende wie hem had 

toegetakeld. Van boosheid beet de priester in zijn handen en toen ze bij zijn moeders huis kwamen, 

zei de priester tegen hen: ‘hondskonten, ik zal jullie betalen’. Getuigen zeiden dat als ze dat hadden 

geweten, ze hem hadden laten liggen. Meer weten zij niet.  

 

Nr. 327 FOLIO:            118v               DATUM:                   28 november 1560 
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Jan Jansz en Willem Claesz getuigen in aansluiting op hun getuigenis van 14 november, dat zij 

onlangs zagen, de dag zijn zij vergeten, dat Dirck Bigger aan de grond was gelopen in het Diep, niet 

aan de ene zijde van het land of de andere zijde, maar daar waar de schepen gewoonlijk varen; hij lag 

daar wel een dag en een nacht.  

 

Nr. 328 FOLIO:             118v               DATUM:                   29 januari 1561 

 

Herman Kremer getuigt dat hij ongeveer vier weken geleden met ene Henrick die op de Burgwal 

woont, van de Bovenpoort kwam ’s avonds tussen 6 en 7 uur en toen ze voor Henricks deur waren 

heeft getuige voorgesteld dat hij met hem meeging, wat hij accepteerde. Toen ze in dat huis op de 

deel waren, heeft genoemde Henrick zonder enige aanleiding een lang mes van de muur gehaald om 

hem daarmee te slaan. Toen hij het mes omhoog hield, is getuige Herman naar hem toe gegaan en 

gooide hem op de grond; hij is daarna uit het huis weggegaan. Henrick is hem echter gevolgd met het 

mes en Herman duwde hem onder een kar die daar op straat stond, zodat hij in de modder viel. 

Henrick zette zijn knie op de borst van Herman en zei dat hij hem wilde vermoorden. Herman hield het 

gevest van het mes of zwaard van Henrick vast zodat hij niet kon steken. Deze trok een klein mes 

waarmee hij getuige twee verwondingen heeft toegebracht in zijn rechter arm, de ene wond was heel 

diep en de andere iets minder.  

 

Nr. 329 FOLIO:           119v                DATUM:                   31 januari 1561 

 

Henrick Jansz uit Grafhorst getuigt dat hij ene Cornelis Tjeryckzen geboortig uit Bolsward wel kent, 

een lange man gekleed in een rode broek, wonend op de Burgwal tussen Jan van Aeken, wever en 

Hantgen de Vrese. Hij weet ook goed dat vóór afgelopen St. Michael toen getuige op het 

Kampereiland werkte, Cornelis een vrouw uit Leeuwarden achterna zat die van mening was dat hij 

haar man was. Getuige heeft de vrouw in kwestie niet zelf gezien. Toen hij thuis was, wilde hij dat zij 

bij grote Henrick de drager voor hem een certificaat ging halen van de stad Leeuwarden en verder wist 

hij dat Cornelis in Groningen met een geprofeste begijn voor de kerk getrouwd is; dit laatste hebben 

anderen hem verteld. 

Grete Jansdr, de vrouw van Henrick, getuigt dat zij 14 jaar geleden in Leeuwarden Cornelis Tjericksz 

uit Bolsward wel gekend heeft, een lange man die toen in Bolsward een echtgenote had; na haar dood 

is hij bij een andere vrouw ingetrokken, Tryne Feykes geheten, met wie hij toen niet getrouwd was, 

voor zover getuige wist. En deze Tryne kwam hier vóór afgelopen St. Michael om te vragen of hij weer 

naar Friesland wilde komen. In aanwezigheid van getuige zei ze tegen Cornelis dat hij met haar 

getrouwd was, wat hij ontkende. Daarna zijn ze samen afgereisd, getuige weet niet waarheen. Later is 

hij in Groningen kerkelijk getrouwd met Janneken Evertsz, geboren in Deventer, zoals zij beiden tegen 

getuige gezegd hebben. Deze Janneken is ook een geprofeste begijn geweest in het klooster 

Groendijck bij Sneek. Getuige meldt verder dat Cornelis in haar aanwezigheid duidelijk gezegd heeft 

tegen Janneken, dat als hij had geweten dat ze een geprofeste begijn was geweest, dan zou hij niet 

met haar getrouwd zijn; zij is nu door de buren verstoten.  

 

Nr. 330 FOLIO:           120                  DATUM:                     8 februari 1561   

 

Frans van der Kuerbecke, gezworen gemeensman uit Kampen, getuigt dat hij gehoord heeft toen de 

Hubertini op het stadhuis hun verteringen gebruikten, ’s avonds toen de kaarsen aangestoken waren, 

dat Pilgrim van Hardenstein met Dirck Buiter woorden kreeg. Getuige stond op van de tafel en nam de 

zilveren bekers die op tafel stonden en bracht ze naar het huis van Peter Jansz, kok, zodat ze niet 

gestolen zouden worden; er stonden n.l. jonge boeven bij de deur. Toen getuige weer terug kwam, 

heeft hij gezien dat Pilgrim van Hardenstein Dirck Buiter met zijn vuist in het gezicht sloeg. Toen 

getuige dat zag, liep hij snel naar de tafel en sprong er op. Zeyger liep voor hem; hij zag dat Pilgrim en 
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Dirck beiden een kan in de hand hadden waarmee ze elkaar sloegen tot bloedens toe. Zeyger 

bloedde ook; meer weet getuige niet.  

Geertken Thoenis getuigt dat zij er ook bij is geweest op de avond dat de Hubertinis hun ‘vertering’  

hadden op het Stadhuis; zij heeft gezien dat Jaspar Seissinck en priester Jacob van Wilsum 

opstonden van de tafel om naar huis te gaan. Daarna bracht Dirck Buiter, die bij Pilgrim van 

Hardenstein zat, Pilgrim een kroes bier. Toen deze de kroes had leeggedronken, wilde Pilgrim hem 

weer vullen uit de mengele kan, wat Dirck niet wilde. Pilgrim sloeg toen Dirck met zijn vlakke hand in 

het gezicht, Dirck greep de kan uit handen van Pilgrim, greep hem bij de arm en sloeg hem ermee op 

zijn hoofd zodat het bloedde. Getuige en anderen maakten veel misbaar, waardoor Zeyger Jansz en 

Lange Boucke kwamen aanlopen om de vechtenden uiteen te halen, anders zou Dirck Pilgrim dood 

geslagen hebben. Pilgrim was dronken. Getuige heeft niet gezien dat Pilgrim een kan in de hand had 

waarmee hij Dirck verwondde.  

 

Nr. 331 FOLIO:             121                DATUM:                   10 februari 1561 

 

Styne Alberts getuigt bij het afleggen van haar eed dat zij, toen de Hubertini ’s avonds omstreeks acht 

of negen uur hun feestje hadden in het stadhuis, hoorde dat Pilgrim van Hardenstein ruzie kreeg met 

Dirck Buiter vanwege een kan, die de een zowel als de ander wilde hebben om zich te bedienen. Het 

gebeurde dat Pilgrim met zijn vuist Dirck in het gezicht sloeg, Dirck op zijn beurt, pakte de kan en 

sloeg Pilgrim daarmee zodat hij bloedde. Pilgrim pakte eveneens een kan waarmee hij Dirck sloeg. Ze 

werden uit elkaar gehaald en getuige heeft niet gezien dat Dirck door Pilgrim tot bloedens toe met de 

kan geslagen werd, maar wel dat ze allebei bloedden. Meer weet zij niet.  

 

Nr. 332 FOLIO:              121v             DATUM:                  10 februari 1561 

 

Albert Boncke getuigt dat hij, op de avond dat de Hubertini hun bijeenkomst hadden op het stadhuis, 

de wacht had bij de deur; tenslotte is hij op verzoek van Frans van der Kuerbecke naar de keuken 

gegaan, waar hij hoorde dat er veel rumoer was in het huis. Hij ging kijken en zag dat Pilgrim van 

Hardenstein bloedde en een kan in zijn hand had, die hij naar Dirck Buiter gooide; hij raakte hem 

boven het oog zodat hij bloedde. De kan schampte getuige waardoor de hoed van zijn hoofd viel.  

 

Nr. 333 FOLIO:            121v               DATUM:                  4 maart 1561 

 

Berent Petersz getuigt dat hij afgelopen zondag gezien heeft, ’s middags tussen vier en vijf uur op de 

Vismarkt, dat ene Jan van Bommelen zich, zijns inziens, onbehoorlijk gedroeg t.o.v. een visser die 

getuige niet kende. Deze van Bommelen gooide, tot twee of driemaal toe, de visser, die bij de bank 

stond om zijn vis te verkopen, een steen naar het hoofd, maar getuige weet niet of hij hem raakte. 

Tenslotte ging de visser naar hem toe en zij sloegen elkaar met hun vuisten totdat ze door Anna, de 

vrouw van Lubbert Corvemaecker, uit elkaar werden gehaald. 

Anna Lubberts getuigt dat zij afgelopen zondagmiddag gezien heeft op de Vismarkt dat ene Jan van 

Bommelen zich onbehoorlijk gedroeg t.o.v. een onbekende visser die zijn vis verkocht. Jan gooide 

twee of driemaal een steen naar hem en tenslotte kwam de visser op hem af en sloegen zij elkaar. 

Getuige heeft gezien dat de visser een dikke bult op zijn hoofd had, maar zij weet niet of dat kwam 

door de steen of door de vuisten van van Bommelen. Zij haalden de vechtenden uit elkaar.  

 

Nr. 334 FOLIO:           122                  DATUM:                  6 maart 1561 

 

Jacob Louwe getuigt dat Peter Seyllemaecker tegen hem gezegd heeft dat hij ettelijke zalmen in zijn 

schip gehad heeft, die hij van het Diep naar Amsterdam heeft gebracht. Dit is gebeurd op woensdag 

26 maart [moet zijn: februari ]; meer weet getuige niet.  
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Nr. 335 FOLIO:            122                 DATUM:                  17 maart 1561 

 

Jan Heyginck getuigt dat hij wel vijf of zesmaal gezien heeft, als de potschepen met turf aankwamen, 

dat Jan Soemer en Arent Soemer de schepen in gingen en tegen de potman zeiden dat hij mee moest 

komen om eerst een potje te drinken in de herberg. Zij zouden de turf wel verkopen en getuige heeft 

Jan en Arent vaak met de potlui zien zitten drinken in de herberg.  

 

Nr. 336 FOLIO:            122v               DATUM:                 15 april 1561 

 

Mr Henrick van Vijenden, gezworen secretaris, getuigt dat hij omstreeks midvasten bij Herman 

Stamps was om een biertje te drinken met priester Hyeroen Ringelborch, Engbert Kroeser, Frans van 

der Koerbeke, Hans van Westrenen en nog anderen. Toen het ongeveer zes uur ’s avonds was, is 

Herman van Assendorp, die al gedronken had, erbij gekomen en vroeg of hij ook een biertje mee 

mocht drinken. Omdat hij al veel gedronken had, wilde niemand hem uitnodigen; hij nam een stoel en 

ging erbij zitten. Het merendeel van de aanwezigen stond op om naar huis te gaan omdat het etenstijd 

was en rekende hun consumpties af. Hans van Westrenen, priester Hyeroen Ringelborch, Herman 

van Assendorp en getuige bleven nog zitten en speelden kaart om een kan bier, priester Hyeroen was 

de gelukkige. Tenslotte tegen negen uur, hebben priester Hyeroen en Assendorp nog gespeeld om 

een kan wijn, Assendorp verloor. Deze werd kwaad en ging tekeer tegen priester Hyeroen en zette 

zijn voet tegen de haard die wat hoger zat, zoals getuige zag. Hij duwde zich zo om en bij het opstaan 

sloeg hij priester Jeroen, die vlak bij hem zat, met de vuist tegen het hoofd, zodat zijn muts afviel. Hij 

schold hem uit voor paap en vroeg waarom hij hem omver duwde. Priester Jeroen vloog op om zich te 

verweren, Herman deinsde terug en viel over zijn stoel die op de grond lag. Jeroen die uithaalde naar 

Herman viel over hem heen; het werd een vechtpartij. Getuige haalde hen uit elkaar en toen beiden 

weer stonden, sloeg Assendorp weer naar Jeroen, die met een tang naar het hoofd van Herman  

sloeg; het werd weer een vechtpartij. Omdat Assendorp de sterkste was, zat hij met zijn knieën op de 

priester, hield hem vast met zijn linker hand en zocht met zijn rechter hand naar een mes en pakte 

hem daarna bij de keel. Toen getuige dat zag, was hij bang dat Assendorp Jeroen (die weerloos lag) 

zou steken en hij haalde wederom beiden uit elkaar. Hij hield Assendorp onder de duim, maar die 

werd steeds kwader; toen hij opgestaan was, vroeg hij of getuige soms papen verdedigde, waarop 

getuige antwoordde dat hij hen alleen maar uit elkaar haalde. Assendorp raakte slaags met getuige, 

die hem op de grond gooide. De dienstmaagd van getuige en de waardin kwamen tussenbeide om 

getuige te ontzetten, maar deze greep een stoel om Assendorp te slaan, wat verhinderd werd door de 

dienstmaagd en de waardin. Assendorp ging in het voorhuis zitten om meer ellende te voorkomen en 

hij kwam na een half uur terug en ging onbehoorlijk tekeer tegen de waardin. De gelagslieden zaten 

weer rustig en Westrenen wilde hem overreden om naar huis te gaan, maar toen begon Assendorp te 

praten over het hooi dat hij van hem gekocht had en over zijn naam Westrenen, een Keulse naam en 

niet de naam van zijn vader enz. enz. Tenslotte trok Assendorp zijn opsteker en dat werd weer een 

vechtpartij, waarbij Westrenen zich in de duim sneed toen hij hem het mes wilde afnemen. Getuige 

hielp hem Assendorp te overmeesteren, pakte het mes af en gooide dat in het vuur.  Westrenen sloeg 

hem met beide handen in het gezicht en op het hoofd zodat zijn mond en neus bloedden. Toen 

Assendorp weer was opgestaan, zei hij tegen Westrenen dat hij hem alles betaald zou zetten, hij 

pakte zijn tweede mes uit zijn overkleed en stak Westrenen rechts in zijn borst. Deze pakte hem direct 

vast en zette Assendorp in een stoel. Getuige wilde hem het mes afnemen, maar sneed zich daarbij in 

enkele vingers. Hierna werd Assendorp door de waard en waardin het huis uitgezet.  

 

Nr. 337 FOLIO:         124v                  DATUM:                  15 april 1561 

 

Jheroen Ringelborch, de priester, getuigt en is bereid onder ede te bevestigen alles wat genoemde mr 

Henrick heeft getuigd, maar hij heeft niet gezien dat Assendorp zijn voet tegen de haard zette om zich 

zelf om te duwen; hij heeft evenmin gehoord dat Assendorp hem uitschold voor paap, maar wel dat hij 
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andermans geld opstreek; verder meldt mr Henrick dat Assendorp met zijn knieën op Jheroens borst 

zat.  

 

Nr. 338 FOLIO:          124v                 DATUM:                    15 april 1561 

 

Reyngen, de vrouw van Herman Stamp, getuigt en is bereid dit onder ede te bevestigen, dat alles wat 

mr Henrick heeft verteld, de waarheid is en dat alles heeft plaats gevonden zoals beschreven is; maar 

zij was er niet bij aanwezig toen Assendorp zijn tweede mes trok en Westrenen ermee stak, zij heeft 

evenmin gezien dat Westrenen Assendorp beetpakte en hem in een stoel zette.  

 

Nr. 339 FOLIO:           125                 DATUM:                    19 april 1561 

 

Lubbert Corvemaecker getuigt dat hij gezien heeft afgelopen Witte Donderdag dat Gerrith Wolterzen 

woorden had met de schout van Ens over een bepaalde rente, en zijn mes trok dat hij van huis had 

opgehaald, om daarmee de schout te slaan; maar hij werd tegengehouden door getuige.  

Thoenis van Doesburg getuigt dat hij op Witte Donderdag gezien heeft dat Gerrith Wolterzen een mes 

in zijn hand had en door Lubbert Corvemaecker vast werd gehouden; meer weet getuige niet over de 

kwestie.  

 

Nr. 340 FOLIO:           125                  DATUM:                 29 april 1561     

 

Jan Berentzen getuigt dat hij onlangs in de Salm aanwezig was en hoorde dat Arendt Poss 

onenigheid had met Gerbrant zijn zwager, die hij met zijn vuist in het gezicht sloeg; hij had een 

opsteker in de hand waarmee hij Gerbrant drie verwondingen toebracht. Omdat getuige dronken was 

en door vrouwen werd tegengehouden, heeft hij het eigenlijke steken niet kunnen zien.   

 

Nr. 341 FOLIO:           125v                 DATUM:                 29 april 1561 

 

Gerrith Kerstgensz getuigt dat hij op Paasmaandag ook in de Salm zat en gezien heeft dat Arendt 

Poss ruzie kreeg met zijn zwager Gerbrandt en hem verwondde met zijn opsteker; dit gebeurde op 

maandag.  

 

Nr. 342 FOLIO:           125v                DATUM:                   6 mei 1561  

 

Johan Theuss getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Henrick Maeler en Claes van Olst elkaar kwaad 

bij de haren pakten; zij werden door getuige tegengehouden anders zouden zij elkaar geslagen 

hebben.  

 

Nr. 343 FOLIO:           125v                DATUM:                   6 mei 1561 

 

Trude Berents getuigt dat zij onlangs gezien heeft dat Henrick Maeler met boze woorden Claes van 

Olst bij zijn haren pakte en dat Claes hem van zich af duwde tot aan het ijzer [ hek?] voor het stadhuis; 

meer weet zij niet hierover.  

 

Nr. 344 FOLIO:            126                 DATUM:                    7 mei 1561 

 

Leffer Sticker getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Henrick Maeler en Claes van Olst ruziënd uit het 

stadhuis kwamen en dat Claes Henrick tegen het ijzer [ hek?] voor het stadhuis duwde.  

 

Nr. 345 FOLIO:            126                 DATUM:                    10 mei 1561 
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Thys Draeck getuigt dat hij onlangs bij Ida Paeters is geweest, waar hij gezien heeft dat Hans Paeter 

Albert Wonder een verwonding heeft toegebracht bij daglicht.  

 

Nr. 346 FOLIO:            126                  DATUM:                    16 juni 1561 

 

Roloff Smyt, Hermen Argelist, Anna Henricks en Anna Jans getuigen samen maar ook elk apart, dat 

zij afgelopen zaterdagavond tussen acht en negen uur rumoer gehoord hebben in het huis van Jan 

Sloth, die praktisch voor de deur, zijn vrouw met wie hij ruzie had, bij de arm pakte en op straat 

gooide. Hij pakte haar nog bij de benen zodat haar kleren tot aan haar middel op waaiden. 

Cathrina Stuvesant en Liennekyen Brouwers getuigen, ook ieder apart, dat zij afgelopen 

zaterdagavond veel lawaai hoorden in het huis van Jan Sloth. Zij gingen er naar binnen en zagen dat 

Jan zijn vrouw met zijn vuisten sloeg en dat zij zich verweerde. Jan pakte haar kwaad vast, sleepte 

haar naar de deur en gooide haar op straat. Toen ze daar lag, pakte hij haar voeten om haar om te 

gooien zodat haar kleren op waaiden en zij daar half bloot lag. De buren zorgden ervoor dat hij haar 

niet meer kon slaan. 

 

Nr. 347 FOLIO:           126v                DATUM:                    7 juli 1561  

 

Jan van Zwolle getuigt dat hij afgelopen vrijdag 4 juli gezien heeft dat Henrick Peterszen zat te drinken 

bij Gerrith Brouwer waar terzelfdertijd ook Thonis Snoeck zat, maar in een ander gezelschap. Toen 

Henrick betaald had is hij naar de stad gegaan en kort daarna stond Thonis op en volgde Henrick. In 

aanwezigheid van getuige, is hij Henrick tegengekomen op de Oosterholtseweg en zei hem op 

verbolgen toon dat hij hem wel wilde doden omdat hij hem zo onterecht had behandeld. Getuige heeft 

terstond hulp geboden aan Thonis Snoeck zodat er geen ongelukken gebeurden. Getuige heeft niet 

gezien dat er een mes werd getrokken, maar wel dat Henrick naar zijn mes wees.  

 

Nr. 348 FOLIO:             127                DATUM:                   9 juli 1561 

 

Johan tho Boecop getuigt dat hij onlangs gehoord heeft dat Claes van Olst en Henrick Maeler 

onenigheid met elkaar hadden bij het hekje voor het stadhuis. Hij heeft gezien dat een kwade Henrick 

Maeler Claes vast greep bij zijn hoofd, maar weet niet of het bij zijn haar of zijn baard was. Claes stak 

zijn hand uit, maar omdat het al een tijd geleden is, weet getuige niet meer of hij hem raakte. 

 

Nr. 349 FOLIO:           127v                DATUM:                11 juli 1561 

 

Johan Stoll getuigt dat hij onlangs gehoord heeft dat Otto Mullener ruzie had met Jan Sloth en 

diezelfde avond na negen uur heeft hij gezien dat Otto Jan met zijn opsteker in de borst stak zodat hij 

een tijdje voor dood bleef liggen en erg bloedde.   

 

Nr. 350 FOLIO:            127v               DATUM:                  14 juli 1561 

 

Claes Doedensz getuigt dat hij afgelopen zondag 13 juli gezien heeft dat Thys Saedelmaecker, nadat 

hij ruzie gehad had, zijn opsteker trok tegen Warner Claesz en naderhand zijn rapier, dat hij ook bij 

zich had. Daarna liep hij zowel binnen als buitenshuis met zijn rapier en maakte veel lawaai; getuige 

heeft niet gezien dat hij iemand verwondde. 

 

  Nr. 351 FOLIO:           127v                DATUM:                  28 juli 1561  

 

Herman Henricksz getuigt dat Melchior de Bruggenman en Andries Straetgen op zondag na St. Jacob 

’s morgens tussen tien en elf uur voor de brug ruzie met elkaar kregen; hij heeft goed gezien dat zij 

elkaar sloegen, maar hij weet niet of ze elkaar raakten. Getuige heeft ook gezien dat Andries een 
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stokje in zijn hand had maar heeft hem hiermee niet zien slaan. Hij hoorde wel zeggen dat Andries 

Melchior zijn halve baard had uitgetrokken, wat hij evenmin gezien heeft.  

Joest Backer getuigt dat zij op 27 juli voor de brug stonden en twee of drie Friese karren aanhielden 

met drie voerlieden voor twee karren. Melchior Henricksz wilde bruggengeld hebben van de derde 

voerman, maar Andries Straetgen vond dat hij de mensen oplichtte en dat hij het waarschijnlijk wel 

vaak had gedaan. Melchior antwoordde dat hij loog; verwijten en beschuldigingen over en weer. 

Melchior kwam uit het bruggenhuisje, maakte een kruisteken en zei dat hij hem de kop zou breken. Hij 

is Straetgen aangevlogen, die hem zijn halve baard uittrok. Melchior werd kwaad en gooide een stuk 

van een pan naar Andries, maar getuige weet niet of hij hem raakte. Toen dit gebeurd was, heeft 

getuige Melchior bij de arm gepakt en hem in het bruggenhuisje gebracht.  

 

Nr. 352 FOLIO:             128v             DATUM:                      2 augustus 1561 

 

Claes[v] Laurens getuigt dat zij op 18 juli bij haar huis gezien heeft dat Willem Claeszen, de man van 

Barbara Henrix, Claes Dircksz geheten, sloeg met een schrijfbord en daarbij Barbara raakte aan haar 

hand zodat zij bloedde. Dit alles gebeurde ’s avonds toen de poorten gesloten moesten worden.  

 

Nr. 353 FOLIO:            129                DATUM:                      4 augustus 1561 

 

Thoenis Touwslaeger getuigt dat hij onlangs bij Claes Laurensz thuis gezien heeft dat Willem Claesz  

Claes Dirckszen sloeg, maar hij heeft niet gezien dat hij Claes of diens vrouw Barbara raakte met een 

schrijfbord.  

 

Nr. 355 FOLIO:             129                DATUM:                    5 augustus 1561 

 

Leffer Sticker getuigt, als gemeensman, dat hij gezien heeft op 4 augustus dat Anna Cuipers, nadat zij 

door Jacob Cuiper als gildemeester, gerechtelijk aangesproken was, de trappen afliep achter Jacob 

Cuiper en dat zij hem van achteren een duw gaf zodat hij de trap afviel.  

 

Nr. 356 FOLIO:             129                DATUM:                     5 augustus 1561 

 

Rotger Tymmerman getuigt dat Jacob Cuiper bovenop hem viel en omdat hij vóór hem liep, heeft hij 

niets kunnen zien wie hem duwde. Dit vond plaats op 4 augustus toen Jacob als gildemeester Anna 

gerechtelijk had aangesproken.  

 

Nr. 357 FOLIO:             129v              DATUM:                     7 augustus 1561 

 

Egbert Hermensz getuigt dat hij gezien heeft op genoemde dag ’s morgens tussen zes en half acht 

dat Henrick Gysbertsz, die voor zijn deur stond, een getrokken degen in de hand had en dat zijn 

vrouw Cathrina, die naar de buren ging, een klein stoeltje in de hand had; meer weet hij er niet over.  

 

Nr. 358 FOLIO:              129v             DATUM:                     9 augustus 1561 

 

Berent Messelar getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Henrick Gysbertsz voor zijn deur stond, een 

blanke degen in de hand; hij heeft ook gezien dat de vrouw van Henrick naar de buren ging, maar niet 

dat hij haar sloeg.  

 

Nr. 359 FOLIO:             129v              DATUM:                    19 augustus 1561  

 

Geert Schoemaecker en Jan Henricksz getuigen beiden, na apart verhoord te zijn, dat zij op 18 

augustus gezien hebben dat Jan Moeskoeker en Henrick Vriese met elkaar handgemeen werden; zij 
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grepen elkaar kwaad bij de haren en Johan Moeskoeker gooide Henrick op de grond tegen een steen, 

zodat zijn hoofd bloedde; dit alles gebeurde bij daglicht.  

 

Nr. 360 FOLIO:             130                DATUM:                      21 augustus 1561  

 

Jacob Berentzen getuigt dat hij gezien heeft op 18 juli dat Willem Claeszen met een  schrijfbord Claes 

Dirckszen sloeg, de man van Barbara Henrix. Hij heeft niet gezien dat hij de vrouw van Claes raakte 

ipv Claes zelf. Het gebeurde ’s avonds toen de kaarsen al brandden.  

 

Nr. 361 FOLIO:              130               DATUM:                      27 augustus 1561 

 

Jan de Vos getuigt dat hij op 4 augustus gezien heeft, nadat Anna Cuipers door Jacob Cuiper als 

gildemeester gerechtelijk werd aangesproken, zij weggingen uit de rechtbank en dat Anna tegen 

Jacob  tekeer ging. Bij het afdalen van de Schepentrap duwde zij Jacob tegen de schouder zodat hij 

van de trap viel.  

 

Nr. 362 FOLIO:              130v             DATUM:                        30 augustus 1561 

 

Stine Brouwers getuigt dat zij afgelopen donderdag, 28 augustus, op de Burgwal stond met een vrouw 

uit Kamperveen bij haar putstoel [toestel boven de waterput ] en spraken over bepaalde zaken die zij met 

elkaar hadden; zij zag dat Jacob Cuiper banden in de Burgel legde en daarna naar huis ging. Toen zij 

op straat kwam hoorde zij dat Jacob riep ‘woepen’; zij keek om en zag alleen Velicke Hermensz op de 

hoek staan met een mes in zijn hand; meer weet zij niet hierover.  

Peter Jansz, roedendraeger, getuigt dat hij op verzoek van de burgemeester bij Jacob Cuiper is 

geweest om te zien hoe het met hem ging en bij terugkomst via de St. Nicolaaskerk was daar Velicke 

Hermensz met zijn vrouw en nog anderen, die zeiden tegen Velicke : “wat heb je nu gedaan?” Hij 

antwoordde dat hij zwoor bij het heilig kruis dat als Jacob niet dood was, hij hem alsnog dood zou 

steken.  

Jan Cuiper getuigt dat hij afgelopen donderdag Henrick Leyendeckers tegenkwam boven de poort en 

dat hij aan Velicke vroeg waar hij naar toe ging. Deze zei dat hij Jacob Cuiper zo met zijn mes had 

gestoken dat hij naar de Broeren moest gaan.  

Geert Jacobsz getuigt dat hij Velicke Hermensz heeft horen zeggen dat Jacob Cuiper hem tegenkwam 

boven bij de poort en dat hij tegen Jacob zei dat hij gisteren zijn hond had geslagen en dat hij dat 

opvatte alsof hij hemzelf had geslagen. Toen Jacob dit hoorde riep hij van angst ‘woepen, woepen’ en 

Velicke stak Jacob met zijn opsteker in zijn schouder.  

 

Nr. 363 FOLIO:           131                  DATUM:                    30 augustus 1561 

 

Henrick Bortgertsz en zijn vrouw Anna getuigen, na elk apart te zijn verhoord, dat zij op St. Jans 

Onthoofding gezien hebben dat Jan Snoeck, kwaad, ettelijke stenen potten van zijn bank nam en die 

naar Sybrant Salincksz gevel gooide, maar de meeste raakten de gevel van Marriken van 

Packbergen. Sybrant Salincksz kwam kwaad naar buiten met een knevelstaf in zijn hand; hij ging naar 

het huis van Jan Snoeck, het voorste deel van de staf kwam tot in het huis zodat hij Marrigje Pels en 

Jan Snoeck, die door Marrije werd tegengehouden, bijna doorboorde. Hierna trad Sybrant terug en 

Johan Snoeck pakte intussen zijn degen die hij naar Sybrant gooide. Getuige heeft niet gezien of hij 

hem raakte. Sybrant stak met zijn knevelstaf weer naar Jan Snoeck die het huis in ging, maar of het 

raak was, weet getuige niet.  

Janneken Durbers getuigt dat zij op St. Jans Onthoofding, toen zij thuis was, lawaai hoorde op straat. 

Zij ging kijken en zag dat Jan Snoeck stenen potten gooide naar Sybrant Salincksz die in zijn 

vensterbank lag. Sybrant kwam naar buiten met een knevelstaf in de hand en Johan Snoeck gooide 

een degen naar Sybrant. Zij heeft niet gezien of het raak was, maar wel dat Sybrant bloedde.  
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Nr. 364 FOLIO:           131v                DATUM:                  2 september 1561 

 

Thoenys Styp getuigt dat hij afgelopen St. Jansdag gezien heeft dat er een stuk hout viel bij het huis 

van Jan Snoeck, waar het vandaan kwam, weet hij niet. Hij heeft wel gezien dat Jan Snoeck  met 

stenen potten en kommen gooide; meer weet hij niet.  

 

Nr. 365 FOLIO:           131v                 DATUM:                  2 september 1561 

 

Hendrickyen, de vrouw van Dirck Stamp, getuigt dat zij onlangs aanwezig is geweest bij Truyigen 

Scheydemaecker thuis, waar zij gezien en gehoord heeft dat Cathrina, de vrouw van Jan Hermensz, 

ruzie had met Berent Gerritsz, hem bij zijn baard pakte ondanks de huisvrede die Berent door Truygen 

vergund was. Zij heeft geholpen Truygen, Cathrina en Berent uit elkaar te halen.  

Jan Henrix getuigt dat hij gezien heeft afgelopen St. Jansdag dat Jan Snoeck zijn degen gooide over 

het pothuis naar Sybrant Salincksz, maar hij heeft niet gezien of hij hem raakte. Hij heeft wel gezien 

dat Grethe, de vrouw van Sybrant, gevallen was achter Sybrant.  

 

Nr. 366 FOLIO:            132                 DATUM:                     3 september 1561 

 

Alyt Gerrits getuigt dat zij laatst gezien heeft dat Cathrina, de vrouw van Jan Hermensz, uit het huis 

van Trude Scheydemaecker kwam evenals Berent Gerritsz en dat zij elkaar kwaad bij het hoofd 

pakten; meer weet zijn niet.  

 

Nr. 367 FOLIO:            132                  DATUM:                    6 september 1561 

 

Jelys Cuiper getuigt dat hij onlangs Willem, de zoon van Anna Cuipers, heeft horen zeggen tegen 

Jacob Cuiper, nadat Anna Jacob Cuiper van de trap had geduwd, dat als hij het niet van voren kon 

doen, dan maar aan de achterkant. Waarmee Willem wilde zeggen dat hij Jacob wilde steken.  

 

Nr. 368 FOLIO:            132v               DATUM:                      9 september 1561 

 

Cornelis Jansz getuigt dat hij Willem Cuiper onlangs heeft horen zeggen tegen Jacop Cuiper, dat als 

hij het niet frontaal kon doen, dan maar via de achterkant.  

 

Nr. 369 FOLIO:             132v              DATUM:                      9 september 1561 

 

Hille Vrancken getuigt dat laatst Johanna Cloetynx bij haar kwam om haar een stuk doek te koop aan 

te bieden en dat Johanna op de deel Alyt Muddevischdochter zag met wie zij ruzie kreeg. Johanna 

haalde naar haar uit, maar getuige weet niet of het raak was.   

 

Nr. 370 FOLIO:             133                DATUM:                      10 september 1561 

 

Henrickgen Jans getuigt dat zij gezien heeft toen Berent Gerritsz en Cathrina, de vrouw van Jan 

Hermensz, onenigheid met elkaar kregen, dat Berent het ene eind van de bijl vast had en Cathrina het 

andere einde. Cathrina greep Berent bij zijn baard en hij pakte haar bij het haar. Getuige en haar 

bazin namen met geweld de bijl uit hun handen en hebben de twistende personen van elkaar 

gescheiden.  

Thoenys Snoeck getuigt dat hij gezien heeft toen Berent Gerritsz en Cathrina, de vrouw van Jan 

Hermensz, ruzie met elkaar hadden, dat Cathrina Berent bij zijn baard greep en dat Berent haar bij 

haar haren pakte en dat ze met elkaar worstelden. Hij heeft wel gezien dat Berent bloedde aan zijn 

neus, maar hoe dat gekomen is, weet hij niet.  
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Nr. 371 FOLIO:             133                DATUM:                  24 september 1561 

 

Henrick Thoenisz getuigt dat hij onlangs gezien heeft bij Melchior Henricks thuis dat Henrick Coepsz 

en Dirck Jansz elkaar met hun vuisten sloegen; toen ze ophielden zag getuige dat Henrick Coepsz 

bloedde, maar hij heeft niet gezien dat Dirck een mes in de hand had en Henrick stak, want getuige 

zelf was dronken en heeft er geen acht op geslagen.  

 

Nr. 372 FOLIO:            133v               DATUM:                  24 september 1561 

 

Geert Hoyer, gezworen gemeensman, getuigt dat hij gezien heeft dat Dirck Dronther laatst woorden 

had met een onbekende man wiens naam hij niet kent en een getrokken mes in de hand had en door 

Jan Claesz werd tegengehouden.  

Jan Claesz meldt dat hij gehoord heeft dat Dirck Dronther ruzie had met een onbekende man maar 

niet heeft onthouden wat er gezegd werd. Hij heeft ook gezien dat Dirck een mes in de hand had maar 

of hij dat in een kwade bui getrokken had weet hij niet; verder is hij niet op de hoogte.  

  

Nr. 373 FOLIO:          134                   DATUM:                    25 september 1561 

 

Nele Claes, bijna aan het einde van haar 40 weken, zal na de verlossing getuigen dat zij gezien heeft 

toen Henrick Coepsz van achteren kwam en naar huis wilde gaan, dat hij erg bloedde; getuige haalde 

mr Johan Huff om hem te laten verbinden.   

 

Nr. 374 FOLIO:           134                  DATUM:                    3 oktober 1561 

 

Henrick Coepsz getuigt dat hij laatst bij Melchior Henricksz thuis woorden heeft gekregen met Dirck 

Jansz en dat ze elkaar met hun vuisten hebben geslagen. Uiteindelijk heeft Dirck hem op de grond 

gegooid en toen hij onder hem lag, heeft Dirck hem zeven keer gestoken in zijn rug; het gebeurde in 

de namiddag omstreeks drie uur.  

 

Nr. 375 FOLIO:            134                DATUM:                     4 oktober 1561 

 

Tyman Engbertszen getuigt dat hij onlangs bij Geert Meppelar is geweest waar een vrouw Alyt 

genaamd binnen kwam en woorden kreeg met haar man Jaspar. Ze zei dat hij naar huis moest gaan; 

dit hoorde een andere man, Engbert genaamd en deze zei tegen Alyt: “hoer, hou je mond”. Zij 

reageerde door te zeggen dat zijn eigen vrouw een hoer was. De man trok toen zijn mes om haar 

daarmee te steken. Getuige heeft niet gezien dat Engbert, die dronken was, Alyt of iemand anders 

heeft gestoken, maar hij heeft wel gezien dat zij op de deel met elkaar vochten. Getuige heeft de man 

van Alyt, Jaspar, ook tegengehouden, opdat hij zich er niet mee zou bemoeien.  

Gese, de vrouw van Geert Meppelar, getuigt dat afgelopen week bij haar zijn komen drinken, behalve 

Tyman Engbertszen, twee mannen, die hier op de Kalverhekkenweg wonen, van wie de ene Engbert 

en de andere Jaspar heet. De vrouw van Jaspar, Alyt, is erbij gekomen en maakte ruzie met haar man 

en Engbert. Deze laatste werd toen kwaad en noemde Alyt een hoer, waarop zij antwoordde dat hij 

dat moest bewijzen en dat zijn vrouw wel een hoer zou zijn. Engbert trok zijn mes om haar te steken, 

maar getuige heeft niet gezien dat hij iemand verwondde. Getuige hield Engbert tegen en Tyman de 

man van Alyt. Tenslotte zag getuige dat Engbert en Alyt met elkaar vochten, zij hield de arm vast 

waarin hij het mes had, zodat hij haar niet kon raken. Getuige heeft ook horen zeggen dat Engbert 

berecht zou zijn, zij weet niet waarom. Jaspar vroeg zijn vrouw na de vechtpartij of ze gewond was, 

maar dat was niet het geval. Jaspar en Engbert waren beiden behoorlijk dronken.  

 

  Nr. 376 FOLIO:             135v              DATUM:                    23 oktober 1561 
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Claes van Wijhe getuigt dat hij op St. Lucasdag, 18 oktober, gezien heeft dat Jan Geertszen, alias 

Pape, ruzie kreeg met de gildemeester en Herman inde Vallick, die aan tafel bediende; hij sloeg 

Herman met zijn vuist tegen het hoofd en gooide een metalen kandelaar tegen de borst van de 

gildemeester Dirck van Dortmunt.  

Dirck van Dortmunt getuigt dat hij gehoord heeft op St. Lucasdag dat Jan Geertszen tekeer ging tegen  

Aelt Droochscheer, die daarop opstond en naar huis ging. Herman inde Vallick zag dit en zei tegen 

Jan Geertszen dat hij vrolijk moest zijn, waarop Jan Herman met zijn vuist twee maal tegen zijn hoofd 

sloeg. Getuige heeft Jan vermanend toegesproken, maar deze pakte een metalen kandelaar die hij 

naar de borst van getuige gooide. Toen getuige zich wilde revancheren, werd hij tegengehouden door 

zijn vrouw en anderen, Jan Geertszen werd tegengehouden door Cathrine, de vrouw van Jan Voss, 

maar Jan Geertszen sloeg haar met een tang zodat zij bloedde. Dit gebeurde ’s avonds tussen tien en 

elf uur.  

Jan de Voss getuigt dat hij op St. Lucasdag ’s avonds in het Waepen van Vrankrijk gezien heeft dat 

Jan Geertszen met zijn vuist Hermen inde Vallick, als bediende van het kleermakersgilde, tegen zijn 

hoofd sloeg zodat hij viel. Hij heeft ook gezien dat hij een metalen kandelaar tegen de borst van Dirck 

van Dortmont gooide.  

 

Nr. 377 FOLIO:          136                   DATUM:                    24 oktober 1561 

 

Hermen Dircksz inde Vallick getuigt dat hij op St. Lucasdag ’s avonds tussen tien en elf uur hoorde dat 

Jan Geertsz tekeer ging tegen Aelt Droochscheer die daarom opstond en wegging; toen getuige hem 

zei dat het niet behoorlijk was voor een oud-gildemeester zich zo te gedragen en dat hij blij moest zijn 

dat zij hier kwamen, sloeg Jan hem met zijn vuist in het gezicht. Hij heeft gezien dat Cathrina, de  

vrouw van Jan de Voss, Jan Geertsz wilde tegenhouden, maar Jan nam een tang en sloeg daarmee 

naar het hoofd van Cathrina, maar hij heeft niet gezien dat hij haar raakte. Hij zag wel dat zij bloed 

aan haar hoofd had. Dit alles vond plaats tussen tien en elf uur in het Waepen van Vrankrijck.  

 

Nr. 378 FOLIO:           136v                 DATUM:                   27 oktober 1561   

 

Peter Jansz Cock getuigt als gezworen roedendrager dat hij op 25 oktober aanwezig is geweest in de 

stads Wijnkelder, toen Geert Vaetz bij Goesfrundt ten Indick kwam zitten en vroeg of hij bij hem een 

mengele mee mocht drinken. Dat werd geaccepteerd en even later zei Geert hem dat hij al wel veel 

gedronken had, maar dat hij, Geert, daar niet voor wilde opdraaien. Hij kreeg als antwoord dat hij dan 

beter weg kon gaan want hij was niet geroepen. Toen Geert bijna buiten was, keerde hij om en pakte 

zijn geweer om Goesfrundt aan te vallen. Hij werd tegengehouden en het geweer werd uit zijn handen 

gehaald. Hij zei dat hij naar huis zou gaan om een ander geweer te halen en dat hij hen allen uit de 

kelder zou jagen. Jonge Reyner zei dat hij dat wel zou laten. 

Jonge Reyner getuigt als gezworen gemeensman dat hij op 25 oktober gezien heeft ’s avonds tussen 

zeven en acht uur dat Geert Vaetz zijn mes had getrokken en dat het hem uit handen werd gehaald. 

Toen Geert de Wijnkelder uit ging zei hij dat hij naar huis ging om een ander geweer te halen om hen 

allemaal de kelder uit te drijven. Getuige zei toen dat hij dat wel zou laten. Naderhand kwam Geert 

terug met een getrokken rapier waarmee hij niemand heeft beschadigd.  

Warner de wijnknecht getuigt zoals Peter Jansz, de gezworen roedendrager, maar hij heeft bovendien 

gezien dat Geert later terugkwam met een getrokken rapier in de hand, waarmee hij niemand heeft 

verwond.  

 

Nr. 379 FOLIO:            137                DATUM:                    27 oktober 1561 
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Anna, de vrouw van mr Peter Thomasz, bijna aan het eind van haar 40 weken, is na haar bevalling 

bereid onder ede te bevestigen dat de vrouw van Jan de Voss, toen de kleermakers bijeen waren, aan 

het einde van de ochtend bij haar kwam en een pleister wilde hebben, die getuige haar heeft gegeven.  

 

Nr. 380 FOLIO:              137              DATUM:                    29 oktober 1561 

 

Cathrina, de vrouw van Jan de Voss, getuigt dat Jan Geertsz, toen de kleermakers bijeen waren, 

lelijke woorden zei tegen Hermen Schroer en menig ander; toen men hem tegen wilde houden, sloeg 

hij haar met zijn vuist zodat zij bloedde. Het gebeurde bij avond. 

Femme Jans meldt dat zij onlangs Cathrina, de vrouw van Jan de Voss, verbonden heeft. 

 

Nr. 381 FOLIO:              137v            DATUM:                     1 december 1561 

 

Jacob van Lochum getuigt dat hij, afgelopen zaterdag acht dagen geleden, met Thys Saelmaker, 

Thonis Snoeck en Derck Loyszen heeft zitten drinken bij Ide Paeter thuis, waar Thys Saelmaker en 

Thonis Snoeck een zakelijke afspraak maakten over de wijnkoop. Thonis Snoeck, zich van geen 

kwaad bewust, is opgestaan en naar buiten gegaan om te plassen. Korte tijd later hoorden de 

gelagslui lawaai, geroep en gehuil op straat. Getuige ging als eerste naar buiten om te zien wat er aan 

de hand was en zag dat iemand in de steeg bij ‘Vrankrijck’ in de goot lag, niet wetende wie het was. 

Toen hij hem had helpen opstaan, hoorde hij van de vrouw van de bakker die bij hem woont, dat het 

Henrick van Santen was. Henrick had een steekwapen in de hand, waardoor getuige een klein wondje 

opliep. Thonis Snoeck werd door vrouwen tegengehouden en getuige is toen weggegaan. Het was ’s 

avonds omstreeks acht uur.  

Derck Loyszen getuigt zoals Jacob van Lochum en voegt er aan toe dat hij Thoenis Snoeck tegen het 

lijf liep en dat deze met zijn rug naar Jacob Schroers muur bleef staan en een steekwapen in de hand 

had; Henrick van Santen had ook een steekwapen maar lag in de goot en getuige is bij het lopen 

gewond geraakt door een mes dat daar lag bij Henrick van Santen; hij is er door de duisternis zelf 

ingelopen.  

 

Nr. 382 FOLIO:             138v              DATUM:                    3 februari 1562   

 

Geert Luitgensz getuigt dat hij afgelopen zaterdag ’s middags bij Jaspar Schoemakers deur gestaan 

heeft, waar hij gezien heeft dat Thoenys Styp achter uit zijn wijnkelder kwam met een bepaalde 

trechter in zijn hand en dat Geert Vaecht, bij de deur van de hoefsmid staande, hem vroeg of hij van 

plan was hem op de kop te slaan zoals laatst en zijn rapier trok. Getuige heeft niet gezien dat hij 

ermee stak maar hij wilde Thoenis wel bang maken. Hij schold hem uit en zei dat hij hem weer op zijn 

bek zou slaan.   

Berendt Rotgerszen getuigt zoals Geert Luitgensz maar hij heeft niet gehoord dat hij zei dat hij hem 

weer op zijn bek zou slaan.  

 

Nr. 383 FOLIO:             138v              DATUM:                   6 februari 1562 

 

Claes Frerickszen getuigt dat hij laatst gezien heeft dat Thoenis Styp uit zijn kelder kwam en dat Geert 

Vaecht tegen hem zei “Overlandse spiering, je wilt mij slaan met die knuppel”; hij heeft niet gezien dat 

hij zijn mes niet had getrokken.  

Peter Willemsz getuigt zoals Claes.  

 

Nr. 384 FOLIO:            139                 DATUM:                    13 februari 1562 

 

Rotger Kerstgensz getuigt dat hij afgelopen zaterdag uit de Vispoort kwam aan deze kant van het 

brughuisje en bij elkaar zag staan mr Florys Tymmerman en Vargilius Hebeler; Florys trok hem de 
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mantel van het lijf, gooide hem op de grond en had een klein mesje in zijn hand om hem te steken 

[zoals getuige meende.] Florys werd door getuige en Wyllem Henricksz vastgehouden en van de 

ander gescheiden zonder dat iemand gewond raakte, voor zover getuige weet.  

 

Nr. 385 FOLIO:            139v               DATUM:                      13 februari 1562 

 

Wessell Berentsz getuigt dat mr Florys Tymmerman onlangs Virgilius Hebeler tussen de poorten en 

het bruggenhuisje bij zijn mantel vast had en zei “wil je mij tot een onman maken?” en dat Hebelers 

mantel afviel bij het achteruitlopen. Mr Florys had een  mesje in zijn hand, maar getuige heeft niet 

gezien dat hij iemand er mee verwond heeft, ook niet later in een kwade bui.  

 

Nr. 386 FOLIO:            140                  DATUM:                     14 februari 1562 

 

Jan Bruynszen Smyt getuigt dat Geert Vaegt een tijd geleden ’s avonds omstreeks half acht vanuit de 

Broederstraat met een langroer [ wapen ] naar de Wijnkelder kwam lopen; bij de deur deed hij zijn 

mantel uit en ging naar een tafel waar Claes Kruse aan zat om met hem te twisten. Hij zette zijn 

langroer tegen een bank. Geert Vaegt had ook zijn rapier bij zich en werd door Warner de wijnknecht 

tegengehouden, weg van Claes Kruse.  

Warner van Stenforden getuigt dat hij gezien heeft dat Geert Vaegt een tijd geleden met een langroer 

en een degen in de Wijnkelder kwam, ’s avonds toen de kaarsen al brandden. Hij ging tekeer tegen 

Claes Kruse en had het roer in zijn hand alsof hij wilde schieten. Zo ging hij naar Claes maar de 

andere gasten hielden hem tegen en namen het roer uit zijn handen evenals zijn mes dat hij niet 

getrokken had.  

 

Nr. 387 FOLIO:           140v                DATUM:                      14 februari 1562 

 

Jaspar Schoemaker getuigt dat hij vanuit zijn huis, vóór Maria Lichtmis, gezien heeft dat Thonys Styp 

uit zijn kelder kwam achter de Nieuwe Muur met een trechter in zijn hand en dat Geert Vaegt, die bij 

de hoefsmid stond, tegen Thonys zei: “Frankforter spiering, wil je mij op de kop slaan zoals laatst in de 

Kelder?” Geert had zijn rapier of mes in de hand, niet aan de gordel. Getuige heeft niet gezien dat 

Geert met het mes Thonys wilde steken.  

Geerdt Lutgensz en Claes Frericksz getuigen dat Geert Vaegt ook Thonys Styp een bedelaar noemde 

en met zijn rechterhand zijn mes van de gordel nam zonder het te gebruiken tegen Thonys.  

Claes voegt eraan toe dat hij gezien heeft dat Geert Vaegt zijn rapier of lange mes onder zijn arm had, 

maar niet heeft gezien dat hij uithaalde om Thonys te steken.  

 

Nr. 388 FOLIO:            141                 DATUM:                       18 februari 1562  

 

Henrick van Ensse getuigt dat hij onlangs met anderen in het wijnhuis zat te drinken en dat Geert 

Vaecks in de Wijnkelder kwam ’s avonds, de juiste tijd weet hij niet meer; hij sloeg met zijn mes dat 

nog in de schede zat, en toen getuige omkeek, zag hij dat Geert zijn langroer op de arm had alsof hij 

wilde gaan schieten. Bartolt Luloffzen stond op van de tafel en Geert trok zijn ponjaard en zei tegen 

Luloff dat hij in de weg stond en dat het hem om Claes Kruse ging.  

 

Nr. 389 FOLIO:             141v              DATUM:                        19 februari 1562 

 

Bartolt Luloffszen getuigt zoals Henrick van Ense, maar voegt eraan toe dat hij niet gezien heeft of het 

mes waarmee Geert Vaecks sloeg wel of niet uit de schede was; hij meldt ook nog dat hij de opsteker 

waarmee Geert wilde steken ook gezien heeft.  

 

Nr. 390 FOLIO:             142                DATUM:                         6 maart 1562     
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Lubbert Martensz getuigt dat hij laatst gezien heeft dat mr Florys Tymmerman en Virgilius Hebeler bij 

elkaar stonden aan de kant van het bruggenhuisje en dat mr Florys de ander de mantel van het lijf trok 

en hem op de grond gooide. Beiden grepen naar hun mes, maar omdat getuige zich omkeerde heeft 

hij niet gezien of zij hun mes ook getrokken hadden.  

Willem Henricksz getuigt zoals Lubbert Martensz, maar hij heeft wel gezien dat mr Florys zijn mes trok 

en hielp mr Florys weg te houden van Virgilius.  

 

Nr. 391 FOLIO:           142                  DATUM:                    7 maart 1562  

 

Albert Willemsz getuigt dat hij onlangs bij Willem Reynartsz was waar Jan Paepe zich onbehoorlijk 

gedroeg en lelijke woorden gebruikte tegen de een en de ander. Hij trok Willem aan zijn baard, maar 

deze sloeg hem een bloedneus en ook zijn mond bloedde; Jan sloeg Willem ook weer zodat hij 

dezelfde verwondingen had. Dit alles vond plaats ’s avonds tussen acht en negen uur.  

 

Nr. 392 FOLIO:            142v               DATUM:                   7 maart 1562 

 

Henrick van den Dam getuigt dat hij afgelopen donderdag ging wandelen met Engbert Kroese en toen 

ze langs het klooster van St. Brigitte liepen, zagen ze twee bedelaars staan; de grootste met de rode 

baard had veel kritiek tegen hem over de zusters en meisjes die daar binnen waren, hij hield niet op 

met lelijke woorden te gebruiken en wat hij via het venster kreeg aangereikt, wilden zij niet hebben. 

Toen het raam weer dicht was, klopten zij weer aan, maar getuige is verder gegaan en weet niet wat 

ze wilden hebben. 

Hubert van Rotterdam getuigt zoals Henrick van den Dam. 

 

Nr. 393 FOLIO:            142v               DATUM:                   7 maart 1562 

 

Andries Aertzen getuigt dat hij een dezer dagen gezien heeft tussen 7 en 8 uur dat Lubbert Cloetinck 

met de vlakke hand Marrijken die de lopen [ soort landmaat ] uitzet, in haar gezicht sloeg.  

 

Nr. 394 FOLIO:             142v              DATUM:                   9 maart 1562  

 

Marrijgen Zuere getuigt zoals Albert Willems, haar man, heeft gedaan.  

 

Nr. 395 FOLIO:             143                DATUM:                  13 maart 1562  

 

Hille de waardin in de Sloetell, die bijna uitgeteld is, meldt dat zij na de bevalling bereid is te getuigen 

dat onlangs bij haar zaten te drinken Thys Hermensz, Jacob Louwe en Gysbert Louwe en dat zij 

gehoord heeft, maar zelf niet heeft gezien, dat Thys Hermensz Jacob Louwe zou hebben verwond 

aan zijn arm.  

 

Nr. 396 FOLIO:            143                  DATUM:                 6 april 1562 

 

Wessell Berentzen getuigt dat hij op 5 april gezien heeft dat Rotger Kerstgensz en Jan Mannensz 

elkaar bij de haren grepen nadat ze woorden met elkaar hadden gehad en dat Jan zijn mes trok, dat 

bijna bij het heft afbrak, waarmee hij Rotger in zijn gezicht verwondde zodat het bloedde. 

Jan Geertzen getuigt zoals Wessell, maar hij heeft niet gezien dat Jan Mannensz Rutger verwondde, 

maar wel dat Jan zijn mes trok.  

 

Nr. 397 FOLIO:            143v               DATUM:                   9 april 1562  
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Geert Arentzen getuigt dat hij laatst bij Gerrith van Munster gezien heeft dat Albert Buncke en Geert 

Droes woorden met elkaar hadden en dat Albert Geert tot tweemaal toe met de vlakke hand in het 

gezicht sloeg. Daarna liepen zij beiden op de deel waar Geert verwond werd. Getuige heeft niet 

gezien wie dat deed noch dat Albert een mes had getrokken. Het gebeurde bij daglicht. 

Hermen Hermensz getuigt zoals Geert Arentzen.  

 

Nr. 398 FOLIO:           144                  DATUM:                   13 april 1562 

 

Coert Gyssen getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Joirgen Schoemaecker in het huis van zijn broer 

een getrokken opsteker in zijn hand had en boos was. Getuige weet niet wie hij wilde steken. Daarna 

hield getuige hem tegen en na een kan bier gekregen te hebben, ging hij weg.  

 

Nr. 399 FOLIO:           144                  DATUM:                   13 april 1562  

 

Peter Schaep getuigt dat ongeveer acht dagen geleden, precies weet hij niet meer, Stine 

Cloppenborch hem in de Hagen twee zalmen gaf die hij naar het schip van schipper Jelys bracht en 

waarvoor hij hem 2 stuiver Brabants beloofde. Getuige weet niet van wie zij de zalmen gekocht had. 

Herman Dircksz getuigt zoals Peter Schaep.  

 

Nr. 400 FOLIO:            144v               DATUM:                    17 april 1562  

 

Albert Gysen van Igeruhtz getuigt dat hij in de vasten aan de overkant van de IJssel bij Styne 

Mulnaers heeft zitten drinken met Berendt Rotgersz, Cornelys van Mechelen en, als hij zich goed 

herinnert, met Berent de waard in de Sloetell, naast een gezel die in Meppel o.i.d. geboren was. Hij 

weet niet of er terzelfdertijd enige andere burger aanwezig was.  

 

  Nr. 401 FOLIO:           144v               DATUM:                      20 mei 1562 

 

Jan Hermans, alias Payen, getuigt dat hij van de hem voorgelegde vraagstukken niets af weet.  

 

Nr. 402 FOLIO:            144v               DATUM:                     20 mei 1562 

 

Elsgen Eldrynck getuigt dat zij gezien heeft op vrijdag voor Pinksteren bij Stine Hermans thuis,’s 

avonds toen de kaarsen al brandden, dat Lucas Glaesemaecker de kaarsen uit de kandelaars gooide 

en dat mr Lambert door Lucas een hoofdwond opliep. Zij denkt dat hij met de kandelaar gooide, want 

zij heeft hem zelf van de grond opgeraapt. 

Stine Hermans getuigt dat zij gezien heeft bij haar thuis op vrijdag voor Pinksteren ’s avonds na negen 

uur, dat Lucas Glaesemaecker de kandelaar op tafel pakte en de kaarsen doofde, maar zij heeft niet 

gezien dat hij mr Lambert raakte of verwondde; maar toen zij de kaarsen weer aanstak heeft zij wel 

gezien dat mr Lambert gewond was.  

 

Nr. 403 FOLIO:            145                 DATUM:                    21 mei 1562 

 

Mr Willem van Deventer getuigt dat hij laatst zat drinken bij Jan Hermansz alias Payen, waar Joest  

Backer zich bij het gezelschap voegde. Joest pakte een mengele kan bier en zette die in zijn hoed 

zodat niemand iets kon drinken. Getuige lette verder niet op en heeft niet gezien dat Evert Cuper hem 

verwondde; dit gebeurde bij daglicht. 

Hugo Albertsz getuigt dat hij een paar dagen geleden ook bij Jan Hermansz alias Payen zat te drinken 

en dat hij gezien heeft dat Joest Backer ongevraagd bij het gezelschap kwam zitten, een mengele kan 

in zijn hoed zette, leegdronk en weer liet vullen, zodat de anderen er niets van konden drinken. Evert 
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Cuper, die een ponjaard in zijn hand had, heeft daarmee Joest Backer in de borst gestoken; dit alles 

vond plaats bij daglicht.  

Zacharias Knoll uit Brunswijk getuigt dat hij gezien heeft dat Evert Cuper met zijn vuist naar Joest 

Backer sloeg, maar hij heeft niet gezien dat hij een mes in zijn hand had.  

 

Nr. 404 FOLIO:            145v              DATUM:                      21 mei 1562 

 

Symon Kuinreturff getuigt dat hij afgelopen zaterdagavond, toen men met de burgemeesters zat te 

eten, gezien heeft dat Claes van Olst een mengele kan had gepakt waarmee hij gooide; getuige heeft 

niet gezien dat hij iemand raakte.  

 

Nr. 405 FOLIO:            145v               DATUM:                      22 mei 1562 

 

Evert Baers getuigt dat hij afgelopen zaterdag toen men met de burgemeesters zat te eten, gezien 

heeft dat Claes van Olst een mengele kan pakte, het leek om ermee te gooien; maar de kan werd 

afgepakt en getuige heeft dus niet gezien dat hij gooide of iemand verwondde. 

 

Nr. 406 FOLIO:             146                DATUM:                      22 mei 1562 

 

Willem Geertsz getuigt dat hij laatst gezien heeft dat koopman Arent in de weert bij het huis van zijn 

oom twijgen afsneed totdat hij vier bundels had, drie bundels ongeschild en de vierde was geschild. 

Arent Lubbertsz getuigt zoals Willem Geertsz. 

Jan Evertzen getuigt dat hij gezien heeft dat koopman Arent ettelijke twijgen afsneed in de weert bij 

het huis van zijn oom, maar hoeveel weet getuige niet.  

 

Nr. 407 FOLIO:             146                 DATUM:                     22 mei 1562 

  

Symon Glauwe Geertzen getuigt dat hij afgelopen zaterdag toen er gegeten werd met de 

burgemeesters, gezien heeft dat Claes van Olst een mengele wijnkan pakte, maar hij heeft niet gezien 

dat hij ermee gooide of iemand verwondde.  

 

Nr. 408 FOLIO:              146v            DATUM:                       30 mei 1562 

 

Coert Stuyrman getuigt dat hij gezien heeft dat Jan Visscher, drager, Alyt, de dienstmaagd van Frans 

Voss, met zijn vuist in het gezicht sloeg; hij heeft evenmin gezien dat zij bloedde.  

 

Nr. 409 FOLIO:               146v            DATUM:                      30 mei 1562  

 

Rotger Kerstgensz getuigt dat hij niet gezien heeft dat Jan Mannensz hem laatst verwondde of een 

ander letsel toebracht; hij weet wel dat hij, toen hij op de grond lag, zijn hoofd had gestoten aan een 

steen en dat hij bloedde; hij heeft evenmin gezien dat Jan Mannensz een mes in zijn hand had.  

 

Nr. 410 FOLIO:               146v            DATUM:                     1 juni 1562     

 

Joest Backer meldt dat hij gewond is bij Jan Payen thuis toen hij nogal dronken was; daarom weet hij 

niet wie het gedaan heeft, maar er werd gezegd dat Evert Cuper het gedaan zou hebben.  

 

Nr. 411 FOLIO:               147              DATUM:                      2 juni 1562   

 

Thoenis Snoeck getuigt dat hij niet gezien heeft wie hem verwond heeft toen hij dronken was, maar 

dat hem gezegd werd dat Egbert Kroeser het gedaan zo hebben; hij vermoedt ook dat het zo is.  
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Nr. 412 FOLIO:               147               DATUM:                      9 juni 1562 

 

Berndt Rotgersz getuigt dat hij, in de vasten omstreeks de Paasweek, zat te drinken bij Styne 

Mulnaers aan de overzijde van de IJssel, waar ook bij waren Albert Gysen, Cornelis van Mechelen, 

Bernt Moller in die Barse en ook een onbekende gezel, de zoon van wijlen Kindt van Meppel; volgens 

hem waren er geen andere personen. Er was nog wel de zwager van Cornelis, Joachim van den 

Borch genoemd en hiermee besluit hij zijn getuigenis. Hij weet evenmin of Cornelis toen betaald heeft 

of niet.  

 

Nr. 413 FOLIO:               147v             DATUM:                       9 juni 1562 

 

Egbert Voss getuigt dat volgens hem afgelopen Kerstmis Evert Baers op een middag omstreeks één 

of twee uur voor het huis van getuige langs liep en door hem binnen werd geroepen; later zag hij dat 

Gerryth Woltersz met een degen van ‘boven’ kwam en Evert van verre volgde. Toen Evert door Egbert 

het huis was ingehaald, haalde Gerryth Woltersz zijn degen tevoorschijn en zei onder andere tegen 

Evert Baers: “Kleinoog, als je buiten was geweest, dan zouden wij elkaar “de vlegen hebben 

afgedacht. “ Hij antwoordde lachend dat hij er al op gebakken had (?). Daarna is Gerryth Woltersz 

weer verder gegaan naar het huis van Evert Baers en wat er voor de deur van getuige plaats vond, is 

hij vergeten.    

Joffer van Erp getuigt dat zij een tijd geleden, op een middag omstreeks één of twee uur, lawaai 

hoorde in de Nieuwstraat bij het huis van Egbert Glasemaecker waar zij op dat ogenblik ook was, 

evenals Evert Baers. Getuige zag dat Gerryt Woltersz op straat stond met een getrokken degen, maar 

zij zag niet dat hij er iemand mee verwondde. Hij eiste dat Evert naar buiten kwam, maar deze werd 

door de mensen vastgehouden. Egbert Glasemaecker zei tegen Gerryt dat hij Evert Baers huisvrede 

had gegeven. Evert en Gerryt scholden elkaar uit, maar wat ze zeiden weet getuige niet meer.  

 

Nr. 414 FOLIO:           148v                DATUM:                      20 juni 1562  

 

Joest Backer getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Otto Mulner een getrokken degen in de hand had 

en naar Dirck Berrichs huis liep. Toen de bewoners van het huis zagen dat Otto kwam, deden zij de 

deur dicht zodat Otto buiten bleef.  

  

Nr. 415 FOLIO:            148v               DATUM:                    22 juni 1562 

 

Reynar  Petersz getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Jan van Oldenzeel, kleermaker, op straat 

stond naast Jan Bruins huis, hij had een geweer in zijn hand waarvan de lade gebroken was. Hij wilde 

dat de knecht van Jan Bruins naar buiten kwam, maar hij weet niet wie van de knechten.  

 

Nr. 416 FOLIO:            148v               DATUM:                    22 juni 1562 

 

Jan Goessensz getuigt dat hij vier of vijf dagen geleden gezien heeft dat Lutgart Mulner, de vrouw van 

Johan Hermensz Corvemaeker, Alyt Ronnewaegens sloeg met een stuk brood tussen haar hals en 

hoofd, maar zij heeft niet gezien of zij bloedde.  

 

Nr. 417 FOLIO:            149                 DATUM:                    27 juni 1562 

 

Gerrith Harnesmaeker en Luitgen Kempe getuigen, na apart verhoord te zijn, dat zij afgelopen 

maandag 22 juni gezien en gehoord hebben dat Henrick Maler nogal tekeer ging tegen Henrick 

Kistemaeker en Herman ter Barckhorst en o.a. zei dat Luitgen Kempe ook aan de overkant van de 

IJssel had zitten drinken en hem ook kwaad toewenste. Zo gebeurde het dat hij tegen de 
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burgemeesters zei dat zij uit de cedule weg hadden moeten laten dat  je niet moest gaan drinken aan 

de overkant van de IJssel, aan deze kant kun je goed zitten en praten. Toen hoorden zij Henrick 

Maeler zeggen tegen Henrick Kistemaeker zeggen, als jij burgemeester bent, ben ik Henrick Maeler. 

Henrick Kistemaeker stond op en ging de Schepenkamer in waar Hermen ter Barckhorst verbleef, die 

hem zei naar huis te gaan. Dat wilde Henrick niet, hij had evenveel recht daar te zijn als Hermen, 

maar deze ging weg. 

Jan Krijnsz getuigt dat Henrick Maeler de genoemde woorden gezegd heeft tegen de burgemeesters 

zoals Gerrith Harnesmaeker en Luitgen Kempe getuigd hebben.  

Claes Gerritszen getuigt zoals de vorige persoon.  

 

Nr. 418 FOLIO:          149v                 DATUM:                    6 juli 1562  

 

Jan Henricksz getuigt dat hij op St. Maarten ’s avonds tussen tien en elf uur toen hij door mr 

Godtschalks steeg liep, Herman Berentszen alias Meyboom aansprak. Lambert Thoenisz zei tegen 

hem dat hij Herman Meyboom moest laten gaan. Herman, dit horende, werd kwaad en pakte zijn 

degen waarmee hij getuige verwondde aan zijn linker arm, niettegenstaande deze vriendelijk tegen 

hem sprak. Albert, de broer van Herman, pakte zijn opsteker waarmee hij getuige wilde steken maar 

niet raakte.   

Lambert Thoenisz geeft dezelfde getuigenis en voegt eraan toe dat Herman hem ook verwond heeft 

aan zijn rechterarm met de degen.  

 

Nr. 419 FOLIO:           149v                DATUM:                  8 juli 1562 

 

Warner Claeszen getuigt dat hij laatst gezien heeft dat Peter Haecke in een kwade bui een mengele 

kan in zijn hand nam en daarmee op het hoofd van Arent Post sloeg. Hij heeft niet gezien of hij 

bloedde.  

Willem Henrickszen getuigt zoals hierboven.  

 

Nr. 420 FOLIO:            150                 DATUM:                  9 juli 1562 

 

Henrick van den Dam getuigt als gezworen gemeensman dat hij laatst gehoord heeft dat schipper Jan 

Bruniszen erg tekeer ging tegen de Raad van Kampen, dat hij o.a. zei dat ze wijnzuipers waren die 

alles regelden en dat hij best in staat was zijn eigen schip te besturen enz. enz. De rest heeft getuige 

niet onthouden.  

 

Nr. 421 FOLIO:            150                 DATUM:                   9 juli 1562 

 

Lubbert Draeck getuigt dat hij onlangs gehoord heeft dat schipper Jan Bruniszen zei dat de heren van 

Kampen er wel voor mochten zorgen dat er voldoende diepte was zoals in andere steden, zodat ze 

van de Welle af konden varen, dat ze ‘motherfuckers’ en wijnzuipers waren. Getuige zei hem dat hij 

dat niet moest zeggen, waarop Jan antwoordde dat hij hen dat zelf wel zou zeggen, als het zo 

uitkwam.  

 

Nr. 422 FOLIO:            150                 DATUM:                  11 juli 1562 

 

Zeygar Jansz getuigt dat hij gezien heeft dat Wilko Enthens en Conraedt van der Vecht op 9 juli elkaar 

met getrokken rapier te lijf . wilden gaan. Omdat Conraedt door getuige en Wilko door mr Johan Huff 

en Jacob Peterszen werden tegengehouden, werd er niemand geraakt.  

 

Nr. 423 FOLIO:             150v              DATUM:                   13 juli 1562 
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Jacob Peterszen getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Wilko Enthens en Conraedt van der Vecht 

met hun messen in de weer waren; Conraedt was in het voordeel omdat Wilko gedronken had, 

weerde de slagen af en week uit naar de Visbank waar beiden vastgehouden werden. Wilko Enthens 

zei tegen Conraedt van der Vecht toen ze uit elkaar waren gehaald, dat hij maar van burgerlijke 

afkomst was terwijl hij zelf van edele afkomst was. Hij zei ook dat als Schepelar hier was geweest, hij 

hetzelfde zou hebben gezegd. Getuige heeft ook gezien dat Conraedt tweemaal met zijn mes op het 

rapier van Wilko sloeg. Toen ze vastgehouden werden ging Conraedt naar huis zonder verder iets te 

zeggen en Wilko schudde zijn hoofd en was kwaad omdat hij niets kon doen.  

Wessell Berentszen getuigt dat hij gezien heeft dat Wilko Enthens en Conraedt van der Vecht beiden 

hun messen hadden getrokken en elkaar sloegen; Conraedt weerde de slagen af. Bij de Visbank 

werden ze vastgehouden en Wilko zei tegen Conraedt, na enige scheldwoorden, dat hij maar van 

burgerlijke afkomst was en hij zelf van een veel ouder geslacht van edelmannen; verder zei hij dat als 

Schepelar hier bij zou zijn geweest, dan had hij hem hetzelfde gezegd. Terwijl Conraedt nog 

vastgehouden werd, ging hij naar huis zonder iets te zeggen, Wilko schudde zijn hoofd toen hij 

vastgehouden werd.  

 

Nr. 424 FOLIO:             151                DATUM:                    15 juli 1562 

 

Marrygen Coenraets getuigt dat zij deze morgen gezien heeft omstreeks 5 uur dat de dienstmaagd 

van Claes Stellingx en een knecht een houten kuip vol gezouten zalm naar het huis van Engel Ball bij 

het kleine poortje brachten; getuige had de mantel, gemaakt uit een stuk laken, die voor haar was 

uitgespreid, met een hand opgetild om eronder te kijken. Ze zou dit niet gedaan hebben, als de 

dienstmaagd op haar vraag niet had geantwoord, dat het vlees was. Zij heeft ook gezien dat 

gisterenochtend, door twee knechten omstreeks half zes, een kuip gedragen werd naar hetzelfde huis, 

maar zij weet niet wat erin zat. Toen zij klaagde tegen Claes Stellinx dat gewone burgers geen zalm 

konden krijgen, antwoordde hij dat het geen zalm was maar vlees en getuige zei dat ze op een goede 

vrijdag wel graag zulk vlees wilde eten.  

 

Nr. 425 FOLIO:            151v                DATUM:                   15 juli 1562 

 

Engele Bals getuigt dat de vrouw van Claes Stellingx wilde dat zij, vlak voor de betalingstermijn van de 

week die zij in haar huis mocht doorbrengen, 5 of 6 kuipen gaf, maar ze zei niet wat ze erin wilde 

doen. Getuige heeft wel gezien dat er een kuip of twee het huis in gedragen werden waar zalm in zat, 

maar zij weet niet waar die gekocht is.  

 

  Nr. 426  FOLIO:            151v               DATUM:                   16 juli 1562 

 

Symon Glauwe Geertszen getuigt dat hij gezien heeft op Pinksteravond toen men met de 

burgemeesters zat te eten, dat mr Henrick de secretaris opstond en de Wijnkelder uitging en toen hij 

terugkwam had hij een rapier onder zijn arm waarmee hij weer aan tafel ging zitten. Na een tijdje 

kreeg hij woorden met o.a. Claes van Olst. Hij sprong over de tafel heen maar werd vastgehouden 

zodat hij niet kon steken en werd uit de Wijnkelder gevoerd. Maar hij kwam terug met een getrokken 

zwaard waarmee hij naar de tafel ging; hij werd tegengehouden door Symon Glauwe en Symon 

Kuynreturff en het wapen werd hem door anderen uit de hand getrokken.  

Claes van Olst getuigt dat hij op de avond voor Pinksteren erbij was toen mr Henrick de secretaris 

woorden kreeg met Gysbert, de zwager van Evert Zelen, Goesfrundt then Indick en getuige en dat hij 

opstond van tafel en de Wijnkelder uit ging; hij kwam terug met een rapier [ lang mes ] en getuige heeft 

gezien dat hij opstond, maar niet dat hij zijn wapen trok. 

Symon Kuynreturff meldt dat hij op de avond voor Pinksteren gezien heeft dat mr Henrick de 

secretaris zijn rapier had getrokken, maar niet gezien dat hij iemand raakte.  



RAK inv.nr. 14 

 

87 

 

 

Nr. 427 FOLIO:              152               DATUM:                     16 juli 1562    

 

Jan Henrickszen getuigt dat hij op St. Maarten gezien heeft ’s avonds tussen tien en elf uur dat 

Herman Berentszen alias Meyboom Lambert Thoenissen met een degen een wond aan zijn 

rechterarm bezorgde; als Lambert zich niet in veiligheid had gesteld, zou hij ernstiger gewond zijn.  

Lambert Thoenissen getuigt in aansluiting op zijn getuigenis dd 6 juli, dat Herman Berentszen hem ’s 

avonds op St. Maarten tussen tien en elf uur, toen hij met Jan Henricksz door de steeg van mr 

Godtschalck liep, met een degen zwaar gewond heeft aan zijn linker arm.   

 

Nr. 428 FOLIO:              152v             DATUM:                     23 juli 1562 

 

Otto Mulner getuigt dat hij gisteren 22 juli samen met Susanna, de dienstmaagd van zijn moeder, van 

zijn moeders huis tot aan het huis van Appolonia in de Broederstraat een kuip gedragen heeft, waar 

een zak bovenop lag; in de kuip zaten ongeveer honderd karpers die Appolonia zou drogen voor 5 

stuiver Brabants. Zijn moeder had de vis gekocht van een dijkman uit Deventer, Cleyne Gerrith 

genaamd.  

 

Nr. 429 FOLIO:               152v            DATUM:                      31 juli 1562  

 

Wessell Berentszen getuigt dat hij gisterenavond 30 juli om negen uur hoorde dat een vreemde 

schipper ‘woepen’ riep en dat Luitgen Plettenburch antwoordde dat hij hem wel eens met een steen 

van de plecht zou slaan en dat hij een ‘motherfucker’ was. Hij sprong aan boord van de vreemde 

schipper en vroeg waar de steen was die hij naar hem had gegooid. De schipper wees de steen aan 

en zei dat het de steen was die Luytgen naar hem had gegooid.  

 

Nr. 430 FOLIO:             153               DATUM:                       31 juli 1562 

 

Geert Hoyer getuigt als gezworen gemeensman dat hij gisterenavond 30 juli  omstreeks negen uur 

ging wandelen naar de brug met Cornelis van Mechelen en toen zij terugkeerden, hoorde hij roepen 

met heldere stem “woepen”.  

 

Nr. 431 FOLIO:             153               DATUM:                      31 juli 1562 

 

Hans Crop getuigt dat hij op 27 juli gezien heeft toen hij met Jan van Uterwieck, Wilko Enthens en 

Dirck Ballen nagenoeg halverwege IJsselmuiden was gegaan, dat Wilko Enthens en Dirck Ballen 

beiden hun wapens hadden getrokken, Dirck stond onderaan de dijk in het water en Wilko stak zijn 

geweer weg om weer naar de stad te gaan. Dirck die uit het water kwam, ging tekeer tegen Enthens 

en had zijn rapier in de hand; tenslotte pakte Enthens ook zijn wapen weer en joeg Dirck het water in. 

Dirck hield niet op met schelden tegen Enthens die weer naar de stad ging. Toen hij uit het water was, 

riep hij Enthens nog na en zei o.a. dat hij niet moest denken dat hij zielig zou doen. Jan van Uterwijck 

antwoordde hierop “wat zeg je nou?” en wat Dirck zei weet getuige niet meer. Uterwijck trok zijn mes 

en stak naar hem; er ontstond een gevecht tussen Ballen en Uterwijck en getuige heeft geholpen hen 

uit elkaar te halen; hij heeft gezien dat Jan van Uterwijck Dirck sloeg, maar niet dat hij hem 

verwondde. 

 

Nr. 432 FOLIO:             153v              DATUM:                  31 juli 1562 

 

Herman Argelist meldt dat hij gisterenavond 30 juli tussen acht en negen uur ging wandelen buiten de 

Vispoort en dat twee vreemde schippers in een opgeboeide schuit klaagden tegen getuige dat iemand 

hen met stenen gegooid had. Getuige heeft niet gezien wie het was, maar hoorde dat de schippers 
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aan Luitgen Plettenburch vroegen waarom hij hen met stenen gooide terwijl ze niets deden. Luytgen 

zei dat hij niet gegooid had en vroeg of ze de stenen ook konden laten zien. Meer weet getuige niet 

want hij was niet aanwezig bij het stenen gooien, hij heeft wel gehoord dat de schippers ‘woepen’ 

riepen.  

 

Nr. 433 FOLIO:            153v               DATUM:                  3 augustus 1562 

  

Hans Haecke getuigt dat hij het begin van het gevecht tussen Wilko Enthens en Dirck van Ballen niet 

gezien heeft, want toen hij en Henrick van Ensse uit de verte genoemde personen zagen, had ieder 

zijn wapen [ lanck geweer ] al getrokken en scholden zij elkaar uit; Dirck stond in het water en liep heen 

en weer met veel misbaar, zwaaide met zijn mes naar Wilko alsof hij wilde vechten. Zodra Enthens 

naar hem toekwam trok hij zich terug in het water. Na enige tijd is Jan van Uterwijck erbij gekomen en 

na veel gepraat heeft Dirck van Ballen de zoon van zijn zwager Enthens lelijke woorden nageroepen. 

Toen zei Uterwijck hem dat hij een onwetende bengel en een kalf was en nu met hem van doen had. 

Uterwijck pakte zijn rapier en sloeg op Dircks kleding maar veroorzaakte geen verwondingen. Zij 

vielen samen op de grond, de vader van Dirck verhinderde dat er schade ontstond en dat Uterwijck te 

ver zou gaan. Verder heeft getuige niet gezien dat Dirck bloed in zijn gezicht had; als Uterwijck kans 

had gezien zijn tanden, lippen of neus te pakken te krijgen, dan zou dat andere gevolgen gehad 

hebben. Er is veel gezegd dat getuige niet heeft onthouden.  

 

Nr. 434 FOLIO:             154                DATUM:                  3 augustus 1562 

 

Thys Hermensz getuigt dat hij op 2 augustus ’s avonds toen het donker werd, bij Jan Payen zat te 

drinken, waar hij hoorde dat Geert, de man van Grethe Lobben, woorden had met Jan Luytgens; zij 

werden tenslotte handgemeen, maar hij heeft niet gezien dat Jan wijlen Geert stak. Hij heeft wel  

Dirck van Dorthmunde gezien en dat Geert bloedde; beiden hadden een getrokken mes in de hand. 

Verder weet hij van de kwestie niets af, want hij had veel gedronken.  

 

Nr. 435 FOLIO:            154v               DATUM:                    3 augustus 1562 

 

Henrick van Ensse getuigt, als gezworen gemeensman, dat het gevecht tussen Wilko Enthens en 

Dirck van Ballen heeft plaats gevonden zoals Hans Haecke uitgebreid verteld heeft.  

 

Nr. 436 FOLIO:            154v               DATUM:                     3 augustus 1562  

 

Dirck van Dorthmunde getuigt dat hij op 2 augustus bij Jan Payen thuis was om ongeveer negen uur 

en toen hij was opgestaan om te gaan plassen en weer terugkwam, bemerkte hij dat Geert, de man 

van Grethe Lobben, gestoken was, maar hij heeft niet gezien dat het gebeurde; getuigen waren Thys 

Hermensz, Jan Luytgensz en Geert, de man van Grethe. 

 

Nr. 437 FOLIO:           154v                DATUM:                     25 augustus 1562 

 

Claes Hermensz getuigt dat hij onlangs in deze zomer, hij weet niet meer precies de datum, gezien 

heeft dat Berent Kistemaeker in de buurt van het huis van Engbert Dircks op het land lag met zijn 

netten uitgespreid en ettelijke duiven ving, hoeveel weet hij niet. 

 

Nr. 438 FOLIO:            155                DATUM:                      25 augustus 1562 

 

Jacob Berentszen getuigt dat hij acht dagen na afgelopen zondag heeft gezien dat Berent 

Kistemaeker in het zaailand lag voor het huis van Engbert Dirckszen en zijn netten had uitgezet om 

duiven te vangen; daarvoor had hij zes duiven op de paal gezet. Berent zei dat hij geen duiven kon 
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vangen, Jan Bruins had hem gezegd dat de duiven die hij kwijt was, in deze buurt zouden zijn en ze 

zelf weer wilde vangen.  

 

Nr. 439 FOLIO:            155                 DATUM:                     25 augustus 1562 

 

Dirck van Ballen getuigt dat Wilko Enthens, toen zij ruzie hadden bij de brug, hem met zijn geweer 

sloeg; hij herinnert zich dat hij zijn mantel raakte.  

 

Nr. 440 FOLIO:             155                DATUM:                      31 augustus 1562 

 

Wyllem [v] van Voerst getuigt dat zij onlangs gezien heeft dat Egbert Hermensz met zijn vuist Mechtelt 

Lubberts in haar gezicht sloeg zodat zij op de grond viel; ze zei dat ze gewoon op straat stond en toen 

sloeg hij haar niet meer.  

Jan Henricksz getuigt dat hij gezien heeft dat Egbert Hermensz Mechtelt Lubberts sloeg zodat ze viel, 

maar hij heeft niet gezien waar hij haar raakte.   

Willem Straetgen meldt dat hij gezien heeft dat Egbert Hermensz naar Mechtelt toeging en dat zij op 

de grond viel in de goot; hij heeft niet gezien dat Egbert haar sloeg.  

 

Nr.441 FOLIO:           155v               DATUM:                     31 augustus 1562 

 

Jan Meynertsz getuigt dat op 30 augustus Henrick Lubbertszen bij hem thuis zat te drinken; zijn vrouw 

volgde hem. Hij kreeg ruzie met haar en sloeg haar met de vlakke hand in het gezicht. Jan Slodder 

kreeg hierom ruzie met hem en pakte een kan om te gooien. Getuige zei hem dat hij dat niet kon doen 

en leidde hem uit de kamer. Meer weet hij niet. 

Anna Jans getuigt zoals haar echtgenoot Jan.  

 

Nr. 442 FOLIO:           156                  DATUM:                   31 augustus 1562 

 

Berent van Voerst alias Kistemaecker getuigt dat hij laatst gezien heeft toen hij op de IJsseldijk stond 

dat er twee manspersonen lagen die een net bij zich hadden, maar hij heeft niet gezien dat ze iets 

vingen; hij weet evenmin hoe ze heten.  

 

Nr. 443 FOLIO:           156                  DATUM:                   11 september 1562 

 

Marrigen Jans getuigt en wil dit ook onder ede doen na de bevalling, dat zij onlangs echt gezien heeft 

dat Arent Poss een steen van de straat nam om daarmee te gooien; zij zag dat toen ze in huis liep en 

zag ook dat Lambert Wyszen bloed aan zijn hoofd had.  

 

Nr. 444 FOLIO:           156                 DATUM:                    11 september 1562 

 

Jutthe Bartolt getuigt dat zij gezien heeft dat Arent Poss de steen opnam om daarmee te gooien, maar 

ze heeft niet gezien dat hij Lambert Wyszen raakte; wel heeft zij gezien dat Lambert bloedde aan zijn 

hoofd.  

Anna Thys meldt dat zij gezien heeft dat Arent Poss de steen van de straat oppakte en die gooide 

naar Lambert Wyszen ; zij heeft niet gezien of het raak was.  

 

Nr. 445 FOLIO:           156v               DATUM:                  11 september 1562 

 

Willem Dircksen in de Stadsstal getuigt als gezworen roedendrager dat hij op 5 september ’s middags 

om drie uur, zittend bij de deurpost van de deur van mr Johan Huff, tegenover hem ook de broer van 

wijlen Peter Stuvesant, gezien heeft dat Berent Kistemaecker kwam en in zijn hand een rapier had. 
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Getuige vroeg hem waar hij naar toe ging en Berent antwoordde dat hij Arent toe Boecop zocht. Deze 

had hem n.l. de vorige dag een harnasmaker gestuurd die hem maande voor een boete, getuige zei 

dat hij dat deed namens de stad. Toen vroeg Berent hem of hij Arent soms verdedigde, maar Willem 

antwoordde dat Arent mans genoeg was om dat zelf te doen. Berent was van plan om met Arent te 

vechten. Getuige is daarna op de bank gaan zitten voor de Wijnkelder bij Evert Valckener, waar ook 

Berent Kistemaker stond die een mengele wijn met hem wilde drinken. Toen kwam Arent tho Boecop 

uit het H. Geest Gasthuis, Berent ging naar hem toe en pakte zijn rapier. Getuige trok hem het rapier 

uit handen; daarna ging Berent naar de Broederstraat. Later toen Berent beneden in de kamer was en 

getuige met zijn gezellen hem had bevolen weg te gaan, protesteerde hij tegen de dienaren, pakte zijn 

opsteker en ging naar de onderste raadskamer, waarvan hij de deur gesloten hield, maar getuige en 

zijn gezellen maakten de deur met geweld open en ontwapenden Berent zodat niemand gewond 

raakte.  

 

Nr. 446 FOLIO:           157                  DATUM:                 11 september 1562 

 

Evert Valckenar getuigt als gezworen roedendrager dat hij op 5 september gezien heeft, zittend op de 

bank voor de Wijnkelder waar Berent Kistemaker ook stond, dat Jan Krensz wenkte met zijn hand 

toen Arent van Boecop uit het H. Geest Gasthuis kwam en zich bij hen voegde. Hij hoorde dat Berent 

kwaad zei “nu zullen we het hebben” en zijn rapier greep. Getuige en zijn gezel Willem hielden Berent 

vast en haalden het rapier uit zijn hand. Naderhand heeft getuige gezien dat Berent zich verzette 

tegen hem en zijn gezellen en niet weggestuurd wilde worden zoals de burgemeester bevolen had. 

Berent trok daarom zijn opsteker, ging naar de raadskamer waarvan hij de deur met geweld wilde 

dichthouden. Getuige en zijn gezellen kregen de deur open en vonden hem op de bank met zijn lange 

mes, hij heeft dus niemand kunnen verwonden. Berent had duidelijk gedronken en was kwaad. 

Albert Bitter, gezworen roedendrager, getuigt zoals Evert Valckenar, maar hij weet niet waar Berent 

stond toen hij zijn uitspraken deed, zoals uitvoerig is verhaald in de getuigenis van Evert.  

 

Nr. 447 FOLIO:          157v                 DATUM:                    11 september 1562    

 

Peter Jansz Cock, gezworen roedendrager, getuigt dat Berent Kistemaker in de Schepenkamer was 

en zich zeer ongehoorzaam opstelde en niet wilde toestaan dat men hem vastpakte en wegbracht, 

hoewel hij wel degelijk hoorde dat getuige de opdracht kreeg van de burgemeester, Arent toe Boecop, 

om te doen wat hem opgedragen was. Berent, die duidelijk dronken was, sloeg hem met zijn vuist in 

de nek en trok zijn opsteker en trok zich terug in de Raadskamer, waarvan hij de deur dicht hield. 

Getuige en zijn gezellen kregen de deur met geweld open, pakten hem met zijn mes van de bank en 

de opsteker werd hem uit de hand gehaald. Getuige hoorde wel degelijk dat Berent zei: ‘Boecop, 

Boecop, ik heb thuis nog kruit en lood’. 

Geert Harnesmacker, gezworen roedendrager, getuigt dat de getuigenis van Peter Jansz Cock de 

waarheid is.  

 

Nr. 448 FOLIO:            158                 DATUM:                    11 september 1562 

 

Geert van Delden getuigt, als gezworen roedendrager, dat hij Berent Kistemaeker heeft horen zeggen: 

“Lodewijk Voorne, hondenkont, ik zie je daar staan, je mag je moeder neuken, ik zal je morgen ook 

een strop omdoen.”  

Jelys Cuiper getuigt dat Berent Kistemaeker op 5 september hem tegemoet kwam onder de Clocke en 

hem vroeg of hij het bier naar het huis van Berent Cuipers wilde brengen, getuige accepteerde en 

heeft niet gehoord dat Berent een lelijk woord gebruikte tegen wie dan ook. Hij heeft wel gezien dat 

Berent een rapier onder zijn arm had terwijl hij op straat liep.  

Warner Berentzen getuigt zoals Jelys.  
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Nr. 449 FOLIO:            158v               DATUM:                   11 september 1562 

 

Peter Albertszen getuigt dat hij gezien heeft op 5 september dat Berent Kistemaeker van “boven” af 

naar zijn woning ging, zijn mes onder de arm en kennelijk dronken. Getuige riep hem aan en vroeg 

hem binnen te komen om een kan bier te drinken, maar hij wilde niet. Berent zei “quibe que bibe”  

[ alleen een gek drinkt ] en speelde intussen met zijn mes maar getuige was niet onder de indruk.  

 

Nr. 450 FOLIO:             158v               DATUM:                   11 september 1562 

 

Geert Kree alias Berentszen getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Arent Poss een steen gooide 

naar Albert Wyssen, die hij raakte aan zijn hoofd, maar hij heeft niet gezien dat Albert bloedde.  

 

  Nr. 451 FOLIO:             159               DATUM:                     12 september 1562 

 

Lambert Peterszen alias Wyssen getuigt dat Arent Poss laatst een steen tegen zijn hoofd gegooid 

heeft en dat hij nu een groot gat heeft dat behoorlijk heeft gebloed.  

 

Nr. 452 FOLIO:             159                DATUM:                      11 september 1562 

 

Jan Krynszen getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Berent Kistemaeker uit de Broederstraat kwam 

en naar de Wijnkelder ging waar hij bleef staan naast Willem indie Stall en Evert Valckenaer. Getuige 

zag Arent toe Boecop uit het H. Geest Gasthuis komen en vroeg hem terug te gaan, omdat hij 

gehoord had dat Berent Arent te lijf wilde gaan. Getuige weet niet meer van wie hij dat gehoord heeft; 

verder heeft hij niet gezien dat Berent naar Arent toe ging.  

 

Nr. 453 FOLIO:            159                 DATUM:                        18 september 1562   

 

Zwarte Wynken getuigt dat hij op 17 september gezien heeft op de steiger dat Jan van Bommelen en 

Kersz Wybrantszen ruzie met elkaar hadden. Kersz had zijn opsteker in de hand, waarmee hij naar 

Jan van Bommelen wees om hem te steken, maar hij werd door getuige vastgehouden.  

 

Nr. 454 FOLIO:            159v               DATUM:                         18 september 1562 

 

Arent van Warden getuigt dat hij gezien heeft op 17 september dat Jan van Bommelen en Kersz 

Wybrantszen ruzie met elkaar hadden. Kersz had zijn opsteker getrokken en liep daarmee naar Jan 

van Bommelen om hem te steken maar deze weerde de steek af met zijn mantel.  

 

Nr. 455 FOLIO:              159v             DATUM:                         18 september 1562 

 

Jan Vene getuigt dat hij op 17 september in zijn huis zat te drinken met o.a. Herman Bartoltszen en 

Peter Foppe, die onenigheid met elkaar kregen. Getuige hield bij de vechtpartij Herman tegen die met 

een getrokken opsteker naar Peter stak. Hij heeft niet gezien of hij hem raakte, maar wel dat Peter erg 

bloedde toen hij verbonden werd. Een en ander vond plaats bij daglicht.  

Joachim Jansz getuigt zoals Jan Vene.  

 

Nr. 456 FOLIO:               160              DATUM:                     23 september 1562 

 

Jacob van Dreenhuysen getuigt dat de gebroeders Willem en Dirck Albertszen in het Diep een dag en 

nacht aan de grond gelegen hadden, toen hij ’s morgens met  Gerrith Chrachte en Lodewich Voerne, 

burgemeesters, op het Diep kwam gevaren.  
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Nr. 457 FOLIO:               160              DATUM:                     23 september 1562                  

 

Willem Claeszen getuigt dat hij wel weet dat Jan Broer en Gerrith Peterszen laatst met hun schepen 

twee dagen en nachten lang op het droge lagen en dat de gebroeders Willem en Dirck Albertszen 

daar een dag en een nacht lagen. Arent van Deventer lag ook twee dagen en nachten aan de grond 

op het Diep zoals genoemde Jan Broer en Gerrith Peterszen.  

 

Nr. 458 FOLIO:               160              DATUM:                     23 september 1562 

 

Jan van Bommelen getuigt dat Kersz Wybrantszen hem niet aan zijn hand verwond heeft, maar dat hij 

op straat gevallen is en zo zijn hand heeft verwond.  

 

Nr. 459 FOLIO:               160v            DATUM:                      24 september 1562  

 

Beerthe Smyts, de vrouw van Willem Smyt, getuigt dat zij gezien heeft dat Alyt Alberts een baksteen 

gooide naar Lange Tryne maar haar niet raakte. Daarna ging zij naar Tryne toe en sloeg haar met 

haar vuisten; Tryne weerde haar zo goed mogelijk af en sloeg terug.  

Alyt Henrix getuigt dat zij gezien heeft dat de dochter van Alyt Alberts, Marrygen, naar Lange Tryne 

ging en haar bij de mof pakte die ze kapotscheurde; en de moeder, Alyt, sloeg Lange Tryne met haar 

vuisten op het hoofd en haar lijf. Naderhand weerde Tryne haar af maar liet een stenen pot die ze in 

haar hand had, vallen en gaf Alyt een rake klap.  

Grethe Snoecxs getuigt zoals Alyt Henryxs.  

 

Nr. 460 FOLIO:            160v               DATUM:                    25 september 1562 

 

Michiel Arentszen getuigt dat Willem en Dirck Albertszen aan de grond hebben gezeten in het Diep, 

maar hij weet niet hoe lang. Hij heeft wel gezien dat Jan Broer, Gerrith Peterszen en Arent van 

Deventer met hun schepen aan de binnenste droogte op het Diep lagen gedurende twee dagen en 

nachten.  

 

Nr. 461 FOLIO:           161                 DATUM:                     26 september 1562 

 

Michiel Arentszen getuigt dat hij op het Diep Lambert Yppe heeft zien liggen, maar hoe lang hij aan de 

grond gelegen heeft, weet hij niet.  

 

Nr. 462 FOLIO:           161                 DATUM:                     10 oktober 1562 

 

Zeygar Jansz getuigt dat hij op dag 5 gezien heeft dat Thyman Quant bij Wyllem Rycoltzen in een 

Ensinger schuit ging, met wie hij het eens was geworden over een partij karpers, want getuige heeft 

gezien dat Thyman Quant wel 34 of 36 karpers telde in zijn mand.  

 

Nr. 463 FOLIO:           161                  DATUM:                      14 oktober 1562 

 

Wolter Lambertzen getuigt dat hij laatst gezien heeft in het huis van Crijn Bartoltszen dat Geert Vaeth 

een mengele kan gooide naar de rechterkant van het hoofd van Gerrith, de stiefzoon van Bessell 

Lambertszen en dat hij bloedde.  

 

Nr. 464 FOLIO:           161v                DATUM:                      16 oktober 1562 

 

Lambert Evertsz getuigt dat toen men laatst de Zwartendijk schouwde bij Crijn Bartoltsz, hij gezien 

heeft dat Geert Raget een mengele kan gooide naar Gerryt, de stiefzoon van Bessell Lambertszen; hij 
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raakte hem aan de zijkant van zijn hoofd zodat hij bloedde, maar niet erg. Getuige weet niet meer of 

het links of rechts was.  

 

Nr. 465 FOLIO:            161v               DATUM:                       22 oktober 1562 

 

Jan Peterszen getuigt dat afgelopen zondagavond toen de Hagenpoort gesloten werd Steven, de 

knecht van molenaar Jan Berentszen, ruzie met hem kreeg en hem met zijn opsteker heeft gestoken 

achter op zijn schouder zodat het bloedde; het gebeurde bij avond. 

 

Nr. 466 FOLIO:           161v                DATUM:                      26 oktober 1562 

 

Herman Roloffzen getuigt dat hij laatst met zijn schuit over Mellems Hoofd voer, zoet water dat geen 

schade opleverde zoals ook Caspar Schepelar heeft opgemerkt. Omdat het erg stormde kon hij geen 

grootzeil voeren en moest hij noodgedwongen over het Hoofd varen.  

 

Nr. 467 FOLIO:            162                 DATUM:                    31 oktober 1562 

 

Wynolt Schroer getuigt dat hij gisteren middag gezien heeft dat Geert ten Indyck en Henrick Evertszen 

ruzie met elkaar kregen. Geert had een lang mes getrokken waarmee hij Henrick in zijn mantel sneed. 

Deze had zijn opsteker getrokken waarmee hij naar Geert stak; getuige heeft niet gezien of iemand 

van beiden gewond raakte. Henrick Evertszen gooide zijn opsteker tegen het lichaam van Geert.  

 

Nr. 468 FOLIO:            162                 DATUM:                     31 oktober 1562      

 

Herman Vranckenszen getuigt dat hij gezien heeft dat Geert ten Indyck zijn rapier had getrokken en 

Henrick Evertszen op zijn mantel sloeg; hij heeft niet gezien of Henrick zijn wapen had getrokken.  

 

Nr. 469 FOLIO:            162                 DATUM:                      3 november 1562 

 

Jan Berentszen alias Mulner, getuigt dat hij onlangs gehoord heeft dat zijn knecht Steven en Jan 

Peterszen woorden met elkaar hadden, maar hij heeft niet gezien dat Steven zijn opsteker trok of dat 

hij Jan verwondde; dit gebeurde ’s avonds omstreeks zeven uur.  

 

Nr. 470 FOLIO:              162v             DATUM:                      14 november 1562  

 

Evert Valckenar, gezworen roedendrager, getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Geert ten Indyck zijn 

wapen getrokken had tegen Henrick Evertszen en dat hij hem ongeveer twee of driemaal op zijn 

mantel sloeg, omdat Henrick de slagen afweerde.  

 

Nr. 471 FOLIO:              162v             DATUM:                      17 november 1562 

 

Alyt Lubbers getuigt dat zij niet gezien heeft dat Geert ten Indyck noch Henrick Evertszen een wapen 

had getrokken. Zij heeft wel gehoord dat Henrick Evertszen Geert van Ingen, of ten Indyck, 

paardendief noemde.  

 

Nr. 472 FOLIO:              162v             DATUM:                      17 november 1562  

 

Jonge Reynar, gezworen meenteman, getuigt dat hij het gevecht tussen Geert then Indyck en Henrick 

Evertszen niet gezien heeft.  

 

Nr. 473 FOLIO:              163               DATUM:                        18 november 1562 
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Dirck van Nymwegen, priester, getuigt dat hij gezien heeft dat Geert then Indyck met zijn getrokken 

rapier Henrick Evertszen op zijn mantel sloeg; hij heeft niet gezien dat Henrick Evertszen een wapen 

had getrokken of met zijn opsteker gooide. Dat heeft hij wel horen zeggen, maar hij weet niet meer 

door wie.  

 

Nr. 474 FOLIO:             163                DATUM:                         3 december 1562 

 

Henrick van Harderwijck getuigt dat vandaag bij hem thuis Johan Stoell verwond is in zijn zij door 

Laurens Zweertzen; hierbij waren aanwezig Johan van Bommelen en Peter van Calckar uit 

IJsselmuiden.  

Geertruydt Henricx getuigt zoals haar man Henrick heeft getuigt.  

 

Nr. 475 FOLIO:             163 v              DATUM:                          5 december 1562 

 

Dirck Jansz getuigt dat hij niet gezien heeft dat Laurens Zweertzen Jan Stoel gewond heeft; hij heeft 

wel gezien dat Johan gewond was aan zijn zijde. 

Jan van Bommelen getuigt dat hij gezien heeft dat Johan Stoell gewond was aan zijn zijde, maar niet 

wie dat deed; hij heeft evenmin gezien dat Laurens een mes in de hand had.  

 

  Nr. 476 FOLIO:             163v              DATUM:                        7 januari 1563 

 

Thoenis[v] Willems getuigt dat zij ’s avonds tussen zeven en acht uur gehoord heeft dat Johan van 

Uterwijck, die heel kwaad was, vroeg waar Johan Hermensz was, want hij wilde hem wel de benen 

afhakken. Dit gebeurde in de Morrensteeg afgelopen maandagavond. Omdat haar kind in doodsnood 

lag, heeft zij niet gezien dat hij zijn mes had getrokken; naderhand heeft zij vanuit het raam gezien, 

dat Alyt de naaister Uterwijck bij de arm had gepakt en hem naar de Nieuwstraat bracht.  

Alyt Willems getuigt zoals haar zuster maar voegt eraan toe dat ze gehoord en gezien heeft dat Alyt 

de naaister Uterwijck bij de arm nam en zei “O lieve jonker, maak mij hier niet te schande.” 

 

Nr. 477 FOLIO:            164                 DATUM:                        8 januari 1563  

 

Berent Jansz getuigt dat hij maandagavond gezien heeft omstreeks acht uur dat Johan van Uterwijck 

met zijn dienstmaagd in de Morrensteeg liep en dat hij veel woorden had met Johan Hermensz, die hij 

wel een been wilde afhakken. Hij wilde zijn rapier trekken, maar zijn dienstmaagd en Alyt Rymesz 

beletten hem dat.  

Dirckyen van Campen getuigt dat zij gezien heeft op maandagavond j.l. dat Johan van Uterwijck met 

zijn dienstmaagd die het licht droeg, door de Morrensteeg liep naar de Burgel, dat hij omkeerde en 

naar de Nieuwstraat ging en kwaad riep terwijl hij zijn mantel uitgooide: “waar is die kerel, ik wil hem 

wel de benen afhakken.” Alyt die voor haar deur stond zei dat hij zijn wapen niet moest trekken en dat 

hij haar niet te schande moest maken. Johan van Uterwijck ging toen met zijn dienstmaagd naar huis; 

volgens haar is er toen niets meer gebeurd.  

Cathrine Willems getuigt zoals Dirckyen. 

Truide Jans en Cathrine Dircks getuigen eveneens zoals Dirckyen, nadat ze apart verhoord waren.  

 

Nr. 478 FOLIO:             164v             DATUM:                        12 januari 1563 

 

Geertgen Wulffzen uit de Venestraat getuigt dat zij afgelopen zondagavond tussen acht en negen 

gezien heeft dat Arent van Nymwegen ruzie kreeg met iemand die Louwe genoemd wordt en wever is. 

Arent bezorgde hem drie wonden, een in de borst, een in zijn arm en nog een in de rug. Getuige heeft 

niet gezien dat Louwe een mes in de hand had.  
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Nr. 479 FOLIO:             165               DATUM:                        15 januari 1563 

 

Geerloff van Deventer getuigt dat hij afgelopen zondagavond bij Geertgen Wulffzen heeft gezien dat 

Arent van Nymwegen woorden kreeg met ene Louwe van den Brugge. Arent stond op, blies het licht 

uit en getuige ging naar hem toe om hem vast te houden, maar Arent stak hem achterin de schouder 

zodat hij bijna zijn verstand verloor.  

 

Nr. 480 FOLIO:             165               DATUM:                        22 januari 1563 

 

Jacob Claesz getuigt dat hij op de avond voor St Agnieten onder de Clocke heeft gezien dat Berent 

Rotgersz op de Oudestraat voor zijn deur zijn steekwapen getrokken had, maar getuige weet niet 

waarom hij dat deed. Berent werd terzelfdertijd daar tegengehouden door vrouwen.  

 

Nr. 481 FOLIO:             165v             DATUM:                         23 januari 1563 

 

Thiss Hermensz getuigt dat hij onlangs bij Luitgen Schroer was ’s avonds toen de kaarsen al 

brandden en Pouwell Henricksz ruzie had met zijn zwager Jan Bloeme over bier en nog wat andere 

dingen. Jan Bloeme wilde er die avond eigenlijk geen ruzie om maken, want als er problemen waren 

dan zouden ze die t.z.t. wel oplossen. Hierop raakten zij slaags en getuige trok Pouwell achteruit en 

ging daarna naar Jan. Hij heeft gezien dat Johan twee wonden had, maar niet dat Pouwell een mes in 

de hand had, hij zag wel dat Johan Pouwell Henricksz met een tang op het hoofd sloeg zodat het 

bloedde.  

 

Nr. 482 FOLIO:            165v               DATUM:                  30 januari 1563 

 

Egbert Joerisz Backer getuigt dat hij laatst van de Welle kwam met schipper Bruninck van het schip 

van Peter Welckersz dat voor de helft met twijg was geladen. In het schip waren er als loodsen Geert 

Loyulbargen en Johan Cloetynck. Toen ze op het Diep kwamen zei Geert Loyulbargen dat ze niet 

over het Diep mochten gaan. Toen getuige dat hoorde, vroeg Johan Bruniszen of hij wel eens een 

volgeladen schip over het Diep had gebracht; in dat geval kon je er ook met een halfvol geladen schip 

over. Geert antwoordde dat er toen kooplui aan boord waren die hen betaalden; hij begreep dat de 

schipper kwaad werd.  

 

Nr. 483 FOLIO:           166                 DATUM:                   1 februari 1563 

 

Evert Baers getuigt dat hij afgelopen vrijdagavond zat te drinken bij Marryken van Packbergen met 

nog andere mensen toen Ghysse Lubbers erbij kwam, die woorden kreeg met schout Tymen en zijn 

broer Albert. Daarom werd hij uit het kamertje waar ze zaten geduwd, maar Ghysse kwam weer terug. 

Berent van Wieringen stond op om hem uit de kamer te weren en zei hem dat hij geen stennis moest 

maken. Direct daarna keerde Berent terug in de kamer en liet zien dat Ghysse hem had gestoken. 

Getuige heeft dat niet gezien omdat het buiten de kamer gebeurde, ‘s avonds omstreeks acht uur.  

Frans Alphertzen, Willem Hendrickszen en Berent Rotgertszen getuigen, ieder apart, zoals Evert 

Baers, maar Berent Rotgertszen heeft niet gehoord dat Berent zei “waar is die boef?”  

 

Nr. 484 FOLIO:          166v                 DATUM:                 3 februari 1563 

 

Thys van Oldenzeell getuigt zoals Egbert Joerisz Backer.  

 

Nr. 485 FOLIO:          166v                 DATUM:                 10 februari 1563  
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Evert Straetemaecker getuigt dat hij zondagavond omstreeks negen uur gezien heeft dat Johan 

Roloffszen en Thoenis Kremer de Broederstraat in kwamen bij het kerkhof van de broeders; Berent 

Jansz stond op de hoek van het kerkhof met zijn mes uit de schede en riep ontuchtige dingen naar 

hen, hij liep hen achterna tot aan de Schepenkamer waar beiden zich verweerden. Thoenis stak 

Berent met zijn opsteker in de borst want zij konden niet van hem af komen.  

 

Nr. 486 FOLIO:          167                   DATUM:                 10 februari 1563 

 

Berent Momme getuigt dat hij gezien heeft zondagavond omstreeks negen uur dat Johan Roloffszen 

en Thoenis Kremer uit de Broederstraat kwamen en naar het Raadhuis gingen; Berent Jansz noemde 

hen beiden schelm en booswicht. Toen ze voor het Raadhuis waren gekomen, trok Berent zijn wapen 

en Thoenisz stak hem met zijn opsteker in de borst zodat hij bloedde. Thonisz had graag clementie 

gehad, maar als Berent zijn zin had gekregen dan zouden er ongelukken gebeurd zijn.  

Willem Geertzen getuigt dat hij wel gehoord heeft dat Johan Roloffszen en Thoenis Kremer lawaai 

maakten in de Broederstraat en dat ze woorden hadden met Berent Jansz en dat Berent daar op 

reageerde, maar hij heeft niet gehoord wat ze zeiden. Hij heeft wel gezien dat Berent voor het 

Raadhuis gestoken werd door Thoenis Kremer in de borst en dat Berent zijn wapen pakte. Volgens 

getuige leek het dat ze wel vrede wilden sluiten, want ze konden Berent niet ontlopen.  

 

Nr. 487 FOLIO:           167v                 DATUM:                 10 februari 1563 

 

Gerryt Henrixz, de waard in de Valck, Metthe Gerritz, zijn vrouw, getuigen samen en ieder apart, dat 

Herman Stevensz afgelopen maandag in dronken toestand omstreeks twee of drie uur van de middag 

bij hen is gekomen en vroeg of Gerryt bij hem kwam zitten. Hij vroeg o.a. waar de kooplieden waren 

die zijn paard wilden kopen. Hij sprak ook oneerlijke woorden tegen getuige en sloeg hem met de 

vuist in zijn gezicht. Gerryt duwde hem van zich af en toen hij wegliep, trok Herman zijn opsteker om 

Gerryt te steken. Metthe en anderen hielden hem tegen om te verhinderen dat hij Gerryt zou steken.  

 

Nr. 488 FOLIO:          168                   DATUM:                   11 februari 1563 

 

Berent Cuiper getuigt dat gisterenmiddag zijn knecht tegen hem zei dat er een vechtpartij op komst 

was. Hij zag buiten dat Johan ter Stege en zijn broer Tyman beiden hun mes hadden getrokken, maar 

hij heeft niet gezien dat zij elkaar sloegen of verwondden. 

Mechtelt, de vrouw van Johan Arentsz, getuigt dat zij in haar keuken zat te spinnen en omdat ze 

lawaai hoorde, naar voren is gegaan en gezien heeft door het raam dat Tyman ter Stege door zijn 

vrouw in het huis van de bakker gebracht werd. 

 

Nr. 489 FOLIO:           168                  DATUM:                    18 februari 1563 

 

Berent van Wieringen getuigt dat hij laatst bij Marryken van Packbergen zat waar Gyse Lubbertsz bij 

het gelag kwam zitten en daar ruzie kreeg; getuige is opgestaan om hem de kamer uit te brengen, 

maar toen stak Gyse hem met een klein mesje in zijn keel zodat hij bloedde. 

 

Nr. 490 FOLIO:           168v                 DATUM:                    25 februari 1563   

 

Evert van Coesfelt getuigt dat een zekere Melisz wonend aan de Zomerdijk gisteren een zalm thuis 

bracht gewikkeld in een zeil; getuige weet zeker dat die zalm aan de Zomerdijk gevangen was en 

nergens anders. Hij heeft dit n.l. horen zeggen door Kerstgen Melysz, de buurman van Melisz en door 

ene Claes, de broer van Kerstgen, die gisteren bij hem zaten te drinken. Diezelfde zalm heeft Melisz 

weer naar zijn schuit gebracht, maar waar hij hem daarna gelaten heeft, weet getuige niet.  
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Nr. 491 FOLIO:           168v                DATUM:                   26 februari 1563 

 

Peter Berentszen getuigt dat hij laatst gezien heeft, voor de middag, dat Jan ter Stege en zijn broer 

Tyman beiden een getrokken mes in de hand hadden, de ene stond voor de deur en de andere in het 

huis.  

 

Nr. 492 FOLIO:           169                  DATUM:                   26 februari 1563  

 

Heylle Luigentz getuigt dat onlangs Thys Harmensz en Jan Bloeme samen bij haar kwamen, toen zij 

juist de kaarsen had aangestoken. Pouwell Henricksz zat achterin de [gelag]kamer en Thys en Jan 

gingen bij hem zitten om een biertje te drinken. Getuige, de waardin, hoorde dat haar dochter zei dat 

er onenigheid was ontstaan en toen zij ging kijken zag ze dat Thys Hermensz Pouwell wegdrukte; zij 

nam Pouwell bij de arm en duwde hem naar buiten. Daarna zag zij dat Jan erg bloedde. Zij weet niet 

precies meer hoe laat het was, maar de [poort]sluiter was al weggegaan om de poort dicht te doen, het 

was dus al na vijven. 

Metthe Luitgensz getuigt dat zij wel weet dat er gevochten is ’s avonds na vijf uur tussen Pouwell 

Henricksz en Johan Bloeme. 

Anna Jacobs en Stine Claes getuigen dat zij gezien hebben dat Johan Cloetinck Nelle Tymensz met 

de vlakke hand tegen het hoofd sloeg.   

 

Nr. 493 FOLIO:            169v               DATUM:                    1 maart 1563    

 

Kerstyen Wachter getuigt dat hij gezien heeft tijdens zijn wacht dat de gezworen roedendragers Geert 

Harnasmaecker, Geert van Delden, Evert Valckenaer en ook wijlen Albert Bitter altijd gewend waren ’s 

nachts om  twee uur naar huis te gaan; zo ook Geert Droesz, Hans de Loeper, Berent Momme, Evert 

Staetemaecker en Rotger Caerman.  

Geert Ligger getuigt dat de dienaren over wie Kerstyen getuigenis aflegt, tijdens hun diensttijd gewend 

waren ‘nachts om twee uur naar huis te gaan. Hij heeft ook vaak gehoord dat burgers zich beklaagden 

bij de mensen van het wachthuis, omdat zij ook wel om twee uur naar huis wilden gaan.  

 

Nr. 494 FOLIO:             169v              DATUM:                  9 maart 1563 

 

Aeltgen, de weduwe van Jacob Beller, getuigt dat zij gisteren, 8 maart, gezien heeft dat Kerstyen 

Wachtmeister thuis gekomen is en omdat zijn vrienden en zijn vrouw woorden hadden, duwde zij haar 

vuist in zijn gezicht; hij, op zijn beurt, sloeg haar tegen de rand van de bedstee zodat haar hoofd 

bloedde, wat niet veel te betekenen had.  

 

Nr. 495 FOLIO:             170                DATUM:                  31 maart 1563 

 

Pouwell Henrickszen getuigt dat hij onlangs gehoord heeft dat ene Baers en Sybrant Salnicksen 

woorden met elkaar hadden; wat ze zeiden weet getuige niet omdat hij zich had omgekeerd en er 

geen acht op sloeg.  

 

Nr. 496 FOLIO:              170               DATUM:                    24 april 1563 

 

Warner van Stenwerden getuigt dat hij op woensdagavond voor Pasen gehoord heeft dat ene Henrick 

Momme woorden had met Henrick van den Dam; getuige heeft niet gezien dat zij elkaar sloegen of 

verwondden, maar wel dat Henrick van den Dam een gezwollen gezicht had, hoe dat gekomen is, 

weet getuige niet.  

 

Nr. 497 FOLIO:              170               DATUM:                    30 april 1563 
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Lamme Geertz getuigt dat zij na haar bevalling onder ede zal bevestigen dat Alyt Loys ongevraagd bij 

haar thuis is gekomen en dat zij haar zei weg te gaan, maar dat Alyt dat niet deed. Ook toen Douwe  

Vriese thuis kwam, werd dat door beiden tegen haar gezegd. Douwe zei ook dat aan dat bevel gehoor 

moest worden gegeven, omdat het huis van de zoon van zijn tante was. Douwe nam haar bij de arm 

en trok haar het huis uit. Alyt stak haar handen uit alsof ze Douwe wilde slaan, maar getuige heeft niet 

gezien of ze hem raakte of dat hij haar sloeg. Zij heeft wel gehoord dat Douwe zei dat als zij zijn 

gelijke was geweest, hij haar wat zou hebben aangedaan.  

Cathrine Tripmaeker getuigt dat zij gehoord heeft dat zij onenigheid met elkaar hadden, Douwe Vriese 

en Alyt Loys; meer heeft zij niet gezien. 

Alyt Michiels getuigt dat zij gezien heeft dat Douwe Vriese Alyt Loys bij de arm pakte en haar uit het 

huis van haar bazin trok, maar verder weet zij niets.  

 

Nr. 498 FOLIO:              170v             DATUM:                    4 mei 1563  

 

Elsken van den Vene getuigt dat zij onlangs, toen ze aan haar tafel zat, de tijd weet zij niet meer 

precies, rumoer hoorde op straat. Zij ging met haar dienstmaagd van tafel en zag dat Jaspar ter Laer 

kwaad was; zij haalde hem binnen en heeft er niet op gelet of hij een mes in de hand had. Zij heeft 

evenmin gezien dat Reynar Boltenhouwer een getrokken mes in de hand had, want zij was verbijsterd. 

Zij heeft niet gezien dat er een handgemeen was of dat zij elkaar staken of sloegen. 

Anna Wolffs, de dochter van Wulff Schoemaeker, getuigt dat zij onlangs hoorde, toen ze aan tafel zat,  

dat Jaspar ter Laer en Reynar Boltenhouwer ruzie met elkaar hadden. Zij stond op van de tafel en liep 

met haar bazin naar buiten en hielp haar bazin om Jaspar naar binnen te halen. Reynar had een 

getrokken mes in de hand en toen Jaspar binnen was zag zij dat hij ook een mes in zijn hand had. Zij 

heeft niet gezien dat een van beiden ermee stak; dit vond plaats ’s avonds tussen 7 en 8 uur. 

 

Nr. 499 FOLIO:            171                DATUM:                    4 mei 1563 

 

Lucas Petersz getuigt dat hij laatst gezien heeft dat Jaspar ter Laer en Reynar Boltenhouwer 

onenigheid met elkaar hadden en dat Reynar met zijn steekwapen Jaspar op de arm sloeg. Deze had 

een opsteker in de hand en het leek dat hij ermee wilde gooien, maar dat gebeurde niet. Getuige heeft 

ook gezien dat de dienstmaagd van Elsken Venen haar polsstok tussen hen in stak en dat Reynar 

Boltenhouwer met zijn ponjaard ook naar Jaspar stak. Zij heeft niet gezien of hij hem raakte, maar 

alleen dat hij hem op de arm sloeg; zij heeft evenmin gezien dat Jaspar hem raakte met zijn mes, 

alleen dat Jaspar zijn mantel over het lichaam van Reynar gooide.  

 

Nr. 500 FOLIO:             171v              DATUM:                    5 mei 1653 

 

Grethe Slewert getuigt dat zij gezien heeft dat Douwe Vriese Alyt Loys, op de stoep van Lamme 

Geerts liet zitten, maar zij heeft niet gezien dat hij haar duwde of op enige manier letsel toebracht.  

 

  Nr. 501 FOLIO:          171v                 DATUM:                     5 mei 1563  

 

Claes Louwensz getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Albert Wonder en Jacob Gerritszen onder de 

Clocke onenigheid met elkaar kregen en elkaar bij de haren grepen, de ene in de baard en de andere 

in het haar, want Albert heeft een kaal geschoren hoofd en dat kon dus niet anders. Getuige heeft ook 

gezien dat Albert bloed in zijn gezicht had, maar weet niet hoe dat gekomen is. Hij vermoedt dat Jac 

ob dat gedaan heeft met zijn nagels toen hij Albert bij zijn baard pakte; hij heeft evenmin gezien dat zij 

beiden een verboden wapen in handen hadden.  

 

Nr. 502 FOLIO:           171v                 DATUM:                     17 mei 1563 
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Wendele Hermens getuigt dat zij gisteren, 16 mei, gezien heeft dat Jacob Jansz en Jan Cloetinck bij 

het huis van Cathrina Laurens bij elkaar stonden en dat Jacob  woorden had met Jan. Zij wilde Jan bij 

de arm pakken en naar huis brengen, maar hij wilde niet meegaan. Meer heeft zij niet gezien. Toen zij 

weggegaan was, hoorde zij lawaai omdat ze elkaar staken, maar zij heeft niet gezien dat ze elkaar 

verwondden of een verboden wapen in de hand hadden.   

Mechtelt Henrix getuigt zoals Wendele.  

 

Nr. 503 FOLIO:            172                 DATUM:                     18 mei 1563  

 

Herman Dircksz getuigt dat hij afgelopen zondag, 16 mei, aanwezig is geweest toen Jan Cloetinck 

Jacob Jansz verwondde en hem in zijn zijde stak met zijn opsteker die erin bleef steken. Jacob trok de 

opsteker uit zijn zijde en stak Jan Cloetinck ermee bij zijn mond, zoals nu nog te zien is; dit alles vond 

plaats ’s avonds omstreeks vijf uur.  

 

Nr. 504 FOLIO:            172                 DATUM:                      22 mei 1563 

 

Jan Veene, brouwer, getuigt dat hij vrijdagavond na Hemelvaart omstreeks negen uur gezien heeft, 

liggend in het venster van het Bruggenhuisje, dat Gysbert van Appelen en Claes van Wyringen elkaar 

bij de brug tegen kwamen en dat Gysbert zijn mantel af smeet en op Claes toesprong. Roloff, de zoon 

van wijlen Derrick Budden, sloeg Gysbert op zijn lijf of hoofd met een stok. Gysbert had een opsteker 

in de hand toen getuige hem vasthad en zei tegen hem dat hij hem los moest laten omdat hij gewond 

was en wilde dat Claes hem niet meer zou slaan. Ze zijn van elkaar gescheiden en getuige heeft niet 

gezien dat Claes een mes in de hand had.  

Jan Maxzen getuigt dat hij ’s avonds omstreeks negen uur in het brughuisje van Jan Veene was en  

bij het Tolhuis ging wandelen, waar hij gezien heeft dat de oudste zoon van wijlen Derrick Budden 

twee maal op de brug een stok op het lijf van Gysbert van Appelen kapot sloeg. Gysbert had een 

opsteker in de hand, maar getuige weet niet of iemand daarmee verwond is.  

Herman Argelist getuigt dat hij op genoemde dag aan de overkant van de IJssel was geweest en toen 

hij ’s avonds bij de brug kwam om weer naar huis te gaan uit de verte gezien heeft dat Roloff, de zoon 

van wijlen Derrick Budden, op de brug liep met een stok waarmee hij Gysbert van Appelen op zijn 

schouder sloeg. Gysbert had een opsteker in zijn hand, maar getuige heeft niet gezien of hij iemand 

daarmee gestoken heeft. Claes van Wyringen had een opsteker of klein mes in de hand en zei dat hij 

het heft had en dat Gysbert het lemmet had en Claes liet het heft zien.  

 

Nr. 505 FOLIO:            173                DATUM:                    25 mei 1563   

 

Johan van Zwolle getuigt dat hij vrijdag na Hemelvaart ’s avonds om ongeveer negen uur ging 

wandelen met Joest Backer en Berent Backer naar de brug, waar hij Claes van Wyringen tegen kwam 

met zijn vrouw. De zoon van wijlen Dirck Budden, Roloff genaamd, had een stok bij zich om lege 

kroesen mee te dragen en terzelfdertijd kwam Gysbert van Appelen de brug op en ging naar Claes 

toe. De zoon van Dirck Budden sloeg met de stok die hij in zijn hand had Gysbert van Appelen op het 

hoofd, maar getuige heeft niet gezien dat Gysbert zijn mes had getrokken, wel dat hij aan een kant 

zijn mantel van zijn schouder liet vallen; hij heeft evenmin gezien dat Claes een mes in zijn hand had 

en daarmee stak.  

Joest Backer getuigt dat hij op de dag die Jan van Zwolle heeft genoemd, gezien heeft ’s avonds 

omstreeks negen uur, bij het wandelen naar de brug, dat zij Claes van Wyringen met zijn vrouw tegen 

kwamen. De zoon van wijlen Dirck Budden liep naar de straat en toen heeft getuige gezien dat 

Gysbert van Appelen de brug op ging bij de klep en een getrokken opsteker in de hand had; hij ging 

naar Claes en de zoon van wijlen Dirck Budden sloeg met de stok die hij in zijn hand had Gysbert op 
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zijn hoofd. Getuige heeft niet gezien of Gysbert met de opsteker stak of iemand raakte, evenmin dat 

Claes een mes had of dat Gysbert door hem gestoken werd.  

 

Nr. 506 FOLIO:              173v            DATUM:                      25 mei 1563 

 

Sybrant Salyncksoen getuigt dat hij op vrijdag na Hemelvaart ’s avonds om ongeveer negen uur uit de 

Vispoort kwam, waar hij bleef staan en gezien heeft dat zijn oom Gysbert van Appelen over de klep 

ging waar hij Claes van Wyringen tegen kwam met zijn vrouw. De zoon van wijlen Dirck Budden, 

Roloff genaamd, droeg een stok in zijn hand had waarmee hij lege kroesen droeg en toen zijn oom 

Gysbert bij hem was liet hij zijn mantel van zijn schouder glijden en de oudste zoon van wijlen Dirck 

Budden sloeg zijn oom Gysbert van achteren met de stok op het hoofd. Toen getuige dat zag, ging hij 

haastig naar zijn oom om hem vast te houden en zag toen dat zijn oom een opsteker in de hand had, 

maar hij heeft niet gezien dat hij iemand ermee stak; hij heeft evenmin gezien dat Claes van Wyringen 

een mes in zijn hand had of door Gysbert gestoken werd. Hij heeft wel gehoord dat zijn oom zei dat hij 

gestoken was. Getuige ging met hem naar het huis van Jan Huff, waar getuige heeft gezien dat mr 

Johan een stuk lemmet van het mes uit de wond haalde.  

 

Nr. 507 FOLIO:            174v               DATUM:                    27 mei 1563  

 

Henrick Hoppenbrouwer getuigt dat hij eergisteren ’s middags om drie uur, staande op de 

Cellebroeders brug met Johan Vene, droochscherer, gezien heeft dat Geerdt Harnasmaker en Johan 

van Zwolle, komende van de Cellebroederspoort, ongeveer ter hoogte van het huis van Hans van 

Westrenen, woorden met elkaar kregen die hij niet kon verstaan. Er ontstond een handgemeen en 

Geerdt Harnasmaker trok zijn degen en stak Johan in de borst zodat de degen boog. Hij draaide wat 

en Johan riep dat hij bukte om stenen op te rapen om zich te verdedigen. Geerdt houwde hem flink 

over de rug zodat de degen terugsprong en in zijn hand draaide, anders zou hij een lelijke wond 

hebben opgelopen. Toen Johan twee stenen geraapt had en de ene misgooide, nam hij de andere en 

gooide die tegen de rechterkant van het hoofd van Geerdt; het bloedde. Getuige heeft Johan van 

Zwolle niet zien bloeden. Daarna is getuige samen met Goerdt van Westrenen tussenbeide gekomen; 

Johan van Zwolle zei tegen de omstanders dat hij hen als getuige nam en dat hij zich alleen maar had 

verweerd. Meer heeft getuige niet gezien of gehoord want hij ging toen weg.  

 

Nr. 508 FOLIO:           175                   DATUM:                   27 mei 1563 

 

Herman Brouwer getuigt dat hij eergisteren met zijn zwager Gerrith Bloeme op de Cellebroeders brug 

zat waar van buitenaf uit de stad kwamen Gerrith Harnasmaker en Jan van Zwolle met Geert Vaegt.  

Jan van Zwolle zei tegen Geert Harnasmaker dat hij een klikspaan was en nog meer schampere 

woorden. Gerrith antwoordde dat wat hij deed, namens het gerecht was of namens de stad en ging 

verder de stad in. Ter hoogte van het huis van Hans van Westrenen hoorde getuige rumoer en zag 

vanuit de verte dat Gerrith zijn degen had getrokken en naar Jan stak en deze op de rug raakte. Jan 

gooide een steen die hij opgeraapt had tegen de borst van Gerrith.  

Gerrith Bloeme getuigt zoals zijn zwager Herman en voegt eraan toe dat hij gezien heeft dat Jan van 

Zwolle met zijn vuist naar Gerrith Harnasmaker sloeg; of het raak was, weet hij niet.  

 

Nr. 509 FOLIO:           175v               DATUM:                     7 juni 1563 

 

Wessell Tyssen getuigt dat hij gezien heeft bij de kraan waar Lubbert Zeyllemaker en Herman van der 

Elborch woorden met elkaar hadden, dat het leek alsof Herman Lubbert wilde aanvallen maar dat hij 

tegengehouden werd door Willem Steenbicker. Tijdens de worsteling viel deze op de grond en toen 

Willem weer opstond zag getuige dat hij bloedde in zijn gezicht. Hoe dat gekomen is, weet getuige 

niet, hij heeft niet gezien dat iemand een verboden wapen in de hand had.  
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Lubbert Henrickszen getuigt hetzelfde als boven.  

 

Nr. 510 FOLIO:           175v                DATUM:                     9 juni 1563 

 

Geert Vaegt getuigt zoals Henrick Hoppenbrouwer.  

 

Nr. 511 FOLIO:            176                DATUM:                      14 juni 1563 

 

Gerrith Gyssbertszen getuigt dat hij gisteren, 13 juni, gezien heeft dat de pijper, Hans genoemd, en 

Albert Jansz beiden hun mes hadden getrokken en naar elkaar staken; hij heeft niet gezien dat 

iemand van hen gewond raakte.   

Berent Lambertszen getuigt dat hij gezien heeft dat Hans de pijper en Albert Jansz beiden hun mes 

hadden getrokken, maar hij heeft niet gezien of zij er mee sloegen of elkaar verwondden; hij zag wel 

dat Albert bloedde aan zijn hand.  

 

Nr. 512 FOLIO:             176               DATUM:                       18 juni 1563 

 

Berent Draeck getuigt dat hij onlangs bij Hermen Vetthe gehoord heeft dat de kooplieden zich 

beklaagden omdat Jan Bruinsz de karveelschipper van ieder als veergeld 3 stuiver Brabants had 

genomen.  

Herman Broer getuigt dat hij laatst gezien heeft onder de Wippe dat Jan Bruinsz en Berent Draeck 

met elkaar onenigheid hadden. Beiden hadden hun degens getrokken en sloegen naar elkaar; hij 

heeft niet gezien of ze elkaar raakten.  

 

Nr. 513 FOLIO:            176v               DATUM:                      18 juni 1563  

 

Jan Louwe getuigt dat hij laatst onder de Wippe gezien heeft dat Jan Bruinsz en Berent Draeck beiden 

kwaad hun degens hadden getrokken en naar elkaar sloegen; hij heeft niet gezien dat zij elkaar 

raakten of verwondden.  

 

Nr. 514 FOLIO:            176v               DATUM:                      18 juni 1563 

 

Cornelis Dubboltsz getuigt dat hij onlangs gehoord heeft in de Witte Arent dat de kooplieden die daar 

toen waren zich beklaagden, omdat de schipper hen voor het veer ieder 3 stuiver had gerekend. 

Johan Bruinsz was toen de veerschipper.  

 

Nr. 515 FOLIO:             176v              DATUM:                       19 juni 1563 

 

Meynart Cloppenburgh getuigt dat hij laatst met schipper Jan Bruinsz gevaren is vanuit Amsterdam 

naar de Reve en dat hij daarvoor als veergeld 3½ stuiver Brabant heeft betaald; degene die hem aan 

land zette heeft hij 3 butkens gegeven.  

 

Nr. 516 FOLIO:             176v              DATUM:                        22 juni 1563     

 

Claes Hermansz getuigt dat hij ten huize van Tyman Quant, toen de Hagenaars de papegaai 

afgestoten hadden, recht tegenover Albert Jansz en Hans de Pijper zat en gezien heeft dat zij elkaar 

buiten de deur volgden met hun degens. Getuige en anderen die aan tafel zaten hoorden wel dat de 

degens elkaar raakten; zij stonden daarom op en gingen naar de deur en toen hield het degen geklik 

op. Getuige heeft niet gezien dat iemand van beiden gewond was; later heeft hij wel gehoord dat 

Albert Jansz een wond aan zijn arm had.  
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Nr. 517 FOLIO:          177                   DATUM:                        23 juni 1563 

 

Albert Jansz getuigt dat hij ’s avonds omstreeks zes uur toen de Hagenaars de papegaai afschoten, 

bij de luifel van het huis van Tyman Quant aan zijn arm en hand op veel plaatsen gewond werd door 

ene Hans, genaamd de pijper; getuige wist niet dat die Hans kwaad op hem was.  

 

Nr. 518 FOLIO:         177v                  DATUM:                        30 juni 1563 

 

Willem van Zwolle getuigt dat hij gezien heeft omstreeks mei op de brug voor de Vispoort dat Jacob 

Koenynck kwaad zijn wapen trok naar Berent Roericxen, die hem met zijn pols van het lijf hield.  

 

Nr. 519 FOLIO:         177v                  DATUM:                         1 juli 1563 

 

Peter Jansz Cock, gezworen roedendrager, getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Jorgen van 

Haersolte en Symon GlauweFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Geertzen, rijdend naar de schouw, 

ruzie kregen en beiden hun wapen  trokken. Symon sloeg naar Jorgen en raakte hem op zijn mantel. 

Getuige heeft niet gezien dat zij elkaar verwondden of raakten, behalve de eerste keer dat Symon 

Haersolte op zijn mantel raakte.  

 

Nr. 520 FOLIO:         178                   DATUM:                           7 juli 1563 

 

Cornelis Henricksz getuigt dat hij afgelopen woensdagvond tussen 9 en 10 uur op de 

Kalverhekkenbrug stond en gezien heeft dat mr Steven, buitenvader en schoolmeester, en Claes 

afkomstig uit Brabant ruzie met elkaar kregen; mr Steven stak met zijn opsteker en raakte Claes aan 

de rechterkant van zijn borst bij het hart en hij bloedde erg. Claes had ook zijn mes getrokken maar 

getuige heeft niet gezien of hij mr Steven stak of raakte.  

Henrick van Hoichgestraete getuigt dat hij gezien heeft afgelopen maandagavond tussen 9 en 10 uur 

dat mr Steven Reynartszen heen en weer over de Kalverhekkenbrug liep en woorden kreeg met ene 

Claes uit Brabant. Hij vroeg hem of hij getuige wilde verdedigen maar Claes zei dat hij zelf mans 

genoeg was. Toen gooide Steven zijn mantel af en stak Claes met zijn opsteker in de borst; Claes had 

een klein mesje om zich te verweren en stak Steven in het lijf maar verwondde hem niet omdat het 

mes ooit afgebroken was.  

Berent van Packbergen getuigt zoals hierboven.  

 

Nr. 521 FOLIO:          178v                DATUM:                         8 juli 1563   

 

Zeyger Jansz getuigt dat hij onlangs gehoord heeft toen Jacob Koenynck woorden had met Berent 

Roerixen in de buurt van de Vispoort dat Berent zei dat hij van hem af moest blijven; getuige heeft niet 

gezien of hij zijn mes had getrokken, omdat hij turf droeg.  

 

Nr. 522 FOLIO:          178v                 DATUM:                        12 juli 1563 

 

Caerle Mulner getuigt dat hij het gevecht tussen Wygbolt en Jan Peterszen niet gezien heeft.  

Geertruidt, de vrouw van Caerle, getuigt dat zij gezien heeft, toen Wygbolt Luytgensz en Jan 

Peterszen ruzie met elkaar kregen, dat Wygbolt een stuk dakpan nam waarmee hij Jan in de nek 

raakte zodat het bloedde. Jan Peterszen had zijn opsteker getrokken waarmee hij naar Wygbolt wilde 

gaan, maar hij werd tegengehouden.  

 

Nr. 523 FOLIO:              178v             DATUM:                            12 juli 1563 
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Gerrith Jansz getuigt dat hij bij dag gezien heeft dat Wygbolt en Jan Peterszen met elkaar onenigheid 

hadden. Wygbolt pakte een stuk dakpan van de grond, waarmee hij Jan bekogelde; hij raakte hem in 

de nek zodat het bloedde. Jan had zijn opsteker getrokken waarmee hij Wygbolt stak maar niet raakte.  

Jan Ottensz getuigt zoals Gerrith.  

 

Nr. 524 FOLIO:            179                 DATUM:                            16 juli 1563 

 

Lambert Thoenysz getuigt dat maandag acht dagen geleden door de Venestraat liep waar hij heeft 

gezien dat Anna Cramerse en Elsgen ter Haer in die straat stonden bij hun huizen, waar zij 

terzelfdertijd onderhandelden over een bepaalde partij boter. Getuige zei hier iets over en Elsgen 

reageerde door te zeggen dat zij het deden ten gerieve van iedereen en vroeg of hij ook iets wilde 

kopen. Maar getuige ging weg zonder iets te kopen.  

 

Nr. 525 FOLIO:             179v              DATUM:                             23 juli 1563 

 

Dirck Loysse, gezworen voerman, getuigt dat hij onlangs bij dag gezien heeft dat Henrick Michielsz en 

Jan Gerritszen Collart onenigheid met elkaar kregen. Jan Gerritszen Collart had zijn mes getrokken 

waarmee hij Henrick in zijn kin een tamelijk ernstige wond toebracht. Henrick stak met zijn opsteker 

naar Jan Gerritszen maar raakte hem niet.  

 

  Nr. 526 FOLIO:            179v               DATUM:                         27 juli 1563 

 

Johan Gerritsz, voerman, getuigt dat hij onlangs in Brunnepe bij Geert Meppelar gezien heeft dat 

Johan Gerritsz Collart en Henrick Michielsz ’s middags om ongeveer twee uur elkaar bij de baard 

grepen en kort daarna hebben zij buitenshuis de messen getrokken. Henrick liep een schram op aan 

zijn kin die bloedde, maar getuige weet niet zeker of die schram door Jan Collart kwam. Henrick 

Michielsz heeft met stenen naar Jan gegooid maar hem niet geraakt, voor zover getuige kon zien.  

 

Nr. 527 FOLIO:           180                  DATUM:                        27 juli 1563  

 

Symon de Giest en Jacob Jansz Lacken getuigen samen, maar zijn ook apart verhoord, dat zij 

gisterenmorgen, 26 juli, bij Gerryt Pelser waren om met anderen een kan bier te drinken. Terzelfdertijd 

kwam er een gezel uit Hattem die aan de waardin vroeg of zij niet in zoon in Hattem had, die Balthazar 

heette. Zij ging tegen hem tekeer en sloeg hem met een tang op zijn hoofd, lijf en armen, waar zij hem 

maar raken kon. Symon getuigt bovendien nog dat Marrie, de waardin, ook tekeer ging tegen Jacob 

Lacker de getuige.  

 

Nr. 528 FOLIO:           180                  DATUM:                       27 juli 1563 

 

Jan Vene, brouwer, getuigt dat gisterenmorgen, 26 juli, Jacob Lacken voor zijn deur stond gevolgd 

door Gerryt van Munster, die een stok in zijn hand had waarmee hij Jacob sloeg zodat hij viel. Daarna 

sloeg Gerryt hem nog eens op het hoofd wat een bloedende wond opleverde. Getuige weerde nog 

een klap af die bestemd was voor Jacob.  

 

Nr. 529 FOLIO:           180v                DATUM:                        4 augustus 1563   

 

Geertgen Goeszen getuigt dat zij eergisteravond gezien heeft, hoe laat weet zij niet meer, dat Nolle 

Nollensz voor het huis van Wessell  Berentszen kwam met een steekwapen in de hand en vroeg of de 

schooier thuis was. Er werd hem gezegd dat hij er niet was en Nolle ging direct weg.  
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Douwe Vriesken getuigt dat zij eergisteravond gezien heeft dat Nolle, die wel gedronken had, bij het 

huis van Wessell Berentszen kwam, een wapen in de hand waarmee hij tegen de deurpost sloeg. Hij 

zei “schooier, bedelaar, kom naar buiten”; er was niemand en hij ging met zijn vrouw weer weg.  

 

Nr. 530 FOLIO:           181                  DATUM:                         5 augustus 1563 

 

Gerrith van Hatthem getuigt dat hij afgelopen zondag op de Zalker sluis bij Alyt Goeszen heeft 

gezeten om een kan bier te drinken. Met de kan in zijn hand sprak hij Jan ter Stegen aan die met zijn 

broer voorbij liep richting Kampen. Hij vroeg of ze ook wat wilden drinken, maar dat weigerden zij. 

Toen hij weer naar huis ging, zag hij Jan ter Stegen en zijn broer bij de dijk die hem vroeg waar de 

rest van het gezelschap was gebleven. Getuige zei dat ze in de herberg waren gebleven en dat hij 

naar huis ging om te werken. Jan vroeg of Berent Cuiper en zijn familie ook problemen hadden met de 

vrouw van Velycke, waarop getuige antwoordde dat hij wel gehoord had dat de familie van wijlen 

Jacob Cuiper haar wel van de dijk kon  gooien, als ze met hen in zee was gegaan. Daarop sloeg Jan 

ter Stegen met een hooivork naar getuige maar raakte hem niet; het ijzer van de vork dat gevallen 

was, nam hij van de grond en gooide het naar getuige, die bloedde en zich niet verweerde. 

Lambert Dirckszen getuigt zoals Gerrith van Hatthem.  

 

Nr. 531 FOLIO:           181v                DATUM:                          20 augustus 1563 

 

Geert Jacobszen getuigt dat hij maandagavond omstreeks zes uur gezien heeft dat Geert van Ditthem 

de vrouw van Geert Tuyl bij de arm had genomen, maar hij heeft niet gezien dat hij haar sloeg. Wel 

dat de zoon van Geert van Ditthem de zoon van Geert Tuyl sloeg; tenslotte liep de zoon van Geert 

Tuyl naar Egbertgen Leuwe en zei dat hij het zijn petemoei zou zeggen.  

Cathrina Smyts getuigt dat zij maandagavond, volgens haar omstreeks zes uur, naar het huis van 

Geert Tuyl is gegaan, waar zij Geert van Ditthem zag staan met zijn dochter. Geert gebruikte veel 

woorden tegen de vrouw van Geert Tuyl, die getuige niet onthouden heeft. Zij vroeg wat er aan de 

hand was of hij haar gerechtelijk ging aanspreken. Toen Geert dit hoorde werd hij kwaad en het leek 

alsof hij getuige wilde slaan. Zij pakte hem bij de arm en duwde hem tegen de deurpost; zijn mantel 

gooide ze hem na op straat en omdat hij ook door getuige werd vastgehouden, sloeg hij naar de 

vrouw van Geert Tuyl, staande in de deuropening en raakte haar op de schouder. Geert raakte ook 

getuige met zijn vuist en deze heeft ook gezien dat de dochter van Geert van Ditthem een getrokken 

mes in de hand had, maar zij heeft niet gezien of zij er kwaad mee deed.  

Eefse Jans getuigt dat zij afgelopen maandagavond rumoer hoorde op straat. Zij ging dus naar buiten 

en zag Geert van Ditthem heel kwaad staan in de deuropening van Geert Tuyl; hij haalde uit naar de 

vrouw van Geert, zij heeft niet gezien of het raak was.  

 

Nr. 532 FOLIO:              182               DATUM:                    21 augustus 1563 

 

Jutthe Luytgens, die bijna moest bevallen, getuigt dat zij daarna onder ede zal bevestigen dat zij 

afgelopen maandagavond ook gezien heeft dat Geert van Ditthem op straat de vrouw van Geert Tuyl 

sloeg. Zij heeft niet gezien dat hij haar raakte. Zij heeft wel gezien dat de dochter van Geert van 

Ditthem een klein mes trok en dat later weer wegstak. Getuige heeft niet gezien of zij er iets ergs mee 

deed. De zoon van Geert van Ditthem had een steen in de hand maar getuige heeft hem niet zien 

gooien.  

 

Nr. 533 FOLIO:           182                  DATUM:                     9 september 1563 

 

Henrick Jacobsz getuigt dat hij laatst gezien heeft dat Tyman Quant bloedde aan zijn hand, maar hij 

weet niet wie dat gedaan heeft.  
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Nr. 534 FOLIO:            182v                DATUM:                    11 september 1563    

 

Jan Vene, brouwer, getuigt dat hij op genoemde dag gezien heeft dat Jan Mennensz en Geert 

Mennensz, Geert van Barchum, Jan Geertszen en Claesgen Voerman om hun beurt speelden.  

Wilhem van Bronckhorst getuigt zoals Jan Vene.  

 

Nr. 535 FOLIO:           182v                DATUM:                      13 september 1563 

 

Thyman Quant getuigt dat hij laatst zat te drinken bij Vrome Jan, waar ettelijke Meppelaars zaten die 

hij niet kende; deze hadden onderling onenigheid en daarom stonden de andere gasten op. Bij het 

haastig opstaan, werd hij, getuige,  in de schouder gewond, hij weet niet wie dat gedaan heeft.  

Nr. 536 FOLIO:           182v                DATUM:                       13 september 1563 

 

Berent Aertzen getuigt dat hij zat te drinken met Jan Smit, Lambert Smit, Jan Schepelar, de metselaar, 

Willem Backers broer, Jan van Wye en Willem Backer zelf, toen er een man uit Heerde kwam met een 

wagen vol boekweit waarmee hij naar  Kampen wilde rijden. Getuige vroeg hem voor hoeveel hij zijn 

boekweit wilde verkopen en de man antwoordde voor 26 stuiver Brabants. Getuige zei dat hij voor die 

prijs in Kampen niets kwijt kon. Willem Backer ging daarna met de man uit Heerde naar buiten en toen 

hij weer terug kwam zei hij dat hij een deal met hem had gesloten: de man zou een varken van hem 

krijgen, als die hem tenminste bevalt, voor de boekweit.  

 

Nr. 537 FOLIO:            183                 DATUM:                       15 september 1563 

 

Aelt Vleyshouwer getuigt dat hij op OLV-dag zich zelf verwond heeft aan zijn arm.  

 

Nr. 538 FOLIO:             183               DATUM:                      25 september 1563 

 

Jan Willemzen getuigt dat hij gisteren, 24 september, gezien heeft dat Gerrith Wolterzen Evert Baers 

en Peter Wolterzen, die uit de Schepensteeg kwamen richting onder de Clocke, achtervolgde en ter 

hoogte van het huis van Johan Huff kwam Gerrith Wolterzen tussenbeide; hij leek kwaad en ging naar 

het huis van Jacob van Graess. Hij keerde weer om en zijn broer Peter lachte en Gerrith gebruikte 

zeer veel lelijke woorden, die getuige eigenlijk niet kon horen. Daarna zag hij dat beiden hun messen 

trokken en naar elkaar staken.  

Berent Roericxen getuigt dat hij op 23 september gezien heeft dat Gerrith Wolterszen en zijn broer 

Peter heftig op elkaar in staken met hun opsteker onder de Clocke. Getuige kwam toen met zijn lange 

ponjaard tussenbeide voor zover hij kon; van een ander gevecht weet hij niets.  

Claes Gerritszen getuigt dat hij gezien heeft dat de broers Gerrith en Peter Wolterszen beiden kwaad 

hun opsteker hadden getrokken. Gerrith liep vóór op de schepentrap en zijn broer Peter liep achter 

hem aan met een getrokken opsteker. 

Jan Crijnsz getuigt dat Peter Wolterszen achter zijn broer Gerrith aan liep op de schepentrap met een 

getrokken opsteker en zijn pols zo hield dat ze elkaar niet konden raken. Daarna kwam hij onder de 

Clocke weer bij Gerrith en vroeg of hij soms zijn broer wilde steken. Gerrith antwoordde dat hij zijn 

broeders lijf wilde hebben.  

 

Nr. 539 FOLIO:            183v               DATUM:                        28 september 1563   

 

Mr Peter Thomasz en Claes Frericksz getuigen samen, nadat ze ieder apart verhoord zijn, dat zij 

onlangs gezien hebben dat Gerrith Wolterszen door zijn vrouw Stine vastgehouden werd in de 

Schepensteeg en daarna naar zijn broer Peter ging; of hij toen een mes in zijn hand had, hebben 

getuigen niet gezien, maar zij hebben wel gehoord dat Peter Wolterszen zei dat hij de omstanders tot 
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getuige nam om te bewijzen dat hij zich verweerde. Toen trok hij zijn opsteker en ging achter zijn broer 

aan die voorop liep op de Schepentrap. Naderhand hebben zij ook gezien dat de twee broers onder 

de Clocke weer met elkaar gingen vechten en elkaar staken. 

 

Nr. 540 FOLIO:          184                   DATUM:                     4 november 1563  

 

Lubbert Martensz getuigt dat hij gisteren onder de Clocke zat te drinken in het Wapen van Vranckrijk, 

waar Thoenis Snoeck ook zat en nogal tekeer ging tegen Fransz Alphertzen. Warner Claeszen had 

hier problemen mee en zei dat hij ermee op moest houden. Thoenis vroeg of hij hem soms wilde 

verdedigen. Warner herhaalde zijn woorden en dreigde hem in het gezicht te slaan, wat hij ook deed. 

Thoenis trok zijn opsteker maar Willem Hendricksz hield hem tegen zodat hij niet steken kon en 

duwde hem naar buiten. Buiten ging Thoenis nog zo tekeer dat hij een stuk van het scherm afbrak 

waar hij met zijn opsteker in had gestoken; daardoor zou hij Fenneken Jan verwond hebben, maar 

getuige heeft dat niet gezien.  

Wilhem Dirckszen getuigt zoals Lubbert Martensz, bovendien meldt hij dat hij gezien heeft dat Warner 

Claeszen met vlakke hand Thoenis in het gezicht sloeg.  

 

Nr. 541 FOLIO:           184v               DATUM:                      4 november 1563  

 

Claes Doedensz getuigt dat hij gisterenmiddag toen hij aan tafel zat, tussen 1 en 2 uur, hoorde dat 

Thoenis Snoeck tekeer ging tegen Warner Claesz over Fransz Alpherszen. Thoenis vroeg Warner of 

hij hem wilde verdedigen maar deze sloeg hem met de vlakke hand in het gezicht. Thoenis trok zijn 

opsteker maar werd door Willem Henrickszen naar buiten geduwd. Daar ging hij nogal tekeer en wilde 

getuige ook steken. Hij stak ook nog in het scherm met zijn opsteker, en als Jan Gysen en Evert Baers 

hem niet hadden vastgehouden, dan zou hij Fenneken Jan in zijn nek gestoken hebben. Getuige zag 

dat Fennken Jan een kan naar Thoenis gooide, maar heeft niet gezien of hij hem raakte. Hij zag 

eveneens dat Thoenis bloed aan zijn hoofd had maar weet niet wie dat gedaan heeft. Hij heeft ook 

gezien dat Thoenis de kinderen van zijn vrouw en haar dienstmaagd met getrokken opsteker het huis 

uit joeg.  

Jan Ghysen getuigt dat hij gezien heeft dat Claes Doedensz Thoenis tegenhield en dat deze zei dat hij 

hem moest laten gaan anders zou hij hem steken. Verder weet hij niets.  

 

Nr. 542 FOLIO:           185                  DATUM:                    4 november 1563 

 

Ida, de vrouw van Claes Doedensz, getuigt zoals haar man Claes, maar zij heeft niet gezien dat 

Warner Claesz Thoenis sloeg met de vlakke hand.  

 

Nr. 543 FOLIO:           185                  DATUM:                    5 november 1563  

 

Wilhem Henrickszen getuigt zoals Lubbert Martensz, maar hij heeft ook gezien dat Warner Claesz 

Thoenis Snoeck met de vlakke hand sloeg.   

 

Nr. 544 FOLIO:           185                  DATUM:                    6 november 1563 

 

Jan Gerritszen getuigt dat het gebeurde door Thoenis Snoeck in het Wapen van Vranckrijck  

veroorzaakt en door Wilhelm in de stal, zó heeft plaats gehad. Hij weet niet wie de verwonding van 

Thoenis heeft gedaan, wel dat de marktmeester de deur met geweld dicht hield.  

Evert Baers getuigt dat hij gezien heeft dat Thoenis Snoeck met getrokken opsteken een gat maakte 

in het scherm en ook erboven. Hij heeft niet gezien dat Thoenis aan zijn hoofd bloedde, maar wel dat 

Jan Gerritszen met een kan over het scherm heen naar Thoenis gooide; hij weet niet of het raak was, 

hij zat n.l. niet bij het gelag. 
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Nr. 545 FOLIO:            185v               DATUM:                    22 november 1563   

 

Lutgen Kempe, voorspreker, getuigt dat hij laatst met mr Peter Thomasz onder de Clocke ging 

wandelen en dat hij gezien heeft dat Willem Diricksz en Thys Sadelmacker midden op de straat 

stonden tegenover het huis van Mr Johan Hoff en woorden met elkaar hadden, die hij niet kon 

verstaan. Toen hij dichterbij was, hoorde hij dat Thys kwaad tegen Willem zei: “wil je mij dat aandoen, 

ga weg.” Terstond trok Thys zijn ponjaard. Toen hij Willem wilde aanvallen, greep getuige zijn 

rechterarm en zei hem dat hij dat niet zo kon doen. Omdat hij tegengehouden werd, nam Thys zijn 

ponjaard in de linkerhand en trok rechts zijn zwaard. Deponent weet niet wie het eerst zijn wapen trok, 

hij kon het niet goed zien en lette er niet op. Toen hem getuige echter door mr Peter Thomasz gezegd 

werd dat Willem ook zijn mes had getrokken, heeft hij Thys laten gaan. Er ontstond een heftig gevecht 

waarbij de bonnet van Willems hoofd werd geslagen. Verder weet deponent niets.  

 

Nr. 546 FOLIO:            186                 DATUM:                    18 november 1563 

 

Thys van Oldenzeell getuigt dat hij in de Eenhoorn zat en gehoord heeft dat de dochter riep dat er 

gevochten werd; daarom ging hij naar de achterkant van het huis, waar hij gezien heeft dat Willem 

Dircksz ongeveer bij de Schepentrap tegengehouden werd, met een mes in de hand. Hij heeft ook 

gezien dat Thys Saelemacker tegengehouden werd omstreeks het huis van mr Hoff en ook een mes 

in de hand had; daarna werd hij de Eenhoorn ingetrokken. Meer weet getuige niet, want het begin van 

het gevecht heeft hij niet gezien.  

 

Nr. 547 FOLIO:            186                 DATUM:                      7 december 1563   

 

Johan Glasemaker getuigt dat hij onlangs op straat liep en gezien heeft dat Thys Sadelmaecker en 

Willem Dircksz in de stal tegenover het huis van mr Hoff woorden met elkaar hadden; in het 

voorbijgaan hoorde getuige dat Thys nogal tekeer ging tegen Willem, terwijl Thys steeds de hand op 

zijn ponjaard had. Terugtredend is hij door Lutgen Kempe en anderen ondersteund. Deponent meent 

(maar weet niet uit eigen ervaring) dat Thys Sadelmacker als eerste zijn zwaard trok, want Willem had 

nauwelijks zijn mantel uitgedaan of hij had de eerste slag van Thys al te pakken.  

Frederick Matthysz getuigt dat hij laatst, zittend in de Wijnkelder op de bank gezien heeft dat Willem in 

de stal lag op het ijzer voor het Stadhuis en Thys Sadelmaker stond bij de schout die ettelijke 

aantekeningen in zijn boekje maakte. Toen Thys en Willem elkaar in de gaten kregen, gingen zij naar 

elkaar toe, gaven een hand en spraken met elkaar, wat deponent vanuit de verte niet kon horen. 

Verder meldt getuige dat na enkele woorden met elkaar, Thys zijn ponjaard pakte, maar omdat hij 

door verschillende omstanders, zoals Lutgen Kempe en anderen, tegengehouden werd, is hij achteruit 

gesprongen en heeft zijn zwaard getrokken. Toen hij de eerste slag naar Willem wilde geven, heeft 

deze ook zijn wapen getrokken.  

 

Nr. 548 FOLIO:            186v              DATUM:                     10 december 1563 

 

Frans van der Koerbeke, gezworen gemeenteman, getuigt dat hij laatst bij Marrijken van Packbergen 

heeft zitten drinken met Andries ten Indyck en anderen en daar gezien en gehoord heeft dat Andries 

bij het afrekenen tegen Marrijken zei dat hij haar laatst al 7 stuiver had gegeven, waarvan Marrijken 

zei dat ze van niets wist. Andries, met een kort lontje, zei dat hij haar die 7 stuiver Brabants gaf in 

aanwezigheid van Willem Henricksz. Zij antwoordde dat hij loog; Andries werd kwaad, tilde zijn arm op 

en sloeg naar haar hoofd met zijn vuist. Getuige heeft niet gezien dat hij haar raakte, maar wel dat zij 

achterover tegen het bed viel en zei dat hij haar onterecht sloeg. 

 

Nr. 549 FOLIO:           187                 DATUM:                     22 december 1563 
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Lubbert Martensz, opziener, getuigt dat hij in de periode dat hij uit Brabant kwam, van zijn vrouw en 

zijn broer begrepen heeft dat Thys Sadelmaker tijdens zijn afwezigheid in het jaar 1562 omstreeks 

Bartholomeus, zittend bij Gherryt Brouwer, de beste os die hij, deponent, toen in de wei had staan 

verkocht heeft aan de pastoor van Dalfsen; die os was van hem alleen. Daarna meldt deponent dat de 

pastoor de os direct uit de weide heeft laten halen. Dit wist Gherryt Brouwer, die op de ossen zou 

passen. Hij stuurde zijn zoon naar de vrouw van deponent om te vertellen wat er gebeurd was. De 

vrouw van Thys ging direct met de broer van getuige naar het huis van Henrick Byvanck, broer van de 

pastoor, en omdat de os daar stond, hebben zij Byvanck gewaarschuwd dat hij de os terug moest 

geven, anders zouden zij gaan klagen bij de drost van Werkeren. Byvanck stuurde zijn zoon naar 

Kampen naar Thys en de volgende dag stond de os weer in de wei. Thys heeft de pastoor een andere 

os uit Kampen gestuurd.  

 

Nr. 550 FOLIO:          187v                 DATUM:                      22 december 1563 

 

Berent Reynersz getuigt dat hij zich herinnert (dat kan een jaar geleden zijn ) dat deponent met de 

vrouw van zijn broer Lubbert Martensz naar het huis van Henrick Byvanck is gegaan, die een vette os, 

die van zijn broer was, gekocht had van Thys Sadelmaker ten behoeve van de pastoor van Dalfsen; 

dit had getuige begrepen van zijn schoonzuster. Byvanck was na aansporingen nog niet van plan de 

os terug te sturen, daarom wilde deponent de drost van Werkeren inschakelen. Zij gingen weg en de 

volgende dag bleek de os weer in het land te staan en Thys stuurde de pastoor een andere os. 

Swane Lubberts getuigt dat afgelopen zomer een jaar geleden zij vernomen had van Gerryt Brouwer 

dat Thys Sadelmaker een os van Lubbert Martensz uit het weiland haalde en deze verkocht aan 

Henrick Byvanck ten behoeve van zijn broer, de pastoor van Dalfsen. Zij is met haar zwager Berent 

Reynersz naar het huis van Byvanck gelopen en zei dat hij de os weer terug in de wei moest zetten, 

anders zouden ze gaan klagen bij de drost van Werkeren. Thys zei haar dat de os weer terug 

gebracht zou worden naar de wei; dat gebeurde de volgende dag en Byvanck haalde een andere os 

uit Kampen. 

 

  Nr. 551 FOLIO:            188                 DATUM:                      22 december 1563 

 

Johan Sadelmaker getuigt dat Thys Sadelmaker ongeveer twee jaar geleden van een man uit Borculo 

twee veulens te verzorgen had, waarvan het ene veulen sprekend leek op dat van Rijcke Pouwel, zijn 

buurman op de stadsweide, en de Swerte werd genoemd. Hij meldt dat Thys een paardenkoper uit 

Zwolle, Herman van Jierusalem (wie hij geld schuldig was), beloofde hem ettelijke veulens te 

verkopen. Toen Herman hier gekomen was met zijn zwager en deponent hem de veulens had laten 

zien, heeft Thys Sadelmaker Herman het genoemde veulen van Rijcke Pouwel verkocht, niet anders 

denkende dan dat het een van de twee veulens van de man uit Borculo was, dat hij naderhand 

gekocht had (zoals hij deponent had medegedeeld). De volgende dag, Sacramentsdag, heeft hij 

getuige op verzoek van boer Thys, die toen zijn meester was, het veulen in kwestie uit de wei gehaald 

en naar Gerryt Brouwer gebracht, waar Thys met Herman van Jierusalem zat te drinken en verkocht 

hem bovendien twee veulens die eigenlijk aan deponent toekwamen en die getuige naderhand van 

zijn meester Thys voor de Raad van Zwolle heeft moeten invorderen.  

Getuige zei o.a. tegen Thys, zijn meester, dat het veulen van Rijcke Pouwell was dat erg op zijn 

veulen leek. Thys vroeg of hij zijn mond niet kon houden en omdat deponent zijn dienaar was, deed hij 

dat ook. Herman van Jierusalem is met de gekocht veulens naar Zwolle gegaan. Een tijd later is de 

vrouw van Rijck Pouwell naar Thys Sadelmaker in zijn winkel gegaan en wilde dat hij zijn bediende, 

Herman genoemd, naar de Greente en de dijk zou sturen om het veulen te zoeken en beloofde hem 

daarvoor een paar nieuwe schoenen te geven. Bediende Herman vroeg zijn baas wat hij moest 

zoeken en zijn baas zei dat hij moest gaan.  De bediende drong aan en zei dat Thys zelf het beste 
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wist waar hij moest zoeken. Deze antwoordde dat hij dat maar tegen haar moest zeggen als hij 

terugkwam.  

 

Nr. 552 FOLIO:             189                DATUM:                    23 december 1563 

 

Gheert Leuwe, gezworen gemeenteman, getuigt dat Thoenis, de man van de dochter van Franck 

Kerstgens uit Amersfoort, omstreeks Pasen Thys Sadelmaker twee veulens liet weiden in het 

Haatland. Van deze twee veulens heeft Thys, zonder dat Thoenis dit wist, er een verkocht in Diever, 

omdat hij het veulen niet in de wei wilde houden, zoals hij tegen deponent zei. 

Verder meldt getuige dat hij aanwezig is geweest toen Thys en Thoenis dit met elkaar 

overeenkwamen. Omdat Thys een magere os en een magere stier uit Diever mee had gebracht, heeft 

hij deze aan Thoenis gegeven als betaling voor zijn paard; bovendien beloofde hij hem nog geld te 

geven. Toen zijn ze uit elkaar gegaan.  

 

Nr. 553 FOLIO:            189v               DATUM:                   23 december 1563  

 

Johan Vene getuigt dat in het voorjaar omstreeks Pasen Francke Kerstgens uit Amersfoort Thys 

Sadelmaker heeft opgedragen twee veulens te weiden in het Haatland die aan zijn schoonzoon 

Thoenis toebehoorden. Thys heeft een van de veulens buiten medeweten van Thoenis in Diever op 

de markt verkocht, omdat het veulen, voor zover Thys zich herinnert, niet goed de wei in wilde. 

Getuige meldt, nadat hij Thoenis bij Peter Hake de paardenkoper hiervan op de hoogte had gesteld, 

dat hij later van Thoenis had begrepen dat er overleg tussen hen geweest was hierover en dat hij als 

betaling van zijn paard en korting op het weiden, twee ossen had ontvangen; er resteerde nu nog een 

bedrag van 6 of 6½ rijder. 

Gyse Albertsz getuigt zoals Gheert Leuwe, maar meldt dat hij niet aanwezig was bij afspraken, maar 

wel heeft horen zeggen dat Thys Sadelmaker Thoenis als betaling voor zijn paard twee ossen heeft 

gegeven.  

 

Nr. 554 FOLIO:             190               DATUM:                    7 januari 1564 

 

Symon van Cleve getuigt dat hij onlangs zat te drinken bij Marrijken van Packbergen, waar hij gezien 

heeft dat dat Andries ten Indyck met zijn vuist naar Marrijken sloeg, maar of hij haar raakte, weet hij 

niet.  

 

Nr. 555 FOLIO:             190                DATUM:                   19 februari 1564 

 

Wilhem Dirixsz getuigt dat hij laatst gezien heeft, toen hij in het Wapen van Vranckrijck zat te drinken 

en Thoenis Snoeck en Warner Claesz woorden met elkaar hadden, dat Warner een tang in zijn hand 

had die getuige hem had gegeven om zich te verdedigen; getuige heeft alleen niet gezien dat hij 

Thoenis daarmee in zijn gezicht sloeg.  

 

Nr. 556 FOLIO:             190v               DATUM:                    19 februari 1564 

 

Lubbert Martensz getuigt dat hij gezien heeft in het Wapen van Vranckrijck dat Warner Claesz een 

tang in zijn hand had, maar hij heeft niet gezien dat hij Thoenis Snoeck daarmee sloeg.  

Wilhem Henricksz getuigt dat hij op datzelfde ogenblik gezien heeft dat Warner Claesz de tang in zijn 

hand had, maar hij heeft niet gezien dat hij naar iemand stak of iemand raakte.  

 

Nr. 557 FOLIO:              190v              DATUM:                    21 februari 1564 
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Jan Gerritszen getuigt dat hij niet weet wie de tang in handen gehad heeft, noch dat iemand geslagen 

werd.  

 

Nr. 558 FOLIO:               191              DATUM:                    23 februari 1564 

 

Herman Berentszen getuigt dat hij wel drie of vier maal gezien heeft dat Symon Pelser voor de 

Venepoort naar de mensen ging die boter verkochten en hen een bod deed. Getuige heeft tegen 

Symon wel gezegd dat hij dat niet moest doen, omdat hij daar last mee kon krijgen. Symon 

antwoordde dat hij een bod deed alsof hij de boter zelf zou gebruiken, maar hij zou ze door verkopen 

aan arme mensen. Getuige heeft niet gezien dat hij de boter naar huis meenam. 

Berent van Lochem getuigt zoals hierboven.  

 

Nr. 559 FOLIO:                191             DATUM:                    28 februari 1564 

 

Andries Lambertszen getuigt dat hij afgelopen woensdag de 23e februari ’s avonds in de herberg 

kwam bij Wilhelm van Buckhoven, de Vrucht genoemd, waar hij gehoord en gezien heeft toen hij bij de 

haard zat, dat Herman Quant het dochtertje van de waardin op schoot had en zei dat het een mooi 

kind was, waarop wijlen Geert Tysz vroeg of hij haar ‘heimelijkheid” wel wilde kussen. Dat wilde 

Herman wel, voor een stuiver. Geert gaf hem die en Herman kuste haar; beiden zouden erover 

zwijgen. Herman betaalde zes stuiver Brabants voor het gelag; daarna hoorde hij dat wijlen Geert 

Tysz tegen Lange Wilhelm zei, waarom weet hij niet, dat hij de hele winter met hem gevaren had. 

Toen nam Lange Wilhelm een kan en gooide die naar Geert, maar raakte hem niet; zij sloegen elkaar 

met hun vuisten, maar zij werden uit elkaar gehaald. Korte tijd later, nam Wilhelm weer een stang om 

Geert te slaan en Geert nam een stoel om Wilhelm te slaan. Deze sloeg Geert met een kan tegen het 

hoofd zodat het bloedde, waarna getuige heeft geholpen hen uit elkaar te halen. s’ Anderendaags 

toen hij weer in de stad kwam is getuige met Herman Quant en Geert naar het huis van Stine Raebe 

gegaan om de ruzie tussen Geert en Wilhelm op te lossen, waartoe Geert wel genegen was. Toen ze 

daar een tijdje gezeten hadden, kwam Willem er wat later bij maar wilde niet mee doen; ieder betaalde 

zijn consumptie en ging naar huis.  

 

Nr. 560 FOLIO:             191v               DATUM:                  28 februari 1564 

 

Lubbert Martensz getuigt dat afgelopen zaterdag Herman Wybrantsz tegen hem tekeer was gegaan 

omdat hij indertijd met toestemming van de burgemeester de broer van Reynar Oleff toestemming had 

gegeven om zijn vis over te laden; Herman trok direct zijn opsteker, maar werd tegengehouden. 

Naderhand heeft getuige gezien dat Herman met een opsteker naar Reynar stak, die zich tenslotte 

ook verweerde met zijn wapen.  

 

Nr. 561 FOLIO:            192                 DATUM:                    1 maart 1564 

 

Jan Gerritsz getuigt dat hij erbij geweest is toen Herman Wybrantsz en de broer van Reynar Oleff 

ruzie hadden; hij heeft gezien dat Herman zijn opsteker had getrokken, maar hij stond ver weg en 

heeft niet gezien of Reynar een opsteker in zijn hand had; meer weet hij niet.  

 

Nr. 562 FOLIO:             192                DATUM:                     6 maart 1564 

 

Herman Quant getuigt dat het klopt dat wijlen Geert Tysz de woorden over het kussen van het 

schaamdeel van het kind in de Vrucht, waarvan Andries Lambertszen heeft getuigd, zo tegen hem 

gezegd heeft. Wat betreft het gooien van de kan, heeft hij gezien dat Lange Wilhelm een kan gooide 

naar Geert Tysz maar hij weet niet of het raak was en evenmin of het bloedde. Toen ze naar de stad 
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gingen, wilde wijlen Geert naar de herberg van Stine Raebe gaan om de ruzie te beslechten. Toen 

Wilhelm kwam, had Geert wel gedronken en werd er niets gedaan.  

Het is ook waar dat wijlen Geert op zijn ziekbed iemand gestuurd heeft om getuige Andries 

Lambertszen te vragen naar Vrome Jans huis te komen waar zij verschenen namens Lange Wilhelm 

en Wilhelm Jansz en Claes Loy namens Geert, om de onenigheid op te heffen, maar dat is niet gelukt.  

 

Nr. 563 FOLIO:           192v                DATUM:                     6 maart 1564 

 

Peter Isebrantszen getuigt dat hij ook aanwezig was in de Vrucht waar Geert Thysz en Lange Wilhelm 

met elkaar redetwistten, elkaar aanvlogen en elkaar sloegen totdat ze gescheiden werden. Het gooien 

met de kan heeft hij niet gezien want toen was hij al naar bed gegaan. 

 

Nr. 564 FOLIO:            192v               DATUM:                     13 maart 1564 

 

Jan Henrickszen getuigt dat hij gisterenavond na zes uur gezien heeft dat Anna met die Fijgen veel 

woorden had met Dulleke en dat Jan, de man van Anna, een stok nam onder het venster en daarmee 

Dulleken op de schouder sloeg. Dulleken weerde af en liep achter Thys Dirick heen; Jan sloeg hem 

alsnog met de stok op het hoofd dat het kraakte. Getuige heeft niet gezien dat het bloedde. 

 

Nr. 565 FOLIO:            192v               DATUM:                     13 maart 1564    

 

Thys Dirick getuigt dat hij gezien heeft dat Anna met die Fijgen ruzie had met Wilhelm Dolleken en dat 

Jan, de man van Anna, een stok van het venster pakte waarmee hij Wilhelm op de schouder sloeg. En 

omdat Wilhem achter hem schold, sloeg hij Wilhelm weer op het hoofd zodat het bloedde. Dit 

gebeurde ’s avonds na zessen.  

 

Nr. 566 FOLIO:            193                 DATUM:                      14 maart 1564 

 

Gerrith van Nox getuigt dat hij, komende uit de Broederstraat, gezien heeft dat Jan met die Fijgen met 

een stok Willem Dolleken op het hoofd sloeg zodat het bloedde; dit gebeurde op 13 maart na zes uur 

’s avonds.  

Claes Doedensz getuigt dat hij, komende uit zijn huis, gezien heeft dat Jan met die Fijgen met een 

stok Willem Dolleken op het hoofd sloeg dat het bloedde; dit vond plaats op 13 maart na zes uur ’s 

avonds.  

Nr. 567 FOLIO:            193                 DATUM:                    14 april 1564 

 

Henrick Stevensz getuigt dat hij onlangs van de vrouw van Henrick Peterzen twee koeien gekocht 

heeft die hem, getuige, beloofd waren; toen Henrick zijn huis uitging bereikte hij overeenstemming met  

de vrouw van Henrick en Henrick Peterzen ontving het geld, n.l. 24 rydergulden, de gulden van 23 

stuiver Brabants, voor twee koeien. De vrouw zei dat ze niet had gedacht de koeien te verkopen, ze 

had bovendien nog ergens koeien staan die ze per stuk niet voor 23 gulden wilde wegdoen.  

 

Nr. 568 FOLIO:            193v               DATUM:                    14 april 1564   

 

Berent Momme Jansz getuigt dat Nolle Nollensz vaak ’s avonds kwam in de kamer waar de wacht 

vergadert en getuige en de andere wachters uitschold en tegen hen tekeer ging. Bovendien heeft hij 

onlangs Gherryt van Delden met de vuist in het gezicht geslagen, waarop de wakers hem gezamenlijk 

de deur hebben gewezen; toen is hij weggegaan.  

 

Nr. 569 FOLIO:             193v              DATUM:                      15 april 1564 
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Rutger Geertzen getuigt dat hij afgelopen woensdagavond met de andere wachters vergaderd heeft in 

de Schepenkamer, waar tussen 11 en 12 uur Nolle Nollenzen, aangeschoten, binnen kwam en de 

wachters die bij het vuur zaten aansprak. Hij sprak hen berispend toe en verwees hen naar hun 

moeder, waarop zij antwoordden dat ze daar een vader voor hadden gehad. Hij dreigde Geert van 

Delden met zijn vuist in het gezicht te slaan. De gezamenlijke wachters hebben hem weggestuurd, 

anders zouden ze hem iets aandoen. Nolle is toen weggegaan.  

 

Nr. 570 FOLIO:             194                DATUM:                       4 mei 1564 

 

Albert Voet, gezworen gemeensman, getuigt dat hij afgelopen donderdag in Zutphen is geweest en 

daar bij de brug met Thoenis Snoeck wandelde; hij heeft daar een aak gezien met verse, levende 

zalmen en hij heeft aan de schipper (niet wetend wie hij was en of hij uit Kampen kwam) gevraagd of 

hij de zalmen zelf gevangen had, maar ze waren in Kampen gekocht. Getuige meldt verder dat hij in 

Zutphen ook een van de zoons van Thys Draeck heeft gezien (hij wist niet welke zoon) die ettelijke 

elften te koop had, het juiste aantal  weet getuige niet.  

 

Nr. 571 FOLIO:           194                  DATUM:                      5 mei 1564  

 

Thoenis Snoeck getuigt dat hij afgelopen donderdag met Albert Voet is gaan wandelen in Zutphen en 

daar verschillende aken met goede, verse zalmen heeft zien liggen. Albert heeft de schipper (niet 

wetend wie het was) gevraagd of de zalmen in Zutphen waren gevangen, maar het bleek dat ze uit 

Kampen kwamen. Verder meldt hij dat hij in Zutphen Lubbert, de zoon van Thys Draeck, heeft gezien 

en Johan Gheertsz, de zoon van Lutgart over de Broederbrug, die daar veel elften ten koop hadden, 

hoeveel precies, weet hij niet.  

 

Nr. 572 FOLIO:           194v                 DATUM:                     12 mei 1564 

 

Alyt Claes getuigt dat zij op Witte Donderdag gezien heeft dat twee houtzager-broeders (niet wetende 

of zij christelijk genoemd mogen worden ) ruzie met elkaar kregen; de een liep de ander met een eind 

hout achterna en sloeg hem in de hals, zodat hij moest gaan zitten. Verder meldt getuige dat een van 

hen beiden ( niet wetend wie) een mes in de hand had, maar getuige heeft niet gezien dat hij ermee 

stak. 

Arendt Jansz, ongeveer 18 jaar oud, getuigt dat hij op Witte Donderdag met Roloff van Wyringen is 

gaan wandelen bij de brug en dat hij gezien heeft dat twee houtzagers ruzie met elkaar hadden; de 

een liep de ander achterna en de langste van hen beiden sloeg de ander met een stok op het lijf zodat 

deze, huilend, moest gaan zitten. Verder heeft getuige gezien dat de kleinste van de twee een mes in 

de hand had, maar niet dat hij daar iemand mee verwondde.  

 

Nr. 573 FOLIO:            194v              DATUM:                    9 juni 1564 

 

Eerlant Otterssen getuigt dat zij donderdag veertien dagen geleden uit Deventer kwam en hoorde dat 

de koster van Ens, wijlen Johan Johansz, in haar huis gewond was geraakt, zij weet niet zeker wie het 

gedaan heeft, want er waren vier personen, n.l. de overleden Johan Johansz met zijn twee broers, 

Dubbelt en Peter en de zoon van zijn zuster, Claes Evertsz. Zij heeft wel horen zeggen dat Claes het 

gedaan zou hebben. Zij meldt verder dat zij aanwezig was met Jacob Claesz, Claes Louwsz en 

anderen bij de eerste verzoening tussen overledene en Claes Evertsz, waar de voorwaarde werd 

gesteld dat als Johan aan zijn verwondingen zou sterven, dat dan Claes het kind van overledene 70 

gulden zou betalen in drie termijnen minus de dokterskosten. Er wordt nog bevestigd dat zij met vier 

goede mannen, Jacob Claesz, Claes Louwsz, Iseren Dirck en Johan Wale, daarbij was en dat 

overledene op zijn sterfbed toegaf dat hij niet aan de verwondingen stierf en dat Claes Evertsz niet de 

oorzaak van zijn dood was, maar de borstziekte.  
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Nr. 574 FOLIO:             195                DATUM:                  13 juni 1564 

 

Johan Pelser en Joest Muysmans getuigen dat zij laatst op een avond tussen acht en negen uur 

gezien en gehoord hebben dat de vrouw van de beul tegen Rutger Kerstgensz tekeer ging, wat Rutger 

kwetste; hij werd kwaad en liep haar achterna met een opsteker en stak haar in haar bil. De vrouw van 

de beul stak haar hand onder haar kleren en liet de omstanders zien dat ze bloed aan haar hand had 

en door hem verwond was.  

Thoenis Brouwer getuigt dat hij laatst op een avond omstreeks acht uur, liggend op zijn vensterbank, 

gezien en gehoord heeft dat de vrouw van de beul tegen Rutger Kerstgensz veel scheldwoorden 

gebruikte, waardoor Rutger haar achterna ging en met een mes naar haar stak; zij heeft de 

omstanders haar bloedende hand laten zien.  

 

Nr. 575 FOLIO:              195               DATUM:                  13 juni 1564 

 

Johan Thoenysz getuigt dat hij met Pinksteren omstreeks drie of vier uur in de middag, komende uit 

het ‘pishuisje’ van het Raadhuis, gezien heeft dat de gildebroeders onderling ruzie hadden. Toen hij 

dichterbij kwam heeft Albert van Ens (die hij niet beledigd had) hem met een mes aan zijn hoofd 

verwond. Wat betreft de verwonding aan zijn hand, weet hij niet hoe die heeft plaats gehad.  

 

  Nr. 576 FOLIO:            196                DATUM:                       14 juni 1564  

 

Jacob Claesz, gezworen gemeensman, getuigt dat hij aanwezig was bij de moetsoen tussen wijlen 

Jan Jansz en Claes Evertszen, die plaats had met instemming van beide partijen. Als Jan Jansz zou 

genezen van zijn verwondingen, dan zou Claes Evertsz hem 6 c.g. en de dokterskosten betalen en als 

hij zou overlijden, dan zou hij aan de dochter van Jan Jansz in drie termijnen 70 of 75 gulden betalen 

minus de dokterskosten en de verteringen. Tenslotte meldt hij dat hij samen met anderen aan het 

sterfbed aanwezig was, waar Jan bekende dat hij niet stierf aan de verwondingen en dat het niet de 

schuld van Claes was. Hij had last van pijn op de borst en niet van de verwonding, die nogal klein was 

en op zijn rug zat.  

 

Nr. 577 FOLIO:            196v               DATUM:                          14 juni 1564  

 

Claes Louwensz getuigt dat alles waar is wat in de getuigenis van Jacob Claesz staat; hij is er bij 

geweest toen het gebeurde. 

 

Nr. 578 FOLIO:             196v              DATUM:                          14 juni 1564 

 

Dirck Geertzen getuigt dat hij gehoord heeft dat wijlen Jan Jansz, toen hij ziek in bed lag, openlijk 

toegaf dat hij geen last van de verwondingen had, maar dat hij een ziekte in zijn borst had waar hij last 

van had. Mr Jan Huff drukte op de wond en vroeg of het pijn deed, maar dat was niet zo.  

 

Nr. 579 FOLIO:             196v               DATUM:                           15 juni 1564 

 

Albert van Olderyen getuigt dat hij, staande voor zijn deur, gezien heeft dat twee vreemde gezellen 

van buiten de stad de Vloeddijk afliepen naar boven en toen ze ter hoogte van het huis van Hans 

Haecke waren, liepen ze over het stro waar hij een bed op gemaakt had. Hans Haecke zei tegen een 

van beiden dat ze dat niet moesten doen, dat er ruimte genoeg was en de jonge gezel antwoordde dat 

hij naar de ‘heren’ straat wilde gaan en dat hij zich er niet mee moest bemoeien.  
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Hans Haecke vond dat hij zich niet als een heer gedroeg en de jonge gezel begon te schelden. 

Staande voor de deur van Hans, trok hij zijn opsteker en daagde hem uit naar buiten te komen. Hans 

nam een beddenstok als knuppel en sloeg de jongen op zijn arm waarmee hij de opsteker vast hield.  

Naderhand is de jonge gezel weer bij Hans voor de deur gekomen en hem uitgedaagd naar buiten te 

komen. Getuige heeft Hans tegen gehouden zodat hij binnen bleef en niet geslagen werd.  

Janneken Albertz getuigt dat zij gezien en gehoord heeft dat twee gezellen voorbij het huis van Hans  

Haecke liepen over het stro waarop hij een bed had gemaakt. Hans zei tegen een van beiden dat ze 

dat niet moesten doen en dat er voldoende ruimte was. De gezel antwoordde dat de straat vrij was en 

dat het hem niet aanging. Hans Haecke begon te schelden en zei dat hij zich als een heer moest 

gedragen. De gezel schold terug en ging naast het huis van Hans staan en trok zijn opsteker. Getuige 

en haar man zeiden dat hij weg moest gaan. Omdat hij bleef staan, nam Hans een knuppel en sloeg 

hem op de arm en op zijn rug. Naderhand kwam hij weer terug met zijn opsteker, maar Hans werd 

binnen gehouden zodat hij de gezel niet kon slaan.  

 

Nr. 580 FOLIO:            197v                DATUM:                         15 juni 1564 

 

Heyle ter Hellen getuigt dat zij gezien heeft, omdat ze lawaai hoorde, dat twee mannen elkaar 

sloegen, dat Hans Haecke met een stok sloeg naar een onbekende gezel, eerst op zijn arm en daarna 

twee maal op zijn rug. Het gebeurde bij het huis van Hans. 

Marrijken Stevens getuigt dat zij gezien heeft dat Hans een onbekende gezel sloeg, eerst op zijn arm 

en daarna driemaal op zijn rug. 

Gijle Glaesemaekers getuigt dat zij van het bovengenoemde gevecht niets gezien heeft.  

Fyegen Decker getuigt dat zij gezien heeft dat Hans Haeke een onbekende gezel met een stok sloeg 

en zij hoorde ook dat Hans voor het slaan zei dat hij weg moest gaan en hem niet moest uitschelden.   

 

Nr. 581 FOLIO:             197v              DATUM:                     16 juni 1564 

 

Anna Goevers getuigt dat zij gisteren met joffer Alyt Mathysz van ‘boven’ kwam en kinderen bij zich 

had die zij hadden laten afbeelden; toen ze voor het huis van Hans Haeke gekomen waren waar hij 

stro had uitgespreid met daarop drie bedden, bleek dat er niet genoeg ruimte was om door te lopen. 

Twee gezellen die ze niet kende, kwamen haar tegemoet waardoor zij over het stro moest lopen 

zonder de bedden te beschadigen; getuige en haar familieleden gingen verder over een voetpad bij de 

wilgen. Hans zag vanuit zijn huis dat de gezellen over het stro liepen en noemde hen ‘motherfuckers‘ 

en wenste hen nog meer ellende. De gezellen bleven staan en de ene vroeg of hij niet over de straat 

mocht lopen. Hans ging naar buiten en sloeg de gezel met een knuppel op zijn rug, waarna de jonge 

gezel zijn opsteker trok om zich te verdedigen. Meer weet getuige niet.  

Joffer Alyt Mathys getuigt zoals Anna Goevers.  

 

Nr. 582 FOLIO:            198                 DATUM:                    16 juni 1564 

 

Henrickyen, de vrouw van Cornelis van Mechelen, Cathrina Jansz, Gerrith Arentz en Peter Jacobsz 

getuigen, na apart verhoord te zijn, dat zij alleen gezien hebben dat Hans Haeke de gezellen met een 

knuppel sloeg.  

 

Nr. 583 FOLIO:             198v                DATUM:                     16 juni 1564   

 

Jacob Jonge Jansz (v) getuigt zoals Anna Goevers, want ze was bij haar en bij joffer Alyt, toen Hans 

Haeke tegen de onbekende gezellen sprak en hen sloeg.  

 

Nr. 584 FOLIO:             198v                DATUM:                      1 juli 1564 
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Anna, de vrouw van mr Peter Thomasz, getuigt dat zij afgelopen zondagavond laat gezien en gehoord 

heeft dat de zoon van Coep Brouwer en die van Jelys Steenhouwer woorden met elkaar hadden. 

Abraham, de zoon van  Jelys liep bij haar naar binnen en pakte een steenbijl; toen zij dat zag vroeg ze 

wat hij van plan was en hield hem tegen. Terzelfdertijd verliet ene Brandt de dans en trok zijn ponjaard 

of mes, waarop de zoon van Coep Brouwer hetzelfde deed. Getuige heeft niet gezien dat Brandt hem 

verwondde, wel dat de zoon van Coep een opsteker in zijn hand had en dat zijn knecht werd 

tegengehouden; zij zag niet of hij een verboden wapen in handen had. 

Anna Roloffs getuigt dat zij zondagavond gezien heeft dat Abraham, de zoon van Jelys Steenhouwer, 

het huis van mr Peter Thomasz inliep en daar iets uithaalde, zij zag niet wat het was; zij hield de 

knecht van mr Peter tegen die zei dat hij hem moest laten gaan om hen uit elkaar te houden. Meer 

weet zij niet.  

Geertruidt Jans getuigt dat zij gezien heeft dat Abraham, de zoon van Jelys Steenhouwer, een 

steenbijl uit het huis van haar meester haalde. Zij ging toen staan voor de zoon van Coep Brouwer, 

die zijn opsteker in de hand had waarop Abraham zei dat hij ook wel een mes had. Toen verliet Brandt 

de dans en trok zijn mes en viel de zoon van Coep Brouwer aan; getuige heeft niet gezien of hij hem 

verwondde.  

 

Nr. 585 FOLIO:              199                DATUM:                   10 juli 1564 

 

Jan Henricksz getuigt dat hij afgelopen woensdag met zijn paarden naar de Hagen is gereden en dat 

hij op verzoek van mr Peter Thomasz daar in de Nieuwstraat een meiboom heeft helpen uitgraven die 

daar geplaatst was. De knecht van mr Peter, Jan genaamd, heeft hem helpen graven; omdat het 

allemaal niet lukte, hebben ten slotte Cornelis Sykensz en Albert Jansz voorgesteld d.m.v. een touw 

en de paarden te werk te gaan. Dit ging ook niet goed en getuige was van mening dat het touw 

losgemaakt moest worden. Cornelis sneed met zijn mes het touw los en toen de knecht van mr Peter 

dit zag vroeg hij waarom hij dat deed. Cornelis trok zijn mes en noemde de knecht van mr Peter een 

‘motherfucker’ en stak naar hem. De knecht ontweek hem anders zou hij hem doorstoken hebben. Er 

ontstond een vechtpartij en Albert Jansz zei dat hij het er wel naar gemaakt zou hebben.  

Henrick Egbertszen getuigt dat hij gezien en gehoord heeft nadat het touw aan de boom was 

vastgemaakt en stukgesneden werd, dat de knecht van mr Peter aan Cornelis Sykensz vroeg waarom 

hij het touw doorsneed, deze schold hem uit voor ‘motherfucker’ en viel hem aan met zijn mes en 

verwondde hem. Getuige heeft gezien dat de knecht een mes had, maar niet dat hij ermee stak naar 

Cornelis Sykensz; hij had n.l. wel gedronken en stond veraf.  

 

Nr. 586 FOLIO:            199v              DATUM:                     10 juli 1564 

 

Gerrith Henrickszen uit Ens getuigt dat hij gezien en gehoord heeft dat Cornelis Sykensz het touw, dat  

aan de boom was vastgemaakt, stuk sneed en dat de knecht van mr Peter vroeg waarom hij dat deed; 

hij hoorde dat iemand ‘motherfucker ‘ zei, maar weet niet wie dat was. Hij heeft wel gezien dat zij 

direct gingen vechten en dat er gestoken werd door beide partijen. Cornelis liep de knecht van mr 

Peter nog lang achterna.  

 

Nr. 587 FOLIO:             200                DATUM:                    20 juli 1564 

 

Albert Jansz getuigt dat hij laatst gezien heeft dat de knecht van mr Peter met Jan Henrickszen de 

geplante meiboom uit de grond haalden en daarom boven aan de boom een touw hadden gebonden 

om de boom uit de aarde te trekken. Terwijl Jan Henrickszen de paarden liet werken, nam wijlen 

Cornelis Sykensz zijn mes en sneed het touw aan stukken. Toen de knecht van mr Peter dat zag, 

vroeg hij waarom hij  dat deed en voegde er wat onfatsoenlijke woorden aan toe. Cornelis antwoordde 

even onfatsoenlijk [ je moeders kut is groter dan een vinkenoog ] en trok zijn opsteker en viel de knecht 
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van mr Peter aan alsof hij hem wilde doorboren. De knecht pakte zijn ponjaard om zich te verweren en 

haalde uit naar Cornelis. Getuige heeft niet gezien dat Cornelis door hem werd verwond.  

 

Nr. 588 FOLIO:            200v              DATUM:                    19 augustus 1564 

 

Lambert Velthuys getuigt dat hij gezien heeft dat Henrick van den Dam en Dirck Hartgertsz elkaar bij  

de baard gevat hadden en er stukken uittrokken. Getuige heeft gezien dat Henrick bloedde aan zijn 

mond, maar hij weet niet hoe dat is gekomen, waarschijnlijk van het trekken aan zijn baard. Hij heeft 

ook gezien dat Dirck Hartgertsz met zijn rapier Henrick van het lijf hield; hij zag ook dat hij naar 

Henrick stak, maar niet dat hij hem raakte. Getuige heeft gehoord bij het begin van het gevecht dat 

Henrick nogal tekeer ging tegen Dirck, hem een schelm etc. noemde, maar wie van beiden begon met 

het trekken aan de baard, weet hij niet.  

 

Nr. 589 FOLIO:            200v              DATUM:                    21 augustus 1564 

 

Berent Rotgertsz getuigt dat hij laatst gehoord en gezien heeft dat Henrick van den Dam Dirck 

Hartgertsz op straat tegen kwam ter hoogte van het huis van Barckhorst. Henrick ging tekeer tegen 

Dirck, maar omdat getuige nogal veraf stond, heeft hij het niet verstaan. Hij heeft wel gehoord dat 

Dirck tegen Henrick zei dat hij op moest houden en zijn wapen moest gaan halen. Hij heeft gezien dat 

Dirck met het rapier in de schede Henrick van het lijf hield en naar hem stak, maar getuige heeft niet 

gezien of hij hem raakte. Hij heeft eveneens gezien dat ze elkaar bij de baard grepen en er stukken 

uittrokken. Wie daarmee begonnen is, is niet duidelijk.  

 

Nr. 590 FOLIO:            201                DATUM:                    21 augustus 1564 

 

Jan Henricksz, tassenmaker en Styne, de vrouw van Jelys Evertzen, getuigen dat zij onlangs gezien 

hebben dat Dirck Hartgertszen en Henrick van den Dam elkaar bij de baard grepen en er bij elkaar 

stukken uittrokken; verder dat Dirck Henrick met zijn rapier van het lijf hield en naar hem uithaalde, 

maar Styne heeft niet gezien of het raak was. Jan heeft gezien dat hij Dam ermee op het lijf sloeg.  

 

Nr. 591 FOLIO:          201v                 DATUM:                     19 augustus 1564 

 

Wyllem Rycoltzen getuigt dat hij diverse malen gezien heeft dat Thyman Quant, Gerrith Eylander, de 

zuster van Gerrith, Jan Soell met zijn compagnon, Heyn Duys, Rijck, de vrouw van Albert Hoeff, 

Cornelis Disselken, de Ensenaars, mensen uit Urk en anderen die vis ingeladen hadden om naar de 

stad te brengen, aanriepen en soms tegemoet voeren vanuit de Hagen om vis van hen te kopen, die 

zij in Kampen op de Vismarkt weer verkochten voor een hogere prijs.  

Jan Hermensz alias Vrome Jan, getuigt dat hij wel gezien heeft dat Thyman Quant en Rijck, de vrouw 

van Albert Hoeff vóórverkoop deden van vis die zij weer verkochten op de Vismarkt. Van de anderen 

is hem niets bekend, behalve van horen zeggen. Hij weet eveneens dat Thyman Quant vóórverkoop 

doet van vogels, die hij naderhand weer naar de markt laat brengen door zijn vrouw om ze te 

verkopen.  

Albert Pannebacker getuigt dat hij wel gezien heeft dat Rijck, de vrouw van Albert Hoeff, naarstig  

degenen die vis naar de Hagen brachten, opwachtte en met hen sprak, wat getuige niet kon verstaan; 

hij volgde haar tot aan haar huis maar niemand kon daar iets van krijgen. Dit vond plaats aan het 

begin van de zomer.   

 

Nr. 592 FOLIO:              202               DATUM:                 19 augustus 1564 

 

Johan Wiltschut getuigt dat hij vrijdag acht dagen geleden, 11 augustus, stond te werken ongeveer bij 

het huis van Janneken Durber en dat hij uit de verte gezien heeft dat een onbekende gezel, dienaar 
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van het drost IJsselmuiden (zoals men hem heeft gezegd) af en aan liep bij het huis van Gerryt Pels 

waar hij niet in kon. Hij trok o.a. zijn rapier en tenslotte kwam Gerryt zijn huis uit en heeft de 

onbekende gezel zijn hand geboden. Na ettelijke woorden die getuige niet kon verstaan, heeft Gerryt 

met zijn vuist naar de gezel uitgehaald, getuige heeft niet gezien of het raak was, maar de hoed van 

de gezel is gevallen. De gezel had ook zijn ponjaard getrokken, want hij had zijn rapier al eerder 

afgedaan. Toen is Marie Pels met een beddenstok tussenbeide gekomen.  

Gerryth van Kalkar getuigt zoals Johan Wiltschut maar hij heeft ook gezien dat Gerryth Pels de 

vreemde gezel met zijn vuist op het hoofd sloeg zodat de hoed van zijn hoofd viel. 

Leonardt Cuyper, stadskuiper, getuigt dat hij vanuit zijn raam boven gezien heeft dat Gerryth Pels bij 

een vreemde gezel de hoed van het hoofd sloeg. Meer weet getuige niet van dit gevecht, want hij trok 

onmiddellijk zijn hoofd terug.  

 

Nr. 593 FOLIO:           202v                DATUM:                 21 augustus 1564 

 

Henrick van Dieffholt getuigt dat hij, toen hij bij de Vispoort liep, gezien heeft dat een onbekende gezel 

een of tweemaal met een getrokken rapier voor het huis van Gerryth Pels liep, het leek of hij hem 

uitdaagde. Ettelijke omstanders hebben het rapier uit zijn hand gehaald en terzijde gelegd. Daarna 

ging de gezel weer zonder wapen naar het huis, Gerryth kwam naar buiten en sloeg hem in de hand. 

Na veel gepraat, kregen zij onenigheid en heeft Gerryth de gezel de hoed van het hoofd geslagen.  

 

Nr. 594 FOLIO:           202v                DATUM:                19 augustus 1564 

 

Joest Backer getuigt dat hij tijdens het wandelen op de brug vanuit de verte heeft gezien dat Peter  

Brandekirch, aakschipper uit Zutphen, een getrokken opsteker in zijn hand had, onder zijn kleding en 

op Gerryth Pels af liep, die bij Engbert Backer voor de Vispoort op het bankje zat met een werktuig 

tussen zijn benen waar hij op leunde. Hij is door ettelijke vrouwen tegengehouden en getuige heeft 

hem geen woord of tegenwoord horen gebruiken, ook Gerrith bleef stil op de bank zitten. 

Seger Jansz, stadsloper, getuigt dat hij, liggend op de brug bij Gysbert van Appelen en Willem 

Kruidenkremer, gezien heeft dat Tryne Wonders een viskoper bij de hals gepakt had die naar Gerrith 

Pels wilde gaan. Toen Gerrith dit merkte is hij naar een van de wagens gegaan en heeft een stuk 

gereedschap gepakt en is daarmee op de visbank gaan zitten. Getuige heeft niet gezien dat de 

aakschipper of de viskoper enig wapen bij zich had of dat er tussen hen beiden slagen vielen. Hij 

meldt verder dat terzelfdertijd een onbekende gezel zijn rapier had getrokken voor de deur van Gerrith 

Pels, maar op wie hij het gemunt had, is niet duidelijk. 

Egbert Backer getuigt dat hij, komend uit de Vispoort , heeft gezien dat Tryne Wonders een 

aakschipper bij de hals had gepakt, die met een getrokken opsteker naar Gerrith Pels (zittend op de 

visbank ) wilde gaan. Getuige is bij Gerrith gaan zitten maar hij heeft niet gehoord dat er iets tussen 

hen gezegd werd.  

 

Nr. 595 FOLIO:             203               DATUM:                   21 augustus 1564 

 

Reynart van Hardenberch getuigt dat hij, staande bij de visbanken terwijl hij zijn geld telde, van de 

omstanders hoorde dat een persoon iemand voor het hoofd had geslagen. Toen zag hij dat een 

aakschipper uit Zutphen op zijn rug op de grond lag en dat Gerryth Pels voor hem stond. Dat is alles 

wat getuige van het gevecht weet, hij heeft evenmin gezien dat er geslagen werd.  

 

Nr. 596 FOLIO:            203v               DATUM:                   21 augustus 1564 

 

Alyt Cornelys getuigt dat zij, staande bij haar harington, gehoord heeft dat er rumoer ontstond onder 

de mensen. Toen zij ging kijken, heeft zij gezien dat een onbekende viskoper op de rug lag; zij heeft 

niet gezien of hij op de grond was gegooid. Zij meldt verder hetzelfde als Zeger Jansz.  
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Nr. 597 FOLIO:            203v               DATUM:                   23 augustus 1564 

 

Joffer Armgaert Goltz, de vrouw van doctor Johan Goltz, bijna aan het einde van haar zwangerschap, 

zal na de bevalling bevestigen dat zij gezien heeft dat Dirck Hartgentzen met het rapier in de schede 

Henrick van den Dam op het lijf sloeg en dat zij elkaar beiden aan de baard vast hadden.  

 

Nr. 598 FOLIO:            203v               DATUM:                   23 augustus  1564   

 

Herman Willemsz, molenaar, getuigt dat onlangs een duif op zijn molen is gevlogen die een band met 

een stokje aan zijn poot had. Getuige heeft de duif gevangen en verkocht aan een andere jongen. Hij 

wist niet van wie die mocht zijn; getuige weet verder niets over gevangen duiven.  

 

Nr. 599 FOLIO:           204                  DATUM:                   25 augustus 1564 

 

Herman Berentsz getuigt dat hij zaterdag, zittend in het huisje voor de Venepoort op zijn werk, gezien 

heeft dat de jongste zoon van Gheerdt Droesz, Claes genaamd, de poort uitging met staven die men 

voor vogelnetten gebruikt. Kort daarna kwamen achter hem aan Gheerdt, de oudste zoon van Egbert 

Backer uit de Gheerdtstraat van der Aa en Henrijck Hodemaker, de oudste zoon van Gheerdt Droesz, 

die iets onder hun mantel hadden, getuige weet niet wat het kon zijn, maar hij vermoedde dat het 

netten waren om duiven te vangen. Hij heeft hen aangeroepen en hen gemaand uit te kijken met wat 

ze deden. Zij antwoordden dat ze ettelijke ‘comyende roggenen’ naar het Vene wilden brengen, maar 

getuige zag hen die niet dragen, omdat het onder hun mantel zat. Zij gingen verder en ’s 

anderendaags omstreeks 4 of 5 uur in de avond kwamen zij weer terug. 

  

Nr. 600 FOLIO:           204                 DATUM:                     25 augustus 1564 

 

   Berendt van Lochum getuigt en bevestigt wat Herman Berentsz gezegd heeft.  

  Nr. 601 FOLIO:           204v               DATUM:                     28 augustus 1564 

 

Thyman Quant getuigt dat Vrome Jan en getuige afgelopen jaar karpers gekocht hebben van 

Enseners, die zij hier weer op de vismarkt verkochten voor eigen profijt. Getuige heeft ook gezien in 

dat jaar dat Gerrith Eylander en ene Thyman, die bij Jan Soell woont, vis kochten van Enseners, 

Urkers en anderen waar ze maar konden en ze weer lieten verkopen op de vismarkt.  

Stine, de vrouw van Thymen, die tegen haar 40e week aanloopt, getuigt dat zij na de bevalling zal 

bevestigen dat Gerrith Eylander, Nelleken inde Hagen, Cornelis Dissilken, Gerrith Eylanders zuster en 

Jan Soell alle vis kopen die ze maar kunnen vinden, om ze weer te verkopen op de vismarkt. 

 

Nr. 602 FOLIO:            204v               DATUM:                     28 augustus 1564 

 

Henrijck Dircksz alias Vette getuigt dat hij gisterenavond om zes uur met zijn moeder thuis was en 

hoorde dat de vrouw van Reynar Goijer op straat stond te krijsen. Hij deed de deur open (wat zijn 

moeder eigenlijk niet wilde) en zag dat zij door haar man verjaagd werd, daarom liet hij haar bij hen 

binnen komen. Reynar Goijer kwam er direct achteraan en getuige en zijn moeder zeiden hem dat hij 

zijn vrouw niet moest slaan, dat zij recht had op huisvrede. Desalniettemin trok Reynar zijn opsteker 

en wilde de moeder van getuige steken, trok de doek van haar hoofd en gooide haar op de grond. 

Daarna pakte hij zijn eigen vrouw bij het hoofd, sloeg haar en nam haar mee naar huis.   

Griete Dircks getuigt dat alles wat haar zoon gezegd heeft, de waarheid is; zij weet echten niet wat 

Reynar zijn vrouw heeft aangedaan, nadat hij haar met zijn opsteker bedreigde, de doek van haar 
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hoofd trok en haar op de grond gooide, want zij was zo bang dat ze niet weet wat er daarna gebeurd 

is.  

 

Nr. 603 FOLIO:              205               DATUM:                    1 september 1564   

 

Thyman Quant getuigt n.a.v. zijn getuigenis in maart over ene Thyman, wonend bij Jan Soell, dat die 

persoon de man is van Nelleken inde Hagen; hij heeft diverse keren gezien dat Thyman erbij stond op 

het erf van Alyt Willems in de Hagen, achter aan het water, waar zijn vrouw Nelleken vóórkoop deed 

van vis die Nelleken daarna op de vismarkt verkocht.  

 

Nr. 604 FOLIO:             205v              DATUM:                     6 september 1564  

 

Metthe Luitgens getuigt dat zij op 5 september gezien heeft bij haar huis dat Maurys Jansz en Jacob 

Gerritsz elkaar met hun vuisten sloegen; zij heeft ook gezien dat Jacob bloedde, maar hoe dat 

gekomen is, weet zijn niet.  

Claes Albertsz getuigt dat hij gisteren gezien en gehoord heeft dat Cornelis Dubboltzen met Jacob 

Gerritzen sprak; Jacob pakte terstond een kan van de tafel en gooide die naar Cornelis, maar getuige 

heeft niet gezien of hij hem raakte. Direct daarna sloeg hij Cornelis in zijn gezicht. Maurys Jansz zag 

dit en vroeg waarom hij iemand sloeg die hem niets had misdaan, waarop Jacob Gerritsz Maurys bij 

zijn baard greep en er veel haar uit trok. Maurys greep hem ook bij zijn hoofd, zij sloegen elkaar met 

hun vuisten. Toen Jacob weer was opgestaan en zij uit elkaar gingen, bleek Jacob te bloeden aan zijn  

hoofd, hoe dat gekomen is, weet getuige niet.  

 

Nr. 605 FOLIO:            206                 DATUM:                    6 september 1564  

 

Cornelis Dubboltzen getuigt dat hij op 5 september bij Luitgen Schroer heeft gezeten met Jacob 

Gerritzen, Maurys Jansz en Claes Albertsz en enkele kannen bier heeft gedronken. Getuige heeft 

woorden gekregen met Jacob over een schip en dat nam Jacob gelijk hoog op, pakte een kan van de 

tafel en gooide die naar Cornelis maar raakte hem niet. Toen sloeg Jacob hem in het gezicht, waarop 

Maurys vroeg waarom hij iemand sloeg. Daarop greep Jacob Maurys bij zijn baard en trok er plukken 

haar uit. Maurys greep hem bij het hoofd en zij sloegen elkaar met hun vuisten. Toen ze elkaar met 

rust hadden gelaten, bleek dat Jacob bloedde aan zijn hoofd, maar getuige weet niet hoe dat 

gekomen is. Hij heeft wel gezien dat Maurys Jansz Jacobs mes uit de schede rukte. Dit gebeurde 

nadat Jacob de kan naar hem, getuige, gooide. Maurys brak het mes in stukken en gooide het onder 

de tafel.  

 

Nr. 606 FOLIO:             206v              DATUM:                   9 september 1564 

 

Jan Geertzen getuigt dat hij gisteren gezien heeft dat Rotger Kerstgensz met een puntige stok Geert 

Menensz op het lijf sloeg en daarna heeft hij gezien dat zij beiden hun opstekers trokken en naar 

elkaar staken.  

Goessen Clinckenberch getuigt zoals Jan Geertzen, maar hij heeft niet gezien dat Rotger Kerstgensz 

met een puntige stok Geert Menensz op het lijf sloeg.  

 

Nr. 607 FOLIO:             206v               DATUM:                  11 september 1564 

 

Reynar van Hardenberch getuigt dat hij gehoord heeft dat Femmekens Jan verplicht was een witte 

stok te dragen omdat hij met wijlen Willem Rotgersz, die aan de pest was gestorven, omging. Getuige 

heeft gisteren Femmekens Jan ontmoet in de Eenhoorn en hem gevraagd een witte stok te dragen, 

waarop deze antwoordde dat hij in veertien dagen niet bij Willem was geweest. Getuige zei dat hij het 

toch moest doen en Femmekens Jan zei ‘fuck’ je moeder.  



RAK inv.nr. 14 

 

120 

 

Henrijck Jansz, gortenmaker, getuigt zoals Reynar van Hardenberch, maar voegt eraan toe dat 

Femmekens Jan zei, als vermanning, dat ze allemaal hun moeder konden neuken.  

 

Nr. 608 FOLIO:             207                 DATUM:                   13 september 1564   

 

Arent van Tuyll getuigt dat hij drie weken geleden, als hij het goed onthouden heeft, in de Venestraat 

bij Geertgen Wollese met Jan Petersz, molenaar in de Hagen, heeft zitten drinken; zij kregen woorden 

met anderen over een as die Jan Petersz getuige had opgedragen te maken.  

Hij stelde daarbij een eis die Jan Peterszen te hoog vond; intussen kwam Kaerle Muller bij hem binnen 

en Arent vroeg aan Kaerle, die laatst een as had laten maken, wat hij ervan vond. Jan Petersz wilde 

Kaerles woorden niet horen en gooide een mengele kan naar hem; ook zei hij dat Kaerle een dief was 

en dat hij met hem als knecht gewerkt had. Kaerle zei alleen maar dat Jan dronken was. Dit gebeurde 

’s middags omstreeks drie uur, voor zover hij zich herinnert.  

 

Nr. 609 FOLIO:             207v                DATUM:                   15 september 1564 

 

Grethe Sijbrantzen, bijna op het einde van haar 40 weken, getuigt dat zij na de bevalling zal 

bevestigen dat zij gehoord heeft dat mr Jacob Barbyrer en Janneken Durbairs veel onenigheid met 

elkaar hadden, omdat Janneken gaarne een gat in de muur dicht gemaakt wilde hebben, wat mr 

Jacob niet wilde toestaan, omdat zij het gat had gemaakt. Hij ging naar Jannekens huis en wilde de 

kwestie oplossen; Vrouwken die bij Janneken woonde, had woorden met mr Jacob omdat hij haar 

tante de schuld gaf en als zij een man was geweest, dan zou ze dat van hem niet accepteren. Mr 

Jacob noemde haar “vuil pelsje” o.i.d. en pakte haar bij de schouders en wilde haar de trap afduwen. 

Anna Backer die de trap opkwam, belette dit en duwde Vrouwken weer naar boven. Janneken Durbair 

kam aangelopen om Vrouwken, haar nicht, bij te staan. Toen sloeg mr Jacob Janneken met zijn vuist 

zodat ze achterwaarts struikelde en op de kaarsen viel.  

Anna Backer getuigt dat zij gezien heeft dat mr Jacob Barbyrer Vrouwken, de nicht van Janneken, 

vast gepakt had om haar van de trap te duwen; omdat zij de trap opkwam, duwde Vrouwe haar weer 

naar boven. Zij heeft ook gezien dat mr Jacob met zijn vuist Janneken Durbair sloeg zodat ze viel.  

 

Nr. 610 FOLIO:             208v              DATUM:                    15 september 1564 

 

Vrouwken Jacobs getuigt dat mr Jacob Barbyrer haar vast gepakt had om haar van de trap te duwen 

en dat Anna Backer dat belette. Mr Jacob sloeg toen met zijn vuist haar tante Janneken op het lijf 

zodat ze op de kaarsen viel. 

 

Nr. 611 FOLIO:           208v               DATUM:                      15 september 1564 

 

Claes Egbertzen getuigt dat hij gezien heeft dat mr Jacob Barbyrer Vrouwken bij de arm gepakt had 

om haar van de trap te gooien. Maar Anna Backer, die de trap opkwam, belette dit. Getuige heeft ook 

gezien dat mr Jacob, in een wrevelige bui, met zijn vuist Janneken op het lijf sloeg zodat ze op de 

kaarsen viel.  

 

Nr. 612 FOLIO:           208v                DATUM:                     15 september 1564 

 

Aelt Jacobs getuigt dat hij met Egbert Petersz van de Zwartendijk, Arenth van Tuyll, Caerle Mulner en 

met de molenaar die in de Hagen woont, wiens naam hij niet kent, volgens hem drie weken geleden, 

in de Venestraat bij Geertgen Wolffs heeft zitten drinken; hij heeft daar gezien dat de molenaar die in 

de Hagen woont een mengele kan naar Caerle Mulner gooide, maar hem niet raakte. Zij gebruikten 

ook veel onnette woorden tegen elkaar die getuige niet heeft onthouden omdat hij gedronken had.  
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Nr. 613 FOLIO:           209                  DATUM:                      18 september 1564  

 

Egbert Petersz getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Jan Peterzen, molenaar in de Hagen, met een 

mengele kan naar Caerle gooide, maar hij heeft niet gezien of hij hem raakte.  

Geertgen Wolffs getuigt zoals Egbert Petersz. 

 

Nr. 614 FOLIO:           209v                 DATUM:                       16 december 1564 

 

Gerrith Roloffszen, waard in de Helseneur, getuigt dat zondag 10 december bij hem zaten te drinken 

Albert Cuiper, Peter Wever en ene Laurens en later diens vrouw, die van boven kwam en hem zei dat 

ze ruzie had gehad in de keuken; hij ging nu bij de haard zitten en zei dat hij geen ruzie wilde in zijn 

huis. Hij ging staan voor Albert Cuiper en Peter. Laurens liep achter getuige om en stak met zijn mes 

naar Albert en Peter. Getuige heeft niet gezien dat Laurens een van beiden verwondde en evenmin 

gezien dat hij gewond werd, of dat er geruzied werd. 

Anna Gerritsz getuigt dat genoemde Laurens, Albert Cuper en Peter die zondag bij haar zaten te 

drinken en toen zij afgerekend had was Laurens het er niet mee eens. Hij ging in een andere stoel 

zitten tegenover de deur en toen Albert Cuper dat zag zei hij tegen Laurens dat hij geen problemen 

moest veroorzaken. Deze antwoordde dat hij op hen paste alsof ze jonger dan 7 of 9 jaar waren. Zij 

ging de keuken uit en zag dat haar man vóór Albert en Peter stond die rustig op hun stoel zaten. 

Laurens liep kwaad achter hem om en stak naar Albert en Peter, maar zij heeft niet gezien dat hij hen 

raakte en ook niet dat haar man gewond raakte. Zij zag wel toen de gewonde binnen gebracht werd, 

dat hij in elke hand een opsteker had, waarvan de ene gebroken was en de andere het mes van Peter 

was.  

Dyrck Jansz getuigt dat hij nogal dronken was toen dit gebeurde en daarom van de zaak niets afweet; 

hij heeft alleen gezien dat wijlen Laurens achter de waard omliep naar Albert en Peter, die rustig 

zaten; meer weet hij niet.  

Anna, de vrouw van Lambert Stuyrman, getuigt dat ze tegen wijlen Laurens zei dat hij hier niet moest 

komen omdat er alleen maar goede mensen zaten. De waardin rekende af en hij zou naar huis gaan; 

zij heeft hem ook horen zeggen dat hij wel twee mannen had gezien. Zij zag ook dat wijlen Laurens 

achter de waard omliep en naar Albert en Peter stak, die rustig op hun stoel zaten; meer weet zij niet.  

 

Nr. 615 FOLIO:            210v               DATUM:                     9 januari 1565 

 

Mr Peter Thomasz, gezworen barbyrer, getuigt dat hij eergisterenavond, 7 januari tussen 9 en 10 uur 

van de avond, Jan Marxszen, die heel dronken was, naar huis bracht; komende bij het huis van wijlen 

Henrick Maeler, moest Jan Marxszen plassen en intussen liep getuige door. Toen kregen Hugho van 

Campen en Jan woorden met elkaar, zodat getuige weer naar Jan Marxszen ging opdat er niets 

ernstig zou gebeuren. Hij zag dat Hugho zijn mantel om zijn arm had gebonden en zijn opsteker in de 

hand had. Jan zei dat hij weg moest gaan, maar daar werd Hugho kwaad om. Hij pakte zijn mes en 

om zich te verweren deed Jan hetzelfde; getuige en Kerstgen Wachter kwamen tussenbeide; Jan viel 

op de grond en Hugho verwondde getuige aan zijn hals.   

 

Nr. 616 FOLIO:            211                 DATUM:                    11 januari 1565 

 

Kerstgen Wachter, gezworen wachter, getuigt zoals mr Peter Barbyrer.  

 

Nr. 617 FOLIO:            211                 DATUM:                     30 januari 1565 

 

Johan Pater getuigt dat hij gisterenavond tussen 9 en 10 uur ongeveer met Gheert Jansz, brouwer, uit 

het Wapen van Vranckrijck kwam ( waar zij hadden zitten drinken ) en in de richting van de St. 

Nicolaaskerk liepen. Toen ze ongeveer bij het huis van Egbert Loosen waren, kwam hij Henrijck van 
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den Bussche tegen die een onbekende gezel bij zich had, die in de Eenhoorn logeerde zo als getuige 

begrepen heeft. Hij meldt verder dat Gheert Jansz wel dronken was en toen deze zag dat Henrijck van 

den Bussche hem tegemoet kwam, is hij getuige enige stappen uit de weg gegaan en heeft 

genoemde Henrick zonder enige aanleiding aangevallen; er ontstond een handgemeen. Zij hebben 

elkaar op de grond gegooid; Gheert is kort daarna doorgelopen. Toen getuige naderbij kwam heeft hij 

Henrick helpen opstaan en toen hij dat deed heeft de onbekende gezel getuige in de arm gestoken, 

omdat hij dacht dat getuige degene was die hem had aangevallen. De gezel en Henrijck van den 

Bussche hebben hem achtergelaten en liepen achter Gheert aan en scholden hem uit. Meer weet 

getuige niet want hij liep door.   

Gheert Jansz getuigt dat hij gisterenavond tussen 9 en 10 uur met Johan Pater uit het Wapen van  

Vranckrijck komend, waar zij gedronken hadden, op straat liep om naar huis te gaan. Ter hoogte van 

het huis van Claes Igermans kwamen zij Henrijck van den Bussche en een onbekende gezel tegen  

met wie getuige woorden kreeg, waarom weet hij niet meer want hij had gedronken. Getuige meldt 

verder naar waarheid dat zij uit elkaar zijn getrokken en dat Henrijck en de gezel hem met getrokken 

messen zijn gevolgd tot het huis van Thoenys Glauwe, waar getuige naar binnen vluchtte om zich in 

veiligheid te stellen. Hij zegt ook dat hij intussen wel gezien heeft dat zij Johan Pater ook aanvielen en 

met hun messen naar hem staken, maar hij weet niet of het raak was.  

 

Nr. 618 FOLIO:             211v              DATUM:                      14 februari 1565 

 

Henrijck van den Bussche getuigt dat hij laatst ’s avonds omstreeks 9 uur met ene Claes Diderich uit 

het huis van Geert Evertsz kwam (waar zij met anderen hadden zitten drinken) en dat hij, op straat 

lopend ter hoogte van het huis van Lucas Schroer, twee gezellen tegen kwam die hij niet kende. Een 

van hen liep, zonder iets te zeggen, hem tegen het lijf zodat hij met zijn metgezel op de grond viel; 

voordat hij weer was opgestaan, waren zij al doorgelopen. Getuige is zich er niet van bewust dat 

iemand toen gewond is geraakt. 

  

Nr. 619 FOLIO:             212                 DATUM:                      31 maart 1565   

 

Henrijck Hermansz getuigt en geeft toelichting op de verklaring die hij op 16 november 1564 heeft 

afgelegd op verzoek van Egbert Voss vanwege Bruyninck Petersz en die op 8 februari 1565. Hij meldt 

dat hij en Johan Thoenysz door de burgemeester naar Hamburg zijn gebracht waar het ongeluk van 

wijlen Claes Bruynsz heeft plaats gehad; zij hebben daar tegen de burgemeester verklaard wat zij 

getuigd hebben tegen Egbert Voss en waar zij geheel achter staan. Verder meldt getuige dat nog een 

jongeman (wiens naam hij niet kent) erbij aanwezig is geweest toen het ongeluk gebeurde; die jongen 

had ook met hen zitten drinken en verklaarde bovendien dat hij de wond die Claes had, naderhand 

ook gezien heeft. Het was een wond boven in het dijbeen, ongeveer bij de schaamstreek, zoals de 

broek en het hemdrok wel bewijzen; de steek zat ongeveer een handbreed onder de band van zijn 

broek en door het hemdrok heen (dat meestal lang is en in de broek wordt gedaan). Nadat wijlen 

Claes verwond was, zonder iets te zeggen in elkaar zakte, (volgens getuigen), en bleef liggen is 

Bruyninck aan dek gekomen en getuige met Jan Thoenysz zijn hem gevolgd en hebben hem gezegd 

weg te gaan omdat de man dood was. Hij antwoordde dat hij hem niet had gestoken en Jan zei hem 

dat hij zijn mond moest houden, dat zij de schipper weg zouden brengen. Zij hebben hem toen 

gebracht via de Broeckbrug tot aan het kerkhof van Goyken Michiels, waar zij hem achterlieten. 

Bruyninck is toen door de modder (omdat het laagwater was) uit de stad weggegaan naar het 

rechtsgebied van de heren van Pennenberch. Getuige en Jan Thoenysz zijn daarna naar Henrijck 

Rommeltszen en Dirck Jan gegaan, die samen naar de rechter of burgemeester zijn gegaan en naar 

de wachter aan wie zij het ongeluk hadden medegedeeld. De rechter is diezelfde nacht per schip 

gekomen om de verwonding te bekijken en is zonder iets te zeggen (dat weet getuige) weer weg 

gegaan. De volgende ochtend hebben de knecht van Henrijck Rommeltszen en getuige de overledene 

ontkleed en hebben anderen hem naar het huis van Henrijck gebracht, waar hij bleef staan (voor 
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zover getuige zich herinnert) tot vrijdag, toen hij vanuit het huis naar het kerkhof werd gebracht. 

Daarvoor was hij bij de deur gezet zodat de rechter en nog twee anderen mannen naast hem konden 

gaan zitten; zij hielden een klacht over de onnodige dood, de juiste woorden weet getuige niet meer, 

hij kon ze ook moeilijk verstaan want ze spraken niet zo hard. Getuige heeft niet gehoord dat 

Bruyninck aangeklaagd werd of dat die uit Hamburg het als doodslag beschouwden.  

Hij meldt verder dat ’s nachts toen het ongeluk gebeurde een stadsdienaar op het schip is gekomen 

om alle goederen die in het schip waren, te noteren. De rechter wilde de kleren van Bruyninck niet 

meegeven, zolang hij van getuige en Jan Thoenysz de juiste gang van zaken bij het ongeluk niet goed 

had gehoord. Toen dat gebeurd was, liet hij alles nazenden.  

Ongeveer drie weken later heeft de man die de boom bewaakt, getuige en Johan Thoenysz laten 

weten dat zij het schip binnen de [slag]boom moesten laten liggen en hen niet zou laten passeren. 

Daarom zijn ze een paar maal naar de rechter gegaan om te horen wanneer ze het schip weer mee 

konden nemen, waarvoor de rechter 100 gulden eiste. Zij boden 30 gulden en toen ze Bruyninck 

hiervan op de hoogte hadden gesteld, was deze het er niet mee eens. Zijn schip bleef dus daar.  

 

Nr. 620 FOLIO:            213v                DATUM:                    31 maart 1565  

 

Gerrith Roloffszen getuigt dat onlangs heer Jacob van Wylsum en Lambert Stuyrman boven in de 

kamer woorden met elkaar hadden; daarom ging hij naar boven en zag dat Lambert een mes in de 

hand had; hij zei hem dat hij daarmee niet moest steken. Getuige heeft niet gezien dat hij naar iemand 

stak. 

Anna Geritsz getuigt dat zij hoogzwanger is en na de bevalling zal bevestigen dat zij ook gezien heeft 

dat Lambert een mes in zijn hand had.  

 

Nr. 621 FOLIO:            213v               DATUM:                      5 april 1565 

 

Johan Thoenysz meldt dat hij volhardt in zijn getuigenis van 16 november 1564 gedaan t.b.v. Egbert 

Voss en die gedaan op 8 februari 1565. Hij getuigt dat hij Henrijck Hermansz en een jonggezel (die 

het zout bewaarde en die hij voor de rest niet kent) aanwezig waren toen het ongeluk van wijlen Claes 

Bruynsz plaats vond, zoals zijn eerdere getuigenissen vermeldden. Hij meldt verder dat hij de 

verwonding die Claes had gekregen naderhand ook zelf gezien heeft. De wond zat in zijn dijbeen en 

niet in de buik. De steek was door de broek heen gegaan, ongeveer 6 vingers vanaf de broekband. Dit 

heeft hij zelf gemeten. De hemdrok was ook geraakt aan die kant. Wijlen Claes heeft nadat hij geraakt 

was, enige woorden tegen getuige willen spreken, maar was daartoe niet meer in staat; hij zakte ineen 

en getuige kon de woorden niet verstaan. Toen getuige tegen Bruyninck zei dat hij weg moest gaan 

omdat de man was overleden, antwoordde deze dat hij dat niet deed, omdat hij niet gestoken had. 

Tenslotte heeft Bruyninck het schip verlaten en getuige samen met Henrijck Hermansz hebben de 

overledene over de Broeckbrug naar het Goyken Michiels kerkhof gebracht, waar zij hem achterlieten. 

Bruyninck is door de modder verder gegaan in de richting van de Heren van Pennenburch. Getuige en 

de vrouw van Henrick Rommeltsz (die hij daarom had aangesproken) zijn toen naar de barbyrer 

gegaan en deze naar het schip gebracht. Hij raadde hen aan dit ongeluk te melden bij de rechter, wat 

ze ook gedaan hebben in aanwezigheid van Henrijck Rommeltsz en Derck Jan. Zij hebben hun 

verhaal verteld zonder er een eed op te doen.  

De volgende morgen is wijlen Claes naar het huis van Henrick Rommeltsz gebracht, waar hij bleef 

staan tot vrijdagmiddag. Voordat de dode uit huis werd gedragen, is hij bij de deur geplaatst waar de 

Rechter en twee voorsprekers naast de kist gingen zitten; zij hebben ettelijke woorden gesproken, die 

getuige niet heeft kunnen verstaan, omdat hij binnenshuis zat. Hij weet niet of de stad Hamburg dit als 

ongeluk of doodslag beschouwt.  

De slagboomsluiter had hen bevolen binnen de slagboom te blijven, daarom gingen ze naar de 

Rechter om het schip weer te kunnen gebruiken, maar deze eiste 100 daalders. Zij boden hem 20 
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daalders, maar of de anderen meer geboden hebben, weet hij niet. Toen zij dit bod mededeelden aan 

Bruijninck, wilde hij daar niets van weten. Zijn schip is dus daar gebleven; meer weet getuige niet.  

 

Nr.622 FOLIO:            214v               DATUM:                       2 mei 1565 

 

Metthe Arentsz getuigt dat Nele Rotgers vóór Pasen op de vismarkt, ongeveer bij de Vispoort, Nelle 

de dochter van Johanna Cloeting, tegen kwam. Nele wilde zich verantwoorden omdat ze had gezegd 

dat Nelle een leugenares was. Nadat zij woorden met elkaar gehad hadden, voelde Nele met haar 

hand aan Nelles jas en duwde haar van zich af. Toen nam Nelle, de dochter van Johanna Cloeting, 

haar markt emmer en sloeg Nele daarmee op het hoofd. Nele deed het zelfde en raakte Nelle aan het 

hoofd. Zij sloegen elkaar met de emmers totdat ze uit elkaar werden gehaald.  

 

Nr. 623 FOLIO:            215                 DATUM:                       2 mei 1565  

 

Nele Dyrcks, hoogzwanger, meldt dat zij na de bevalling zal bevestigen dat Nele Rotgers Nelle, de  

dochter van Johanna Cloeting, tegen kwam en dat Nele verantwoording wilde omdat Nelle haar had 

voorgelogen. Zij kregen woorden en Nele Rotgers pakte haar bij de jas en duwde haar weg. Toen 

nam Nelle haar markt emmer en sloeg Nele daarmee op het hoofd. Nele verweerde zich en sloeg 

Nelle ook met haar emmer. Zij sloegen elkaar waar zij maar raken konden.  

Engele Meyer getuigt zoals Nele Dyrcks. 

 

Nr. 624 FOLIO:            215                 DATUM:                       2 mei 1565 

 

Berent Momme getuigt dat hij, afgelopen zondagnacht, 29 april, omstreeks 12 uur, met Evert 

Straetemaeker en Rotger Caerman in de Schepenkamer zat om hun wacht waar te nemen; zij 

dronken samen drie kannen tien-plakken bier, waarvan getuige er één betaalde en Evert de andere 

twee. Evert zei dat Rotger er nu ook een moest betalen, wat deze niet van plan was te doen. Evert 

ging flink tekeer tegen Rotger en zei b.v dat hij een paard e.d. zou hebben gestolen en met oneer uit 

zijn vorige woonplaats was vertrokken. Het liep uit op een handgemeen, zij grepen elkaar bij de haren, 

sloegen elkaar met de vuisten en krabden elkaar in het gezicht tot het bloedde. Getuige had de 

handen vol om hen uit elkaar te houden, terwijl hij Evert vasthield trok deze zijn mes en stak er twee  

maal mee naar Rotger, zonder hem echter te raken. Omdat de wacht voorbij was, liet hij Kerstgen 

Wachter halen terwijl hij Evert bleef vasthouden. Rotger stond bij de deur van de Schepenkamer en 

toen Kerstgen en Henrick Hoirneblaser kwamen, hield Evert niet op. Bij het zien van Rotger ging hij 

behoorlijk tekeer en stak naar hem met zijn opsteker, maar omdat hij door getuige en Kerstgen vast 

gehouden werd, kon hij niets uithalen en Rotger niet raken. 

Henrick Hoirneblaser getuigt dat hij op 29 april ’s nachts om 12 uur nadat hij een ronde had gedaan, 

de boodschap kreeg van degene die de knuppel had gedragen, om zich te melden bij Kerstgen 

Wachter, die hem zei dat hij naar de Schepenkamer moest gaan, omdat Evert Straetemaeker en 

Rotger Caerman elkaar behoorlijk te pakken hadden gehad. Toen hij daar kwam vond hij Rotger voor 

de deur van de Schepenkamer staan en Evert Straetemaeker werd vastgehouden door Berent 

Momme bij het kantoor in de Schepenkamer. Toen Evert Rotger weer zag, stak hij met zijn mes naar 

hem en schold hem uit. Hij zei b.v. dat hij een paard had gestolen en andere zaken en stak wel een 

keer of drie in de tafel, maar hij werd door Berent en Kerstgen steeds vastgehouden. Getuige heeft 

ook gezien dat Rotger behoorlijk bloedde in zijn gezicht evenals Evert. 

Kerstgen Wachter getuigt als wachtmeester dat hij op 29 april ’s nachts om 12 uur in de 

Schepenkamer kwam en zag dat Rotger Kaerman voor de deur stond en Berent Momme had Evert 

Straetemaeker vast, zittend bij de tafel. Evert ging tekeer tegen Rotger, beweerde dat hij een paard 

had gestolen enz. en wilde naar Rotger gaan met zijn getrokken mes om hem te steken. Hij heeft 

Rotger niet geraakt, omdat hij door getuige en Berent werd vastgehouden.  

 



RAK inv.nr. 14 

 

125 

 

Nr. 625 FOLIO:              216v            DATUM:                       11 mei 1565 

 

Henrijck van Reckelinckhuysen getuigt dat hij gisterenmiddag, zittend op zijn touw, hoorde dat er 

rumoer was op de Burgwal. Hij is gaan kijken en zag dat Geert, de zoon van Egbert Backer en de  

dienstmaagd van het Bovenconvent beiden op de grond lagen te worstelen en elkaar met hun vuisten 

sloegen. Geert had haar bij de haren en getuige ging naar hen toe om haar te redden maar hij kon 

niet bij hen komen vanwege het grote gedrang. Hij heeft niet gezien dat de dienstmaagd bloedde. 

Hij meldt verder dat de broer van genoemde Geert de dochter van wijlen Jan Mathysz, een van de 

jofferen uit het Bovenconvent, had vastgepakt zodat zij de dienstmaagd niet kon helpen en zei dat die 

dienstmaagd het wel verdiend had voor vier jaar. Tenslotte kwamen enige jofferen tussenbeide en 

hebben hen van elkaar gescheiden. Getuige ging vandaar naar de Vloeddijk en samen met anderen 

heeft hij aan de broer van Geert gevraagd, wat er nu aan de hand was en of hij haar niet gerechtelijk 

kon aanspreken. Geert antwoordde dat zij nog niet van hem af was. Getuige weet niet wat de oorzaak 

was.  

Henrijck van Hasselt getuigt dat hij gisterenmiddag toen hij thuis was, hoorde dat het volk op de 

Burgwal te hoop liep, hij ging kijken wat er was. Hij zag dat de oudste zoon van Egbert Backer, Geert 

genaamd, tegen de achterdeur van het Bovenconvent onder de wilgen, de dienstmaagd van het 

convent op de grond had gegooid, boven op haar lag en met haar worstelde, zodat haar muts af was 

en haar vlechten om haar hoofd hingen. Hij meldt verder dat de broer van Geert een van de jofferen 

van het convent vasthield zodat ze de dienstmaagd niet kon helpen. Getuige heeft niet gezien dat de 

dienstmaagd bloedde, hij weet ook eigenlijk niet wie hen uit elkaar heeft gehaald, want de mensen 

liepen door elkaar. Toen ze uit elkaar waren gehaald en Geert door de mensen werd aangesproken, 

zei deze dat hij haar al wel vier jaar gezegd had dat hij haar zou slaan.  

 

  Nr. 626 FOLIO:            217                DATUM:                    15 mei 1565 

 

Geert Evertsz getuigt dat hij afgelopen zaterdag 12 mei met zijn vrouw en in aanwezigheid van mr 

Claes Orgelmaeker uit ’s Hertogenbosch en diens echtgenote, de priesters Goessen van Voerst, 

Kerstgen en Jan Pilgrim en Jheroen Ringelborch bij de kartuizers kwamen in het convent en toen de 

prior van het convent allen welkom heette, kwam Henrick van den Dam uit de keuken en noemde hen 

enigszins verbolgen booswichten, dieven en schelmen e.d. die het goed van zijn voorouders wilden 

verteren waarvan zij dan niets kregen. Toen getuige merkte dat Henrick zo kwaad was, ging hij terug 

naar de kerk waar de vicaris van het convent het een en ander wilde uitleggen. Wat deze zei, heeft 

getuige niet gehoord, noch gezien dat hij iemand sloeg.  

Geertgen Everts, hoogzwanger, getuigt dat zij na de bevalling zal bevestigen dat alles wat haar man 

zei de waarheid is. Bovendien meldt zij dat ze gehoord heeft dat van Dam tegen de prior van het 

convent zei dat door zijn toedoen het convent wel 1000 gulden had opgemaakt aan diverse 

verteringen.  

 

Nr. 627 FOLIO:             217v              DATUM:                      16 mei 1565  

 

Alyt Wyllems getuigt dat zij gezien heeft dat een onbekende gezel, wiens naam zij niet kent, van de 

bovenstad kwam en naar St.Geertruyden liep met joffer Rijcx; hij had haar bij haar mantel vast maar 

zij trok die los en ging bij getuige naar binnen; daar was ook een vrouw, genaamd Geertruydt. De 

gezel volgde joffer Rycx en toen getuige de deur wilde sluiten, lukte het niet de bovendeur dicht te 

doen omdat de vreemde gezel de onderdeur, die zij gesloten had, weer open wilde doen. Hij stond 

met zijn knevelstaf bij de deur en zei dat hij geld wilde hebben. De joffer antwoordde dat zij niets had, 

anders had zij hem wel iets gegeven. Hij bedelde om een halve stuiver. Getuige bood aan hem drie 

plakken te geven, maar toen gezel zag wat ze in haar hand had, wilde hij dat niet hebben en duwde 

haar weg. Toen vroeg hij om bier en zij antwoordde dat ze hem dat wilde geven mits zij de deur open 

kon doen om iets te gaan halen, ze had niets meer in huis. Ze zou zoveel halen dat hij de hele avond 
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genoeg had. Na deze woorden stak hij met zijn knevelstaf naar de joffer en haar getuige, waardoor 

deze heel bang werden. Getuige was daar verbaasd over en heeft tenslotte niet gezien dat iemand 

door de knevelstaf geraakt werd of bedreigd. Zij heeft wel gezien dat joffer Rijcx en de anderen de staf 

uit zijn hand trokken en de gezel zei dat het hen een snee zou opleveren. Of hij dat meende, weet 

getuige niet. Hij wilde zijn mes trekken, maar getuige had de schede vast; als hij had gewild, had hij 

het kunnen doen en hen kunnen verwonden. Getuige, die heel bang was, riep buurman Cornelis om 

hulp, ze was bang vermoord te worden. Toen kreeg zij de deur open, Janneken deed de onderdeur 

open en ging de straat op; als ze langer in huis was gebleven, zou ze van angst op de grond zijn 

gevallen.  

Cornelis Joesten getuigt dat hij afgelopen zaterdag gezien heeft vanuit zijn huis via een raam bij de 

schoorsteen, dat een onbekende gezel in het huis van Alyt stond, met zijn rug naar de gesloten deur 

en niemand naar buiten wilde laten gaan en dat hij zijn knevelstaf op het lichaam van joffer Rijcx zette. 

Hij hoorde dat zij vroeg of Alyt haar iets kon lenen, een halve of een hele stuiver, maar de gezel zei 

dat hij 3 of 4 stuiver wilde hebben. De vrouwen kregen de knevelstaf uit zijn handen en getuige heeft 

ook gezien dat de gezel toen naar zijn mes greep; hoewel Alyt haar hand op de schede had, had hij 

zijn mes wel kunnen trekken. Getuige riep hem toe op te houden.  

 

Nr. 628 FOLIO:            219                 DATUM:                     18 mei 1565    

 

Wyllem Petersz getuigt dat hij gezien heeft vóór Pasen, staande op het groene land, dat het schip van 

Johan Eckelboem binnen de bakens op het Diep aan de grond lag, hoe lang weet getuige niet. Hij 

weet evenmin of het schip aan de goede kant van het Diep lag. 

 

Nr. 629 FOLIO:            219                 DATUM:                       25 mei 1565 

 

Lambert Stuyrman getuigt dat hij gisterenavond omstreeks zeven uur gezien heeft dat Geert ten 

Indyck bij Taeke Galama voor de deur stond met zijn rapier en met een kwaad gezicht eiste dat Taeke 

naar buiten kwam, als hij tenminste een echte edelman was, om hem te slaan. Hij herhaalde dit 

verschillende keren en intussen zat Galama, in zijn hemd, in zijn venster en zei tegen Geert dat hij wel 

zou laten zien dat hij een edelman was. Getuige raadde hem dit af en zei dat hij hem graag naar het 

huis van zijn broer wilde brengen. Galama ging zijn huis uit met een getrokken ponjaard en zocht 

Geert. Deze was in de steeg en trok zijn mes en viel Galama aan. Getuige heeft gezien dat hij Galama 

op zijn mantel raakte en deze stak Geert met zijn ponjaard. Tijdens het gevecht viel het rapier van 

Geert van het gevest en Galama pakte hem bij zijn hoofd en zei dat hij hem nu eindelijk te pakken 

had. Getuige zag ook dat Galama een steen naar zijn arm gooide.  

Berent Kystemaeker getuigt zoals Lambert, maar voegt eraan toe dat hij ook gezien heeft dat de neef 

van Galama met een steen gooide en Lambert Stuyrman raakte. Geert ten Indyck en de neef sloegen 

elkaar met hun vuisten en hadden elkaar bij het hoofd gepakt; getuige zag dat Geert bloedde aan zijn 

gezicht.  

 

Nr. 630 FOLIO:             219v             DATUM:                      25 mei 1565 

 

Mr Jacob Barbyrer, gezworen barbier, getuigt dat hij gisterenavond gezien heeft dat Taeke Galama en 

Geert ten Indyck ruzie hadden en dat Taeke het huis uit moest komen. Geert had een wapen in de 

hand en Taeke een ponjaard. Zij staken naar elkaar totdat het gevest van Geert kapot ging. De neef 

van Galama kwam aanlopen om hem te helpen en gooide een steen, die uiteindelijk Lambert raakte, 

wat getuige niet heeft gezien. Hij heeft wel gezien dat Geert de steen tegen het lijf kreeg en dat de 

neef en Geert elkaar met hun vuisten te lijf gingen en met elkaar worstelden; Geert bloedde in zijn 

gezicht.  

 

Nr. 631 FOLIO:             220               DATUM:                   5 juni 1565 
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Evert Zele getuigt dat laatst bij hem in het voorkamertje zaten te drinken Geert ten Indyck, Andries ten 

Indyck en nog twee Friezen, die getuige niet kent. Getuige die in de grote kamer zat, hoorde dat zijn 

vrouw riep dat er gevochten werd in de voorkamer. Toen hij daar kwam zag hij dat Geert ten Indyck en 

de jongste van de Friezen elkaar op het hoofd sloegen en dat de jongste Fries met een schotel naar 

Geert gooide maar hem niet raakte. Getuige heeft geen messen gezien.  

Swaenken Everts, de vrouw van Zele, hoogzwanger, getuigt dat zij na de bevalling alles zal 

bevestigen. Nadat zij het gezelschap van Geert ten Indyck bediend had, zag zij een van de 

aanwezigen het kamertje verlaten en haar dienstmaagd, die op de deel zat, riep dat er daarbinnen 

gevochten werd. Getuige heeft toen haar man geroepen en ze zijn het kamertje binnen gegaan en 

hebben gezien dat Geert ten Indyck en de jongste Galama elkaar sloegen; getuigen hebben hem 

gered. Getuige weet niet wat de oorzaak van het gevecht was, evenmin heeft zij gezien dat iemand 

een  mes hanteerde. Zij zag wel dat Geert bloedde aan zijn hand, maar weet niet hoe dat gekomen is. 

Zij heeft ook niet gehoord dat er een bord tegen de muur werd gegooid.  

Greetyen Evert, dienstmaagd, getuigt dat zij met haar oom Evert Zele en diens vrouw het kamertje is 

ingegaan en gezien heeft dat Geert ten Indyck en de jonge Galama elkaar bij de haren vast hadden; 

uit de hoek werd met een bord gegooid, maar niemand werd geraakt. Veel meer heeft zij niet gezien.  

 

Nr. 632 FOLIO:             220v               DATUM:                    23 juni 1565 

 

Cornelys van Mechelen, gezworen voorspreker, getuigt dat hij en Claes Doedensz op Sacramentsdag 

’s nachts tussen 11 en 12 uur in de Raadskamer zaten, waar zij gehoord hebben dat twee gezellen de 

straat afkwamen en onderling twistten. Een van hen, Peerboom genaamd, zei tegen de andere, 

Raphael genaamd, dat hij met hem wilde vechten. Raphael antwoordde dat hij beloofd had de 

volgende dag te strijden en niet vandaag. Hierna klopte Raphael op de deur van de Witte Arent. 

Getuige en Claes Doedensz die het rumoer hoorden, zijn bij de deur van het Stadhuis gaan staan en 

hoorden dat een van de twee met zijn rapier op de straat sloeg; wie van beiden, weet getuige niet 

want het was donker, maar hij dacht dat het Peerboom was, afgaande op zijn spraak; deze heeft het 

de volgende dag tegen getuige toegegeven.  

Toen zij beiden in de Witte Arent waren, maakten zij daar veel lawaai, zodat getuige en Claes 

Doedensz er naar toe gegaan zijn en op de deur geklopt hebben. In hun functie van wachter maanden 

zij hen tot rust. Toen zij weer naar de kamer van de wacht terug waren gegaan, kwam de dienstmaagd 

uit de Witte Arent naar hen toe en vroeg hen te komen om de gasten te kalmeren, want ze hadden 

weer ruzie. Zij zijn naar de kamer gegaan waar de ruzie was en daar was de waardin tevreden mee. 

Nadat de waard hen gescheiden had, ging hij met de dienstmaagd weer naar getuige en Claes 

Doedensz en vroegen weer om hulp. Peerboom en Raphael hadden weer ruzie; Claes maande hen 

tot vrede, waarop Raphael antwoordde dat hij liever met de wacht meeging. Daar is hij ongeveer een 

uur gebleven. Getuige heeft niet gezien dat zij elkaar verwond hadden. 

Naderhand is Geert van Wouw bij de wacht gekomen om zijn bediende Raphael te laten gaan. Hij zou 

borg voor hem staan voor 2000 gulden. Raphael zei dat als Geert dat niet had gedaan, hij 

doodgestoken zou zijn.   

Claes Doedensz, gezworen voorspreker, getuigt zoals Cornelys van Mechelen, maar Peerboom heeft 

tegen hem niet gezegd dat hij zijn wapen had getrokken.  

 

Nr. 633 FOLIO:             221v              DATUM:                    16 juli 1565 

 

Bartolt Henricksz getuigt dat hij laatst, toen de gildebroeders van het bakkersgilde hun gildedrankje bij 

Wyllem van Bronckhorst kregen, gezien heeft dat Lambert, de broer van Berent Backer, een mes 

gooide naar het hoofd van Peter Backer zodat hij bloedde. Wijlen Jan Ligger, dit ziende, zei dat hij het 

wilde aangeven. Omdat Lambert en zijn broer woorden hadden met Peter Backer, leek het of ze 

allemaal tegen Peter waren. Joest Backer stond op van de tafel en zei dat dit zo niet langer kon. Even 
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later stond hij weer op en getuige zag toen dat Joest met zijn hand wijlen Johan Ligger op de 

schouder sloeg en zijn mes trok. Getuige heeft niet gezien dat hij Jan Ligger stak, maar hij heeft wel 

gehoord dat Joest Backer zei dat hij aangifte moest doen; hij heeft evenmin gehoord dat Jan woorden 

met Joest had.  

Gerrith van Hatthem getuigt dat hij laatst gezien heeft, toen de gildebroeders van de bakkers hun 

vertering kregen, dat Peter Backer Jan Henricksz met de vlakke hand op de mond sloeg; Lambert de 

broer van Berent Backer vroeg hem daarom waarom hij dat deed, waarop getuige antwoordde dat in 

de tijd dat hij erbij was, hij niet had vernomen dat Jan hem iets had miszegd. Toen Lambert dat 

hoorde, gooide hij een kroes naar het hoofd van Peter Backer, maar hij heeft niet gezien dat het 

bloedde. Dit alles gebeurde bij daglicht.  

Nr. 634 FOLIO:              222               DATUM:                   16 juli 1565 

 

Johan Jansz Backer getuigt dat hij gehoord en gezien heeft dat Lambert, de broer van Berent Backer, 

woorden had met Peter Backer en hem ook een mes naar het hoofd had gegooid zodat hij bloedde. 

Wijlen Johan Ligger had toen gezegd dat hij aangifte wilde doen; de twist werd daarna beëindigd. 

Getuige, als jongste van de gildebroeders, moest toen tappen, daarom heeft hij niet gezien dat Joest 

Backer wijlen Jan Ligger stak en niet gehoord wat hij zei tegen Johan. Hij zag wel dat Joest Backer 

gestoken had en het mes even liet zitten in de schouder van Johan, later trok hij het eruit. Getuige 

heeft niet gehoord wat hij toen zei. 

In de kantlijn, 4 augustus: 

Jan Jansz Backer getuigt dat hij gehoord heeft dat wijlen Jan Ligger zei dat hij als gildemeester 

gezworen had aangifte te doen als hij iets zag dat niet in orde was. Verder blijft hij bij zijn eerdere  

verklaring  

 

Nr. 635 FOLIO:              222              DATUM:                     19 juli 1565  

 

Beerthe, de vrouw van Herman Vetten, getuigt dat onlangs bij haar in de herberg gelogeerd hebben 

Jan ten Peerboem en Raphael Spaen, die ruzie met elkaar kregen toen ze wilden gaan slapen. Haar 

dienstmaagd kwam uit de bovenkamer en waarschuwde haar dat ze ruzie hadden; daarom ging 

getuige zelf naar boven en zag dat ze vochten en elkaar bij de baard vasthielden. Door het lawaai 

kwam ook haar man uit bed en ging direct naar de Schepenkamer. Getuige heeft niet gezien of ze 

elkaar verwond hadden of een wapen in hun handen hadden.  

Kunera Joachyms getuigt zoals hierboven door haar “moyge” is gedaan. 

 

Nr. 636 FOLIO:             222v             DATUM:                        19 juli 1565 

 

Berent Dircksz getuigt dat hij onlangs gezien heeft, toen de gildebroeders van de bakkers hun 

gildedronk hadden, namelijk op Sacramentsdag, bij Wyllem van Bronckhorst, en nadat wijlen Johan 

Ligger gezegd had dat hij aangifte wilde doen van wat hij gezien had, dat Joest Backer opstond en 

wijlen Johan tegen het hoofd sloeg, daarna zijn mes pakte en Johan in zijn schouder stak, waar het 

bleef zitten. Joest sloeg nogmaals op het heft van het mes. Hij deed een stap terug en Jan zei toen 

dat het genoeg was, waarop Joest het mes uit zijn schouder trok. Hij zei dat hij aangifte moest doen. 

Getuige heeft niet gehoord dat Johan woorden had met Joest. 

In de kantlijn 4 augustus:  

Berent Dircksz getuigt dat hij gehoord heeft dat wijlen Jan Ligger zei dat hij als gildemeester gezworen 

had aangifte te doen als dat nodig was. Hij blijft bij zijn eerdere getuigenis.  

 

Nr. 637 FOLIO:             223                DATUM:                  27 juli 1565 

 

Arendt van Wesel getuigt dat hij een tijdje geleden op een middag in zijn deuropening stond op het 

kerkhof en gezien heeft dat priester Tyman Hermansz van de Oudestraat kwam via het St. Nicolaas 
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kerkhof, waar hem Johan Clant vanaf het Bovenconvent tegemoet kwam, niet ver van het huis van 

getuige. Toen priester Thyman genoemde Claes zag, keerde hij om richting Oudestraat waar hij 

vandaan kwam. Johan Clant riep priester Thyman, die zich naar hem toekeerde, schold hem uit voor 

paap en zei dat hij voor grote onmin tussen hem en zijn vrouw had gezorgd met zijn brief. Toen heeft 

Clant de priester met zijn vuist in het oog geslagen zodat zijn bonnet van het hoofd viel. Hij trok zijn 

mes, maar getuige die het zag, heeft dat verhinderd. Ze zijn uit elkaar gehaald en getuige heeft verder 

geen messen gezien.  

 

Nr. 638 FOLIO:            223                DATUM:                    28 juli 1565 

 

Lubbert Martensz, gezworen marktmeester, getuigt dat hij zondag voor St. Jacob ’s morgens om 

ongeveer zeven uur op de brug bij de hofmeyer heeft gezien dat Jan die Roeper in een klein bootje, 

dat lag tussen het Tolhuis en de Brug, van de Hollandse schippers geld kreeg afkomstig van de 

verkoop van Hollandse wortelen; dat geld stak Roeper wel bij drie reizen in zijn zak.  

Intussen kwam de broer van getuige en vroeg hem waarnaar hij zat te kijken. Getuige legde uit dat hij 

keek naar Roeper die het geld weer in zijn zak liet glijden, dat de schipper had verdiend met 

Hollandse wortelen. Voor de vierde maal incasseerde Roeper het geld, wat de broer van getuige en 

diens zoon ook gezien hebben. Getuige had er problemen mee maar ging naar het bruggenhuisje om 

een stok te halen om Roeper mee te slaan, wat vrouwen hem belet hebben. Hij liep naar het schip, 

noemde Roeper een dief en eiste dat hij aan wal kwam. Roeper verliet het scheepje en ging naar de 

OLV-poort.  

Getuige meldt verder dat hij in de Vasten gezien heeft dat Roeper bij de visbank stond waar een 

onbekende oude man schelvis en kabeljauw verkocht. Roeper had van de vreemdeling een handvol 

geld ontvangen en zei dat hij naar het schip zou gaan om meer vis te halen. Bij het weggaan stak hij 

het geld in zijn eigen zak, wat Thys Draeck ook gezien heeft. Getuige heeft dit diverse malen 

meegemaakt bij verkochte brasems en andere vis, maar hij kan het niet verklaren.  

 

Nr. 639 FOLIO:              223v             DATUM:                     31 juli 1565  

 

Reynar Berentsz getuigt dat hij met zijn vader en oom Lubbert Martensz op zondag voor St. Jacob op 

de brug stond en gezien heeft dat Johan die Roeper van een schipper voor verkochte wortelen een 

geldbedrag ontving dat hij in zijn zak stak. Hoeveel geld het was, weet getuige niet.  

 

Nr. 640 FOLIO:              224              DATUM:                      24 juli 1565 

 

Jacob Kyvith getuigt dat hij gisterenavond omstreeks 10 uur uit Deventer kwam gevaren met 

meerdere andere personen en dat hij gehoord en gezien heeft dat op Nateers bij de viskorven een 

aak lag, waar de vissers van Nateers vis inladen; getuige en de anderen konden hen horen praten, 

maar door de nachtelijke duisternis konden zij hen niet herkennen.  

Johan Drost getuigt zoals Jacob.  

 

Nr. 641 FOLIO:            224                DATUM:                     30 juli 1565    

 

Henrick Wyllemsz getuigt dat hij gezien heeft dat de vrouw van Wyllem Smit het stro uit haar bedstee 

naar de Burgwal bij zijn huis bracht, maar wie het aangestoken heeft is hem niet bekend.  

 

Nr. 642 FOLIO:           224v                DATUM:                     31 juli 1565 

 

Frans van der Kuerbeke, gezworen gemeensman, getuigt dat hij afgelopen zaterdag ’s morgens na 

achten met Egbert ten Boecop is gaan wandelen op de brug en toen zij aan de andere kant van de  
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brug waren gekomen, heeft Roloff Backer hem bij het omdraaien met zijn hand op de rug getikt en 

vroeg hem of hij laatst zijn moeder de ringen had laten zien. Getuige antwoordde bevestigend en zei 

dat de ene een gulden beter was dan de andere. Hij wilde ze haar wel overdoen, zodat hij er vanaf 

was. Roloff reageerde vanuit de hoogte en zei dat hij dat zijn eigen moeder maar moest aandoen en 

pakte zijn opsteker alsof hij getuige wilde steken. Getuige vroeg waarom hij hem de doorgang belette, 

sloeg zijn mantel open om te laten zien dat hij niet gewapend was en zei dat hij hem moest toestaan 

zijn wapen te halen. Roloff liet getuige niet gaan. Getuige vroeg hem of hij in de Wijnkelder niet uit 

vrije wil had gehandeld. Roloff reageerde ontkennend tegen Tengnagel. Getuige noemde de andere 

aanwezigen op: schipper Geert Vrese, Geert Luytgensz en anderen, maar Roloff zei dat niemand 

tegen hem was. Hij volgde getuige tot aan het Raadhuis, kijvend en scheldend.  

 

Nr. 643 FOLIO:           225                  DATUM:                     31 juli 1565 

 

Dirck Hermensz getuigt dat hij laatst toen de gildebroeders van het bakkersgilde hun drankje namen, 

gehoord heeft dat wijlen Jan Ligger aangifte wilde doen van hetgeen hij gezien had. Joest Backer 

stond toen op en stak Jan in zijn schouder; wat Joest toen zei, heeft getuige niet gehoord, evenmin  

heeft hij gehoord dat wijlen Jan iets tegen Joest zei.  

In de kantlijn 6 augustus:  

Dirck Hermensz verklaart inzake zijn getuigenis dat Jan Ligger gildemeester was en zei dat hij in die 

functie aangifte wilde doen van wat hij gezien had.  

 

Nr. 644 FOLIO:          225                   DATUM:                      2 augustus 1565 

 

Berent Reynartszen getuigt dat hij op zondag voor St. Jacob gezien heeft dat Jan die Roeper namens 

een onbekende schipper wortelen verkocht en het geld ervan in zijn zak stak.  

 

Nr. 645 FOLIO:          225v                 DATUM:                      2 augustus 1565 

 

Marryken Wyntkens getuigt dat Jan Jansz, schout van Ens, een uur geleden met zijn schuit kwam 

aanvaren in de Hagen bij de pannenbakkers werf en in zijn schuit twee zalmen had die hij door 

getuige wilde laten brengen naar het huis van Femmekens Jan; hij zei dat hij die schuldig was aan 

Femmekens Jan en hij zou haar voor het brengen 6 plakken geven.  

 

Nr. 646 FOLIO:         225v                  DATUM:                   4 augustus 1565 

 

Bartolt Henricksz geeft een toelichting op zijn getuigenis van 16 juli en voegt eraan toe dat hij gehoord 

heeft dat wijlen Jan Ligger zei dat hij aangifte deed omdat hij gildemeester was.  

 

Nr. 647 FOLIO:           225v                DATUM:                    6 augustus 1565 

 

Willem Jansz getuigt dat hij gezien heeft dat de drost van IJsselmuiden, schutter Johan Dircksz 

genaamd, in de week voor H. Maria Magdalena op vijf verschillende dagen te paard met een lang 

geweer op het Kampereiland is geweest, op de landen die hij gehuurd had, op de plaatsen waar de 

landvogels meestal zaten; hij heeft daar geschoten op de vogels, wel drie of viermaal in een uur 

zoveel als hij kon. Nadat de vogels weggekropen waren, heeft getuige die vogels dood zien liggen in 

het riet. Getuige meldt verder dat hij de schutter deze week ook op het Eiland heeft gezien met zijn 

geweer. 

Lubbert Henricksz getuigt dat hij op zaterdag voor Magdalena genoemde schutter, drost van 

IJsselmjuiden, op het Eiland gezien en gesproken heeft. De schutter zei hem o.a. dat hij kwam 

schieten, maar niemand kwaad deed. Willem Jansz heeft erg over hem geklaagd, maar hij kan niet 
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bewijzen dat ik hem schade heb berokkend. Getuige heeft de schutter niet zien schieten, maar hij 

heeft wel gehoord dat er een geweer afging.  

Remmelt Lubbertsz getuigt dat hij in de week voor Magdalena de schutter, drost van IJsselmuiden, op 

vijf verschillende dagen gezien heeft op het Kampereiland en gehoord dat hij met zijn geweer schoot. 

Hij meldt verder dat de schutter maandag acht dagen geleden op het Eiland is geweest, want getuige 

heeft hem daar zelf gezien.   

Thomas Sybrantsz getuigt dat hij genoemde schutter Johan Dircksz, drost van IJsselmuiden, in de 

week voor Magdalena op twee of drie dagen en ook nog afgelopen maandag, op het Eiland gezien 

heeft, waar hij op landvogels schoot, zowel op het land dat hij gehuurd had als op het land van zijn 

buurman Willem Jansz.  

 

Nr. 648 FOLIO:             226v              DATUM:                    25 augustus 1565 

 

Wyllem Tymensz getuigt dat hij laatst toen hij ’s avonds uit Deventer kwam en in zijn roef lag, gehoord 

heeft dat er in de buurt van Nateers  geroepen werd tegen de vissers op Nateers, dat er door hen 

geen vis te krijgen was in Kampen en dat de marktmeester geïnformeerd zou worden. Getuige ging 

zijn roef uit en zag dat er een aak bij de vissers op Nateers lag; meer weet getuige niet.  

 

Nr. 649      FOLIO:             226v               DATUM:                   30 augustus 1565   

 

Henrick Jansz, pannenbakker, getuigt dat hij afgelopen zaterdagmiddag in zijn huis heeft zitten 

drinken met Henrick Fernandus, Frans uit de Venestraat met zijn broer, Geert Vaecht, iemand die 

Dolleken heette en nog iemand van wie hij de naam niet kent. Nadat ze elk een kan bier hadden 

gedronken, kregen ze onderling ruzie. Getuige ging kijken en zag dat de broer van Frans een kan 

gepakt had. Getuige zei dat hij in zijn huis geen gedoe wilde hebben en als ze ruzie wilden maken dat 

ze maar naar buiten moesten gaan, op de steiger. De broer van Frans zette de kan weer neer en 

getuige liep weg om een nieuwe kan bier te tappen. Toen getuige terug kwam, zag hij dat Dolleken op 

straat stond en dat het bloed op zijn schoenen drupte. Getuige heeft niet gezien dat er messen 

getrokken werden, want wat er gebeurde was tijdens zijn afwezigheid.  

 

Nr. 650 FOLIO:            227                 DATUM:                    5 september 1565 

 

Dirck Dircksz getuigt dat hij laatst twee moten zalm op zijn toonbank gehad heeft en die moten had hij 

aangeboden aan een vrouw van wie hij de naam niet kent, voor vijf gosselers. Tijdens het loven en 

bieden kwam Henrick Claesz bij zijn toonbank en de vrouw gaf Henrick 4½ gosseler in zijn hand en 

dat bedrag gaf hij namens de vrouw aan getuige; toen deze het geld goed had bekeken en had 

geconstateerd dat het 4½ gosseler was, gaf hij het geld weer terug en de vrouw deed er nog drie 

plakken bij en nam de twee moten mee. Henrick Claesz had haar de zalm niet beloofd, hij stond er 

alleen maar bij.  

 

  Nr. 651 FOLIO:          227                  DATUM:                       6 september 1565 

 

Herman Hermansz getuigt dat hij laatst in een schuit vanuit Deventer ’s nachts kwam aanvaren en 

gezien heeft dat op Nateers tegenover de visserij een aak aan land lag, maar of de aak van de visserij 

was, heeft hij niet gezien. Getuige heeft evenmin mensen of vissen gezien en ook niet gehoord of er 

gesproken werd of vis overgeladen.  

 

Nr. 652 FOLIO:           227v                 DATUM:                       6 september 1565 

 

Frans Arentsz getuigt dat hij laatst zat te drinken bij de Pannebackers op de Koornmarkt met zijn broer 

Jacob, Geert Vaeght, Engbert Roetgen, Henrick Fernandus en ene Dolleken. Nadat hij het gezelschap 
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een schotel esseling had gegeven en nadat men een kan bier had gedronken, kreeg hij ruzie met 

Dolleken. Om problemen te vermijden stond getuige op en ging aan een andere tafel zitten. Intussen 

kregen Dolleken en Henrick Fernandus woorden met elkaar en hebben naar elkaar gestoken. Getuige 

is weer teruggegaan, heeft hen uit elkaar gehaald en Dolleken naar buiten geduwd, niet wetende dat 

hij gewond was. Getuige heeft geen wond of bloed gezien, evenmin dat hij gewond werd.  

 

Nr. 653 FOLIO:         228                     DATUM:                       7 september 1565 

 

Engbert Gerrytsz getuigt dat hij onlangs bij Henrick Pannebacker op de Koornmarkt heeft zitten 

drinken met Frans Arentsz en diens broer Jacob, Geert Vaeght, Henrick Fernandus, ene Dolken en 

Kerst Sybrantsz die zat te slapen. Getuige ging met Otto Evertsz aan een andere tafel zitten en nadat 

zij beiden elk ongeveer twee mengelen bier hadden gedronken, hoorde getuige dat Dolken aan de 

waard vroeg of hij niet een meisje had die naar zijn vrouw kon gaan, zij zou daarvoor 3 plakken 

krijgen. Jacob antwoordde dat hij voor dat geld beter brood voor zijn vrouw kon kopen want hij had 

soms dagenlang brood noch boter in zijn provisiekast. Dolken nam hem dit kwalijk en zei dat je beter 

geen brood en boter in de kast kon hebben dan dat je een koopman zijn haring uit de ton haalt enz. 

Intussen kwam de waard bij het gezelschap en zei dat hij niet wilde dat Dolken problemen 

veroorzaakte anders zou hij hem met een stuk hout bewerken. Dolken ging zitten en noemde hem 

‘motherfucker’. Evert Vaeght vroeg of dat tegen hem was, maar het was bedoeld tegen Jacob.  

Na enige tijd zei Henrick Fernandus tegen Dolken dat zij zo niet wilden worden toegesproken, waarna 

Henrick en Dolken naar elkaar begonnen te steken. Getuige weet niet precies wie er begon, maar hij 

heeft wel gezien dat Henrick Fernandus Dolken met zijn opsteker in de rechterzij stak en dat Frans 

Arendtsz een kan naar Dolken gooide; hij weet niet of het raak was.  

 

Nr. 654 FOLIO:             228v              DATUM:                    6 september 1565  

 

Jacob Arentzen getuigt dat hij laatst bij Henrijck Pannebacker zat te drinken met Geert Vaeght, 

Wyllem Dolleken en Henrijck Lubbertsen en dat hij daar gehoord en gezien heeft dat Wyllem Dolleken 

na veel gepraat zei dat ze allemaal ‘motherfuckers’ waren. Henrijck vroeg aan Dolleken waarom hij dat 

zei en deze antwoordde dat hij ook een ‘motherfucker’ was. Hij trok zijn opsteker en stak naar Henrijck 

Lubbertsen maar raakte hem niet. Henrijck trok ook zijn mes en stak Dolleken in zijn zij.  

 

Nr. 655 FOLIO:            228v               DATUM:                     12 september 1565 

 

Gerrith Florysz getuigt dat hij onlangs, hij weet niet meer precies de datum, gezien heeft dat Berent 

Kystemaeker bij Vessemans land in een hutje van garven lag en dat Geert de zoon van Egbert Backer 

uit de Geertstraat van der Ae, op een ander stuk land liep en de duiven naar Berent, liggende in het 

hutje, joeg en het net toetrok dat in een geul lag. Hij ving ettelijke duiven, hoe veel weet hij niet.  

 

Nr. 656 FOLIO:            229                 DATUM:                     12 september 1565 

 

Egbert tho Boecop getuigt dat hij laatst toen hij bij de Minderbroeders naar de preek luisterde, 

gehoord heeft dat Geert Clunder ettelijke woorden sprak waardoor de predikant gestoord werd en 

ophield met zijn preek; maar wat Gerrit zei heeft hij niet verstaan.  

Valentijn Munter, gezworen gemeensman, getuigt dat hij een tijdje geleden bij een preek van de 

Minderbroeders was, waar hij hoorde dat Gerrith Clunder, dronken, ettelijke woorden sprak tegen de 

predikant, die ophield met preken. Er ontstond rumoer onder het volk. Wat Gerrith gezegd heeft, heeft 

getuige niet verstaan en hij is de kerk uitgegaan.  

 

Nr. 657 FOLIO:            229                 DATUM:                   13 september 1565  
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Priester Arent Roloffszen getuigt dat Gerrith Clunder, duidelijk dronken, onlangs tijdens de preek bij de 

Minderbroeders tekeer ging tegen de predikant, die niet verstaan heeft wat hij zei. Getuige heeft wel 

gezien dat de predikant daardoor gestoord werd en ophield met preken; er ontstond rumoer onder het 

volk. 

Jan Ottensz, molenaar en Jan Berentszen, molenaar getuigen samen, maar ook ieder apart, dat zij 

onlangs bij de Minderbroeders naar de preek luisterden, waar zij hoorden dat Gerrith Clunder, zittende 

in een lege bank en duidelijk dronken, tegen de predikant zei dat hij op moest houden omdat iedereen 

het wel wist; hij zei nog meer dat getuigen niet konden verstaan. Ze hebben ook gezien dat de 

predikant door de woorden gestoord werd en ophield met preken. Er ontstond rumoer onder het volk.  

 

Nr. 658 FOLIO:              229v             DATUM:                     12 september 1565 

 

Jorgen Engbertszen getuigt dat hij afgelopen zaterdag ’s nachts omstreeks half elf met zijn zuster 

Anna ‘boven de poort’ is gegaan om op hun zusters kind te passen. Ter hoogte van de Geertstraat 

van der Ae, kwamen Wolter van der Hove en Berent Schroer hen tegemoet. Zij werden gevolgd door 

Hans, de man van Stijne Potters dochter en nog een jongeman genaamd Herman, die zo getuigen 

gehoord hebben, kleermaker was. Getuige zong een liedje en een van de twee gezellen zei: “zullen 

we die gaan ‘bulleken’? Ongeveer bij het kerkrooster werd er een steen naar hen gegooid, getuige 

weet niet waar die vandaan kwam. Toen ze bij het huis van Henrick Vaelten waren in de Venestraat, 

zijn Hans en Herman bij getuige en zijn zuster gekomen en vielen hen aan. Hans trok getuige de 

mantel ongeveer van het lijf en stak hem drie of viermaal met een lange opsteker of een ponjaard. 

Herman had de zuster van getuige bij de keel gepakt, de hoyke van het hoofd getrokken en hij had 

een ponjaard in de hand. Toen getuige ontsnapt was, ging Hans naar de zuster. Getuige riep bij het 

huis van zijn zwager Sweer Jansz om hulp en Sweer kwam evenals Peter Moecksz en ook Dirck 

Loesse kwam naar buiten; zij hebben Hans en Herman verdreven en zijn zuster gered.  

Anna Engberts getuigt dat zij afgelopen zaterdagavond na 10 uur met haar broer ‘boven de poort’ is 

gegaan en dat Wolter van der Hove en Berent Schroer uit de Geertstraat van der Ae hen tegemoet 

kwamen.  Ze zeiden elkaar gedag en gingen verder. Daarna kwamen uit dezelfde straat de man van 

Stijne Potters dochter met een kleermakersgezel, Herman genaamd. Omdat haar broer een liedje 

zong, zei een van beide gezellen: “zullen we die eens gaan pesten? Getuige liep door en ongeveer bij 

het kerkrooster werd er een steen naar hen gegooid, getuige weet niet wie het deed. Toen ze in de 

Venestraat kwamen niet ver van de Swaenepoort, kwamen de twee gezellen achter hen aan en de 

schoonzoon van Stijne Potter greep haar broer bij zijn mantel en vroeg waarom hij zong; hij stak naar 

hem met zijn mes. Getuige zei o.a. tegen de gezellen dat ze wilden doorlopen en hen geen strobreed  

in de weg hadden gelegd. Direct daarop viel de kleermakersgezel haar aan en trok de hoyke van haar 

hoofd en pakte hem af. Zij heeft niet gezien of hij een mes had. Haar broer ontkwam maar de 

schoonzoon van Stijne Potter kwam bij haar en hield een getrokken ponjaard voor haar. Ze wilde haar 

hoyke weer terug hebben en pakte hem daarom beet om hem terug te krijgen. Zodra ze van hen 

gescheiden was, kwamen Sweer Jansz, Goossen, de zoon van Peter Moucksz en andere jongelui uit 

de huizen want haar broer had om hulp geroepen.  

Nr. 659 FOLIO:              230v            DATUM:                   17 september 1565 

 

Joffer Margareta Mathys getuigt dat zij gehoord en gezien heeft dat een tijdje geleden de oudste zoon 

van Egbert Backer in de Geertstraat van der Aa een hoeveelheid vuil en drek bracht naar de Burgwal 

onder de bomen tegenover de tuindeur van het convent. De dienstmaagd van het convent vroeg hem 

waarom hij zijn afval daar bracht en of hij geen andere plek wist. Als antwoord vroeg Egberts zoon wat 

zij daar mee te maken had, of hij haar daarvoor soms moest betalen. Hij viel haar aan en heeft haar 

zeer onfatsoenlijk op de grond gegooid. Hij trok de muts van haar hoofd zodat haar vlechten naar 

beneden hingen en sloeg haar met zijn vuisten op het hoofd. Ze kreeg een dik en blauw oog. Ze zei 

tegen Egberts zoon dat ze niets kwaads in de zin had. Getuige heeft niet gezien of de dienstmaagd 
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bloedde. Zij meldt verder dat, nadat het meisje in veiligheid was gebracht, hij zei dat hij het haar wel 

betaald zou zetten; zij antwoordde dat hij moest doen wat hij niet laten kon.  

 

Nr. 660 FOLIO:              231               DATUM:                      18 september 1565 

 

Dirck Engbertsz getuigt dat hij een tijdje geleden op een zondag (hij weet niet meer welke) gezien 

heeft dat Berent  Kystemaeker niet ver van het huis van getuige een hutje van garven had gemaakt, 

waarin hij lag om duiven te vangen; zijn net lag in een geul. Geert, de zoon van Egbert Backer uit de 

Geertstraat van der Aa liep een stukje verder, waar hij duiven zag die hij naar Berent joeg. Getuige 

zag dat Berent het net toetrok en ettelijke duiven ving, hoeveel weet getuige niet . 

Benier Cornelysz getuigt dat laatst op een zondag Berent Kystemaeker met een net om duiven te 

vangen op het land van Veesseman lag. De zoon van Egbert Backer uit de Geertstraat van der Aa, 

Geert, liep op een ander stuk land en joeg de duiven naar Berent toe. Hij heeft niet gezien dat Berent 

het net dichttrok.  

  

Nr. 661 FOLIO:            231v                DATUM:                      18 september 1565 

 

Geert Jansz getuigt dat afgelopen donderdag op zijn bruiloft bij Geesken Potgieter twee muzikanten, 

broers uit Zwolle, de ene Benier genaamd en de andere Henrijck (de achternaam weet hij niet) ruzie 

met elkaar kregen over de verdeling van het geld dat hen als violisten gegeven was. Na veel gepraat 

waarvan getuige niet veel onthouden heeft, heeft Benier zijn broer met zijn ponjaard in de arm 

gestoken zodat het bloed uit zijn mouwen liep. Henrijck heeft zijn ponjaard ook getrokken maar er niet  

mee gestoken want ze werden uit elkaar gehaald.  

 

Nr. 662 FOLIO:           231v                DATUM:                     26 september 1565 

 

Albert Jansz, gezworen marktmeester, getuigt dat afgelopen zondag toen Henrick Schipper het 

kistenmakersgilde verkregen had, Arent Cuyper uit het huis in de Geertstraat van der Aa kwam waar 

de gildebroeders dronken en getuige op straat in een kwade bui de gordel met het mes en zijn beurs 

van het lijf trok en diens mes pakte, voor wie, weet getuige niet. Getuige heeft evenmin gezien dat 

Arent naar iemand stak, want Henrick Schipper nam hem het mes weer uit de hand en gaf het terug 

aan getuige. Getuige heeft wel gehoord dat Arent met Claes Cuyper ruzie had, waarover weet getuige 

niet. Meer weet hij niet over de kwestie.  

 

Nr. 663 FOLIO:          232                   DATUM:                     25 september 1565  

 

Louwe Vrancken getuigt dat onlangs de vrouw van Jan Gerritszen Collart de schout van Ens liet 

aanspreken vanwege de 25 witten die hij haar nog schuldig was van verteringen bij haar genoten. 

Getuige bemiddelde in aanwezigheid van Femmekens Jan in de twist over geld tussen de vrouw van 

Jan Gerritszen Collart en de schout van Ens; er werd afgesproken dat Femmekens Jan het bedrag 

zou betalen aan de vrouw van Jan Gerritszen Collart en dat de schout aan Femmekens Jan een zalm 

zou sturen van 21 of 22 pond. Voor de levering van de zalm zou getuige borg staan, maar deze weet 

niet of Femmekens Jan de zalm ook heeft ontvangen.  

 

Nr. 664 FOLIO:            232v               DATUM:                    26 september 1565 

 

Henrijck Jansz, schipper, getuigt dat hij afgelopen zondag heeft gezien in de Geertstraat van der Aa 

dat Arent Cuyper kwaad was en een getrokken mes in de hand had waar men eigenlijk zalmen mee 

snijdt. Getuige nam hem het mes af, wat hij toeliet. Getuige heeft niet gezien dat hij naar iemand stak, 

maar wel dat hij werd vastgehouden; door wie weet hij niet.  
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Nr. 665 FOLIO:            232v               DATUM:                     26 september 1565 

 

Joachym Arentszen, rademaker, getuigt dat hij afgelopen zondag gezien heeft dat Arent Cuyper 

kwaad was en een mes in de hand had, voor wie, weet hij niet. Hij heeft niet gezien of hij iemand stak.  

 

Nr. 666 FOLIO:            232v               DATUM:                     3 oktober 1565 

 

Anna Wolters getuigt dat zij laatst gezien heeft dat Claes Cuyper uit het huis kwam lopen waar de 

gildebroeders van de kuipers hun drankje gedronken hadden. Hij ging naar huis en werd gevolgd door 

Arent Cuyper en Evert Cuyper, die elk een mes in de hand hadden. Het mes werd Arent uit de hand 

genomen, wie dat deed, weet getuige niet. Evert Cuyper, die bij Claes stond met het mes in de hand, 

zei tegen Claes dat als hij tekeer ging, hij hem zou steken. Als Evert had gewild, had hij het kunnen 

doen. Toen de vrouw van Claes de deur open deed, pakte Claes een bijl en binnen staand zei hij dat 

hij vrede in zijn huis wilde hebben. Getuige heeft niet gezien dat hij iemand sloeg.  

Agatha Jans getuigt dat zij alleen gezien heeft dat Claes Cuyper in zijn eigen huis een bijl in de hand 

had en tegen Evert Cuyper zei dat als hij hem wilde aanvallen, hij zich zou verdedigen. Getuige heeft 

ook gezien dat Evert een mes in zijn hand had; verder weet zij niets.  

 

Nr. 667 FOLIO:            233                DATUM:                   13 oktober 1565 

 

Lubbert Matteusz, gezworen marktmeester, getuigt dat hij een meisje volgde die twee zalmen droeg 

naar het huis van Jan Gerritszen. Hij pakte het meisje bij haar rok om haar naar de schepenkamer te 

brengen. Jan Gerritszen trok het meisje naar binnen en zei haar dat ze moest zeggen dat de schout 

van Ens hem die zalmen schonk. Getuige hoorde dat Jan dit achter de deur tegen het meisje zei.  

 

Nr. 668 FOLIO:           233v               DATUM:                     17 oktober 1565  

 

Aelt Scheen getuigt dat afgelopen winter Gerrith Clunder met een andere landknecht ook uit Kampen, 

genaamd Peter, en nog een jongen bij hem kwamen en vroegen om iets te eten. Getuige heeft hen 

wat gebracht waarmee ze zich verzadigden; daarna gingen ze naar zijn buurman voor hetzelfde. 

Getuige heeft niet gezien dat iemand iets onbehoorlijks deed, noch gehoord dat Gerrith Clunder 

ergens iets onbehoorlijks deed.  

 

Nr. 669 FOLIO:           233v               DATUM:                        21 november 1565 

 

Jan Meynardszen getuigt dat Hadewych, de dochter van Dirck Dronter op 20 november van schipper 

Jan Jansz uit Sloten alle buiskool kocht die de schipper had ingeladen. Hadewych zou per honderd 38 

stuiver Brabants betalen. Dit gebeurde ’s middags in zijn huis, voordat de kool werd omgeroepen.  

Jan Jansz uit Sloten getuigt dat op 20 november ten huize van Jan Meynartszen een dienstmaagd, 

van wie hij de naam niet kent, van hem gekocht heeft alle buiskool die hij had ingeladen; zij zou hem 

per honderd 38 stuiver Brabants geven. De koop geschiedde voordat hij de kool had laten omroepen.  

 

Nr. 670 FOLIO:            234                DATUM:                       3 december 1565 

 

Lubbert Matteusz, gezworen marktmeester, getuigt dat hij gehoord heeft dat afgelopen zaterdagavond 

Thoenys Snoeck tegen mr Cryn Metzelar zei, toen hij weer bij de tafel kwam, dat hij gek was. mr Crijn 

antwoordde dat hij wel wist dat hij knettergek was. Thoenys, die kwaad was, nam een mengele kan 

die hij Crijn naar het hoofd gooide, zodat zijn hoed afviel. Hij werd geraakt op de schouder, maar 

getuige heeft niet gezien of hij bloedde. 

Johan van Dulman getuigt dat hij alleen gehoord heeft dat Thoenys Snoeck tegen mr Crijn zei dat hij 

gek was en dat mr Crijn antwoordde dat hij inderdaad knettergek was. Hierna heeft getuige gezien dat 
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Thoenys met de mengele kan naar Crijn gooide en dat de hoed Crijn van het hoofd viel. Hij heeft niet 

gezien of hij Crijn raakte, want hij was dronken.  

 

Nr. 671 FOLIO:          234v                 DATUM:                     7 december 1565  

 

Claes Doedensz, gezworen voorspreker, getuigt dat laatst bij hem zaten te drinken Henrijck Cremer, 

Hans Momme en Henrick Momme, die onderling woorden kregen; daarom ging getuige naar hen toe 

en zag dat Hans Momme zijn ponjaard trok en naar Henrijck Cremer stak. Hij weet niet of het raak 

was. Ida, de vrouw van Henrijck, hielp hen uit elkaar halen en werd door Hans in haar vinger 

gestoken. Dit gevecht vond plaats ’s avonds tussen acht en negen uur.  

Ida Paters getuigt zoals haar man Claes Doedensz en omdat zij hielp hen te scheiden, werd zij door 

Hans Momme met zijn ponjaard in haar vinger gestoken; dit gebeurde ’s avonds tussen acht en negen 

uur.  

Grethe Gerritsz getuigt dat zij alleen gezien heeft dat Hans Momme met zijn ponjaard naar Henrijck 

Cremer stak maar hem niet raakte.  

 

Nr. 672 FOLIO:            235                 DATUM:                   4 januari 1566  

 

Mr Crijn Reynartszen getuigt dat Thoenys Snoeck in een kwade bui in de Wijnkelder een mengele kan 

naar hem heeft gegooid die tegen zijn hoofd kwam.  

 

Nr. 673 FOLIO:            235                 DATUM:                    26 januari 1566  

 

Styne Raebe getuigt dat afgelopen dinsdag bij haar thuis zaten te drinken Lucas Glaesemaeker, 

Goessen Bluck, Thoenys Hermensz, leiendekker en Jan Claesz, de  broer van Goessen. Lucas had 

woorden met Jan Claesz en gooide een mengele kan naar hem; Jan Claesz gooide een leihamer naar 

Lucas die hem raakte, maar getuige weet niet of hij bloedde. Dit gebeurde ’s avonds omstreeks zes 

uur. Getuige had een kaars aangestoken en ging naar haar kamertje om beter het geld te kunnen zien 

dat ze hen terug moest geven.  

Styne Raebe getuigt dat omstreeks St. Michael bij haar zaten te drinken Claes Andriesz, kleermaker 

aan de Zwartendijk en zijn broer Jan Andriesz, Geert Vaeght zaliger en Arent Poss; terzelfdertijd had  

Arent Poss woorden met Geert Vaeght en gooide hem een mengele kan vol bier tegen de borst. 

Getuige heeft wel gehoord dat Geert het hem heeft vergeven.  

 

Nr. 674 FOLIO:             235                DATUM:                     29 januari 1566 

 

Mr Florys Eykenholt, gezworen wachter, getuigt dat hij een tijd geleden gezien en gehoord heeft dat 

priester Jacob van Wylssum en Henrick Petersz ruzie met elkaar hadden. Lambert Stuyrman kwam 

erbij en kreeg ook woorden met priester Jacob, die een kan pakte die hij naar Lambert wilde gooien. 

Getuige heeft niet gezien of Lambert een mes had, maar getuige had twee messen in zijn gordel 

waarvan Lambert er één pakte. Getuige hielp Lambert tegen te houden; hij heeft niet gezien dat hij er 

ook echt mee stak.  

 

Nr. 675 FOLIO:              236               DATUM:                    30 januari 1566 

 

Henrijck Albertszen alias Wonder getuigt dat hij op 28 januari ’s avonds om ongeveer 10 uur met 

Jacob Claesz van ‘boven’ af door de Nieuwstraat liep. Toen ze bij het huis van Wessel Berentszen 

waren, kwamen hen vier vermomden tegemoet die het bekken dat ze bij zich hadden voor hun voeten 

gooiden en zeiden dat ze een ‘mommecans’ [maskerade ] moesten houden. Getuige vroeg waar hun 

licht en dobbelstenen waren, waarop een van de vermomden zei dat hij een ‘motherfucker’ was en 
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direct daarna sloeg een van hen hem met zijn vuist in het gezicht en de andere maakte met zijn rapier 

drie hoofdwonden bij hem. Wie het waren, weet getuige niet.  

Jacob Claesz getuigt zoals Henrick, maar hij was al in het huis van Wessel Berentszen toen Henrijck 

Albertszen gewond werd; hij heeft dus niets gezien van de verwondingen aan Henrijcks hoofd. Wie 

dat gedaan heeft, is hem niet bekend.  

 

  Nr. 676 FOLIO:          236v                 DATUM:                  31 januari 1566 

 

Thoenys Hermensz getuigt dat hij laatst zat drinken bij Styne Raebe, waar hij gezien heeft dat Lucas 

Glasemaeker en Jan Claesz, leiendekker, ruzie met elkaar kregen. Lucas, die kwaad was, gooide met 

een mengele kan naar Jan maar raakte hem niet. Terzelfdertijd verwondde Jan Lucas met zijn 

leihamer aan zijn hand zodat hij bloedde. Dit gebeurde lang na zonsondergang, na 5 uur.  

 

Nr. 677 FOLIO:          236v                  DATUM:                  5 februari  1566  

 

Henrijck Petersz getuigt dat laatst priester Jacob van Wylsum in een kwade bui een take-kan pakte 

om die naar Lambert Stuyrman te gooien met wie hij ruzie had. Lambert nam één van de twee 

messen die mr Florys Eyckenholt in zijn gordel had, maar omdat Lambert tegengehouden werd, heeft 

getuige niet gezien dat hij iemand stak.  

 

Nr. 678 FOLIO:           237                  DATUM:                  6 februari 1566 

 

Joest ther Schuere getuigt dat hij onlangs ook bij Styne Raebe heeft zitten drinken, waar ook Lucas 

Glasemaeker en Jan Claesz de leiendekker zaten. Lucas kreeg woorden met Jan, maar getuige heeft 

niet gezien dat Lucas met de kan naar Jan gooide, maar wel dat Lucas met een leyhamer door Jan 

Claesz gewond werd.  

 

Nr . 679 FOLIO:            237                 DATUM:                   6 februari 1566 

 

Goest Claeszen getuigt dat hij onlangs bij Styne Raebe gezien heeft dat Lucas Glasemaeker met een 

kan naar Jan Claesz gooide, maar hem niet raakte. Hij heeft evenmin gezien dat Lucas door Jan 

verwond werd met een leihamer. 

 

Nr. 680 FOLIO:             237                DATUM:                    19 februari 1566 

 

Lubbert Martensz getuigt dat hij afgelopen week gehoord heeft dat Wolter Schoemaker Wolf Schinkel 

naliep en uitschold. Hoewel hij er eigenlijk iets aan moest doen, vroeg hij Geert Leeuwe om 

tussenbeide te komen zodat er niets ergs zou gebeuren. Getuige heeft geen messen zien trekken. 

 

Nr. 681 FOLIO:            237v                DATUM:                     20 februari 1566 

 

Berent van Embden, goudsmid, getuigt dat hij ongeveer tien of twaalf dagen geleden gezien heeft op 

de Vismarkt dat Wolter Schoemaeker, kwaad en met een opsteker in de hand, tegen Wolff Schinkel 

en diens zwager Jan Drenth aan het schelden was. Hij zei o.a. dat een van hen moest komen. 

Intussen was er veel volk omheen komen staan, zodat getuige van de rest niets afweet.  

 

Nr. 682 FOLIO:            237v                DATUM:                      25 februari 1566 

 

Geert Leeuw, gezworen gemeensman, getuigt dat ongeveer veertien dagen geleden Wolter 

Schoemaker veel scheldwoorden gebruikte tegen Wolff Schinkel; hij stak zijn hand omhoog en zei dat 

hij het hem daarmee betaald zou zetten. Of hij een opsteker in de hand had, heeft getuige niet gezien.  
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Nr. 683 FOLIO:            238                  DATUM:                      23 februari 1566     

 

Claes Schroer, wonend aan de Zwartendijk, getuigt dat hij onlangs bij Stijne Raebe gezien heeft dat 

Arent Poss en Geert Vaeght ruzie met elkaar hadden. Omdat Geert zijn rapier had getrokken, pakte 

getuige hem bij de arm. Geert vroeg waarom hij hem vasthield en zei dat er een kan naar hem 

gegooid werd. Hij zei nog: heb ik je daarom mijn land verhuurd, laat mij toch gooien. 

Getuige heeft niet gezien dat Arent gooide, maar wel dat er een kan op de grond lag.  

 

Nr. 684 FOLIO:            238                 DATUM:                 25 februari 1566 

 

Roloff Henricksz en Daniel Jansz getuigen, na apart verhoord te zijn, dat zij alleen gezien hebben op 

St. Petrusdag dat Geert, de zoon van Egbert Backer, een roer [geweer ] in zijn hand had, maar niet dat 

hij ermee schoot. 

Claes Jansz getuigt dat hij gezien heeft op St. Petrusdag dat een jongen zijn hoed van het hoofd nam 

en hem neerlegde bij de Boedelstoren, als Geert, de zoon van Egbert Backer, zou schieten. Geert 

schoot dwars door de hoed heen. Getuige heeft niet gezien dat hij op enige duiven schoot.  

 

Nr. 685 FOLIO:           238v                DATUM:                 26 februari 1566  

 

Berent Momme, Gerrith Gerritzen en Henrick Vetthe getuigen dat zij gezien hebben dat Reynar 

Glasemaecker in een kwade bui met een opsteker in de hand naar Berent die Roeper liep.  

 

Nr. 686 FOLIO:          238v                 DATUM:                 27 februari 1566   

 

Hubert Jacobsz getuigt dat hij ongeveer vijf of zes dagen geleden gehoord heeft dat er geschoten 

werd in de Nieuwstraat. Getuige kwam uit de Oudestraat via de Geertstraat van der Aa, hoek 

Nieuwstraat, waar hij Geert, de zoon van Egbert Backer, tegen kwam met een geweer in de hand.  

 

Nr. 687 FOLIO:         239                    DATUM:                  1 maart 1566  

 

Johan Andriesz getuigt dat toen hij laatst bij Styne Raebe zat te drinken, hij gezien heeft dat Arent 

Poss, in een kwade bui, een mengele kan pakte vol bier en die naar Geert Vaeght gooide; voor zover  

hij onthouden heeft, raakte hij hem in zijn zij. 

 

Nr. 688 FOLIO:        239                      DATUM:                  2 maart 1566 

 

Evert Baers getuigt dat hij, toen hij in de Wijnkelder kwam, nadat hij gegeten had, hoorde dat Andries 

then Indyck en Hugo van den Gruithuysen  woorden met elkaar hadden. Andries zei smalend dat de 

dienstmaagd van Gruithuysen Hugo jonker noemde. Andries zei hier nog meer over, maar dat is 

getuige vergeten. Toen de kaarsen uitgingen is Andries kwaad uit het “schoeltken” op de deel 

gekomen; hij bleef maar tekeer gaan, daarom nam Peter Woltersz hem bij de arm en hield hem vast. 

Peter zei tegen Andries zijn zwager dat ze familie van elkaar waren en dus geen problemen moesten 

veroorzaken. Andries antwoordde daarop dat men hem moest laten gaan of hij zou hem op zijn bek 

slaan. Na enig gepraat, sloeg Peter Andries waar hij hem maar raken kon. Andries zei tegen zijn 

zwager dat hij dacht dat hij Gruythuysen sloeg en Peter vroeg of hij zich soms vergist had, waarop ze 

elkaar de hand schudden. Daarna begon Andries weer te schelden tegen Peter Woltersz, pakte zijn 

zwaard alsof hij wilde slaan. Peter vloog naar hem toe en pakte het zwaard en brak het mes in 

tweeën. Getuige haalde hen uit elkaar zo goed als hij kon. 

Frederijck Jansz getuigt dat de dienstmaagd van Hugo van den Gruithuysen in de Wijnkelder kwam en 

hem jonker noemde, waarover Andries then Indyck zich smalend uitliet. Hij vroeg waar dat 
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jonkerschap vandaan kwam en getuige heeft ook gezien dat Gruithuysen in een kwade bui zijn rapier 

trok en naar Andries sloeg. Omdat getuige heen en weer liep om te tappen, heeft hij niet gezien of hij 

Andries raakte. Voor het overige getuigt hij hetzelfde als Evert Baers.  

 

Nr. 689 FOLIO:             240                DATUM:                  4 maart 1566 

 

Evert Straetemaker getuigt dat maandag voor St. Petrus Cornelys Vene bij hem kwam voor het 

Wapen van Francrijck en hem vroeg wanneer hij nu eindelijk het ‘gotierken’ kwam openen. Getuige zei 

dat hij dat zou doen wanneer hij maar wilde en liep weer door. Getuige heeft er verder geen acht op 

geslagen en evenmin heeft Cornelys hem de dinsdag erna hierover gesproken. De volgende 

woensdagochtend kwam hij langs en zei dat hij de afvoer ging openen, want anders zou dat tien pond 

kosten. Getuige is hem gevolgd en hij heeft de afvoer die woensdag voor de middag geopend. 

 

Nr. 690 FOLIO:            240                DATUM:                   6 maart 1566  

 

Henrijck van Ense, gezworen gemeensman, getuigt dat hij ook in de Wijnkelder was toen de 

dienstmaagd van Hugo van de Gruithuisen binnen kwam en Gruithuisen jonker noemde. Deze 

woorden horende, vroeg Andries ten Indyck waar dat jonkerschap vandaan kwam e.d. en kregen ze  

woorden met elkaar. Gruithuyswen, die kwaad was, nam zijn rapier in de hand en sloeg ermee naar 

Andries waarbij hij de kaarsen die op tafel stonden, uitdoofde. Getuige heeft niet gezien dat hij Andries 

raakte.  

 

Nr. 691 FOLIO:           240v                DATUM:                  7 maart 1566   

 

Peter Woltersz getuigt dat hij ook gezien heeft dat Hugo van den Gruithuisen kwaad zijn rapier uit de 

schede haalde en daarmee naar Andries ten Indyck sloeg, maar hij heeft niet gezien of hij hem raakte.  

 

Nr. 692 FOLIO:           240v                DATUM:                 12 maart 1566 

 

Johan Hermansz getuigt dat hij met Herman Claesz en Jacob Coninck deze morgen gezien heeft bij 

Gysbert van Appelen in de Brandewijn dat ene ‘muyser’, die Arent genoemd werd, met getuige wilde 

spelen om een glas brandewijn. Toen getuige dit weigerde, werd Arent kwaad en sloeg hem met de 

vlakke hand in het gezicht. Daarna pakte hij zijn opsteker en stak getuige in de rechterzij. Getuige 

heeft het bloed niet gezien.  

 

Nr. 693 FOLIO:           241                  DATUM:                  17 maart 1566    

 

Johan Lucht en Cornelys van Mechelen getuigen dat zij onlangs bij Styne Raebe gezien en gehoord 

hebben dat Jan Soemer en ene die Butken genoemd werd, met een onbekende potman woorden 

hadden over het kopen van turf. Het kwam erop neer dat de vreemde potman de turf niet voor minder 

verkopen wilde dan hij al verkocht had. Hij wilde bovendien goed Brabants geld hebben. Jan Soemer 

zei dat ze hem enkele daalders zouden geven, maar de potman wilde ‘konings daalders’ of goede 

Hollandse valuta hebben. De potman verkocht Jan de turf, voor welk bedrag weet getuige niet. Van de 

partij turf bracht Jan diezelfde avond een zak aan Styne  Raebe waarvoor zij hem 5 gosselers zou 

betalen.  

Styne Raebe getuigt zoals Jan en Cornelys en bovendien meldt zij dat de onbekende potman de 

volgende dag bij haar kwam en klaagde dat hij op eigen kosten daar moest verblijven; voor die prijs 

raakte hij de turf niet kwijt. Hij wilde zijn onkosten op Johan Soemer verhalen en zou hem gerechtelijk 

aanspreken.  

 

Nr. 694 FOLIO:           241                  DATUM:                     22 april 1566 
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Ariaen Jacobsz getuigt dat Henrijck Hermensz, Dirck Aertszen, Geerloff Cornelysz en Heyn Oem allen 

ganzen hebben op de stads weiden; op het Kampereiland hebben Arent Poss, Geert Wychertsz en 

Henrijck Claeszen ganzen. Gerrith van Aeken, Herman Wyllemsz en Claes Hermensz op de 

Kruishoop en in het Haatland. Veseman en Henrijck Stevensz hebben afgelopen herfst ook ganzen 

gehouden, maar of zij die nog hebben, weet getuige niet, evenmin hoeveel ieder er heeft.  

 

Nr. 695 FOLIO:           241v                DATUM:                      27 mei 1566 

 

Marrijken Thys getuigt dat haar dochter ongeveer acht dagen geleden een brood gekocht heeft van 

Derck Backer in de Venestraat, naast de potgieter, en omdat het gewicht te weinig was, heeft zij het 

zelf gewogen; het bleek niet mee dan vijf pond en twee lood [ongeveer 20 gram ] te zijn. Daarom bracht 

haar dochter het brood weer terug om een ander te halen, maar dat lukte niet. De vrouw van de 

bakker zei tegen de dochter van getuige dat ‘twijgschillers’ geen brood kregen, omdat ze het gewicht 

controleerden.  

Marrijken Thys, de dochter van bovengenoemde Marrijken, getuigt zoals haar moeder. 

 

Nr. 696 FOLIO:           242                  DATUM:                    6 juni 1566 

 

Henrijck Petersz, Hermen Hermensz en Dirck Alartzen getuigen samen, na apart verhoord te zijn, dat 

zij op 3 juni 1566 bij Henrijck zaten te drinken uit een ton tien-plakken bier. Het gebeurde dat Reynar 

Metzelar en ene Luytgen Vrese woorden met elkaar kregen, maar zij deden elkaar geen kwaad. Wijlen 

Jacob Roth, geboren in Amsterdam, zei dat hij tussen hen beiden in wilde gaan zitten om te proberen 

hen tot elkaar te brengen. De vrouw van Jacob kwam weer bij de tafel en zag dat haar man tussen 

Reynar en Luytgen was gaan zitten; ze vroeg hem waarom hij dat deed, want volgens haar konden ze 

het zelf wel oplossen. Reynar antwoordde dat ze haar mond moest houden, wat door Jacob niet werd 

geaccepteerd. Deze pakte een tinnen kan van de tafel en sloeg Reynar tegen het hoofd zodat hij 

bloedde. Er ontstond een worsteling waarbij de tafel werd omgestoten. Getuigen slaagden er niet in 

partijen van elkaar te scheiden. Intussen raakte Jacob gewond, maar getuigen hebben niet gezien  

hoe dat kwam. Alleen Dirck Alartzen heeft gezien dat Reynar een opsteker in de hand had en Henrijck 

Petersz heeft naderhand wel gezien dat de opsteker in zijn huis gevonden werd.  

Jonge Jan Jansz Branthorst getuigt dat hij op 3 juni ook bij Henrijck Petersz zat, waar Reynar Metselar 

en ene Luytgen Vrese ruzie met elkaar kregen. Reynar zei dat hij die avond niet van hem wilde 

drinken en Luytgen ging enige tijd later weg om te plassen. Getuige en de vrouw van Luytgen vroegen 

hem naar huis te gaan, maar dat wilde hij niet. Terug aan de tafel wilde Luytgen een pot bier geven 

aan Reynar die dit weigerde. Toen ging wijlen Jacob tussen hen beiden in zitten om hen te kalmeren. 

De vrouw van Jacob zei dat ze het zelf wel konden oplossen, waarop Reynar haar zei dat ze zich er 

niet mee moest bemoeien. Hierover werd Jacob kwaad, pakte een tinnen kan en sloeg Reynar 

daarmee zodat het bloedde. Bij hun worsteling viel de tafel om en kon men hen niet uit elkaar halen. 

Intussen werd Jacob gewond maar getuige heeft niet gezien wanneer hij door Reynar gestoken werd, 

wel dat Reynar een opsteker in de hand had en dat wijlen Jacob erg bloedde.  

 

Nr. 697 FOLIO:             243                DATUM:                   10 juni 1566 

 

Albert Voeth, gezworen gemeensman en Evert Loyse getuigen dat zij beiden gezien hebben, toen ze 

op de steiger waren, dat Johan van der Vecht en Cryt van Deventer, beiden dronken, komende uit het 

Tolhuis elkaar bij de arm hadden en met elkaar spraken en weer teruggingen. Getuigen hebben niet 

gezien dat zij ruzie kregen, maar later hebben zij wel gezien dat Johan door Symon Kuynreturff naar 

huis werd gebracht.  

 

Nr. 698 FOLIO:            243                 DATUM:                    17 juni 1566 
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Herman Bayck getuigt dat hij met Bartolt van Wylsum op de dijk bij het Noorder hekwerk heeft gestaan 

waar Wyllem Rycoltzen kwaad kwam aanlopen en tegen Bartolt zei: “schelm, sta je hier aarde te halen 

uit het broek, haal het toch uit het bos”. Bartolt antwoordde dat er geen aarde te krijgen was uit het 

bos, zoals ook Leffer had gemerkt. Wyllem zei dat Lesser een schelm was zoals Bartolt en beiden 

“motherfuckers”. Johan Gerbrantzen vroeg aan Wyllem waarom hij zulke woorden gebruikte tegen 

iemand die hem niets had misdaan. Wyllem pakte zijn polsstok en sloeg daarmee naar Bartolt, maar 

raakte hem niet omdat getuige Wyllem vast hield. Tenslotte zei Wyllem Rycoltzen tegen Bartolt van 

Wylsum dat hij hem beloofde dat hij de eerste zou zijn die de knuppel op zijn hoofd krijgt.  

 

Nr. 699 FOLIO:            243v               DATUM:                     17 juni 1566   

 

Johan Gerbrantzen getuigt dat hij gehoord heeft dat Wyllem Rycoltszen, kwaad, bij het Noorder 

hekwerk kwam en tegen Bartolt van Wylsum, die geen kwaad woord tegen hem sprak, zei dat hij een 

“stellenschuver” was en een “motherfucker” en nog meer van die woorden die getuige niet verstaan 

heeft. Hij verweet hem ook grond te steken in het broek waardoor hij geld verdiende. Wat Bartolt 

antwoordde heeft getuige niet verstaan. Hij heeft wel gezien dat Wyllem Rycoltsz Bartolt met een stok 

wilde slaan maar door Herman Bayck vast gehouden werd. Getuige vroeg Wyllem waarom hij Bartolt 

wilde slaan terwijl hij niets gedaan had. Getuige was aan het werk en stond een stuk verder dan 

Herman, hij heeft daarom veel niet verstaan. 

 

Nr. 700 FOLIO:           244                   DATUM:                    17 juni 1566 

 

Johan Maxen getuigt dat hij tijdens de Pinksterdagen gezien heeft dat Hans van Munster, kleermaker, 

door de Broederstraat liep en Henrick Vetthe aansprak die op de stoep van Gerritken Moers zat. Hij 

vroeg wat hij hem tekort had gedaan. Henrick antwoordde dat hij wel een goede gezel had gehad met 

wie hij problemen kreeg. Toen dit gezegd was, stak Hans van Munster met zijn opsteker naar Henrick 

Vetthe, maar raakte hem niet.  

 

  Nr. 701 FOLIO:           244v                DATUM:                       17 juni 1566 

 

Claes Geertzen getuigt zoals Johan Marxen, want hij stond er ook bij.  

Jonge Johan Branthorst meldt in aanvulling op zijn getuigenis van 6 juni, dat hij wel gezien heeft dat 

Reynar een opsteker in zijn hand had en uithaalde naar wijlen Jacob, maar hij heeft niet gezien dat 

wijlen Jacob door hem gestoken werd. Jacob bloedde hevig en in zijn vorige getuigenis had hij gezegd 

dat Jacob op straat lag.  

 

Nr. 702 FOLIO:            244v               DATUM:                     10 juli 1566 

 

Anna, de vrouw van Henrijck Jacobsz, getuigt dat zij onlangs, de dag weet zij niet meer precies, met 

Reynar Goyer en Johan van Coninck met een schuit van Zwolle naar Kampen is gevaren en ongeveer 

drie of vier uur onderweg is geweest zoals gewoonlijk. Reynar en Johan gingen naar het huis van 

Gerrith Brouwer en namen daar een kan bier. De vrouw van mr Johan Discanters, die het koud had, 

ging ook naar Gerrith om zich een beetje te warmen. Toen getuige in Kampen aan kwam heeft zij wel 

gehoord dat een vrouw zei dat ze voor twee stuiver had geconsumeerd, maar wat zij gaf, weet getuige 

niet. Zij heeft evenmin gehoord dat Reynar Goyer tegen iemand tekeer ging want hij ging weer varen. 

Hij droeg de vrouw op zijn schouders door de modder naar de brug, waarvoor zij hem 3 stuiver 

Brabants gaf.  

 

Nr. 703 FOLIO:              245               DATUM:                  12 juli 1566 

 



RAK inv.nr. 14 

 

142 

 

Johan Hermensz getuigt dat Reynar Goyer onlangs bij hem kwam en een kan bier wilde hebben, maar 

omdat hij al aardig dronken was en het huis vol met volk zat, zei hij tegen Reynar dat hij een andere 

keer terug moest komen. Hij ging gewillig weg en getuige dacht dat hij naar huis ging. Maar enige tijd 

later zei een van de gasten die in de tuin zaten, wie het was weet hij niet meer, dat getuige naar de 

tuin van Jonge Reynar moest gaan om Reynar Goyer naar huis te brengen. Hij ging kijken en vond 

Reynar liggend op het rek. Hij vroeg Jonge Reynar, die achterin de tuin was, om hulp en deze zei dat 

hij niemand kwaad wilde doen. Hij ging met Reynar de tuin uit en heeft niet gehoord dat hij zijn oom 

Reynar beledigde en evenmin heeft hij gezien dat Reynar Goyer een verboden wapen in de hand had.  

 

Nr. 704 FOLIO:             245                DATUM:                  12 juli 1566    

 

Gese Dyrcks getuigt dat zij tegen Reynar Goyer zei, toen ze de hof in kwam: “broeder, ga naar huis.” 

Dat deed hij en zei heeft niet gezien dat hij iets onbehoorlijks had aangericht. 

Lysabeth Jansz getuigt dat zij, zittend in het tuinhuisje van Jonge Reynar, gezien heeft dat Reynar 

Goyer heel dronken was, waarop zij het deurtje van het tuinhuisje dicht deed. Zij hoorde dat Jonge 

Reynar tegen hem zei dat hij weg moest gaan. Getuige zag dat Reynar bukte, het leek of hij geld 

gevonden had. Zij ging de tuin uit en vroeg aan de buren haar oom te helpen. Wat Reynar zei, weet 

zei niet meer.  

 

Nr. 705 FOLIO:             245v              DATUM:                   15 juli 1566 

 

Johan Wyllemsz getuigt dat hij laatst gezien heeft dat Reynar Goyer dronken in de tuin van Jonge 

Reynar kwam en aan de ene kant van de tuin ging staan. Jonge Reynar stond aan de ander kant van 

de tuin. Reynar Goyer vroeg aan zijn oom Jonge Reynar of hij wel een blaadje mocht plukken, wat 

werd toegestaan. Korte tijd later vroeg Goyer aan zijn oom hetzelfde, waarop Jonge Reynar niet 

reageerde. Zij liepen naar elkaar toe en getuige ging tussen hen beiden in staan, maar Reynar Goyer 

liep om hem heen en greep zijn oom bij de paltsrok. Deze trok zijn opsteker, maar Reynar Goyer 

pakte hem af en gooide hem in de tuin van de buren. Getuige heeft niet gezien dat Reynar Goyer zijn 

opsteker pakte en evenmin gehoord dat hij tekeer ging tegen zijn oom.  

 

Nr. 706 FOLIO:            246                 DATUM:                   17 juli 1566  

 

Johanna Engberts getuigt dat zij afgelopen week gezien en gehoord heeft dat de oude Johan 

Branthorst voor het schip van Claes van Aken stond waar Sweer Jansz in was. Oude Johan daagde 

Sweer uit om uit het schip te komen, hij had een oude ponjaard in de schede onder zijn arm. Tenslotte 

kwam Sweer uit het schip en liet zijn mes daarachter om Branthorst met zijn vuisten te bewerken, 

zoals hij zelf zei. Toen trok Johan Branthorst zijn roestige ponjaard (die hij onder zijn arm verborgen 

had), waarop Sweer een steen pakte en naar Jan gooide. Branthorst kwam weer met getrokken 

ponjaard op Sweer af die een stok pakte om zich te verweren. Getuige heeft Sweer beet gepakt en  

omstanders hielden Jan Branthorst tegen. Daarna ging Branthorst de stad weer in en van daar naar 

de brug, naar zijn schip, waar hij Sweer weer uitdaagde. Het is aan de omstanders te danken dat zij 

elkaar niet geraakt hebben.  

 

Nr. 707 FOLIO:            246v               DATUM:                  19 juli 1566  

 

Frijdach Berentzen getuigt dat hij onder de plecht bij de mast in het schip van Claes van Aeken zat bij 

de kolen, waar Sweer Jansz ook was. Rotger Smitz deed kolen in een mand. Oude Johan Branthorst 

kwam op of bij het schip, getuige zat beneden en kon het niet zien. Hij kreeg woorden met Sweer, 

maar waar het over ging wist hij niet. Hij heeft wel gezien dat Sweer iets naar Johan gooide, maar 

hem niet raakte. Toen pakte Sweer zijn mes evenals getuige en omdat getuige Sweer wilde 

tegenhouden en hier wilde laten blijven, kwam Sweer op hem af, Getuige bleef bij meter Johan, die bij 
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het Broederkerkhof woont, beneden in het schip en heeft dus niet gezien wat Johan Branthorst en 

Sweer Jansz hebben aangericht.  

 

Nr. 708 FOLIO:            246v               DATUM:                   20 juli 1566 

 

Gysbert van Appelen en Claes Doedensz getuigen dat onlangs de vrouw van mr Johan voor de deur 

van Claes zat. Trude Pottersche kwam voorbij en mr Johan vroeg haar of zij misschien zijn mes had 

gevonden in het huis van Anne van Graesz in de Geertstraat van der Aa, waar zij geweest waren. 

Trude antwoordde ontkennend, ze kwam nu van Gerrith Pels vandaan omdat ze het brood gedragen 

had. Ze had nog een stuk brood en vlees in haar hand. Intussen kwam de vrouw van mr Johan heel 

kwaad uit de Eenhoorn en schold haar uit voor hoer e.d.; volgens haar had Trude de nacht 

doorgebracht met haar man. Trude ontkende dit en de vrouw van mr Johan schold haar weer uit. 

Trude zei dat het een vrouw was die bij mr Jacob van Graesz op het stoepje lag en drie el grijs laken 

verdiende. De vrouw van mr Johan kwam aanlopen en was heel kwaad; zij trok Trude de hoycke van 

het hoofd en sloeg haar in het gezicht. Zij sloeg haar ook de muts van het hoofd en Trude vluchtte in 

het huis van Claes Doedensz. Zij kwam snel weer naar buiten en getuige zag dat ze bloedde aan haar 

mond. Getuige heeft niet gezien dat Trude de vrouw van mr Johan sloeg of haar raakte.  

 

Nr. 709 FOLIO:            247                 DATUM:                    3 augustus 1566   

 

Henrick Hoppenbrouwer getuigt dat hij gehoord heeft dat Goessmundt then Indyck tegen Bartolt van 

Wylsum zei dat hij een hondsvod was. Bartolt antwoordde dat de hondsvod op zijn moeder had 

gelegen en meer van dat soort dingen. Na meerdere herhalingen van deze woorden, nam then Indyck 

een glas wijn van de tafel en gooide het in het gezicht van Wylsum. Deze pakte op zijn beurt een 

mengele kan en gooide die overhands tegen Indyck. Daarna grepen ze elkaar bij het hoofd en 

sloegen elkaar met hun vuisten. Getuige stond op en zag dat Geert then Indyck kwam aanlopen met 

een getrokken ponjaard richting Bartolt van Wylsum, maar hij werd tegen gehouden. Henrick van 

Ensse nam de ponjaard van Geert af en verliet de Wijnkelder.  

 

Nr. 710 FOLIO:            247v               DATUM:                    17 januari 1567 

 

Cornelys Aertsz getuigt dat bij de laatste hooibouw ’s nachts ongeveer vijf of zes pond boter uit zijn 

huis is gehaald evenals de onderrok en mouwen van zijn vrouw, het kledingstuk van zijn zoon en 

ongeveer 15 of 16 el linnendoek, die men had afgeknipt van een groot stuk doek dat in een kuip lag. 

De bleekster in Brunnepe, Alyt geheten, zei, toen getuige kwam klagen, dat het doek gebracht  was 

voor de bleek en getuige ging er naar toe en vond daar het doek. De bleekster zei hem dat het doek 

gebracht was door Claesje, de vrouw van Geerlich Wever, die een dag of twee ervoor bij getuige thuis 

geweest was. Daarna zijn de vrouw van getuige, de bleekster en de vrouw van Herman Cremer naar 

OLV-kerk gegaan naar het huis van Geerlich, waar de vrouw van getuige het ‘garneychken’ op het 

bed vond liggen. De onderrok was al naar de lommerd gebracht waar de bleekster en Hermans vrouw 

ook heen zijn gegaan, maar die was al uit elkaar getornd en naar de ‘hulck’ [ vrachtschip ] gebracht, 

waar ze ook nog heen gegaan zijn.  

Getuige verklaart onder ede dat hij alles terug gekregen heeft.  

 

Nr. 711 FOLIO:               248              DATUM:                   17 januari 1567 

 

Grethe Kremer getuigt dat afgelopen zomer Cornelys Aertsz bij haar is gekomen om te klagen dat 

ettelijke ellen doek, boter en andere kleren, zoals een kledingstuk, een onderrok en mouwen gestolen 

waren. De verdenking viel op Claesje, de vrouw van Geerlich Wever. Getuige is met de bleekster uit 

Brunnepe gegaan naar Geerlich waar zij het ‘garneycken’ op bed vonden liggen, evenals een set 

camelotten mouwen in de kledingmand en een pot vol boter in de kast. Zij hebben alles meegenomen 
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en aan Cornelys overhandigd. Geerlichs vrouw ontkende eerst iets te hebben gestolen, volgens haar 

had ze alles gevonden, maar later gaf ze toe het gestolen te hebben. Daarna is de vrouw van Geerlich 

met de bleekster naar de lommerd gegaan waar ze de onderrok had gebracht en legde haar eigen 

hoycke (die ze op het hoofd had) daarvoor in de plaats. Blootshoofds ging zij weer naar huis.  

 

Nr. 712 FOLIO:               248v            DATUM:                    1 februari 1567 

 

Johan van Swolle getuigt dat eergisterenavond omstreeks 11 uur Geert ten Indyck, Henrick van 

Dieffholt en Johan Clant de straat af kwamen met een dienstmaagd die een lantaarn droeg en ter 

hoogte van het wachthuis kregen zij woorden met elkaar, die getuige niet kon verstaan. Toen ze bij de 

Eenhoorn waren, trokken Geert en Henrick hun rapier en sloegen elkaar, getuige kon niet zien of ze 

elkaar raakten. Getuige was hen vanaf het wachthuis gevolgd omdat ze nogal dronken waren. Omdat 

ze mompelend over straat gingen, wilde getuige hen bij de Eenhoorn uit elkaar halen en sloeg bij 

Geert ten Indyck met zijn knevelstok het rapier uit handen. Hij nam het rapier en de mantel mee het 

wachthuis in. De vrouw van Indyck kwam er bij en toen zijn allen uit elkaar gegaan, nadat Geert ook 

nog naar getuige had gestoken, maar hem niet geraakt had.  

Warner Berentsz getuigt dat hij alleen gezien heeft dat de vrouw van Geert ten Indyck haar man bij de 

hals had gepakt en meetrok naar huis. Meer heeft getuige niet gezien, want ze waren al gescheiden 

voordat hij erbij kwam; Henrick van Dieffholt werd vastgehouden bij de trap.  

 

Nr. 713 FOLIO:           249                  DATUM:                   1 februari 1567 

 

Remmelt Jaspersz getuigt dat hij, lopend vanaf het wachthuis, alleen gezien heeft dat Geert ten 

Indyck uithaalde naar Johan van Swolle, maar hem niet raakte. Terwijl Geert stak, sloeg Johan hem 

het rapier uit de hand, meer heeft getuige niet gezien, want Geert en Henrick van Dieffholt (die ruzie 

hadden gehad) waren al uit elkaar gehaald toen hij erbij kwam. Hij heeft wel gehoord dat Geert ten 

Indyck en Henrick Dieffholt erg tekeer gingen toen ze langs het wachthuis liepen. Nadat Indyck zijn 

rapier kwijt was, zei hij tegen Johan en getuige dat hij zijn rapier terug wilde om zich te verdedigen, 

maar Herman van Oldenzeell bracht het naar het wachthuis. 

Herman van Oldenzeell getuigt dat hij alleen gezien heeft dat Geert ten Indyck het rapier voor zijn 

voeten had liggen en getuige heeft het opgeraapt en het naar het wachthuis gebracht. Getuige heeft 

niet gezien dat Geert naar iemand stak, want het gevecht met Henrick van Dieffholt en Johan van 

Swolle was al afgelopen toen hij erbij kwam. Hij heeft wel gehoord dat er veel gedoe op straat was en 

er veel mensen waren.  

  

Nr. 714 FOLIO:            249v              DATUM:                   10 maart 1567 

 

Herman Quant en Wycher Arentsz getuigen dat zij afgelopen week gezien hebben dat Brunick Petersz 

en nog twee onbekende schippers met nieuwe schepen (die getuigen niet kennen) op het Diep aan de 

grond hebben gezeten. Hoe lang, weten zij niet want getuigen voeren alleen maar voorbij. Brunick zat 

ver genoeg uit de vaargeul dat men er langs kon varen en hij had het Diep niet beschadigd.  

 

Nr. 715 FOLIO:          249v                DATUM:                    11 maart 1567 

 

Gerrith Eylander getuigt dat afgelopen week in het Diep vast gezeten hebben een Edammer schipper 

en een uit Hoorn, maar hij kent hun namen niet en kan hen niet beschrijven. Bruninck Petersz lag 

terzelfdertijd buiten de vaargeul met zijn schip zodat men er langs kon varen. Hij heeft het Diep zeker 

niet beschadigd.  

 

Nr. 716 FOLIO:           249v                DATUM:                   14 april 1567 
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Mr Johan Huff, barbier, getuigt dat hij afgelopen donderdag overdag van “boven“ kwam langs de 

Nieuwe Muur en gezien heeft dat Andries ten Indyck en Symon Kuynreturff  achter de Wijnkelder hun 

wapens getrokken, maar hij heeft niet gezien dat zij naar elkaar staken of elkaar raakten.  

Getuige slaagde erin het rapier uit Andries hand te halen en Kuynreturff ging toen naar huis.  

Andries kreeg naderhand zijn rapier weer terug.  

Nr. 717 FOLIO:          250                   DATUM:                   18 april 1567 

 

Frans Jansz getuigt dat hij onlangs gezien en gehoord heeft dat Truide Potter en Alyt, de vrouw van 

Geert Backer, woorden met elkaar hadden. Alyt had het onderste deel van een spinrokken in haar 

hand waarmee ze naar Truide sloeg. Getuige heeft gezien dat zij Truide raakte en ook dat Truide 

bloedde aan haar hoofd. Hij heeft niet gezien dat Alyt haar aan haar hoofd raakte met het onderstuk 

van het spinrokken. Truide verweerde zich met haar vuisten; getuige zag ook dat Alyt een bezemstok 

naar Truide gooide.  

 

Nr. 718 FOLIO:          250                   DATUM:                    31 mei 1567 

 

Henrick Coertsz getuigt dat hij zondagmiddag omstreeks vier uur voor het oude Raadhuis stond, waar 

een jongen zat te spelen om tinnen lepels. Bij het kerkrooster ontstond enig rumoer en getuige ging 

kijken. Hij zag dat Jan van Dorsten, met een bebloed gezicht, achter een onbekende gezel aan liep. 

Om ellende te vermijden heeft getuige hem vastgepakt zodat hij de gezel niet kon pakken. Getuige 

heeft niet gezien dat Jan van Dorsten of de gezel een mes of geweer in hun handen hadden, evenmin 

dat de gezel bloedde. Meer weet getuige niet en hij kan ook niet iemand noemen die alles gezien 

heeft.  

 

Nr. 719 FOLIO:          250v                DATUM:                      20 juni 1567 

 

Herman Geertszen meldt in aanvulling op zijn getuigenis van 31 mei, dat hij gezien heeft dat Johan 

het mes dat hij in zijn hand had bij het opstaan op de buik van Roloff zette. Toen getuige dat zag, ging 

hij direct naar hem toe om zijn hand te pakken en te voorkomen dat hij Roloff zou steken. Hij heeft niet 

gezien of hij Roloff raakte of zijn wambuis, want hij had teveel haast om hem het mes te ontnemen.  

Het is ook waar dat terzelfdertijd Roloff een verwonding in de borst kreeg, waarvan getuige heeft 

gezien dat hij verbonden werd. Getuige weet niet of hij die had opgelopen tijdens de worsteling of toen 

Roloff naar de St. Nicolaaskerk ging en Johan hem achterna liep. Hij kent ook niemand die alles 

gezien heeft; verder beperkt hij zich tot zijn reeds afgelegde getuigenis.  

 

Nr. 720 FOLIO:           251                  DATUM:                    27 juni 1567 

 

Gerbert Jacobsz getuigt dat hij in mei ongeveer ’s morgens wol had gebundeld, waarbij hij een schram 

van een haak over de voorste vingers van zijn rechterhand kreeg. Een tijdje later zat getuige te 

drinken in Wilsum waar Lubbert Aertsz omstreeks vespertijd getuige met een polsstok geslagen heeft. 

Omdat getuige dronken was, weet hij niet of de slag met de stok hem heeft geraakt. De volgende dag 

deed zijn vinger nogal pijn maar het gat was niet groter geworden. Bij het gelag waren ook aanwezig 

Egbert Petersz en Evert Twenth, maar of zij iets gezien hebben, weet getuige niet.  

Kantlijn 18 mei 1567: 

Gerbert Jacobsz verklaart dat hij niet weet, omdat hij wel  dronken was, of Lubbert Aertsz in een 

kwade bui naar hem sloeg of niet. Hij weet evenmin of hij onenigheid met hem gehad heeft.  

 

Nr. 721 FOLIO:             251                DATUM:                    30 juni 1567 

 

Egbert Petersz getuigt dat hij in mei, voor zover hij zich herinnert, zat te drinken in Wilsum met Evert 

Twenth , Gerbert Jacobsz, Lubbert Aertsz en meer mensen uit Wilsum. Toen zij waren overgevaren 
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en getuige een beetje achter bleef, zag hij vanuit de verte dat Lubbert Aertsz met een stok naar 

Gerbert Jacobsz sloeg en dat iemand wiens naam hij niet kent, Lubbert bij de arm pakte. Getuige 

heeft niet kunnen zien of Lubbert hem raakte of niet. Meer weet hij niet.  

Kantlijn 18 mei 1567: 

Egbert Petersz verklaart dat hij alles van verre zag en niet weet of Lubbert kwaad was of niet. Toen 

getuige bij hen kwam, hadden zij geen ruzie met elkaar.  

               

Nr. 722 FOLIO:             251v               DATUM:                   7 juli 1567 

 

Evert Twenth getuigt dat hij van verre gezien heeft dat Lubbert Aertsz met zijn stok naar Gerbert 

Jacobsz sloeg, maar hij heeft niet gezien of het raak was of niet. Meer weet hij niet over deze kwestie.  

 

Nr. 723 FOLIO:             251v              DATUM:                    7 juli 1567 

 

Arent Cornelisz, oud 20 jaar, getuigt dat hij in het voorjaar gezien heeft dat Lastman Albertsz in 

Dronten met zijn schuit in de Zuiderweert is geweest en hout dat daar gehakt was op zijn rug naar zijn 

schuit droeg en daarmee is weggevaren naar huis.  

 

Nr. 724 FOLIO:             251v              DATUM:                    14 juli 1567 

 

Gerrith Gerritsz getuigt dat hij op 14 juli ’s middag om ongeveer twee uur, toen hij uit de Broederstraat 

kwam, gezien heeft dat Roloff van Dieffholt met zijn vuist naar een onbekende man sloeg en daarbij 

Wyllem Drenth raakte in het gezicht. Wyllem liep achter de zoon van Roloff aan die tegen hem tekeer 

ging en sloeg naar Henrick van Dieffholt met zijn vuisten; deze sloeg hem terug. Of zij elkaar raakten, 

weet getuige niet. Henrick trok zijn ponjaard maar getuige heeft hem niet zien steken. Roloff van 

Dieffholt kwam er ook weer bij en greep Wyllem bij zijn oor zodat het bloedde. Getuige heeft niet 

gezien of Roloff beet of krabde.  

Peter Jansz, kok en gezworen roedendrager, getuigt dat hij gezien heeft dat Roloff van Dieffholt met 

zijn vuisten Wyllem Drenth in het gezicht sloeg, waarop Wyllem hem terugsloeg. De zoon van Roloff 

sloeg ook naar Wyllem en zij raakten elkaar aan het hoofd en scholden elkaar uit. Getuige heeft niet 

gezien dat Henrick zijn ponjaard trok, maar wel dat Roloff erbij kwam en Wyllem in zijn gezicht beet 

dat het bloedde en hem aan zijn oor krabde dat ook bloedde.  

Henrick Glauwe getuigt dat hij gehoord heeft dat Thomas Dymandt o.a. tegen Wyllem Drenth zei dat 

hij verkeerd gehandeld had, waarop Wyllem zei dat hij hem dan gerechtelijk moest aanspreken. 

Thomas verweet hem weer onrechtvaardig te zijn, wat Wyllem ontkende en nam daarvoor de 

omstanders als getuige. Henrick van Dieffholt sloeg Wyllem met zijn vuist in het gezicht en deze sloeg 

terug en raakte hem. Toen liep Roloff van Dieffholt naar hen toe, pakte Wyllem bij zijn oor en Wyllem 

pakte hem bij zijn baard en trok eraan. Getuige heeft gezien dat Wyllem bloedde aan zijn tanden en 

aan zij oor, maar weet niet hoe dat gebeurde; evenmin heeft hij gezien dat Henrick zijn ponjaard trok.  

 

Nr. 725 FOLIO:             252v              DATUM:                    23 juli 1567  

 

Wessel Berentsz getuigt dat hij afgelopen zondag, toen hij met Henrick van Dieffholt uit zijn achterdeur 

naar de kolfbaan ging, gezien heeft dat een onbekende gezel (waarschijnlijk uit Deventer) en ene 

Hillebrant, achternaam onbekend, ruzie met elkaar kregen. Die uit Deventer had een getrokken rapier 

in de hand en Hillebrant een opsteker. Toen getuige en Henrick van Dieffholt (die bij hem had zitten 

drinken) hen uiteen wilden halen, heeft Berent van Ottensteyn met een mangelbord naar Hillebrant 

geslagen. Ook Berent Cele had zijn ponjaard getrokken.  

Toen zij zo twistende van de kolfbaan via het huis op straat kwamen en Henrick van Dieffholt erbij 

kwam, heeft een kleermakers gezel, Evert van Ens, de zoon van Femme van Ens, zijn mes of pook 

getrokken en Henrick daarmee aan zijn hoofd verwond. Terzelfdertijd zijn gewond: de gezel uit 
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Deventer aan zijn borst, Hillebrant aan zijn hoofd en Evert van Ens aan zijn gezicht. Getuige weet niet 

hoe deze verwondingen zijn ontstaan, omdat iedereen door elkaar liep en getuige er pas bij kwam 

toen zij al aan het ruziën waren. Hij heeft hen vieren, Evert, Hillebrant, Dieffholt en de gezel uit 

Deventer, allen zien bloeden; Dieffholt en Hillebrant zijn bij getuige thuis door mr Jacob Barbyrer 

verbonden.  

 

  Nr. 726 FOLIO:             253               DATUM:                       28 juli 1567 

 

Thomas Dijman getuigt dat hij op de Brunneper kermis bij Wessel Berentsz op de kolfbaan speelde 

met Berent Cele; omdat hij twee [punten] meer had dan Berent en deze dat betwistte. Een schippers 

gezel, wiens naam hij niet kent, zei dat getuige gelijk had. Berent vond dat de gezel zich er niet mee 

moest bemoeien en na enig geharrewar pakte de gezel een kan, die Berent hem afpakte; of hij de 

gezel daarmee ook heeft geslagen, weet getuige niet. Er stonden veel mensen om heen en hij kon het 

niet zien. Hij weet wel dat een onbekende gezel een getrokken rapier in de hand had en de schippers 

gezel (die ook aan het hoofd gewond was) een opsteker. Meer weet getuige niet.  

Johan ten Toerne getuigt dat hij alleen gezien heeft dat ene Hillebrant zijn opsteker getrokken had en 

tweemaal naar Averenck van Deventer stak, maar hij heeft niet gezien of het raak was. Averenck had 

ook zijn wapen getrokken maar getuige heeft hem niet zien steken, want ze werden vastgehouden. 

Hillebrant en Averenck waren gewond, maar getuige weet niet hoe dat is gekomen. En omdat Henrick 

van Dieffholt ook bij het scheiden was, heeft hij van iemand, (wie weet getuige niet) ook een klap op 

het hoofd gekregen, maar hij zag hem niet bloeden. Getuige heeft ook gezien dat Berent Ottenstein 

een rekenbord in zijn hand had waar hij Hillebrant mee op de rug sloeg. Meer weet getuige niet.  

Thoenys Schroer getuigt dat Berent Cele en Thomas Dijman op de Brunneper kermis aan het kolfen 

waren en onenigheid met elkaar kregen over de behaalde punten. Tijdens het gelag waar getuige, 

Hillebrant Schipper en Geert Man bij waren, vroeg Thomas of hij niet vier punten had gescoord, wat 

bevestigd werd door Hillebrant. Berent vroeg hem zijn mond te houden; er ontstond een scheldpartij 

met woorden als “motherfucker”. Berent pakte de kan vol bier van Hillebrant af, goot hem leeg en 

gooide hem naar zijn hoofd, het bloed liep Hillebrant over het voorhoofd. Hillebrant pakte de kan op en 

gooide hem naar Berent, maar raakte hem niet. De andere spelers van de kolfbaan kwamen erbij, 

maar of zij wilden slaan of scheiden, weet getuige niet. Berent Ottersteyn sloeg Hillebrant met een 

mangelbord tussen hals en schouders. Een onbekende gezel met een rapier liep naar Hillebrant maar 

werd tegengehouden. Meer heeft getuige niet gezien of gehoord, want te midden van het gedoe bleef 

hij aan tafel zitten.   

Geert Henricksz getuigt dat, toen Thomas Dijman tijdens het gelag vroeg of hij niet vier punten had 

gemaakt en dit bevestigd werd door Hillebrant, Berent Cele hem zei te zwijgen, waarop Hillebrant 

vroeg of hij de waarheid niet mocht zeggen. Hillebrant nam de kan, maar Berent pakte hem af en 

gooide hem naar Hillebrant; of het raak was, weet getuige niet. De andere aanwezigen kwamen 

aangelopen zodat getuige niet méér van het gevecht kon zien. Hij weet alleen dat een onbekende 

gezel zijn rapier had getrokken, maar tegengehouden werd. Toen het kon, is getuige weg gegaan.  

Claes Nybers getuigt dat hij vanuit huis gezien heeft dat het gevecht op de kermis plaats vond. Hij 

heeft hij niet méér gezien, dan dat Berent Tymansz het rapier van Averenck in zijn hand had en weer 

in de schede stak; het rapier had hij afgepakt van Averenck.  

 

Nr. 727 FOLIO:              254               DATUM:                     3 september 1567 

 

Johan Goch getuigt dat enige tijd geleden Frans van der Kuerbeke, Jaspar ter Laer, Thoenys Snoeck 

en Henrick van Oldenzeell bij Claes Doedensz zaten; getuige is daar naar binnen gegaan omdat hij 

een cedule bij Kuerbeke wilde halen waarmee hij namens Kuerbeke geld kon innen. Toen getuige een 

tijdje bij hen gezeten had, wilden de aanwezigen dat hij een dokter uit de Kuinre zou halen (die iets 

van doen had met Peter Warnersz), wat getuige heeft gedaan. Toen de dokter een tijd lang bij hen 

had gezeten, stond Kuerbeke op en zei tegen getuige dat hij hem moest volgen naar zijn hof; Thoenys 
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Snoeck en Henrick van Oldenzeell gingen ook mee. Getuige bleef nog even zitten bij Jaspar ter Laer 

die nog iets van doen had met twijgsnijders. Toen getuige langs de Burgel liep, zag hij Thoenys 

Snoeck en Henrick van Oldenzeell met de dokter bij het huis van mr Godtschalck, maar hij wist niet 

waar ze naar toe gingen. Hij liep achter hen aan naar de hof van Kuerbeke. Toen ze daar kwamen, 

zag hij dat Alyt Baeskens daar stond en op de deur van de hof klopte; de dokter pakte haar bij de arm. 

Omdat er niemand was, zijn zij verder gegaan en bij de rosmolen vonden zij een hof die open was en 

gingen er naar binnen. Dit alles vond ’s middags plaats. Na en tijdje in de hof, ging de dokter met Alyt 

naar de rosmolen en legde eerst zijn mantel op de grond en zei toen dat er wijn gehaald moest 

worden. Thoenys zei dat hij dan geld moest geven; de dokter gaf een konings daalder om een take 

wijn te halen. Dat was genoeg en getuige, die eigenlijk naar het huis van Johan Mispel wilde gaan, 

ging met Thoenys en Henrick naar de Boedelstoren. Toen de hoer het wisselgeld had teruggegeven, 

wilde getuige eigenlijk zijn deel terugbetalen, maar Thoenys en Henrick hielden het voor zichzelf. Zij 

duwden hem weg en gingen lekker wat drinken. Getuige weet niet hoeveel zij dronken. De mantel van 

de dokter heeft getuige naar het huis van Henrick Aebelken gebracht en de dokter kreeg hem in de 

loop van de dag weer terug. Naderhand heeft hij de dokter negen stuivers gegeven als zijn deel van 

de konings daalder, waarvoor de dokter hem bedankte.  

 

Nr. 728 FOLIO:             255                 DATUM:                    27 september 1567 

 

Peter Budde en Claes Lastman getuigen dat zij beiden gezien hebben, toen ze van ‘boven’ kwamen 

dat de zoon van mr Lucas en die van Johan Cornelys, Marius, elkaar in een kwade bui bij het hoofd 

hadden gepakt. Marius viel op de grond op een steen zodat hij bloedde aan zijn hoofd; de zoon van 

mr Lucas had zijn ponjaard uit, maar stak er niet mee; (Peter trok de ponjaard uit de hand van mr 

Lucas zoon).  

 

Nr. 729 FOLIO:              255               DATUM:                   9 oktober 1567 

 

Herman Woltersz getuigt dat hij gisterenmiddag gezien heeft dat Gerryt Woltersz de huisraad van 

Henrick Aebelken uit huis gooide, omdat de deur niet op slot was. Getuige zei tegen Gerryt dat 

volgens hem wel drie of vier mensen hun spullen daar gebracht hadden en dat die niet aan Henrick 

Aebelken toebehoorden.  

Gerryt antwoordde dat hij bij hem deed, wat hem zelf ook was aangedaan. Getuige zag ook dat Ida, 

de vrouw van Henrick, een koperen pot van broeder Cornelys pakte die door Cornelys naar het 

klooster werd gebracht. De vrouw van Carel Muller haalde ook haar bed uit het huis van Aebelken dat 

zij daar gebracht had ten tijde van de pest. Ida had nog een pels onder haar arm waarmee zij naar het 

huis van de buren liep. Meer weet getuige niet, want hij ging weer verder en heeft dus niet gezien of 

Ida enige goederen van iemand heeft afgenomen of dat er iemand geslagen werd.  

Magdalena, de vrouw van Herman Woltersz, getuigt dat toen Gerryt Woltersz met Gerryt van Delden, 

Johan Luyckensz en een slotenmakers gezel bij het huis van Aebelken kwamen, waar niemand was, 

om de deur open te maken, dat zij aan Gerryt Woltersz heeft gevraagd om dit niet te doen. Hij 

antwoordde dat zij maar naar huis moest gaan om haar katten eten te geven anders zouden zij haar 

wel leren. Toen Gerryt Woltersz de goederen uit het huis op straat had gegooid, kwam Ida, de vrouw 

van Aebeken, thuis; zij pakte een koperen pot op en zei dat die van de Cellebroeders was. Toen zij 

die pot terug wilde hebben, heeft Gerryt Woltersz de pot ook gepakt en trok zijn mes naar broeder 

Cornelys. Styne Rabe stond erbij en ging tekeer, daarom nam Ida een rapier dat in de schede bij de 

goederen lag en sloeg Styne daarmee op haar schouder. Broeder Cornelys zei dat de pot van hem 

was en is er mee naar het klooster gegaan. Ida heeft ook haar pels van de grond opgepakt en bij de 

deur gelegd, terwijl ze zei : “wil je mij mijn pels afnemen, dan heb ik niets om aan te trekken”. Meer 

heeft getuige haar niet zien weghalen van de goederen. De spullen bleven ongeveer een uur op straat 

liggen nadat Gerryt Woltersz en zijn vrouw al waren weggegaan. Het volk liep er omheen en getuige 
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heeft niet meer gezien dan dat Gerryt Woltersz en Ida over de andere worstelenden heen vielen. 

Getuige is daarna naar huis gegaan.  

 

Nr. 730 FOLIO:           256                  DATUM:                      9 oktober 1567  

 

Johan Soyll getuigt dat hij in het voorjaar met een schuit kwam varen via de Zuiderweert naar de 

Reve. Daar heeft hij gezien dat er iemand uit de Zuiderweert kwam die hij uit de verte niet herkende; 

die man had op zijn schouder een bos hout die hij in zijn schuit legde en voer daarna naar Dronthen. 

Toen ze in de Reve kwamen, herkende getuige Lastman Albertszen, die in de weert kwam met zijn 

hout. Getuige heeft niet gezien dat Lastman hout hakte of snoeide.  

 

Nr. 731 FOLIO:              256v              DATUM:                  9 oktober 1567 

 

Dirck Lubbertzen getuigt dat hij gezien heeft in het voorjaar dat er iemand uit de Suyderweert kwam 

met een bundel hout op zijn schouder geladen. Er werd hem verteld toen hij in de Reve kwam dat het 

Lastman Albertszen was, die hij niet kende.  

 

Nr. 732 FOLIO:           256v                DATUM:                  30 oktober 1567 

 

Henrick Winter getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden op een morgen gezien heeft dat de 

paarden van Egbert toe Boecop en nog een ander paard in het land van het klooster op den Oert 

tegenover het klooster liepen. Hij heeft niet gezien dat ze eruit gejaagd werden.  

Een andere keer heeft hij gehoord ’s morgens in de duisternis toen hij met de tremeke voorbij voer, 

dat er paarden door Arent Meybooms hof gejaagd werden en andere omliggende tuinen. Wie dat 

deden, heeft hij niet gezien en ook niet horen zeggen. Getuige meent dat het paard van Egbert to 

Boecop met een vork gestoken is, want hij heeft twee gaten en het andere paard lijkt met een 

knevelstok te zijn gestoken.  

 

Nr. 733 FOLIO:           256v               DATUM:                   1 december 1567  

 

Johan Soyll meldt als toelichting op zijn getuigenis van 9 oktober dat Jan Lastman op zijn schouders 

een bos hout droeg, komende uit de weert; hij weet niet of het drijfhout was of dat het daar gehakt was 

en hij heeft in de schuit niet méér hout zien liggen.  

 

Nr. 734 FOLIO:            257                 DATUM:                   9 januari 1568  

 

Johan Snoeck getuigt dat toen het gevecht plaat vond, hij niet thuis was. Toen hij later thuis kwam, 

zag hij dat ene Henrick over een klein stoeltje lag. Getuige wist niet dat hij gewond was voordat de 

dienstmaagd het hem zei.  

Janneken, de vrouw van Jan Snoeck, getuigt dat in haar huis in het kleine voorkamertje op 2 januari 

zaten te drinken ene Henrick, Albert Jacobsz en Herman Claesz; zij waren erg tevreden want zij 

zongen. Genoemde Henrick ging het kamertje uit en had in zijn ene hand een getrokken ponjaard en 

hield met de andere de deur vast. De anderen stonden op en vroegen hem wat er aan de hand was. 

Henrick lachte alleen maar en Herman Claesz, zittend in het kamertje, zong. Getuige merkte geen 

ongenoegen en om te verhinderen dat er iets uit de hand liep, trok zij met haar dienstmaagd Henrick 

weg van de deur naar haar haard waar zij hem op een stoel zette. Henrick rekende af, hij had een 

vaan tien-plakken bier verteerd. Daarna deed Albert de deur van het kamertje weer open en vroeg 

Henrick weer terug te komen, er zou hem niets overkomen. De waardin was hier sceptisch over en 

vroeg wie de orde zou handhaven. Henrick ging terug naar het kamertje en binnen de kortste keren 

hadden Henrick en Herman Claesz woorden met elkaar en vlogen elkaar aan. Getuige heeft niet 

gezien of zij elkaar verwondden, alleen naderhand dat Henrick aan zijn borst gewond was.  
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Geertruidt Jans getuigt zoals haar bazin. 

 

Nr. 735 FOLIO:             257v             DATUM:                   10 januari 1568 

 

Albert Jacobsz getuigt dat hij ook bij Johan Snoeck op 2 januari is geweest en dat hij gezien heeft dat 

Henrick Hermsz uit het kamertje vloog met een getrokken ponjaard in de hand. Herman Claesz vroeg 

of hij kwaad was en Henrick stak hem in de linkerarm. Het gebeurde bij het verlaten van de kamer, 

Henrick liep achterwaarts naar de haard en Herman trok zijn opsteker waarmee hij Henrick in de borst 

stak. Dit alles gebeurde bij daglicht. 

 

Nr. 736 FOLIO:             257v              DATUM:                     31 januari 1568  

 

Clement Kerstgensz getuigt dat een tijd geleden Goesfrundt ten Indyck en mr Lambert de 

schoolmeester bij elkaar zaten in de Wijnkelder. Hij ging naar huis om boter te halen en bij terugkomst 

in de Wijnkelder heeft hij gezien dat mr Lambert een blauw oog had. Men zei dat Goesfrundt hem 

geslagen had.  

 

Nr. 737 FOLIO:            258                 DATUM:                      4 maart 1568 

 

Gerryt Geerloff getuigt dat hij gezien en gehoord heeft dat afgelopen zondag acht dagen geleden 

Claes Isebrant en Dirck Lambertsz bij Jan Snoeck naast de haard zaten en zij zich geringschattend 

uitlieten over elkaars schip. Zij waren dronken, stonden op en dansten met elkaar. Al doende heeft 

Claes Dirck Lambertsz richting het vuur geduwd en toen de aanwezigen opstonden, is getuige met zijn 

stoel omgevallen. Intussen en voordat getuige was opgestaan, was Claes verwond. Getuige heeft niet  

gezien wie dat heeft gedaan. Hij heeft wel gezien dat Claes Isebrant met een stoel en een pook sloeg 

naar Dirck, of hij hem  raakt weet getuige niet, dat heeft hij niet gezien.  

 

Nr. 738 FOLIO:             258                DATUM:                       28 februari 1568 

 

Johan Snoeck getuigt dat Dirck Backer en Claes Isebrantszen bij hem bij de haard zaten te drinken en 

lelijke woorden tegen elkaar gebruikten, maar er werd afgesproken dat niemand echt kwaad zou 

worden op straffe van een halve g.g. voor het gelag. Daarna namen zij elkaar bij de hand en dansten 

om de haard. Daar viel Dirck Backer en vroeg aan Claes waarom hij hem aanstootte. Deze begon 

weer met ‘motherfucker’ enz. en vroeg waarom hij dat zou doen. Fie, de vrouw van getuige, viel flauw 

en Johan liep naar haar toe om te helpen en heeft de rest van hun woorden niet gehoord. Toen hij om 

keek, zag hij dat Dirck Backer voor zijn bed stond met een getrokken opsteker en tegen Claes zei dat 

hij mee moest komen naar de deel. Getuige liep naar hem toe, pakte hem bij zijn jasje en trok hem 

naar het portaal. Hij zei tegen de aanwezigen dat ze Claes moesten vasthouden terwijl hij Dirck vast 

had. Toen pakte Claes een pook en gooide die naar Dirck maar raakte zijn vogelkorf, anders zou hij 

getuige of diens vrouw geraakt hebben. Dirck rukte zich los en liep met getrokken ponjaard naar  

Claes; getuige heeft niet gezien dat Dirck Claes verwondde, evenmin dat Claes een mes had.  

Mourys Janszen getuigt dat hij gehoord heeft dat Dirck Backer Claes Isebrantszen elkaar uitscholden; 

omdat hij dronken was, sloeg hij er geen acht op. Hij heeft wel gezien dat Dirck Backer met een 

opsteker in de hand naar Claes Isebrantszen, alias Castellem, stak maar hij heeft niet gezien dat hij 

hem verwondde. 

Wycher Arentzen getuigt dat Dirck Backer en Claes Isebrantzen tegen elkaar tekeer gingen in het huis 

van Jan Snoeck; er werd afgesproken dat geen van beiden kwaad zou worden op straffe van een 

halve g.g. voor het gelag. Getuige heeft gezien dat ze beiden op de grond lagen, maar niet dat Dirck 

een ponjaard in de hand had of er mee stak.  

 

Nr. 739 FOLIO:            259                 DATUM:                    28 februari 1568 
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Jacob Evertzen getuigt dat Dirck Backer en Claes Isebrantszen met elkaar dansten en dat Dirck zei 

dat hij hem niet moest duwen, omdat dat niet hoort, waarop Claes antwoordde dat hij dat ook niet 

deed en dat het per ongeluk moest zijn geweest. Getuige sloeg verder geen acht op wat zij zeiden. 

Dirck zei weer tegen Claes als je wat van mij wilt, kom dan naar de deel, dan hebben we geen last van 

het vuur. Claes pakte een pook en gooide hem naar Dirck, er ontstond een handgemeen, waarbij 

beiden op de grond vielen. Getuige heeft niet gezien dat Dirck een ponjaard had getrokken of 

daarmee stak. Hoe het gevecht afliep weet getuige niet want hij was dronken.  

 

Nr. 740 FOLIO:            259                 DATUM:                      3 maart 1568 

 

Stine Raebe getuigt dat Albert Wyllemsz alias Vruchte Winter boven uit de kamer kwam met een lege 

kan in zijn hand die hij gevuld wilde hebben, wat ze ook deed. Tijdens het tappen, hoorde zij dat Dirck 

Dronther en Albert Vruchte Winter met elkaar ruzie kregen, maar waar het over ging heeft zij niet 

verstaan.  

Johan Bloeme getuigt dat hij bij Stine Raebe heeft gezeten met Dirck Dronther en Johan Goch 

beneden bij de haard, waar Albert Vruchte Winter bij hem kwam. Dirck zei tegen Albert dat hij hem 

een biertje zou brengen, waarop Albert zei dat hij geen Vruchte Winter heette maar Albert Wyllemsz. 

Toen begonnen zij te harrewarren, maar wat ze zeiden weet getuige niet meer. Albert sloeg Dirck in 

zijn gezicht, maar of dat met de hand of de vuist was, heeft hij niet gezien omdat het donker werd. Zij 

worstelden; getuige heeft niet gezien dat Dirck een mes had of ermee stak. 

Johan Goch getuigt dat Albert Wyllemsz beneden bij Stine Raebe kwam drinken. Dirck Dronther vroeg 

wat hij daar kwam doen en toen begon het getwist. Getuige stond op en ging naar huis.  

 

Nr. 741 FOLIO:            259v              DATUM:                      8 maart 1568 

 

Rotger Tymmerman getuigt dat hij gezien heeft dat Andries ten Indyck langs de Burgel liep en Wyllem 

Straetgen aansprak die boven voor de gevel van Claes Kruser zat. Hij vroeg aan Wyllem hoe het met 

de kalk stond en deze antwoordde dat hij hem wel terug wilde hebben. Andries zei waar mag de 

schelm zijn en terzelfdertijd kwam Kroese via de zijgang op de Burgwal en zei: “hier ben ik”. Al pratend  

gingen zij de straat op, maar getuige weet niet wat ze zeiden. Wyllem riep naar getuige die in het huis 

was dat hij naar buiten moest komen en getuige zag dat Andries zijn rapier probeerde te trekken maar 

dat Claes Kruser dat belette. Andries had bloed in zijn gezicht en getuige hielp hen uit elkaar te halen.  

 

Nr. 742 FOLIO:              260              DATUM:                     8 maart 1568 

 

Geertgen, de vrouw van Frans Leyendecker, getuigt dat zij een dezer dagen een rumoer hoorde en 

naar buiten ging, waar zij zag ter hoogte van de achterdeur van Evert Witten dat Claes Krusen en 

Andries ten Indyck woorden met elkaar hadden. Claes had het rapier van Andries vast dat hij juist 

wilde trekken. Claes vroeg waarom hij hem had geslagen en volgens Andries was dat een leugen; 

tegelijkertijd sloeg Claes hem met zijn vuist in het gezicht zodat het bloedde. Hij zei tegen Andries dat 

hij bofte dat hij nuchter was en daarop werden zij door Rotger Tymmerman uit elkaar gehaald. 

 

Nr. 743 FOLIO:             260                DATUM:                   9 maart 1568 

 

Albert van Oldenije getuigt dat hij gezien heeft dat Andries ten Indyck en Claes Kruse bij elkaar 

stonden en onenigheid hadden. Andries sloeg Claes met zijn vuist in het gezicht en Kroese sloeg hem 

ook met zijn vuist in het gezicht. Andries tastte naar zijn mes maar Claes pakte zijn hand zodat hij het 

mes niet kon trekken. Rotger Tymmerman kwam en haalde hen uit elkaar. 
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Wyllem Straetgen getuigt dat hij gezien heeft dat Andries ten Indyck Claes Kruse met zijn vuist in het 

gezicht sloeg ; Claes verhinderde dat Andries zijn zwaard kon trekken en sloeg hem met zijn vuist in 

het gezicht. Rotger kwam hen uit elkaar halen.  

 

Nr. 744 FOLIO:            260v               DATUM:                   9 maart 1568 

 

Beerdt Evertsz getuigt dat voor zover hij zich herinnert op 5 maart in zijn huis bij de Enckbrug Herman 

Bartoltsz ene Albart Schroer met een stok op zijn hoofd geslagen heeft zodat hij bloedde.  

 

Nr. 745 FOLIO:             260v               DATUM:                  12 maart 1568 

 

Herman Stamp getuigt dat Half Pape van der Elborg gisteren tussen 12 en 1 uur ’s middags bij hem 

kwam bij de Cellebroeders poort en vandaar met hem naar het huis van Johan Mispell in de 

Geertstraat van der Aa ging, waar hij en Half Pape met Jan van Zwolle, die daar binnenkwam, hebben 

zitten drinken. Zij zaten daar tot de avond viel en toen ging hij met Half Pape naar buiten en ter hoogte 

van het huis van Herman van Berk verliet hij hem en weet niet waar Half Pape heen ging. Hij 

vermoedt dat hij naar het huis van zijn tante ging omdat zij, Alyt Liefers, bij hem was. Getuige weet 

evenmin waar hij de afgelopen nachten geslapen heeft of gelogeerd, ook niet bij getuige.  

 

Nr. 746 FOLIO:             261                DATUM:                    5 april 1568     

 

Janneken Heerkens getuigt dat Geesken Henryx bij haar heeft aangeklopt en toen zij open deed zag 

zij dat Arent, de zoon van wijlen priester Evert Witthe, Geesken op de grond had geworpen en 

bovenop haar zat; hij had haar vlechten om zijn handen gewonden en sleepte haar zo over de straat. 

Getuige zag Jan Kuynretorff van verre aankomen uit zijn tuin, liep hem tegemoet en vroeg hem 

Geertken te helpen. Dat deed Jan.  

 

Nr. 747 FOLIO:              261               DATUM:                    28 april 1568 

 

Thomas Hermansz getuigt dat hij gisteren in zijn schuit Conraedt van der Vecht, Bartolt Lulof en 

Henrick Sweers vervoerd heeft vanuit Seveningen; toen ze bij de werf van Willem Rycolt kwamen, zei 

een van hen: Vive de kardinaal, en de ander zei: Vive de geus, maar wie het zeiden, weet getuige 

niet. Daarna vielen er woorden tussen Johan van der Vecht en Henrick Sweersz die getuige niet heeft 

verstaan door het roeien. Toen ze aan land waren gekomen, sprong Johan van der Vecht (die voorin 

zat) het eerst uit de schuit en trok zijn wapen en wilde inhakken op Henrick Sweersz (toen die uit de 

schuit kwam). Getuige heeft Johan van achteren vastgepakt en zijn rapier afgenomen waarbij getuige 

zijn achterste vingers open haalde. De andere slag heeft Willem Rycoltsz opgevangen op zijn dissel. 

Intussen had Henrick Johan vast gegrepen en ze zijn beiden in een klein bootje dat daar lag, gevallen. 

Johan van der Vecht lag onder en Henrick zei dat hij hem nu de hals van zijn romp wilde trekken, of zo 

iets. Henrick had zijn mes niet getrokken, want getuige had zijn pasmes afgenomen zoals hij ook van 

Johan, liggend op de grond, het rapier had afgenomen. Men heeft hen uit elkaar gehaald en toen ze 

bij de poort kwamen, ging deze dicht.  

 

Nr. 748 FOLIO:             261v              DATUM:                   4 mei 1568  

 

Gysbert Wyllemsz getuigt dat hij gezien heeft dat de zoon van priester Evert Witten Geesken op de 

Vloeddijk voor de deur van zuster Annen Heerkens met zijn vuisten op haar hoofd sloeg. Omdat hij 

daar ver vandaan woont, heeft hij de rest van het slaan niet gezien.  

 

Nr. 749 FOLIO:             261v              DATUM:                     4 mei 1568   
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Lutgart Jans, de weduwe van Geert Jansz, getuigt dat ze in huis was en hoorde dat er geroepen werd. 

Toen ze naar buiten keek, zag ze dat Geesken, de dienstmaagd van wijlen Evert Witten, op straat lag 

en dat Jan Kuynreturff de zoon van wijlen priester Evert Witten er vandaan trok, zodat ze van het 

slaan niets gezien heeft.  

 

Nr. 750 FOLIO:              262               DATUM:                     11 mei 1568 

 

Claes Doedensz getuigt dat hij vanmorgen gezien heeft dat Jan Clant en Andries ten Indyck, komende 

uit de Raadskamer, ruzie met elkaar hadden, waarover heeft hij niet gehoord. Hij heeft wel gezien dat 

Andries ten Indyck naar Johan Clant toeliep en hem met zijn vuisten op het hoofd sloeg en op zijn rug. 

Jheroen Gerritszen getuigt zoals Claes Doedensz.  

 

  Nr. 751 FOLIO:           262                 DATUM:                        1 mei 1568 

Johan Snoeck getuigt dat Andries ten Indyck laatst in zijn hof, duidelijk dronken zijnde, woorden met 

hem had over de verhuur van de hof die hij Andries niet wilde toestaan. Getuige zei hem dat hij 

morgen terug moest komen voor een beslissing. Andries liep op hem af en sloeg hem met zijn vuist op 

de rug. Getuige nam een schop en duwde hem daarmee op het lijf zodat hij achterover viel. Daarop 

kwam Johan Hollander die Andries verzocht naar huis te gaan, maar deze ging nog naar de 

kruidentuin van getuige en brak daar twee rozemarijn planten, die hij achteraf beloofde te vergoeden. 

Wat Andries daarna deed, heeft getuige niet gezien omdat hij bij Elijzabeth naar binnen was gegaan.  

 

Nr. 752 FOLIO:           262v                DATUM:                         5 mei 1568 

 

Henrijck van Hatthem getuigt dat hij afgelopen zondagavond gehoord en gezien heeft in het 

Wachthuis, toen het gildebier van de Linnenwevers gedronken werd, dat wijlen Egbert Hermansz van 

de tafel opstond om naar huis te gaan en dat Gerrit van Swoll tegen hem zei dat hij geen bier van het 

huis mee mocht nemen. Egbert werd kwaad en liep naar de tafel waar Gerrit zat en sloeg hem een gat 

in het hoofd. Getuige weet niet waarmee hij dat deed. Gerrit vloog op en heeft Egbert, die naar zijn 

vrouw bij de trap was gelopen, van de trap afgeduwd samen met zijn vrouw; beiden vielen naar 

beneden. Egbert bleef stil liggen en bloedde uit zijn hoofd, uit zijn oren en had bloed in zijn nek. Meer 

weet getuige niet.  

Gerrit van Ditthen getuigt dat hij gezien en gehoord heeft dat wijlen Egbert Hermansz afgelopen 

zondagavond, toen hij vanuit het Wachthuis naar huis wilde gaan, opstond van de tafel met een 

stenen kan in zijn hand [zoals sommige gildebroeders gewend zijn hun eigen kan mee te brengen, die 

ze ’s avonds weer mee terug nemen]. Toen zei Gerrit van Swoll dat hij geen bier mee mocht nemen, 

waarop wijlen Egbert de kan neerzette en naar Gerrit toeliep, maar omdat de vrouwen tussen hen 

beiden liepen heeft getuige niet kunnen zien wat er gebeurde. De vrouw van Egbert heeft haar man  

[ die een mes in de hand had ] naar de trap getrokken. Gerryt kwam aanlopen en duwde Egbert en 

zijn vrouw achterwaarts de trap af. Egbert bleef stil liggen, hevig bloedend uit het hoofd en zijn oor 

alsof er een emmer leeg liep. Getuige merkt nog op dat Gerryt en Egbert hiervoor been kwaad woord 

met elkaar gewisseld hebben; meer weet getuige niet.  

Nr. 753 FOLIO:               263               DATUM:                  19 juni 1568 

 

Cornelys Loyuwaegen getuigt dat hij afgelopen donderdag, Sacramentsdag, omstreeks elf uur gezien 

heeft dat Mourys Jansz, Jacob Jansz, Johan Budde en Gysbert Wonder van de Schepentrap naar de 

Schepensteeg liepen, waar Mourys Jansz zijn opsteker trok; het was slechts een half mes en Mourys 

stak het weer weg, maar Melys Melysz trok hem het mes en de schede van het lijf. Getuige heeft ook 

gezien dat Jacob Jansz zijn opsteker had getrokken, dat Johan Budde zijn tabbert uittrok en Gysbert 

Wonder zijn mantel. Getuige hielp Mourys Jansz en Jacob Noese vasthouden.  
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Nr. 754 FOLIO:             263v              DATUM:                  19 juni 1568 

 

Melys Wyllemsz getuigt dat hij gezien heeft op Sacramentsdag omstreeks 11 uur dat Jacob Jansz 

Noese zijn opsteker trok en daarmee Mourys Jansz wilde steken, maar hij werd door zijn vrouw 

tegengehouden. Getuige ging naar Mourys Jansz, die nu ook zijn opsteker had getrokken, maar er 

was een stuk van afgebroken en daarom stak hij hem weer terug. Toen getuige hem vasthad, rukte hij 

hem het mes met de schede van zijn lijf.  

 

Nr. 755 FOLIO:             263v              DATUM:                    21 juni 1568 

 

Hillebrant Petersz getuigt dat op Sacramentsdag Henrick Gerritzen alias Hugho in een kwade bui voor 

zijn deur stond met een getrokken opsteker in de hand en naar hem stak, terwijl getuige in huis stond 

en iets at.  

 

Nr. 756 FOLIO:            264                 DATUM:                    21 juni 1568 

 

Jacob Loeffzen getuigt dat hij op Sacramentsdag gezien heeft dat Henrick Gerritzen, Hugho, met een 

getrokken opsteker naar het huis van Hillebrant Petersz toeliep, die aan zijn voordeur stond en hem 

twee of driemaal zei dat hij naar buiten moest komen. Hillebrant deed dit niet; zijn zoon liep achter uit 

het huis met een boothaak in de hand waarmee hij Henrick op de schouder raakte. Henrick Gerritzen 

stak naar de zoon van Hillebrant maar werd tegengehouden evenals de zoon van Hillebrant. Hillebrant 

kwam tenslotte naar buiten met zijn degen, maar werd ook door de buren tegen gehouden, zodat ze 

elkaar geen letsel toebrachten.  

 

Nr. 757 FOLIO:            264                DATUM:                     21 juni 1568 

 

Berent Petersz getuigt dat hij op Sacramentsdag gezien heeft dat schipper Maurys Jansz zijn mes, 

half afgebroken, uit de schede haalde in een kwade bui maar hem weer terug deed. Hij heeft ook 

gezien dat Jacob Jansz Noese vastgehouden werd, maar verder zag hij niemand die een mes had 

getrokken.  

 

Nr. 758 FOLIO:           264                 DATUM:                      22 juni 1568       

 

Anna, de vrouw van Dirck Tymmerman, getuigt dat Andries Dyrck en haar man laatst woorden met 

elkaar hadden op de steiger. Van haar man had zij begrepen dat Andries Dyrck haar man Dirck met 

een stuk hout op het hoofd heeft geslagen; maar zij heeft niet gezien dat hij bloedde, maar wel dat 

een stuk huid beschadigd was.  

[ n.b. akte is doorgehaald ]  

 

Nr. 759 FOLIO:            264v               DATUM:                     23 juni 1568 

 

Gerrith van der Lippe getuigt dat een man, die volgens zeggen bij de Koornmarkt woont, een andere 

man, die getuige niet kent, maande. De andere man haalde een stuk hout uit zijn schip waarmee hij 

de man van de Koornmarkt tussen hals en schouder sloeg zodat deze op de rond viel.  

Nr. 760 FOLIO:            264v               DATUM:                     26 juni 1568    

 

Alffert Roloffzen getuigt dat hij op Sacramentsdag uit de verte gezien heeft dat Hillebrant Petersz en 

Henrick Hugho tegen elkaar tekeer gingen, maar hij heeft niet gezien wat zij in de hand hadden of 

waarmee ze elkaar sloegen.  
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Joyghen Jansz getuigt dat hij op Sacramentsdag gezien heeft dat Hillebrant Petersz en Henrick 

Hugho ruzie met elkaar hadden en beiden een mes in de hand hadden. Hij heeft niet gezien dat zij 

elkaar sloegen; er liepen daar veel mensen en die haalden hen uit elkaar. 

Albert Lambertzen getuigt zoals Joyghen Jansz.  

 

Nr. 761 FOLIO:          265                   DATUM:                    16 juli 1568 

 

Goyken Jansz getuigt dat Wessel Berentzen, duidelijk dronken, onlangs over de IJsselbrug liep en dat 

er voor het bruggenhuisje een vreemde man kwam aanrijden. Wessel pakte het paard van de 

vreemde man bij de toom en deze vroeg Wessel of hij hem wat schuldig was, waarop Wessel 

ontkennend antwoordde. De vreemde man maakte rechtsomkeer met zijn paard en sloeg Wessel met 

het uiteinde van zijn knevelstaf op zijn hoofd zodat hij verre van hem bleef. De vreemdeling reed 

verder de stad in en Wessel, die kwaad was, trok zijn opsteker en liep de vreemdeling achterna. Hij 

kwam onverrichter zake terug met zijn opsteker bij het bruggenhuisje en kreeg nog woorden met 

Berent Ligger, die hij ook wilde steken. Deze trok zijn degen en hield Wessel zo van zijn lijf. 

Berent Roerixsz getuigt dat hij gezien heeft dat een vreemde man over de IJsselbrug kwam aanrijden 

en dat Wessel het een en ander tegen hem zei, dat getuige niet verstaan heeft. De onbekende man 

sloeg Wessel met zijn knevelstok op het hoofd en reed verder de stad in; Wessel ging hem achterna. 

Getuige heeft niet gezien dat Wessel een opsteker in de hand had. Dat was wel het geval toen 

Wessel terug kwam en hij dreigde Berent Ligger ermee. Deze trok ook zijn degen.  

 

Nr. 762 FOLIO:           265v                DATUM:                     21 juli 1568  

 

Thoenys Corvemaeker getuigt dat zondagavond tussen zes en zeven uur bij Kerstgen Gerritzen thuis 

Thoenis Metzelar, Peter Goyer en Henrick de zoon aan het kaarten waren en onderling onenigheid 

kregen over een butken. Kerstgen Gerritzen ging naar binnen en pakte een [hooi]vork. Bij het 

gezelschap komend zei hij dat ze altijd problemen veroorzaakten. Thoenys Metzelar had woorden met 

Peter Goyer en Kerstgen; intussen ging Henrick de zoon een stoel halen waarmee hij Thoenys op zijn 

hoofd sloeg en hem twee wonden bezorgde die bloedden. Daarna pakte Thoenys zijn mes en liep 

achter Henrick aan die viel; Thoenys stak hem met zijn opsteker in zijn dijbeen zodat het bloedde.  

Michiel Michielsz getuigt zoals Thoenys Corvemaeker. 

 

Nr. 763 FOLIO:          266                   DATUM:                     26 juli 1568 

 

Johan Sluyter getuigt dat laatst Henrick Dubboltzen met zijn zoon Thewis voor zijn deur zat en dat 

Jacob Brouwer langs liep en tegen Thewys zei dat hij op zijn hand moest letten; Jacob gooide toen 

een steen en raakte daarmee de zoon van Henrick aan zijn arm. Jacob had de steen onder zijn jas 

verborgen, want getuige heeft niet gezien dat hij die van de straat opraapte.  

Dirck Ditmerszen getuigt dat hij geen gevecht gezien heeft maar alleen dat Thewis Dubboltszen een 

[hooi] vork had gepakt om waarmee hij naar Jacob Brouwer wilde gaan, maar tegengehouden werd.  

 

Nr. 764 FOLIO:          266                   DATUM:                     26 juli 1568 

 

Thyman Arentzen, gezworen gemeensman, getuigt dat Adolf van der Marck met hem en Claes Nyber   

laatst bij hem uit huis gingen, dronken, via de St. Nicolaes kerk, waar Claes en Adolf woorden met 

elkaar kregen. Getuige heeft niet gehoord dat Claes iets zei over de godsdienst of over de 

sacramenten.  

Nr. 765 FOLIO:            266                 DATUM:                     26 juli 1568 
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Lubbert Petersz getuigt dat hij laatst voor de deur van Jan Sluiter zat en gezien heeft dat Jacob 

Brouwer uit het huis van wijlen zijn vader kwam, ongeveer bij het huis van Jan Sluiter, en dat Jacob 

tegen Thewys zei dat hij voortaan op moest passen voor hem; tegelijkertijd gooide Jacob zijn mantel 

af en wierp een steen naar Thewys die hem aan zijn arm raakte. Thewys ging het huis van Jan binnen 

en kwam naar buiten met een [hooi] vork waarmee hij naar Jacob wilde gaan, maar hij werd 

tegengehouden. Getuige hield Jacob tegen.  

 

Nr. 766 FOLIO:            266v               DATUM:                     29 juli 1568 

 

Gyse Alberts getuigt dat hij laatst gezien heeft dat Theus Henricksz en Jacob Brouwer bij een groepje 

mensen stonden tussen de brug en de Vispoort; zij gingen tegen elkaar tekeer, waar getuige geen 

acht op sloeg. Hij heeft wel gehoord dat Theus tegen Jacob zei dat hij een grote mond had, waarop 

Jacob antwoordde met een vuistslag. Getuige heeft niet gezien of het raak was. De zoon van getuige, 

Goert Gyse, hield Jacob vast en pakte het mes met de schede van hem af. Getuige heeft niet gezien 

dat Jacob zijn mes gebruikte, hij was er alleen maar op uit hen van elkaar te scheiden; meer weet hij 

niet.  

 

Nr. 767 FOLIO:           267                  DATUM:                    8 april 1552 

 

Cautiones om de stad schadeloos te houden voor de kosten die de stad voor burgers gemaakt heeft;  

de reders verkopen het schip van Gerritke Franken. 

 

Rotger Willemsz, Symon Kuynretorff namens zijn moeder, Henrick ter Laer, Thoenys van Neerden, 

Swane, de weduwe van Peter van Wyngen, Johan Vos, Auke Baers, de vrouw van Louwe Baers, 

Anna, de vrouw van Louwe Vrankenn, Cuna, de vrouw van Gerritke Vrank en haar curatoren Thoenys 

van Neerden, Henrick Dubbelts, Reyner Berghman, reders van het schip van Gerritke Franken, 

waarvan Geert Everts het recht heeft die te verkopen en vrij op te leveren, verklaren de stad 

schadeloos te houden van de kosten.  

 

Nr. 768 FOLIO:             267                 DATUM:                    19 augustus 1568   

 

Henrick Coertzen getuigt dat hij op OLV dag ’s middags de brug over gegaan is naar de kaatsbaan 

van Herman Cuiper, waar hij gezien heeft dat Dirck Ryemsnijder en Henrick, de knecht van Geert 

Leuwen, met elkaar speelden. Henrick zei dat hij niet wilde winnen; het gebeurde dat Wyllem Cuiper 

over de baan liep en onverhoeds tegen de “cloet” stootte, waarop Henrick tegen Wyllem zei dat hij een 

motherfucker was en van de schijf af moest blijven. Wyllem zweeg; Henrick ging achterin de tuin 

plassen. Nolle Schroer, op de kaatsbaan, zei tegen Wyllem dat hij zich niet moest laten intimideren. 

Henrick, die dit hoorde, noemde hem ook een motherfucker en had nog meer onnette kwalificaties. Dit 

ging een tijdje zo door; tenslotte sloeg Henrick Nolle met zijn vuist in het gezicht. Zij vlogen elkaar aan, 

Henrick trok zijn opsteker en Nolle zijn ponjaard. Toen kwam Steven, de zwager van Joirgen 

Schoemaker, tussenbeide en werd door Henrick in zijn kin gestoken. Deze nam toen een mengele kan 

en gooide hem naar Henrick; of het raak was, weet getuige niet. Henrick pakte de kan op en gooide 

hem tegen het hoofd van Steven, die op de grond viel en bloedde. 

Wyllem Cuiper getuigt dat Henrick, de knecht van Geert Leuwen, tekeer ging tegen Nolle Schroer en 

hem uitschold. Zij zaten samen achter het huis van Herman Cuiper; Henrick sloeg Nolle met zijn 

linkerhand in het gezicht en met zijn rechterhand trok hij zijn mes; Nolle trok zijn ponjaard. Zij vlogen 

elkaar aan en Steven uit de Broederstraat, de zwager van Joirgen Schoemaker, wilde hen beiden uit 

elkaar halen, maar Henrick maakte een schram op het gezicht van Steven. Deze nam toen een 

mengele kan en gooide hem naar Henrick, maar getuige weet niet of het raak was. Henrick raapte de 

kan weer op en gooide hem tegen het hoofd van Steven zodat deze op de grond viel; getuige heeft 

niet gezien dat hij bloedde.  
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Nr. 769 FOLIO:             268                DATUM:                     19 augustus 1568 

 

Geert Jacobsz getuigt zoals Henrick Coertszen en hij heeft ook gezien dat Steven bloedde aan zijn 

hoofd door het gooien van de kan.  

 

Nr. 770 FOLIO:             268                DATUM:                      19 augustus 1568 

 

Hergart Gysinck getuigt dat hij alleen gezien heeft dat Henrick, de dienaar van Geert Leuwen, zijn 

vuist ophief om Nolle Schroer te slaan, maar hij heeft niet gezien of hij hem raakte. Naderhand heeft 

hij gezien dat Henrick, de knecht van Geert Leuwen, een kan naar ene Steven gooide en hem aan het 

hoofd raakte zodat hij viel. Of Steven bloedde, weet getuige niet, hij heeft wel gezien dat Peter de 

zeilenmaker bebloed was, maar wie dat gedaan heeft, weet hij niet.  

 

Nr. 771 FOLIO:             268                DATUM:                       30 augustus 1568 

 

Dirck Berentsz getuigt dat hij gehoord heeft dat Henrick, de knecht van wijlen Geert Leuwen, tegen 

Wyllem Cuiper zei dat hij zijn moeder maar moest neuken, omdat hij zijn “cloet” wegschoof. Wyllem 

Cuiper antwoordde dat hij toch verloren had. Daarna ging Henrick met Hans Nolle ergens anders 

zitten en zij harrewarden onderling. Getuige betaalde zijn gelag en ging naar huis.  

 

Nr. 772 FOLIO:             268v             DATUM:                  31 augustus 1568 

 

Lubbert Coertszen getuigt hetzelfde als Henrick Coertzen, maar hij heeft niet gezien dat Steven, de 

zwager van Joirgen Schoemaker, of Henrick met een kan gooide, zoals Henrick tenslotte vermeldde, 

want hij ging toen weg. Getuige heeft wel gezien dat Peter Seylmaker aan zijn neus gewond was en 

dat Roloff, de knecht van Luloff, weg liep en dat Peter hem volgde, getuige vermoedt dus dat Roloff 

Peter heeft verwondt.  

 

Nr. 773 FOLIO:            268v               DATUM:                   1 september 1568 

 

Steven Jansz getuigt dat op OLV-dag op de kaatsbaan van Herman Cuyper, voor de brug, Peter 

Jansz Seylemaker aan zijn hoofd en zijn gezicht gewond werd, maar of hij gewond was door Henrick, 

de knecht van Geert Leuwen, heeft hij niet kunnen vaststellen. Hij weet wel dat Henrick of Roloff, de 

knecht van Luloff, een van hen beiden, Peter moet hebben verwond. 

Hans Nolle getuigt dat hij gezien heeft aan de overkant van de IJssel dat Roloff de knecht van Luloff, 

zijn ponjaard had getrokken en daarmee Peter Jansz Seylemaker op de rug sloeg en daarna op zijn 

hoofd, maar hij heeft niet gezien dat hij bloedde. 

 

Nr. 774 FOLIO:           269                  DATUM:                    9 september 1568 

 

Marryken Gerbrants getuigt dat zij gezien heeft dat Claes Glauwe en Evert Schroer van de 

Koornmarkt afkwamen; Claes liep voorop en Evert liep naar hem toe en sloeg Claes van achteren met 

zijn vuisten op het hoofd, waar hij hem maar raken kon. Getuige heeft alleen maar gehoord dat Evert 

zei dat Claes hem zijn nering afnam. 

Arent Coster getuigt dat hij gezien heeft dat Evert Schroer met zijn vuisten Claes Glauwe op het hoofd 

sloeg, overal waar hij hem maar kon raken.  

 

Nr. 775 FOLIO:            269                 DATUM:                     11 september 1568 
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Anneken van Loeven getuigt dat zij op Maria Geboorte omstreeks negen uur ’s avonds met haar 

dochter naar het huis van Jan Goch ging om zijn vrouw te spreken omdat ze zonder licht zaten. Ze 

waren er snel en toen ze weer naar huis gingen kwam Johan Goch naar buiten en wilde hen weer 

naar binnen halen. Evert van Ens kwam langs bij Johan Goch en vroeg hem wat hij op straat deed.  

Deze zei dat hij het recht had de straat te gebruiken en riep “hoela”. Dirck Pater riep Evert en Johan 

riep weer “hoela”; Evert liep naar Johan toe en vroeg waarom hij hem nariep. Dit waren haar woorden 

en Reyntgen, de vrouw van Goch, en haar zuster waren enigszins in de war. Meer weet getuige niet. 

Femme Hermes getuigt dat zij van het gevecht niets gezien heeft, maar alleen het lawaai heeft 

gehoord. 

 

 

  Nr. 776 FOLIO:           269v               DATUM:                      13 september 1568 

 

Hillebrandt Tellevoirne getuigt dat hij alleen gezien heeft op Maria Geboorte ’s avonds dat Evert van 

Ens een deken die hij bij zich had, over Johan Goch wilde uitspreiden; hij had zijn degen half 

getrokken en ondersteunde Evert, maar zij konden hem niet goed vrij krijgen. Getuige liep daarbij een 

schram aan zijn vinger op.  

 

Nr. 777 FOLIO:            269v               DATUM:                    15 september 1568 

 

Goert Gyse getuigt dat hij onlangs gezien heeft dat Theus Henricksz en Jacob Brouwer bij een 

groepje mensen stonden, tussen de brug en de Vispoort, en woorden met elkaar kregen. Getuige 

hoorde o.a. dat Theus tegen Jacob zei dat hij een bengel was die nog wel eens problemen zou krijgen 

door zijn woorden. Jacob antwoordde met een vuistslag; terwijl getuige Jacob beetpakte om hen 

uiteen te krijgen, greep Jacob het mes van getuige uit de schede, maar getuige heeft niet gezien dat 

hij daarmee naar Theus stak.  

 

Nr. 778 FOLIO:           270                  DATUM:                       2 oktober 1568   

 

Henrick van Herick getuigt dat hij gezien heeft dat Claes de voerman en iemand die Geertman heet, 

elkaar met de vuisten te lijf gingen; dat is alles. 

Janneken Alberts getuigt zoals haar broer Henrick.  

 

Nr. 779 FOLIO:           270                  DATUM:                        6 oktober 1568   

 

Luytgen Kempe getuigt dat hij ook bij Jan ten Toerne was en gezien heeft dat Thoenys Snoeck zonder 

iets te zeggen Erenst Kruse met een vuist in het gezicht sloeg; hij heeft evenmin gehoord dat Erenst 

Kruse een kwaad woord tegen Thoernys zei.   

 

Nr. 780 FOLIO:            270v               DATUM:                       6 oktober 1568 

 

Claes van Wyringen getuigt zoals Luytgen Kempe.  

 

Nr. 781 FOLIO:            270v               DATUM:                        6 oktober 1568 

 

Mr Lambert Rhodius getuigt dat hij gezien heeft dat Thoenys Snoeck zonder enige aanleiding Erenst 

Kruse met zijn vuist in het gezicht sloeg; hij heeft evenmin gehoord dat Erenst een kwaad woord tegen 

hem gebruikt heeft.  

 

Nr. 782 FOLIO:            270v               DATUM:                         7 oktober 1568 
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Dirck Smit getuigt dat hij gezien heeft toen hij bij Claes Cuyper was, dat deze een dissel naar buiten 

gooide naar Wendele Cuyper, maar hij weet niet of hij haar raakte. Hij hoorde dat Claes tegen haar zei 

dat ze een hoer was e.d. 

 Een Ensener man kocht van Claes een tonnetje [bier] dat Claes liet leeg drinken en volgens hem had 

Wendele de vreemde man bij de aankoop misleid.  

Johan Hermensz getuigt dat Claes Cuyper een dissel naar Wendele gooide, maar hij heeft niet gezien 

dat hij haar raakte. 

Geert Jacobsz getuigt dat hij gehoord heeft dat Claes Cuyper en Wendele Cuyper woorden met elkaar 

hadden; hij heeft gezien dat er een dissel op straat lag, maar wie hem gegooid had, weet hij niet.  

 

Nr. 783 FOLIO:            271                  DATUM:                       16 oktober 1568 

 

Peter Albertszen Vrese getuigt dat afgelopen maandag Herbert Laurenszen in de Wijnkelder aan 

getuige de 7 g.g. betaalde, die Herbert nog schuldig was van de 50 gulden die zijn overleden vrouw 

vermaakt had aan haar kinderen als hun vaders erfdeel. Daarna gingen zij naar de schrijfkamer waar 

de mombers van genoemde kinderen en Harbert Laurenszen elkaar wederzijds kwijtschelding 

beloofden voor de  Schepenen. Toen is getuige met Herbert Laurenszen, Hermen Jansz en Albert 

Henrickszen naar Hylle, de weduwe van Luytgen Schroer, gegaan, waar hij een concept in handen 

heeft gehad van een overeenkomst tussen Harbert en de anderen, die Harbert hem uit handen trok en 

in vier stukken scheurde, waardoor een woordenstrijd ontstond die getuige hielp oplossen. Daarna 

heeft getuige de 7 gulden die hij van Laurens ontvangen had, aan de mombers over de kinderen 

gegeven, Herman Janszen en Albert Henrickszen, die het geld niet wilde aannemen tenzij Harbert ook 

de 10 stuiver Brabants zou betalen die opgegaan waren aan onkosten. Harbert werd heel kwaad en 

nam de 7 g.g. tegen de zin van de mombers weer terug, maar getuige greep in en pakte van het geld 

2 Spaanse kronen, waarde per stuk 40 stuivers Brabants en 5 stuiver Brabants aan klein geld, de rest 

van het geld hield Harbert. De mombers werden kwaad en zeiden tegen Herbert dat hij een schelm en 

een booswicht was; Herman Jansz trok zijn mes om Herbert te steken en getuige hield Harbert vast; 

toen getuige zag dat Albert ook zijn mes trok werd hij bang zelf gestoken te worden en liet Herbert los, 

want het was maar een klein kamertje. Toen getuige uit het kamertje was, kwamen Herbert en 

Herman ook, Herman volgde Herbert tot aan de deur, daarom heeft getuige het steken niet kunnen 

zien. Hij hoorde wel dat Harmen gestoken werd en dat Harbert weg ging.  

Albert Henricksz getuigt zoals Peter Albertszen.  

 

Nr. 784 FOLIO:              271v            DATUM:                     12 november 1568 

 

Gysbert Thoenysz getuigt dat hij zondagavond tussen acht en negen uur uit het huis van Lijsbeth ten 

Aepel kwam [ waar hij met Lijsbeth en haar kinderen een kan bier gedronken had ] en langs de Burgel 

naar het huis van Hans van Westrenen liep [ waar getuige ook woonde ] omdat het aan de kant van 

de Vloeddijk breder was. Toen hij bij de Cellebroeders stenen brug was gekomen, kwamen er in het 

donker onverwachts drie gezellen [ voor zover hij zich herinnert ] op hem af, die zonder iets te zeggen 

twee of drie stenen naar hem gooiden, o.a. één in zijn zij, zodat hij op de grond viel, van zijn stokje 

ging en bleef liggen, totdat hij door zijn vrouw en anderen geholpen werd naar huis te gaan. Hij heeft 

daarbij ook een wond in zijn gezicht opgelopen en zijn bovenlip is vanaf zijn neus kapot. Hoe dat 

allemaal gebeurd is en door wie, weet getuige niet omdat hij door het gooien met de stenen, van zijn 

stokje ging. Verder is er ook een tand uit zijn mond geslagen. Wie de gezellen waren, heeft hij niet 

kunnen achterhalen, hij kan ze ook niet beschrijven omdat het donker was en omdat hij pas kort hier 

woont, sinds de maand voor St. Michael, kent hij hier ook weinig mensen.  

 

Nr. 785 FOLIO:               272              DATUM:                   13 november 1568  
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Andries ten Indyck getuigt dat hij met Lambert Stuyrman naar zijn hof was gegaan waar zij beiden de 

vrouw van Remmelt op het Eyland tegen kwamen, van wie hij de naam niet kent; ze zei dat als ze had 

geweten dat zij haar haver gratis wilden ontvangen, dan hadden zij de haver niet gekregen. Lambert 

vroeg wie ze bedoelde en de vrouw zei dat ze Lambert bedoelde. Lambert zei dat het niet veel 

scheelde of zij kon een oorvijg krijgen, waarop de vrouw zei: “honsconte dat durf je niet” en direct 

sloeg Lambert haar met de vlakke hand op haar mond. 

 

Nr. 786 FOLIO:               272              DATUM:                   11 december 1568  

 

Clare Albertsz getuigt dat een tijdje geleden bij Beerte Droochscheer [ waar Jan Willemszen ook 

woont ] ’s avonds tussen vier en vijf uur, Eefsche, de weduwe van Wilhem van Venloer met genoemde 

Jan Willemszen woorden had; zij heeft toen Eefsche bij de arm genomen en tegen haar gezegd dat ze 

hier geen gekrijs wilde hebben. Eefsche werd kwaad en sloeg Jan met haar vuist op zijn mond zodat 

hij bloedde. 

 

Nr. 787 FOLIO:             272v              DATUM:                     11 december 1568 

 

Claes Pogieter getuigt dat hij onlangs op het schip van Rotger Luitgensz is geweest en toen zij buiten 

het Diep kwamen, heeft Rotger zijn loodsen verdeeld; de knecht van Rotger stond aan het roer en de 

passagiers op het schip, het kompas bekijkend, zagen dat de knecht koers zette naar Amsterdam. Zij 

zeiden dat ze niet naar Amsterdam wilden maar naar Hoorn. Hij hoorde zeggen dat de 

schippersknecht van het roer gehaald moest worden, maar dat heeft hij niet gezien. Wel zag hij dat 

een onbekende man aan het roer stond en de andere onbekenden er bij stonden en zeiden dat ze 

naar Hoorn wilden. De schipper kwam uit het vooronder en zei dat het schip hem toebehoorde en dat 

het zo niet kon gaan en ging naar het roer. De onbekende passagiers duwden de schipper weg, tegen 

zijn zin; hij ging naar het vooronder waar hij bleef tot de avond negen uur. De passagiers wisten niet 

meer waar zij waren en deden een beroep op de schipper en beloofden hem, als hij hen naar Edam of 

Hoorn bracht, dat ieder hem 7 stuiver Brabants zou geven. De schipper heeft hen ’s nachts in de 

haven van Edam gebracht waar zij van boord gingen. Getuige heeft niet gezien dat de schipper een 

van de kooplui met een mes bedreigd heeft of hen met woorden heeft beledigd.  

 

Nr. 788 FOLIO:             273                 DATUM:                   13 december 1568 

 

Dirck Jansz, oud 36 jaar, getuigt dat hij laatst op een zondagavond tussen acht en negen uur met 

Gerryt Henricksz uit het huis van Willem in den Bruynvisch kwam [ waar zij een kan of twee bier 

hadden gedronken ] om naar het huis te gaan tegenover het St. Nicolaaskerkhof, waar hij ter hoogte 

van Marten Beyermans Vredinge drie gezellen tegenkwam die hij niet kende. [ Gerrijt  Henricksz zei 

dat hij dacht dat de zoons van Jorgen Schoemaker erbij waren ]. Een van hen riep: Hey. Omdat 

getuige ook “Hey” riep, zijn de gezellen naar hem toegelopen, zij hebben hem echter niet aangeraakt 

want hij ging er direct van door via de St. Bregittensteeg en is hen ontkomen. Hij weet niet waar de 

gezellen zijn gebleven, evenmin dat ze iets naar hem hebben gegooid.  

Gerryt Henricksz, oud ongeveer 23 jaar, meldt dat hij als getuige onlangs op een zondagavond 

omstreeks zeven of acht uur met Dirck Jansz naar huis ging en dat hij op het St. Nicolaaskerkhof bij 

Martin Beyermans tuin drie gezellen tegenkwam die hij niet kende. Een van hen riep “hey” en Dirck 

Jansz antwoordde ook met “hey” waarop de gezellen op hem afkwamen. Toen getuige dit merkte, is 

hij via het rooster de Nieuwstraat in gegaan en Dirck Jansz liep verder door de St. Bregittensteeg. 

Getuige hoorde o.a. dat er met een steen werd gegooid, maar wie dat deed, weet hij niet. Hij weet ook 

niet of de gezellen hem of Dirck volgden.  

 

Nr. 789 FOLIO:           273v                DATUM:                     11 december 1568 

 



RAK inv.nr. 14 

 

161 

 

Clement Kerstgensz getuigt zoals Claes Potgieter. 

 

Nr. 790 FOLIO:          273v                 DATUM:                      28 januari 1569 

 

Hans van Westrenen, gezworen gemeensman, getuigt dat op de avond dat zijn knecht gewond werd, 

hij al naar bed was en er niet uit is gekomen vóórdat de knecht in huis was en in de keuken zat. Daar 

heeft hij gezien dat de knecht erg bloedde en een verwonding aan zijn mond had; waar hij dat heeft 

opgelopen en of er met een scherpe steen gegooid is of met een mes, weet getuige niet. De wond 

was diep, getuige weet evenmin of zijn knecht een mes bij zich had, maar hij heeft bij hem geen mes 

gezien.  

 

Nr. 791 FOLIO:          274                  DATUM:                      28 januari 1569 

 

Alyt van Westrenen getuigt dat op de avond dat haar knecht gewond werd, om ongeveer negen uur  

[ voor zover zij zich herinnert ] het dochtertje van Johan Mispels voor haar deur stond en zei dat haar 

knecht zwaar gewond op de Cellebroedersbrug lag. Toen getuige daar kwam, zag zij hem daar liggen, 

gezicht op de grond en hevig bloedend. Zij heeft hem omgekeerd en samen met haar dienstmaagd 

hebben zij hem opgetild en thuis gebracht, hij was daar zelf niet toe in staat. Hij had een wond vanaf 

zijn neusgat recht naar beneden, hoe dat gekomen is, door messteken of anders, weet zijn niet. Zij 

heeft alleen maar de knecht liggend gevonden en geen mes of steen gezien. Hij had ook geen mes bij 

zich, hij wist niet eens waar het gebleven was.  

Greete Arents getuigt dat toen het dochtertje van Johan Mispels aanklopte en gezegd had dat hun 

knecht gewond was, is zij met haar bazin [ bij wie ze in de stal was ] naar de knecht gegaan. Zij 

vonden hem liggend op de Cellebroedersbrug, hevig bloedend. Hij was niet in staat zelf op te staan en 

haar bazin en zij hebben hem naar huis gebracht. Daar zagen zij dat zijn lip geheel door was; hoe dat 

was gekomen, of er gesneden of gegooid was, weet zij niet. Haar bazin vond een tand van hem. 

Getuige heeft geen mes noch steen gezien noch iets dergelijks. Hij had ook geen mes in de schede.  

 

Nr. 792 FOLIO:           274v                DATUM:                      28 januari 1569 

 

Rijck Hermansz getuigt dat ongeveer veertien dagen geleden bij Berent Swanepol ’s middags tussen 

twee en drie uur Gheert Mennensz en Berent die Roeper [ nadat zij met elkaar gedronken hadden ] 

onderling woorden kregen. Getuige weet niet meer wat er gezegd werd, want hij was dronken. Toen 

Berent over de bank stapte naar Gheert toe, viel er een zijde spek naar beneden op het hoofd van 

Berent. Getuige heeft niet gezien of Berent gewond was. 

Berent Jacobsz getuigt dat ongeveer veertien dagen geleden, ’s avonds toen men bijna de kaarsen 

moest aansteken,  Gheert Mennensz en Berent die Roeper [ nadat ze bij hem hadden zitten drinken 

en redelijk aangeschoten waren ]  woorden met elkaar kregen. Toen getuige hen zei dat ze geen ruzie 

moesten maken, antwoordde Gheert dat hij daar niets mee te maken had en gooide zijn mes weg. Hij 

gooide het ver van zich onder de pottenbank, Berent had geen mes bij zich. Gheert stond op en 

Berent wilde ook opstaan, maar toen viel er een zijde spek naar beneden op het hoofd van Berent. Hij 

bloedde, of dat kwam van het spek, of niet, dat weet getuige niet. Gheert en Berent gingen weer 

verder met samen drinken en waren wel tevreden.  

 

Nr. 793 FOLIO:             275                DATUM:                   5 februari 1569 

 

Evert van Aernhem getuigt dat Sybrant Hermansz en Johan Willemsz gisteren omstreeks de avond in 

de Gulden Arent veel woorden van spijt tegen elkaar gebruikten over een rechtsvordering die zij tegen 

elkaar hadden. Getuige besteedde geen aandacht aan hun woorden. Toen is Sybrant opgestaan en 

heeft Johan met zijn vuist in zijn gezicht geslagen. Johan spuugde in zijn hand, getuige zag dat hij 

bloed spuwde.  
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Nr. 794 FOLIO:            275                 DATUM:                   18 april 1569 

 

Lijsbet Jonckers getuigt dat ongeveer drie weken geleden wijlen Thoenys Snoeck bij haar thuis is 

gekomen, waar ook ene Nolle en nog twee anderen waren [ die zij niet kende ]; zij zaten te drinken  

maar kregen woorden met elkaar. Getuige is weg gegaan en heeft geen verwondingen noch messen 

gezien.  

Styne Geerts getuigt dat laatst wijlen Thoenys Snoeck bij Lysbet Jonckers is gekomen in de 

[gelag]kamer, waar ene Nolle en twee anderen [ die zij alleen maar van gezicht kent en niet weet hoe 

zij heten of waar zij wonen] zaten te drinken. Er vielen woorden waar getuige geen aandacht aan 

besteedde. Een van de gezellen heeft met een klein mesje naar Thoenys gestoken en hem tot 

bloedens verwond in de schouder of bovenarm. Getuige heeft niet gezien dat Thoenys een mes of 

een verboden wapen bij zich had; meer weet zij niet.  

Hans Nolle getuigt dat hij op OLV-dag met Johan Droochscheer [ die bij Grete Clinge woont ] en 

Jacob Gerrytsz ’s middags omstreeks drie of vier uur heeft zitten drinken bij Lysbet Jonckers in de 

[gelag]kamer, waar toen wijlen Thoenys Snoeck bij kwam die het [speel]bord wilde hebben, wat hem 

geweigerd werd. Thoenys zei toen tegen Johan dat hij er alleen maar bijgekomen was. Er vielen 

woorden tussen hen en Jacob Gerrytsz duwde hem naar de deur waar Thoenys viel. Toen Jacob 

terugkwam zie hij tegen getuige dat hij Thoenys had geduwd; getuige heeft geen verwondingen 

gezien maar wel het mes waarvan Jacob zei dat het krom geworden was. Thoenys had ook een mes 

in de hand, maar getuige heeft niet gezien dat hij ermee stak.  

 

Nr. 795 FOLIO:             275v              DATUM:                    20 april 1569 

 

Johan Jacobsz getuigt dat hij met Hans Nolle en Jacob Gerrytsz op OLV-dag ’s middags omstreeks 

twee of drie uur bij Lysbet Joncker in de gelagkamer heeft zitten drinken, waar wijlen Thoenys Snoeck 

binnen kwam en het speelbord wilde hebben waarop getuige en Jacob aan het spelen waren. Toen zij 

dit weigerden heeft Thoenys getuige eerst uitgescholden en daarna zei Jacob dat hij hun spel 

verstoorde. Er ontstond een woordenwisseling en Jacob leidde Thoenys naar de deur waar hij viel. 

Getuige heeft gezien dat Jacob zijn hand ophief en met een opsteker naar Thoenys stak, maar hij 

heeft niet gezien of hij hem raakte. Toen Jacob terugkwam zei hij dat hij hem geduwd had en liet zijn 

mes zien dat krom geworden was. Getuige dacht dat Thoenys ook een mesje in zijn hand had, maar 

hij heeft niet gezien dat hij ermee stak, want Jacob en Hans stonden er voor. 

 

Nr. 796 FOLIO:            276                 DATUM:                   17 mei 1569 

 

Ariaen Arentzen getuigt dat op 14 mei in het huis van zijn baas, Johan Wyllemsze, iemand afkomstig 

uit Utrecht aan het werk was, Johan genaamd, die een vrouw, die bij hem was, opdracht gaf voor hem 

een mengele tien-plakken bier te halen; hij zei tegen de vrouw, geboren in Friesland, dat ze er eerst 

zelf iets uit moest drinken en daarna gaf hij iedereen te drinken. Omstreeks vier uur hield Johan op 

met werken en ging bij de vrouw staan; getuige zag dat hij niet verborg dat hij kwaad was. Hij 

mompelde iets tegen de vreemde vrouw dat getuige niet kon verstaan. Hij heeft gehoord dat Jan iets 

over Gods wonden zei, maar heeft niet gezien dat Johan een mes in zijn hand had of stak. De vrouw 

zei zelf dat ze een barbier nodig had en toen zag getuige pas dat ze van kleur veranderde en dat ze 

gewond was. Johan had haar in haar linker borst gestoken.  

Johan Wyllemsz getuigt zoals Ariaen Arentzen, maar hij heeft wel gezien dat Johan uit Utrecht, toen 

hij tegen de onbekende vrouw zei dat zij Gods sacrament mocht schenden, een opsteker in de hand 

had, maar het steken heeft hij niet gezien.  

 

Nr. 797 FOLIO:             276v             DATUM:                     11 juni 1569 
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Henrick Schoelapper getuigt dat hij gezien heeft dat de vrouw van Herman van Oldenzeell, Jaspar, 

een daghuurder die nu met een schuit voer en op de Kalverhekkenweg woonde, op de avond van 

Pinksteren met haar vuist op het lijf gestoten heeft. Jaspar zei tegen Hermans vrouw, die eerst nogal 

tekeer ging, dat ze haar mond moest houden en dat haar man een schelm en een verrader was. Als 

hij het niet had gedaan dan zou die schoorsteenveger in Wilsum niet zijn opgehangen. Toen sloeg 

Jaspar met zijn vuist naar de vrouw van Herman en raakte haar aan het hoofd zodat ze bloedde. 

Getuige heeft niet gezien dat Jaspar een spaan in de hand had waarmee hij haar sloeg. Hij hief 

nogmaals zijn vuist op om haar te slaan, maar hij werd naar achteren getrokken en de vrouw van 

Herman trok toen haar mes en zei: ‘kom nu maar op als je me slaan wil”. Getuige heeft niet gezien dat 

zij stak.  

Willem Gerritzen, schoorsteenveger, getuigt zoals Henrick en meldt dat hij degene is geweest die 

Jaspar achterover heeft geduwd.  

Claes Wyllemsz getuigt dat hij alleen gehoord heeft dat  Jaspar van de Kalverhekkenweg tegen 

Lysabeth, de vrouw van Herman van Oldenzeell, zei dat ze haar mond moest houden, dat haar man 

een schelm en een verrader was, anders zou de schoorsteenveger in Wilsum niet zijn opgehangen. 

Voordat Jaspar dit zei, ging Lysbeth aardig tekeer tegen hem, wat getuige niet onthouden heeft; hij 

heeft evenmin gezien dat Jaspar haar sloeg. Getuige ging naar huis, maar hij had nog wel gezien dat 

Lysabeth haar mes had getrokken. 

 

Nr. 798 FOLIO:             277                DATUM:                     2 juni 1569 

 

Dirck Lambertzen getuigt dat hij dinsdag omstreeks twaalf uur met de vrouw van Albert Jacobsz langs  

het klooster op den Oort liep en op de hoek van het klooster kwam hij vier gezellen tegen die hij niet 

kende; hij zei tegen hen “god geve u een goede dag” en zij wensten hem ook goedendag, verder 

niets. Uit de verte heeft getuige gezien dat Albert woorden kreeg met de gezellen, daarom riep hij hem 

bij zich. Hij heeft niet gezien dat een van de gezellen zijn mes had getrokken of iemand sloeg.  

Albert Jacobsz getuigt dat hij afgelopen dinsdag vier gezellen tegen kwam bij het Oort klooster, zij 

liepen zo dat niemand er langs kon zonder hen aan te raken. Zij vroegen hem waar hij naar toe ging, 

waarop getuige zei dat hij hen geen kwaad deed, hierop trok een van hen zijn mes en deed alsof hij 

wilde steken. Getuige zette het op een lopen naar Dirck en een van de gezellen zei nog dat zij hem 

wat zouden aandoen als zij alleen waren geweest.  

Getuige was zo verbaasd dat hij niet in staat was die persoon te beschrijven.  

 

Nr. 799 FOLIO:              277v             DATUM:                  10 juni 1569 

 

Johan Henricksz getuigt dat hij bij Gerrit van Munster op Sacramentsdag gezeten heeft bij wijlen 

Wyllem Claesz en gehoord heeft dat Jan Wachter en Wyllem Claesz ruzie met elkaar kregen, maar 

omdat hij dronken was, besteedde hij er geen aandacht aan. Hij heeft wel gezien dat Johan Wachter 

met een broodmesje wijlen Wyllem in zijn borst stak en het mes erin liet zitten. Meer weet hij niet, want 

hij had teveel gedronken. 

Evert Hermes getuigt dat hij op Sacramentsdag bij Gerrit van Munster de gildebroeders van de 

bakkers hielp bedienen; hij liep af en aan en werd door wijlen Wyllem Claesz aangemoedigd om mee 

te drinken, wat hij ook deed. Hij ging in het kamertje zitten en hoorde dat Johan Wachter en Wyllem 

ruzie met elkaar kregen, Johan sloeg met een mengele kan Wyllem op zijn hoofd. Deze zei dat hij een 

schelm was en geen vroom man. Getuige zag dat hij langs hem Wyllem in de borst stak en dat het 

mes erin bleef zitten. Omdat hij ook wel dronken was, heeft getuige niet gezien wie het mes 

hanteerde, maar hij heeft wel gehoord toen Wyllem viel dat hij zei “nu heb je wel je zin”.  

 

Nr. 800 FOLIO:             278               DATUM:                      28 juni 1569 

 



RAK inv.nr. 14 

 

164 

 

Berent Momme getuigt dat hij gezien heeft omstreeks de vasten dat de knecht van Virgilius Hoebelar 

twee of driemaal meerdere varkens die daar onder de poort lagen in de Koornmarktspoort heeft 

gebracht. Om hoeveel varkens het gaat, weet getuige niet, evenmin hoe vaak ze daar gebracht 

werden. Omdat de deur van de poort eraf is, jaagt ieder die daar in de buurt woont ’s avonds de 

varkens erin; van wie de varkens zijn, weet getuige niet.  

 

  Nr. 801 FOLIO:             278               DATUM                  5 juli 1569 

 

Thoenys Berentzen getuigt dat hij gezien heeft dat Geert Petersz uit zijn schuit is gekomen, aan land 

naar een onbekend schip ging, waarvan hij in een kwade bui de scheepsknecht bij zijn hoofd pakte en 

hem met de dweilstok tegen zijn benen sloeg; daarna pakte hij hem bij het hoofd en sloeg hem met 

zijn vuisten. Geert pakte zijn opsteker en zei kwaad dat als hij het wilde, hij hem nu de bek kon 

opensnijden. 

Sweer Thoenysz getuigt dat hij gezien heeft dat Geert Petersz vanaf de oever op het schip van een 

onbekende schipper trad, waar hij de scheepsjongen, wiens naam hij niet kent, met zijn vuisten sloeg 

en ook nog meerdere keren op zijn benen met de stok. Hij heeft niet gehoord dat Geert iets zei tegen 

de jongen en evenmin dat Geert zijn opsteker had getrokken. Getuige heeft gezien dat twee Friese 

gezellen op de wal kwamen bij het schip; een van de Friezen trok zijn opsteker en liep naar Geert toe. 

Deze liep weg en er gebeurde dus niets.   

 

Nr. 802 FOLIO:            278v               DATUM:                6 juli 1569   

 

Cathrina Rensburch getuigt dat zij afgelopen herfst als vroedvrouw ten huize van Anna Cuypers in de 

Venestraat is geweest bij een vrouw die zij niet kende. Toen zij haar naam hoorde noemen, begreep 

getuige dat het de dochter van wijlen Johan Cornelys was, van wie zij het kind ter wereld hielp en de 

bastaard naar de Santberch bracht. Een tijd later toen zij hoorde zeggen dat het kind van Evert van 

Wageninck, schroer, was en partijen weer met elkaar omgingen, heeft getuige Susanna gevraagd 

waarom zij weer met Evert Schroer omging, waarop zij antwoordde dat het niet zo was. Zij klaagde dat 

zij van Evert niet genoeg kreeg om het kind te onderhouden, dat zij dat zelf moest doen. Naderhand 

heeft getuige Evert op de markt aangesproken en hem gevraagd waarom hij Susanna niet hielp bij het 

onderhoud van het kind. Hij maakte zich er met een grapje vanaf.  

 

Nr. 803 FOLIO:            279                 DATUM:                 9 juli 1569 

 

Johan Roloffzen getuigt dat hij de laatste dagen gezien heeft en nog steeds ziet, dat Herman 

Wyllemsz en Henrick Claesz ganzen houden op de Greente; hoeveel, weet getuige niet.  

 

Nr. 804 FOLIO:            279                 DATUM:                 9 juli 1569          

 

Oloff Reynartzen getuigt dat hij laatst gezien heeft en nog steeds ziet, dat er bij het huis van Herman 

Wyllemsz en op de Greente een groep ganzen is die daar weiden; of ze gekortwiekt zijn of niet, is niet 

bekend.  Henrick Claesz heeft ook een groep ganzen in de lege ruimte van de Caerhoep, waarvan 

een deel gekortwiekt is en niet kan vliegen. Het aantal ganzen kent getuige niet.  

 

Nr. 805 FOLIO:            279v                DATUM:                  9 juli 1569 

 

Mechtelt Jans getuigt dat zij alleen gezien heeft dat Anna Jans de muts van het hoofd had; wie dat 

gedaan had, heeft zij niet gezien en verder weet zij van de zaak niets af.  

 

Nr. 806 FOLIO:             279v               DATUM:                  14 juli 1569 
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Jacob Dircksz getuigt dat hij gisterenavond, 13 juli, gezien heeft dat een groep ganzen ging weiden op 

de Greente en hij vermoedt dat ze van Herman Wyllemsz zijn. Of ze gekortwiekt zijn of niet en om 

hoeveel ganzen het gaat, weet getuige niet. Hij heeft de laatste dagen ook gezien dat een deel van de 

ganzen ging weiden in de leegte van de Caerhoep, gehoed door de jongen van Henrick Claesz. Hij 

vermoedt dat ze van Herman zijn, het aantal is hem niet bekend evenmin of ze wel of niet gekortwiekt 

zijn.  

 

Nr. 807 FOLIO:            279v               DATUM:                     19 juli 1569 

 

Goyken ten Naepell getuigt dat hij gezien heeft dat Goyken Schoelapper zijn mes trok tegen schipper 

Arent Kruse, maar hij heeft niet gezien dat hij stak. 

 

Nr. 808 FOLIO:             280                DATUM:                      21 juli 1569 

 

Virgilius Hoebelar getuigt dat hij gezien heeft dat Goyken Schoelapper een mes in zijn hand had, maar 

niet dat hij iemand ermee stak.  

 

Nr. 809 FOLIO:              280               DATUM:                       23 juli 1569 

 

Wynolt Schroer getuigt dat Herman Schene met Johan Maeler over de brug kwam lopen, Herman had 

nog iemand bij zich die getuige niet kende. Herman en Johan kregen woorden met elkaar, die getuige 

niet kon verstaan. Hij heeft wel gezien dat Herman Schene zijn mes trok, maar Johan week uit en 

Herman ging weer naar huis.  

 

Nr. 810 FOLIO:              280               DATUM:                       23 juli 1569 

 

Johan Jansz, schermmeester, getuigt dat hij gezien heeft op 22 juli dat Johan Maeler over de brug 

kwam lopen en dat vóór hem Herman Schene, een waard, over de brug liep. Hij kreeg woorden met 

Johan, vroeg b.v. wat hij hier kwam doen. Johan zei waarom hij hier niet over straat zou mogen lopen. 

Herman werd kwaad en trok zijn mes; een onbekende man die erbij was, kwam tussenbeide. Herman 

liep door, maar toen hij zag dat Johan de dijk op ging, rende hij achter hem aan met een getrokken 

mes, maar getuige heeft niet gezien dat hij Johan stak.  

 

Nr. 811 FOLIO:              280v            DATUM:                   3 augustus 1569 

 

Rotger Berentzen, timmerman, getuigt dat hij afgelopen zondag voor zijn deur zat, toen zijn vrouw 

begon te roepen; hij zag dat mr Pilgrim ten Indyck zijn rapier had getrokken en er mee zwaaide boven 

zijn hoofd. Hij had zijn wapen getrokken vóórdat Johan Clandt het kon doen. Getuige ging naar binnen 

om iets in de hand te hebben om hen te scheiden. Hij pakte zijn hellebaard en toen hij voor de deur 

van Jaspar de wever was, zag hij dat Johan Clandt op de grond lag en gewond was en ook mr Pilgrim 

was gewond.  

 

Nr.812 FOLIO:              280v            DATUM:                     3 augustus 1569       

 

Johan Egbertzen getuigt dat hij zondagmiddag bij het Bovenconvent stond en zag dat er mensen 

liepen in de Geertstraat van der A. Hij ging er ook naar toe en zag dat mr Pilgrim ten Indyck en Johan 

Clandt beiden gewond waren; hoe dat gebeurd is, weet hij niet, hij heeft wel gezien dat de mantel van 

mr Pilgrim op straat lag.  

 

Nr. 813 FOLIO:               280v           DATUM:                     31 augustus 1569 
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Gheert Hoyer, gezworen gemeensman, getuigt dat een tijd geleden Goyken Scholapper bij de visbank 

stond en enige kwade woorden sprak die getuige niet verstaan heeft. Volgens hem waren zij bedoeld 

voor Arent Vrese die op de bank zat; getuige heeft niet gezien of Goyken een mes in de hand had.  

 

Nr. 814 FOLIO:              281               DATUM:                    31 augustus 1569 

 

Thoenis Gysbertzen getuigt dat hij niet gezien heeft dat Andries ten Indyck en Johan Clandt onlangs 

ruzie met elkaar hadden. 

Lou Peterszen getuigt dat hij niet gezien heeft dat Andries ten Indyck of Johan Clandt op enige manier 

ruzie met elkaar hadden.  

 

Nr. 815 FOLIO:             281                DATUM:                      31 augustus 1569 

 

Henrick Holtsaeger getuigt dat, op het ogenblik dat hij gewond werd, aan de overzijde van de IJssel bij 

Harmen Steventzen, aanwezig waren Dirck Gerritzen en Daniel de Drager, die de derde mengele bier 

voor zich hadden, meer hadden zij niet gedronken. Toen kwamen Loye Berent en zijn brouwer Geert 

bij getuige op de kaatsbaan en wilden een spelletje doen om een mengele bier, wat Daniel niet wilde. 

Zij kregen toen woorden en getuige zei dat ze even geduld moesten hebben, maar de ene nam een 

stuk hout in handen en toen getuige dat zag, ging hij weg de stad in. Getuige ging hen beiden 

achterna, er werd een steen naar hem gegooid, Geert ging hem achterna met een opsteker tot aan de 

brug en stak hem daar in de schouder.  

 

Nr. 816 FOLIO:           281v                DATUM:                      1 september 1569 

 

Styne Raebe getuigt dat ze van de markt kwam en gezien heeft dat Johan Clandt haar huis binnen 

ging, gevolgd door zijn zwager Andries ten Indyck, zijn rapier in de schede. Zij heeft niet gezien dat hij 

Clandt sloeg. Zij liet Clandt rustig in haar huis en Andries bleef buiten.  

 

Nr. 817 FOLIO:           281v                DATUM:                       3 september 1569 

 

Albert Voeth, gezworen gemeensman, getuigt dat hij gezien heeft op OLV-avond omstreeks half 

zeven dat Jan Backer, de zoon van Egbert Backer uit de Geertstraat van der Aa, de andere twee kent 

hij niet, op Keulvoet naast het huis een net gespannen had om daarmee duiven te vangen. Getuige 

heeft niet gezien dat het ook lukte. 

 

Nr. 818 FOLIO:          281v                 DATUM:                       5 september 1569  

 

Berent Jansz getuigt dat hij niet gezien heeft dat zijn broer Geert gewond werd. Hij heeft ook niet aan 

de overkant van de IJssel zitten drinken, maar wel Henrick Holtzaeger, Daniel de Draeger en Dirck 

Gerritzen gezien.  

 

Nr. 819 FOLIO:           282                 DATUM:                       12 september 1569  

 

Leonart van Limborch getuigt dat hij gisteren gezien heeft dat een vrije boer wiens naam hij niet kent, 

een knecht verwondde die bij Herman Cuyper woont, zo als getuige vermoedt; de knecht had ook een 

opsteker in de hand.  

 

Nr. 820 FOLIO:           282                 DATUM:                       12 september 1569 

 

Johan Schulte getuigt dat hij op 10 september met Albert Jansz naar de overkant van de IJssel is 

gegaan, naar Harmen Stevensz, waar Albert van de waard twee wagenschotten kocht voor 28 stuiver 



RAK inv.nr. 14 

 

167 

 

Brabants, waarvan Albert twee vanen bier in het gelag gaf. Getuige zag daar zitten drinken Peter 

Pottebacker en naderhand kwamen er op de kaatsbaan, waar getuige ook  was met Albert Jansz, 

Johan van Oldenzeell, Claes Brouwer en Wyllem Roermaeker.  

 

Nr. 821 FOLIO:           282v                DATUM:                       12 september 1569 

 

Alyt Henrix getuigt dat zij zat te spinnen in de keuken en rumoer in de kamer hoorde. Zij ging kijken en 

kwam Goesfrundt ten Indyck tegen, die zijn bebloede hemd had opgetrokken tot op zijn borst. Hoe dat 

gebeurd is, weet zij niet.  

 

Nr. 822 FOLIO:            282v              DATUM:                       16 september 1569 

 

Egbert Backer getuigt dat deze morgen twee manspersonen, wiens naam hij niet kent, voor het 

stadhuis ruzie met elkaar hadden. Getuige heeft niet gezien dat een van hen een mes of verboden 

wapen in handen had of dat zij elkaar iets misdeden. 

Gheert Egbertsz getuigt dat vanmorgen Melys Seylemaker en een andere persoon van wie hij de 

naam niet kent, voor het stadhuis woorden met elkaar hadden; de onbekende persoon had een mes in 

de hand, maar getuige heeft niet gezien of hij iemand stak, evenmin of Melys een mes had.  

 

Nr. 823 FOLIO:            282v               DATUM:                         7 oktober 1569    

 

Janneken, de vrouw van Sweer van der Burch, hoogzwanger, meldt dat zij na de bevalling zal 

bevestigen dat Reynart van der Burch in haar hof heeft gezeten en met anderen aan het ‘bogelen’ 

was, de ene was Peter van Reckelinghuisen en de andere kent zij niet. De onbekende persoon vroeg 

haar of Peter met zijn voet de kloot had aangeraakt, wat Peter ontkende. De gezel wilde opnieuw 

gooien en stelde voor het aan Reynar te vragen. Deze zei hem dat hij nog jong was en zich moest 

laten leiden. De onbekende gezel vroeg of hij soms een landsknecht was en trok zijn mes. Getuige 

heeft niet gezien dat hij ermee stak, maar wel dat Reynar bloedde. 

 

Nr. 824 FOLIO:            283                 DATUM:                        1 november 1569 

 

Luitgen Kempe, gezworen voorspreker, getuigt dat hij gehoord heeft bij Roloff van Wyringen dat de 

weduwe van Jaspar ter Laer aan Henrick van den Dam, haar oom, vroeg waarom hij haar zo kwelde 

en dat Henrick haar uitschold voor hoer e.d. Zij antwoordde dat het gelogen was; Henrick trok de 

hoyke van haar hoofd en sloeg Alyt met de muts. Getuige heeft niet gezien dat zij Henrick krabde.  

 

Nr. 825 FOLIO:            283                 DATUM:                          16 november 1569     

 

Kairle Brouwer getuigt dat hij gisteren bij Gerrith Pels gezien heeft dat Herman Baeck een mengele 

kan pakte en die naar Dirck Mulner gooide. Getuige hielp Herman vasthouden. Dirck, die gezeten 

was, sloeg naar Herman en daarna zag getuige dat Dirck een mes in de hand had en dat Herman 

twee wonden had. Getuige heeft niet gezien dat Herman verwond werd. 

 

  Nr. 826 FOLIO:              283v             DATUM:                    16 november 1569 

 

Peter Henricksz getuigt dat hij met een onbekende gezel, die dronken was, aan het ‘boegelen’ was en 

dat de kloot tegen de achterkant van zijn hak kwam; de vreemde gezel riep dat zijn kloot werd 

tegengehouden, wat door de ander ontkend werd. Er ontstond een woordenwisseling met een andere 

persoon en getuige zag dat de gezel zijn ponjaard trok en achter de broer van Zweer van den Burch 

aan liep, maar hij heeft niet gezien dat hij hem stak, wel dat Reynar van den Burch bloedde. 

 



RAK inv.nr. 14 

 

168 

 

Nr. 827 FOLIO:              283v             DATUM:                      28 december 1569   

 

Warner Jansz getuigt dat hem de afgelopen dagen voor negen uur ’s avonds op weg naar het 

Wachthuis Hans Nolle tegemoet kwam, die hem twee of drie maal zei: “ben jij het, oude, ik dacht dat 

het een ander was.” Hij had een ponjaard in één hand en een opsteker in de andere. Hans zei verder 

dat als het iemand anders was geweest, hij hem in zijn ribben zou hebben gestoken. Getuige zei dat 

hij het was en Hans vroeg hem mee te gaan om een vaan of twee [bier] te drinken. Getuige weigerde 

dit want hij wilde verder gaan. 

Henrick van Hasselt getuigt dat hem diezelfde avond dat Warner Jansz waakte, ’s avonds voor 

negenen, Hans Nolle tegemoet trad voor Uterwijcks huis, getuige had Dirck Berentzen met zijn vrouw 

bij zich. Getuige zei tegen Hans: “ Hans, ben je daar?” waarop Hans kwaad vroeg hoe hij hem kende. 

Hij had zijn ponjaard in de hand waarmee hij getuige achterna liep vanaf de Burgel tot in de 

Nieuwstraat bij St. Geertruydt, waar getuige scheidde van Hans.  

 

Nr. 828 FOLIO:             284                DATUM:                    3 januari 1569 [?] 

 

Dirck Berentzen getuigt dat hij afgelopen dagen bij Lambert Pusoegen ‘s avonds vier of vijf kannen 

bier hielp drinken. Toen hij met Henrick van Hasselt langs de Burgel liep, kwam Hans Nolle hem 

tegemoet. Zij wensten elkaar goedenavond. Daarna zei Henrick dat hij dacht dat het Hans Nolle was. 

Hans vroeg hen wat het hun kon schelen wie hij was en liep op Henrick toe die er van door ging via de 

Geertstraat van der Aa. Getuige weet niet hoe het verder ging, hij liep verder langs de Burgel de St. 

Jacobssteeg in. Ter hoogte van het huis van Lodowick Voirne kwam hij Hans Nolle weer tegen. Zij 

zeiden elkaar gedag en toen hij bij de Eenhoorn was, stond Hans hem na te kijken. Tot voorbij het 

Wachthuis liep Hans Nolle hem na totdat getuige met zijn vrouw bij de steeg kwam waar de 

zeilenmaker op de hoek woont, waardoor hij naar huis ging. 

Alyt, de vrouw van Dirck Berentzen, getuigt zoals haar man.  

 

Nr. 829 FOLIO:            284v             DATUM:                      25 januari 1570 

 

Conraeth Henricksz getuigt dat op dinsdag voor St. Agnieten ’s avonds na negen uur een gezel uit 

Hasselt hem door een knechtje achteruit het huis van zijn baas liet halen; toen getuige bij de gezel 

kwam in de Oudestraat aan de voorkant van zijn huis stonden ze een tijdje bij elkaar. De gezel was 

van mening de bruid te zien, daarom zei getuige dat hij nog even moest wachten totdat de straat leeg 

was. Toen ze daar zo stonden, kwamen drie personen van de kant van de Bovenkerk door de 

Oudestraat en toen deze bij getuige en de andere gezel waren gekomen, vroegen ze hen wat zij daar 

deden. Getuige antwoordde dat hij voor zijn eigen huis stond en dat zij daar niets mee te maken 

hadden en dat zij niemand kwaad deden. Een van de drie, die een witte pij droeg, antwoordde dat het 

geen gewoonte was dat monniken of papen langs de straat gingen. De gezel uit Hasselt zei dat hij 

noch monnik noch paap was en toen trok de man met de witte pij zijn opsteker en stak naar de gezel 

uit Hasselt. Getuige hield diens arm tegen en stak over zijn schouder naar hem, maar raakte hem niet. 

De gezel uit Hasselt week uit naar de steeg en bood geen weerstand. De man met de pij trok zich los 

en ging achter de gezel uit Hasselt aan en wilde hem van achteren steken. Dit liep uit op een 

vechtpartij  waarbij de man met de pij op de grond viel. Toen Conraedt hem daar wilde houden, 

kwamen de twee anderen met de zwarte mantel aanlopen en liet hij hem liggen. Hij klopte op de 

achterdeur van het huis van zijn baas en keek om naar zijn mantel die hem van het lijf gevallen was. 

De andere gezel zocht naar zijn hoyke die hij kwijt was en toen merkten zij dat de drie mannen hun 

mantel en hoyke hadden meegenomen. Hij ging het huis van zijn baas in om een mantel en een rapier 

te halen, ging weer de Oudestraat in en vroeg aan deze of gene of zij drie mannen hadden gezien. Zij 

werden verwezen naar de Clocke en toen ze bij de Schepenkamer kwamen liet hij Boncke halen. Hij 

ging via de Broederstraat en Boncke volgde hem van verre. Zij achtervolgden de gezellen tot aan de 

stenen brug, daarna langs de Burgel. Getuige ging weer terug via de Nieuwstraat tot aan het huis van 
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Arent to Boecop waar hij Johan Lubbertzen tegen kwam die ook een dienaar van zijn baas was en die 

hem vroeg of hij zijn mantel terug had. Dat was niet zo en hij droeg Johan Lubbertzen op de 

Oudestraat langs te gaan, hijzelf nam de Nieuwstraat. Johan vond de drie mannen in de Oudestraat 

die juist uit de steeg van joffer van Arp kwamen, wat hij getuige liet weten. De mannen waren 

uitgeweken naar de steeg van Aeltken Starcken, Johan liep door de steeg van Johan to Boecop langs 

de Nieuwe Muur. Daar was een van de drie mannen die de mantel met de hoyke had. Deze trok een 

korte degen en getuige nam zijn rapier en sloeg hem de steeg in waar getuige hem volgde tot aan de 

Oudestraat, waar Johan en de gezel uit Hasselt stonden. De gezel uit Hasselt nam zijn mantel terug 

en getuige liet Boncke halen om te zeggen dat hij de man niet kende, maar Henrick Boncke kende 

hem wel.  

 

Nr. 830 FOLIO:              285v            DATUM:                   27 januari 1570 

 

Johan Casse, gezworen gemeensman, getuigt dat hij laatst bij Johan Snoeck was en dat hij samen 

met Henrick Kistemaeker het kamertje was uitgegaan. Toen zij weer terug kwamen, hoorde hij dat 

Albert Voeth en Lucas Isebrantzen woorden hadden over het uitdoen van een schrijn. Er ontstond een 

woordenwisseling en tenslotte nam Albert de kandelaar in de hand en omdat de kaarsen uitgingen 

kon hij het gooien van de kandelaar niet zien. Toen het weer licht was zag hij wel dat Lucas 

Isebrantzen bloed aan zijn hoofd had.    

Bartolt van Wilsum, gezworen gemeensman, getuigt zoals Johan Casse. 

 

Nr. 831 FOLIO:              285v             DATUM:                   27 januari 1570   

 

Henrick Boncke, gezworen loper, getuigt dat hij een dezer dagen door Conraeth Henricksz, dienaar 

van de heer van Potheghem, is verzocht de man te volgen die Conraedt zijn mantel had afgenomen. 

Dit vond plaats ’s avonds na negen uur; toen hij een tijdje had gelopen, stuurde Conraedt hem weer 

naar de Schepenkamer. Daarna kwam Johan Lubbertzen, ook een dienaar van Poteghem, en stuurde 

hem naar de Oudestraat om degene die Conraedts mantel had genomen, te zoeken. Toen hij daar 

kwam, heeft hij gezien dat het Gerrith Duffer was.  

 

Nr. 832 FOLIO:             286                DATUM:                    27 januari 1570 

 

Floer Backer, gezworen wachtmeester, getuigt dat Henrick van Hasselt onlangs, enigszins geïrriteerd, 

’s avonds op het Wachthuis kwam en zei dat hij door Nolle Nollensz op straat bedreigd was en dat 

Nolle nu in de Raadskamer was. Getuige is daar naar toe gegaan en heeft Nolle gevraagd waarom hij 

dit deed. Toen hij hem beschuldigde degene te zijn die Henrick bedreigd had, kwam Nolle op hem af, 

een arm in zijn mantel gewikkeld, alsof hij hem te lijf wilde gaan. Getuige heeft direct zijn vuisthamer 

gepakt en stuurde hem weg, met zijn andere hand trok hij hem de mantel weg: Nolle had een 

getrokken ponjaard in de hand, die hem deed denken aan die bij Henrick Boncke.  

 

Nr. 833 FOLIO:               286              DATUM:                    1 februari 1570  

 

Lambert Tibbe getuigt dat hij de afgelopen dagen gezien heeft dat Berent Tijch met zijn twee knechten 

zijn schip buiten de haven wilde leggen, maar schipper Claes Gortemaeker lag in de weg. Sara, de 

broer van Claes, die in het schip was, was het er niet mee eens, hij wilde het niet hebben. Claes stond 

op het land en Berent met zijn knechten werden kwaad en sloegen Sara, de broer van Claes 

Gortemaeker, met een stuk touw op het lijf. Wijlen Berent sloeg Sara met zijn handen tegen het hoofd; 

deze had ook zijn opsteker getrokken en Claes nam omstanders tot getuige dat zijn broer in zijn schip 

werd geslagen. Toen Berent aan land kwam met een stuk hout sloeg hij naar Claes, maar getuige 

heeft niet gezien dat hij hem raakte. Claes stak naar Berent, getuige heeft niet gezien dat hij een mes 

in zijn hand had, maar daarna heeft hij wel gezien dat Berent bloedde.  
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Nr. 834 FOLIO:            286v                DATUM:                      1 februari 1570 

 

Wyllem Rycoltzen getuigt dat hij alleen gezien heeft dat Berent Tijch uit het schip van Jacob 

Plettenburch aan land kwam, hij had een ijzeren staaf in de hand, waarmee hij Claes Gortemaeker op 

het hoofd sloeg. Daarna stak Claes met zijn opsteker wijlen Berent Tijch in de linkerkant van zijn 

hoofd, waardoor Berent stierf.   

Thyman Gysebertzen getuigt dat hij gezien heeft dat Berent Claesz met een knecht en Wychar Neve 

in het schip van Claes Gortemaeker waren en woorden hadden met Sara, de broer van Claes 

Gortemaeker, over het aanleggen van het schip. Hij heeft gezien dat de knecht van Berent, Lambert, 

Sara sloeg met een eind touw en Berent sloeg hem ook. Toen kwam Berent Claesz aan land en had 

een ijzeren staaf in de hand waarmee hij naar Claes Gortemaeker sloeg; hij raakte hem op het hoofd 

of de schouder, maar dat heeft getuige niet gezien. Toen stak Claes naar Berent Claesz en getuige 

zag niet dat Claes een mes in zijn hand had voordat Berent gestoken was.  

Peter Henricksz getuigt dat hij alleen gezien heeft dat Berent Claesz aan land ging met een ijzeren 

staaf in de hand waarmee hij naar Claes Gortemaeker sloeg, maar hij heeft niet gezien dat hij hem 

raakte; Claes stak naar Berent Claesz en raakte hem aan de zijkant van zijn hoofd, waardoor Berent 

stierf; de opsteker heeft hij Claes niet zien gebruiken.  

 

Nr. 835 FOLIO:            287                 DATUM:                     1 februari 1570 

 

Herman Henricksz getuigt dat hij gezien heeft dat Sara, de broer van Claes Gortemaeker, zich 

bevindend op zijn broers schip, zijn mes had getrokken en dat ene Lambert hem op het lijf en op zijn 

hoofd sloeg met een touw. Sara was ook kwaad op Wychar Neve voor wie hij zijn mes had getrokken. 

Daarna heeft hij gezien dat wijlen Berent Claesz aan land ging en dat zijn vrouw Berent bij de arm 

pakte en vroeg wat hij wilde doen. Toen viel Berent met de ijzeren staaf Claes aan en raakte hem. 

Getuige weet niet waar hij hem raakte; Claes stak Berent met zijn mes en raakte hem aan het hoofd, 

waardoor hij stierf.  

Roloff Lambertzen getuigt dat hij gezien heeft dat Sara, de broer van Claes Gortmaeker, die op zijn 

schip was, bezocht werd door Berent Claesz met twee knechten en Wychar Neve om het schip te 

verplaatsen. Sara heeft het touw vastgehouden en wilde daarvoor geen toestemming geven; daarom 

kregen ze ruzie en een van Berents knechten sloeg Sara met een stuk touw tegen het hoofd. Sara 

had zijn mes al getrokken. Berent Claesz ging aan land met een ijzeren staaf in de hand waarmee hij 

naar Claes Gortemaeker sloeg. Claes stak Berent met zijn opsteker, maar getuige zag niet dat hij hem 

raakte vóórdat Berent gewond werd aan zijn hoofd, waardoor hij stierf.  

 

Nr. 836 FOLIO:              287               DATUM:                    10 februari 1570 

 

Roloff Jacobsz getuigt dat hij achter in zijn huis was en zijn handen waste, en enig rumoer in zijn 

voorhuis hoorde. Hij ging kijken en zag dat de kaars uit was; hij beval zijn dienstmaagd die weer aan 

te steken. Toen zag hij dat Alyt, de weduwe van Jaspar ter Laer tussen de bank en de tafel lag; hij 

hielp haar weer opstaan en zette de kap van de hoyke weer op haar hoofd. Henrick van den Dam en 

Alyt scholden elkaar toen uit, getuige heeft niet onthouden wat ze zeiden. Henrick dreigde haar iets 

aan te doen, waarop Lutgen Kempe opstond en zei dat hij geen vrouwen moest slaan en de 

problemen op een andere manier moest oplossen. Getuige ging tussen hen in staan.  

 

Nr. 837 FOLIO:              287v             DATUM:                     15 februari 1570 

 

Johan Pater getuigt dat hij dinsdagavond toen Bartolt van Wilsum brugwachter was, omstreeks negen 

uur uit het huis van Johan Snoeck kwam met zijn vrouw, die een lantaarn bij zich had en toen ze 

ongeveer bij het huis van Albert van Wyringen waren, kwam hij Henrick Isebrantzen met zijn neef, 
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wiens naam hij niet kent, tegen; zij wensten elkaar goedenavond. Henrick vroeg wanneer zij de 

‘dubbele stuiver’ zouden gaan verdrinken en zij spraken af voor de volgende dag, want getuige had nu 

al gedronken. Getuige liep door en komende voor de deur van Bartolt van Wilsum ontmoette hij weer 

Henrick Isebrantzen met een half getrokken rapier, die hem sloeg maar hem niet raakte. Getuige ging 

weg. 

Dirck[je], de vrouw van Johan Pater, hoogzwanger, belooft na de bevalling onder ede te bevestigen 

dat Henrick Isebrantzen met zijn neef Isebrant haar met haar man is tegen gekomen op de avond 

waarover haar man getuigd heeft, ongeveer bij het huis van Albert van Wyringen. Zij zeiden elkaar 

gedag en verder vroeg hij wanneer zij de 2 stuivers gingen verdrinken; afgesproken werd voor de 

volgende dag. Johan ging verder en Henrick Isebrantzen volgde hem. Ter hoogte van het huis van 

Bartolt van Wilsum kwam Henrick weer bij haar man, een getrokken mes in de hand. Zij begon te 

huilen en Johan werd het huis van Jan Petersz in getrokken, onder priester Henrick van der Hoeve.  

 

Nr. 838 FOLIO:            288                DATUM:                   10 mei 1570 

 

Jorgen Backer getuigt dat hij laatst in de H.Geest kerk is geweest waar hij Claes Hoedemacker 

huilend aantrof. Hij vroeg Claes wat er aan de hand was en het bleek dat een bedelaar zijn mantel 

had afgenomen en hem ook nog wilde steken. Hij liet een scheur zien in zijn kleren op zijn borst, maar 

het was niet door en door. Getuige wilde met Claes de Nieuwstraat uit lopen om naar de mantel uit te 

kijken; zij ontmoetten de bedelaar, die nu gevangen is, bij de kerkdeur. Zij gingen naar binnen en 

ettelijke jongens die daar waren riepen dat zij op moesten passen omdat de bedelaar een mes had en 

hen wilde steken. Getuige heeft het mes niet gezien, Claes ging terug in de kerk en pakte een staaf 

om de bedelaar te slaan, deze week achteruit naar de trap. Hij sloeg de bedelaar tweemaal, waarvan 

eenmaal op het hoofd. De bedelaar viel en bloedde hevig. Omdat Claes weer wilde slaan, trok getuige 

hem weg.  

Symon de koster in de H. Geest, getuigt dat hij gezien heeft dat er kinderen in de kerk stonden en 

verschillende mensen, de kinderen riepen tegen Claes dat hij op moest passen omdat de bedelaar 

kwam en een mes had om Claes te steken. Deze pakte een staaf waarmee hij de bedelaar eerst op 

zijn arm sloeg en daarna twee maal op het hoofd, zodat de bedelaar neerviel op de trap; men dacht 

dat hij dood was omdat hij erg bloedde. Getuige heeft niet gezien of de bedelaar een mes had; zowel 

Claes als de bedelaar waren dronken.  

 

Nr. 839 FOLIO:             288v              DATUM:                    10 mei 1570      

 

Heylle Coertz getuigt dat zij alleen gezien heeft toen ze door de Nieuwstraat liep, dat de bedelaar met 

zijn hoofd op de trap lag bij de beyer [ ziekenzaal ] van de H. Geestkerk en ernstig gewond was aan 

zijn hoofd. 

Grethe Symons getuigt dat, toen ze door de H. Geest liep en op het kerkhof kwam ter hoogte van de 

woning van priester Herman, een bedelaar en Claes Hoedemaeker met elkaar ruzie hadden. Zij ging 

verder om haar ding te doen, zodat ze van het slaan in of buiten de kerk, niets gezien heeft.   

 

Nr. 840 FOLIO:             288v             DATUM:                      12 mei 1570   

 

Wobbeken Mussche getuigt dat zij, liggende op haar vensterbank, gezien heeft dat Claes 

Hoedemaeker met een staaf in zijn hand, uit de H. Geestkerk kwam en naar een onbekende bedelaar 

toe liep en hem sloeg met de staaf zodat hij op de grond viel. Hij verjoeg de bedelaar langs het 

kerkhof over het rooster naar de Nieuwstraat. Toen Claes weer terug kwam zei getuige tegen hem  

dat hij de staaf weer terug kon brengen. Claes antwoordde dat hij hem gebruikt had om zich te 

verdedigen. Claes bracht de staaf terug naar de kerk en getuige zag de bedelaar weer komen om de 

kerk in te gaan. Ze zei tegen hem dat het goed voor hem was en hij antwoordde dat hij er wilde 
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slapen. Getuige heeft niet gezien dat de bedelaar een mes had en zij weet wel wie de mantel van 

Claes had ontvreemd. 

Peter Henrickszen, oud ongeveer 21 jaar, getuigt dat hij gezien heeft, toen hij op het H. Geest kerkhof 

kwam, dat een onbekende bedelaar op de hoek van de uitgang liep bij de deur van het H. Geest 

Gasthuis naar de Nieuwstraat, met een getrokken opsteker in de hand. Toen riep Jacob, de zoon van 

Arent Heymansz, “Wachter, is er iemand binnen? Er staat hier iemand met een mes in de hand”. Toen 

kwam Claes Hoedemaeker uit de H. Geestkerk met een staaf waarmee hij de bedelaar verjoeg langs 

het kerkhof tot over het rooster naar de Nieuwstraat. Getuige heeft gezien toen Claes uit de kerk 

kwam, dat hij de bedelaar één maal raakte. Toen Claes weer in de kerk was, gooide hij de staaf op de 

lange vrouwenbank. Jorgen Backer was met Claes bij de deur naar de Nieuwstraat en ontmoette daar 

de bedelaar, zoals getuige hoorde bij het uitgaan naar de Oudestraat en de bedelaar ging de kerk 

weer in; getuige heeft niet gezien dat hij toen een mes had.  

 

Nr. 841 FOLIO:           289v                DATUM:                      12 mei 1570 

 

Jacob Arentzen getuigt dat hij gezien heeft dat een bedelaar op de hoek stond van de uitgang van het 

H. Geest Gasthuis, de deur naar de Nieuwstraat, met een opsteker in zijn hand. Toen hij dat zag riep 

hij naar de wachter dat er iemand met een mes stond. Claes kwam toen uit de kerk met een staaf, bij 

de eerste slag naar de bedelaar raakte hij hem niet, maar de staaf was in stukken; hij joeg de 

bedelaar links van het kerkhof via het rooster naar de Nieuwstraat. Tijdens het lopen raakte hij hem 

nog één maal op zijn schouder, waarna de bedelaar zich omdraaide alsof hij onder de stok door wilde  

lopen. Claes keerde zich van hem af en de bedelaar liep verder over het rooster. Toen Claes de staaf 

weer terug had gebracht naar de kerk, zei getuige tegen Claes, die met Jorgen Backer door de deur 

wilde gaan, dat hij terug moest gaan omdat de man weer terug zou komen. Toen de bedelaar weer in 

de kerk kwam heeft getuige niet gezien dat hij een mes had. Claes Hoedemaeker ging naar de staaf 

en getuige ging weg via de deur naar de Oudestraat, hij heeft dus het slaan in de kerk niet gezien.  

 

Nr. 842 FOLIO:            289v               DATUM:                   12 mei 1570 

 

Anna Borchart getuigt dat zij afgelopen zondagavond, zittend voor haar deur, vanuit de verte gezien 

heeft dat iemand die zij niet kent, vóór het rooster van het kerkhof van de H. Geest, naar iemand 

anders sloeg met een stok. Even later hoorde zij het gerucht dat er in de kerk van de H. Geest een 

gewonde man lag. Getuige is gaan kijken en heeft de man daar zien liggen, bloedend, op de trappen. 

Meer weet zij niet van deze zaak.   

 

 

a.m.alink©januari 2021 
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