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GETUIGENISSEN EN GICHTEN 

 

Nr. 1 FOLIO: 1                      DATUM: 16 januari 1517 

  

Wyllem Rademaker heeft zich garant gesteld voor Geert Petersz uit Wapenveld: deze zal Geert ten 

Hoeve niet anders gerechtelijk aanspreken dan voor de Raad van Kampen; het betreft de 36 mud haver 

en de daarop geleden schade die Geert eist. 

 

Nr. 2 FOLIO:  1                     DATUM:  21 januari 1517 

 

Arent Petersz van Oesterwolde. [verder niets] 

 

Nr. 3 FOLIO:  1                     DATUM:  24 januari 1517 

 

Meester Geert Drullynck is bereid geweest in het gerecht voor de boom te verschijnen om zich te 

verweren tegen de aanspraken die Bartolt van Neerden op hem heeft inzake de 4 ph.g. die hij hem 

betaald zou hebben; omdat er niemand van hem voor het gerecht is gekomen die de eed wilde hebben, 

heeft men mr Geert van de aanspraak vrijgesproken.  

 

Nr. 4 FOLIO:  1                      DATUM:  17 februari 1517 

 

Berent, de vrouw van Otto Mulner, heeft zich borg gesteld voor Cornelys Wylhemsz vanwege zijn 

moeder, Gese Wylhems, die hier terecht staat tegen Jacob Henrixsz, i.v.m. de ƒ15 waarvoor Jacob 

haar gepand had; dit zal de tweede vrijdag in de vasten in orde komen.  

Nr. 5 FOLIO:    1v                   DATUM:  18 februari 1517 

 

Joffer Tymen Suere heeft voor de rechtbank gestaan omdat zij bereid was, zoals de Raad wilde, met 

haar eed Luytgen Scroer te vrijwaren, wegens zijn vrouw Lysbeth Roeloffs, de natuurlijke dochter van 

Suere, van de 50 g.g. waarvoor hij joffer Tymen aansprak. Omdat Luytgen de eed weigert, is haar die  

kwijtgescholden.  

 

Nr. 6 FOLIO:    1v                   DATUM:   18 februari 1517 

 
Otto Stegeman heeft zich borg gesteld voor Tymen Baeck, Aelt Bessensz en Arent Petersz, voor hen 

zelf en als mombers van hun vrouwen, die erfgenamen van wijlen Johan Gerritsz zijn en die hier met 

recht aanspraken hebben op Tymen van Ens, Claes Mouwersz, Jan Gerritsz, Tysken van de 

Zomerdijck en Greetken van Ens, kinderen van zusters van wijlen Jan, inzake de nagelaten goederen 

van Jan Gerritsz; de borgen staan ervoor in dat de erven zich aan de uitspraak van de Raad zullen 

houden. 

Berent van Roederloe is borg voor Otto Stegeman. 

 

Nr. 7  FOLIO:       2                DATUM:     27 maart 1517 

 

Johan Droescheer die voor de Raad in zijn zaak tegen Jacob Dodensz zijn onschuld mag bewijzen op 

de eerstvolgende rechtsdag na Pasen, is bereid dit te doen; Jacob is niet gekomen om de eed te 

ontvangen en Johan is van de eed vrijgesproken. 

 

Nr. 8 FOLIO:      2                  DATUM:        27 mei 1517  
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Johan Aerntsz de Jonge was gepand vanwege mr Heyman, secretaris, bij 10 pond en dit blijft zo tot de 

vrijdag na Pinksteren. 

 

Nr. 9 FOLIO:      2                 DATUM:      27 november 1517 

 

De Raad heeft Tymen van Urck in de gelegenheid gesteld zijn eed af te leggen tegen Lubbe Vleys over 

de goederen die hij op schrift had gesteld en die afkomstig waren van haar overleden echtgenoot. 

Tymen is heden voor de Lage Bank verschenen, bereid zijn eed af te leggen; omdat niemand namens 

Lubbe hiervoor gekomen is, heeft de burgemeester Tymen hiervan vrijgesproken. 

 

Nr. 10 FOLIO:        2               DATUM:      27 november 1517 

 

Johan Thorynck heeft Alyt Reaels aangesproken voor 2 g.g. kosten van de vracht die Joest de olde 

wijnknecht haar gezonden had; omdat Alyt haar onschuld wil bewijzen, heeft schipper Johan de eed 

kwijtgescholden. 

 

Nr. 11 FOLIO:       2                DATUM:       4 december 1517 

 

Roloff Alferdinck is borg geworden voor Wolter van de Nyekercken, die Aelt Benen heeft aangesproken 

over een handschrift van 17 ph.g. dat deze zou betalen en dat Wolter daarna zou kwiteren; deze 

betaling en het geld dat hij in Friesland heeft gekregen zal hij zelf houden.. 

Hiervoor staat Eelke Kallant borg.    

 

Nr. 12 FOLIO:        2v               DATUM:      14 december 1517 

 

De Raad heeft bemiddeld in het conflict tussen Hermen Appoteecker en Gysbert Leuwen inzake een 

handschrift van 6 h.p. per jaar en zeker geld van wijlen Engele Groeten; Gysbert wil bewijzen dat hij 

geen goederen van Engele in zijn bezit heeft en is verschenen voor de Lage Bank, bereid om zijn eed 

te doen. Als Hermen die niet wil ontvangen, zal de burgemeester Gysbert daarvan kwijtschelden en 

Hermen zal Gysbert ongemoeid moeten laten. Gysbert heeft ontvangen drie zijden buidels, een gordel 

met twee zilveren naaldjes en een brief van ƒ60 op de stad. 

 

Nr. 13 FOLIO:        2v               DATUM:      14 december 1517 

 

De Raad had besloten dat Johan Seysynck mocht zweren dat het testament en de kosten van de 

uitvaart van zijn overleden vrouw Bije niet inbegrepen waren in de 700 g.g. die hij bewezen had aan zijn 

dochter Bije bij de erfscheiding van de nagelaten goederen; deze kosten moeten nog worden 

afgetrokken. Johan is nu voor de boom verschenen, bereid om zijn eed te doen voor de 62 g.g. die hij  

heeft uitgegeven aan het graf, de uitvaart, de jaarlijkse mis, het testament en legaten, liefdadigheid  e.d. 

Verder wil hij de eed af leggen over de 25 g.g. voor de bruidsschat van Mechtelt van Werden die hij 

ook, eventueel, in mindering zal brengen op zijn dochter. 

 

Nr. 14 FOLIO:          3             DATUM:        11 januari 1518 

 

Lubbert Topken heeft Roloff Dunnynck gerechtelijk aangesproken over de erfenis en nagelaten 

goederen van Roloffs schoonmoeder. Roloff is voor het gerecht verschenen en is bereid de eed af te 

leggen, maar omdat niemand namens Lubbert de eed wil ontvangen, heeft de burgemeester Roloff de 

eed kwijtgescholden.  

 

Nr. 15 FOLIO:        3               DATUM:           18 januari 1518  
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Roerick Stachouwer is bereid zijn eed te doen en te bewijzen dat hij Herman Apteker niets schuldig is 

aan meesterloon (ziektekosten) voor zijn vrouw; omdat Herman de eed niet heeft ontvangen, heeft de 

burgemeester Roerick de eed kwijtgescholden. 

 

Nr. 16 FOLIO:        3               DATUM:        26 januari 1518 

 

Herbert Woltersz en Franck Hodemaeckersz hebben zich garant gesteld voor Roloff Goesensz en 

Rorick Thonysz van Viaenen, omdat zij hier Symon Holtsager gerechtelijk aangesproken hebben over 

het versterf van Stijne Hoekemakers; zij zullen nergens anders gerechtelijke aanspraken doen dan hier 

voor de Raad. 

 

Nr. 17 FOLIO:        3               DATUM:         10 februari 1518 

 

Jacob Rijckmansz uit Baerspijck is bereid voor de burgemeester van Kampen de eed af te leggen om te 

bewijzen dat hij Katrijne Cromme de 5 g.g. rente die zij per Jacobi 1515 ontvangt uit het erf van Geert 

van Oesterwolde, bij de molen van St. Janscamp gelegen, niet verschuldigd is; hij was n.l. binnen het  

jaar van het erf vertrokken en is bereid te zweren dat hij de rente niet ontvangen heeft. 

 

Nr. 18 FOLIO:          3v             DATUM:          21 februari 1518 

 

De Raad heeft uitgesproken dat Geert van Wou borgen moet aanstellen en voor het gerecht zijn 

verschenen Johan Clockgieter en Albert van Nymwegen, die zich presenteerden als borgen voor Geert 

van Wou; de zes moetsoenslui (intermediairs) verklaren dat Geert van Wou zijn verplichting moet 

nakomen, waarvoor borgen zijn in plaats van Henrick Wynken en Anthonys Jansz die voor de schout 

namens Geert eerder beloofd hadden hem van zijn belofte te ontslaan.  

 

Nr. 19 FOLIO:        3v               DATUM:         26 februari 1518 

 

Mouwert Geertsz heeft Johan Rijnvisch gerechtelijk aangesproken voor ƒ4 of 4 vaten Rijnvisch bier etc; 

Johan heeft zijn getuigenis gedaan en omdat Mouwert daar geen eed op wilde doen, hebben  de 

burgemeesters de getuigenis van Johan geaccepteerd en Mouwert moet Johan ongemoeid laten. 

 

Nr. 20 FOLIO:         3v              DATUM:           26 februari 1518   

 

Aeltken Clant heeft Aelt Bene aangesproken voor 17 ph.g. volgens zijn handschrift en er is gerechtelijk 

besloten dat Aeltken een machtigingsbrief krijgt waarmee hij het geld kan vorderen dat nog niet 

uitbetaald is. 

 

Nr. 21 FOLIO:     4                    DATUM:         4 maart 1518 

 

Lubbert Topken staat garant voor Herman de Groote, die met panding bedreigd wordt, vanwege een 

brief met stadszegel, groot 50 g.g. opgebracht in de Gelderse oorlog en nog twee zijden buidels en een 

zijden gordel die toebehoorden aan wijlen Engele Groote etc.; hij zal de brief aan niemand verkopen en 

mocht iemand hierdoor schade lijden, dan belooft Lubbert hem schadeloos te stellen. 

 

Nr. 22 FOLIO:        4                    DATUM:       16 maart 1518 

 

Willem Allertsz en Cornelis Boeze  zijn borg geworden voor Henrick Gysbertsz uit Deventer vanwege 

zijn overleden echtgenote Alyt Wibboltsdochter, die recht had op een aandeel in de erfenis van wijlen 

Griete Tymens. Henrick zal de uitspraak van de Raad volgen en verder geen aanspraken meer hebben. 

 

Nr. 23 FOLIO:    4                       DATUM:   1518 
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De panding van de goederen van Jan Sweynersz.  

David Diener heeft zijn gicht gedaan over de panding van Jan Sweynersz goederen door de weduwe 

van Henrick van der Vene voor de huizen, op goede vrijdag l.l.  

Verder heeft hij gepand namens Jan vd Vecht op dezelfde dag voor 6 ph.g min een ½ oord vanwege  

een os.  

Goosen de Dienaar heeft op Paasavond gepand namens Arent Gallen. 

David heeft nog gepand namens Wycher Jacobs op maandag in de heilige week van Pasen voor 3 g.g. 

min 1 oord, vanwege de koop van hooi. 

Berent Prior pandt namens Herman van Voorst op dezelfde maandag in de Paasweek 6½ ph.g. 

vanwege de koop van een paard; idem op dezelfde dag namens de knecht van Cleyn Willemke  2 ph.g. 

wegens geleend geld; idem namens Zweer, de zoon van Jan van Delden, ƒ2 g.g. wegens de koop van 

hoenderen; Goosen heeft verder nog gepand op dinsdagmorgen in de Paasweek namens Jan Twenth 

voor 7 ph.g. vanwege de koop van een paard; David heeft dinsdag nog gepand namens Jan Geerloffsz 

voor 11 ph.g. vanwege de koop van twee paarden. 

Jan Fijn is gepand namens Aernt Schilts op zaterdag na Pasen voor 3 ph.g. vanwege geleend geld; 

Berent Prior heeft nog gepand op dinsdag na Beloken Pasen namens Geert Raemakers voor ƒ1 g.g. 

vanwege verdiend loon voor het maken van raderen; Goosen heeft gepand namens Goesen Davidsz  

op de derde donderdag na Pasen voor ƒ3 vanwege landpacht en op dezelfde dag nog namens Willem 

Wageman en Herman Kerckhoff. 

 

Nr. 24 FOLIO:         4v              DATUM:         1518 

 
Frerick van Twyckel is eveneens gepand op bevel van de Raad door Johan Schepeler, schutmeester, 

vanwege zes geleende vaten buskruit, gewogen op de Waag zonder het hout op 193 pond; hiervoor 

staat borg Wyllem Brant.  

 

Nr. 25 FOLIO:           5            DATUM:        9 juni 1518 

 
Wyger Kividt heeft zijn baakgeld niet willen betalen en ruzie gemaakt met de belastingontvanger; hij 

belooft een en ander in orde te maken als de Raad dat beslist, waarvoor Luytgen Jansz en Roloff 

Dunnynck borg staan; Wyger belooft hen schadeloos te stellen. 

 

Nr. 26 FOLIO:       5                DATUM:         19 juni 1518 

 

Jacob van Ludenscheyt uit Keulen, gevolmachtigde van Jan van Hardenraet, heeft persoonlijk onder 

ede verklaard dat hij geen borg heeft kunnen krijgen voor de zaak van zijn opdrachtgever tegen Henrick 

van Mellem en diens echtgenote over een handschrift van duizend gulden, over de boekhouding en 

andere twisten, hier voor de Raad van Kampen; hij hoopt dat de Raad duidelijkheid verschaft waaraan 

Jacob zich zal kunnen houden. 

Verder heeft Jacob als gevolmachtigde Henrick van Mellem een maand vanaf heden de tijd gegeven 

om naar Keulen te reizen en met Jan van Hardenrade te overleggen in goede sfeer.  

Daarom zal Henrick bij een ander in huis blijven en Jacob zal hier voorlopig blijven. 

 

Nr. 27 FOLIO:        5v               DATUM:          19 juni 1518 

 

Cornelys Pottebacker heeft zich garant gesteld voor Egbert Meynartsz op Texel: deze zal nergens 

anders recht vragen dan hier voor de Raad van Kampen in de zaak die hij hier aanhangig gemaakt 

heeft tegen Thomas Rotersz over een stuk land op Texel; hij zal Egbert óf vrijwaren óf zijn geld  

teruggeven, naar gelang de uitspraak. 

 

Nr. 28 FOLIO:         5v              DATUM:          7 juli 1518  
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Dirck Opreyders heeft zich garant gesteld voor Henrick Henricksz uit Dronten, zodat hij zijn zaak tegen 

Geerloff ter Helle en diens kinderen nergens anders zal aanmelden dan in Kampen voor de Raad en de 

uitspraak zal accepteren, zodat de kwestie opgelost is. 

 

Nr. 29 FOLIO:      5v                 DATUM:       20 juli 1518 

 

In de schikking tussen Gheert Backer en de [voor]kinderen van zijn overleden vrouw, hebben de  

burgemeesters Tymen van Wilssem en Jan Schepeler voor de boom beslist dat Gheert de kinderen zal 

betalen ƒ10 ph.g. contant en ƒ10 g.g. op St. Michael.[akte is doorgehaald] 

 

Nr. 30 FOLIO:      6                 DATUM:        24 juli 1518 

 

Frerick Backer uit Zwolle heeft Arent Reynertsz gerechtelijk aangesproken voor ƒ3 g.g. die deze hem 

schuldig is, wat hij onder ede wil verklaren. Arent heeft hem de eed kwijtgescholden en de  

Burgemeesters beslissen dat Arent het geld moet betalen. 

 

Nr. 31 FOLIO:       6                DATUM:          25 juli 1518 

 

Jacob van Ludenscheyt, gevolmachtigde van Johan van Hardenraet uit Keulen, heeft hier gerechtelijk 

aangesproken Henrick van Mellem en zijn vrouw Lubbe voor een erkende schuld van duizend g.g. 

volgens handschrift. Henrick antwoordt hierop dat hij Johan van Hardenraet wel is waar schuld bekend 

heeft, maar dat het is gebeurd onder dwang vanwege de inhoud van het verslag dat voor de rechtbank 

is vertoond [zie hieronder]. Henrick krijgt met toestemming van de gevolmachtigde een maand de tijd om 

naar Keulen te gaan en daar het Register van Antwerpen te bekijken.  

Henrick en Lubbe zijn naar Keulen gereisd om inzage in het Register te krijgen, wat geweigerd wordt, 

en omdat de maand uitstel bijna voorbij is, zijn zij weer naar Kampen gereisd om op tijd voor de 

rechtsdag te zijn, waar hij zich bereid toont zijn eed af te leggen. Er wordt besloten dat de 

gevolmachtigde naar Keulen zal reizen en Johan van Hardenraet het verslag zal voorleggen en zijn 

reactie zal vragen, hij zal met de boekhouding uit Antwerpen terugkomen om zodoende de waarheid te 

achterhalen. 

- Hieronder het verslag dat Henrick van Mellem heeft getoond. 

Er zijn vier hoofdoorzaken die mij, Henrick van Mellem en echtgenote, er toe gebracht hebben dit te 

ondertekenen. 

Ten eerste heeft Hardenraet te Antwerpen mij alle dagen gedreigd dat hij mij in de ijzers wilde laten 

slaan. 

Ten tweede heeft Hardenraet mij en mijn echtgenote apart genomen in een kamer in Antwerpen en ons 

laten beloven niet af te reizen zonder zijn toestemming.  

Ten derde heeft Hardenraet ons ontboden bij een vrouw  waar wij beiden heen zouden gaan om bij hem 

vandaan te zijn op een kamer waar men ons eten zou brengen en waar wij tot in de derde week hebben 

gezeten. 

Ten vierde heb ik in die benarde positie zoveel leed meegemaakt van mijn echtgenote die alle dagen 

een of twee maal zo ziek werd dat zij een uur of twee moest gaan liggen op de grond en ik niet wist of 

zij nog in leven was; Hardenraet heeft het handschrift laten opstellen, wij hebben het ondertekend maar 

wisten niet wat erin stond. Wij deden dat uit hartzeer.  

- Hierna volgt nog een verslag dat door Lubbe, Henrick van Mellems echtgenote, is ingebracht. 

Eveneens in 1513 na Pinksteren, zijn mijn man en ik naar Antwerpen gereisd, op verzoek van Jan van 

Hardenraet uit Keulen, waar ik nog een tijdje bleef. Hardenraet heeft toen mijn man weer naar 

Antwerpen gestuurd om samen het huis te exploiteren. Toen ik weg wilde gaan hebben Hardenraet en 

diens echtgenote mij vriendelijk gezegd hoe Henrick er financieel voorstond en gevraagd of hij ergens 

achter was met betalen; volgens Hardenraet stond er nog ƒ10½ open, wat hij niet hoefde te ontvangen. 
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Ik zal doen wat een goede burgeres behoort te doen. In 1513 na St. Maarten is Hardenraet bij ons in 

Antwerpen gekomen en heeft onze boekhouding opgeëist die wij hem gegeven hebben. 

 

Nr. 32 FOLIO:       7v                DATUM:        26 augustus 1518 

 

Jacob van Lunenborch heeft Arent Jansz gerechtelijk aangesproken voor 30 ph.g. namens zijn collega  

Caspar van Erfordt. Hij heeft beloofd dat hij dat nergens anders zal doen dan hier voor de Raad van 

Kampen.  

 

Nr. 33 FOLIO:       7v                DATUM:        26 augustus 1518 

 

Marten van Deventer, Jacob Coertsz en Wyllem Geertsz hebben beloofd namens Henrick Jansz dat hij 

voor het gerecht zal verschijnen en de uitspraak van de Raad zal accepteren. 

 

Nr. 34 FOLIO:         7v              DATUM:          13 december 1518 

 

Hoewel de Raad had uitgesproken dat schipper Sweer Egbertsz zich mocht vrijwaren met de eed 

inzake een scheepsaandeel dat hij Alyt Mulners schuldig was, is de schipper heden voor de Lage Bank 

verschenen om zijn eed af te leggen, omdat Alyt, hier tegenwoordig, dit van hem heeft gevraagd.  

 

Nr. 35 FOLIO:         8              DATUM:         geen 

 

Geert, zoon van Jan Bartelts, had de stad 16 stads ponden verbeurd waarvoor hij de stad had verlaten 

...  doorgehaald en niet af. 

 

Nr. 36 FOLIO:       8                DATUM:       augustus 

 

Johan Droochscheer en Geert ten Acker beloven borg te staan voor Bruyn Kremer voor de boete die hij 

de stad moet betalen als de Raad dat beslist. 

 

Nr. 37 FOLIO:         8              DATUM:        19 oktober 1518 

 

Tymen van Voerst zal borg staan voor Johan Rijnvisch als deze namens een gast, Thomas Knoppert, 

de weduwe van Oodtbert Huginck gerechtelijk aanspreekt voor ƒ170 g.g., wat Johan had beloofd aan 

Oodtbert; als de Raad van Kampen dit besluit, zullen Thomas en Johan hieraan voldoen. 

 

Nr. 38 FOLIO:         8              DATUM:         22 oktober 1518 

 

Roloff Touwslager uit Doesburg is ervan beschuldigd een turfdrager een glas bier over het hoofd 

gegoten te hebben; hij heeft beloofd voor het gerecht te verschijnen en de uitspraak van de Raad te 

accepteren; borg is geworden Johan Poss. 

 

Nr. 39 FOLIO:          8             DATUM:          14 november 1518  

 

De Raad heeft verordend dat Peter Mulner zijn eed zou afleggen als bewijs dat hij als erfgenaam geen 

goederen ontvangen had van wijlen Rorick van Endoven, noch zijn vrouw of kinderen. Heden is Peter 

voor de boom verschenen om zijn eed te doen en op het ogenblik dat hij zijn vingers opsteekt, scheldt 

Arentken Wytte hem de eed kwijt.  

 

Nr. 40 FOLIO:         8              DATUM:        14 december 1518 
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Hermen Appoteecker staat borg voor zijn neef Wyllem inzake een verwonding die hij Peter 

Speldemaeckersz  aangedaan zou hebben voor het bedrag dat de Raad verordent.  

 

Nr. 41 FOLIO:          8v             DATUM:         18 december 1518 

 

Peter Evertsz op het Trapken heeft beloofd borg te staan voor de erfgenamen van wijlen mr Merten 

Willemsz die Johan ten Hove gerechtelijk vervolgen voor de 8 h.p. per jaar die zij hem verkocht zouden 

hebben; de erfgenamen zullen de beslissing van de Raad nakomen en geen vorderingen meer hebben. 

 

Nr. 42 FOLIO:        8v               DATUM:          11 maart 1519 

 

Johan van Hardenberch heeft gemeld met handtasting aan Geert van Ysselmuyden en Johan van den 

Vene dat hij iets verteld zou hebben dat aan de Raad is doorverteld. Er moet iemand gevonden worden 

die met Joncker Oemken een schikking treft om definitief vrede met hem te sluiten, hij heeft 

documenten van Joncker waaruit blijkt dat deze hem wilde helpen en de stad niet wilde verlaten om 

geen verdere ellende te veroorzaken. 

Goesen van Dam en Mathijs Henrixsz waren de aanbrengers aan de Raad. 

Nr. 43 FOLIO:           8v            DATUM:          22 maart 1519 

 

Luytgen Olthoevinck, Hans Hermensz, Peter Sticker, en mr Reyner Tymmermans hebben beloofd borg 

te staan voor 100 oude schilden t.b.v. Gheert Jan Bartoltsz die in de stadsgevangenis heeft gezeten 

omdat hij zich misdragen heeft tegen de stad; de borgen hebben samen en elk voor allen beloofd te 

doen wat de Raad beslist. Albert, de vrouw van Geert Jan Bartoltsz, belooft de borgen te vrijwaren.   

 

Nr. 44 FOLIO:        9               DATUM:         31 maart 1519 

 

Johan Kerckhoff heeft beloofd namens Reyn Martensz voldoening te geven, zodra de Raad een boete 

heeft gegeven voor de beledigende woorden die Geert Loysse hem gezegd heeft en omdat hij met een 

mes tegen hem gedreigd heeft. 

 

Nr. 45 FOLIO:      9                 DATUM:        4 april 1519 

 

Geert van Ingen en Henrick Croeser hebben Gyse van Bommelen gerechtelijk aangesproken voor 

zekere accijns van de nieuwe muren; zij hebben een heilige eed gezworen dat zij van de restanten die 

zij aan Henrick Lukener hebben overgedragen om te innen, niets hebben ontvangen, noch van Gyse  

noch van de anderen die in de cedule genoemd worden.  

 

Nr. 46 FOLIO:       9                DATUM:         2 april 1519 

 

Herman Kerckhoff heeft Ghese Robers, de vrouw van Symon Speyers, gerechtelijk aangesproken voor 

een gouden gordel die zij als pand had gesteld; zij was op haar eed gewezen op de eerste rechtsdag na 

Pasen. Zij is op die dag voor het gerecht verschenen en heeft zich bereid verklaard de eed af te leggen, 

zoals de Raad heeft gezegd. Omdat niemand de eed van haar heeft geëist, is zij daarvan vrij gesteld. 

 

Nr. 47 FOLIO:       9                DATUM:          12 mei 1519 

 

Johan Hermensz uit Dronten heeft Lambert Jacobsz gerechtelijk aangesproken als borg voor Gyse, 

meestal genaamd: Populatus en Lutgart, zijn echtgenote, voor een bedrag van 4 ph.g. afkomstig van 

een os, waarvoor hij borg stond. Lambert zal de 4 ph.g. betalen volgens stadsrecht. 

  

Nr. 48 FOLIO:        9               DATUM:          22 juni 1519 
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Henrick Boyster was geld schuldig aan Goesen van Dam volgens zijn boekhouding, waarop betaald is 

12 stuiver; hij zal het restant betalen binnen veertien dagen en zal in zijn recht blijven staan, want hij is 

nu gepand bij 10 pond. 

 

Nr. 49 FOLIO:       9v                DATUM:         16 juni 1519 

 

Gerbrant, de weduwe van Arent Petersz, enerzijds en Claes Wyllemsz en Henrick Backer anderzijds 

hadden een conflict over de Kattenwaard die zij samen plegen te gebruiken. De burgemeesters Geert 

Borgertsz en Jacob Clinge hebben beslist dat Claes en Henrick de waard dit jaar zullen gebruiken m.i.v. 

St. Maarten en dat de weduwe het land het andere jaar zal gebruiken, enz. 

 

Nr. 50 FOLIO:      9v                 DATUM:           12 juli 1519 

 

De Raad heeft als vonnis uitgesproken dat schipper Arent Messemaecker Berent Overhen uit Dantzig 

zijn rogge zou leveren die deze in het schip van Arent had geladen, n.l. 11 last waarvan 10 geleverd , 

dat Berent de koopman borg zou stellen voor de vracht en onkosten; dit mocht de schipper met recht 

inhouden. Wyllem Rippertsz heeft beloofd borg te staan voor Berent zoals vermeld in het vonnis en 

Berent belooft zijn borg schadeloos te stellen. 

 

Nr. 51 FOLIO:       9v                DATUM:          19 augustus 1519 

  

De Raad had uitgesproken dat de ƒ10 Hoorns die Henrick Goytkensz schuldig was aan wijlen Wyllem 

Aeltsz en diens vrouw Greete door de weduwe van Henrick betaald waren; heden is de weduwe van 

Henrick voor de rechtbank verschenen om haar eed te doen en omdat Jan Aeltsz, die de weduwe 

aangesproken had voor het genoemde bedrag niet is verschenen om de eed te ontvangen, wordt de 

weduwe vrij gesteld en de bekentenis uit het stadsboek geschrapt. 

 

Nr. 52 FOLIO:     10                    DATUM:         26 augustus 1519 

 

De Raad had uitgesproken dat Johan van Delden zich met zijn eed zou vrijwaren tegen de vorderingen 

van de erfgenamen van Jutte Pauwels die meenden dat hij goederen van haar in bezit had; hij is heden 

voor de boom verschenen, bereid om zijn eed te doen volgens de uitspraak van burgemeesters Jacob  

Hoppenbrouwer en Maes Maesz, maar de erfgenamen weigeren de eed te ontvangen en vragen 

veertien dagen respijt voor overleg. 

 

Nr. 53 FOLIO:     10                  DATUM:            10 oktober 1519 

 

Hansken van Vollenhove heeft gezworen voor de gemene Raad dat hij Steven Krueser aanspreekt voor 

5 h.p. wegens verdiend loon, maar dat hij dat nergens anders zal doen dan hier voor de Raad.  

 

Nr. 54 FOLIO:      10                   DATUM:           12 oktober 1519 

 

De Raad had uitgesproken in de zaak van Greete van Olst en Johan Rijnvisch dat Greete een vrij 

scheepsaandeel had gekocht; zij is heden voor de burgemeester verschenen  om haar eed te doen, 

maar omdat er niemand namens Johan Rijnvisch verschenen is, is zij vrijgesteld. 

 

Nr. 55 FOLIO:     10                      DATUM:          12 oktober 1519 

 

Engbert Robertsz heeft Roloff Dunnynck gerechtelijk aangesproken als borg van Johan Lambertsz uit 

Meppel voor 4½ ph.g. afkomstig van een kaerschip dat Engbert aan Johan verkocht had en waarvoor 

Roloff borg stond; deze meldt voor het gerecht dat hij dat beloofd had namens Johan en dat de betaling 



9 

 

niet kon worden bewezen. De uitspraak is dat Roloff Engbert het geld moet betalen of een pand geven 

volgens stadsrecht. 

 

Nr. 56 FOLIO:          10             DATUM:          24 oktober 1519 

 

Greete van Olst heeft bekend dat zij voor het scheepsaandeel dat zij Johan Rijnvisch schuldig is, ƒ55 

courante gulden heeft gedeponeerd en 20 kronen na dagvaarding. 

 

Nr. 57 FOLIO:          10v             DATUM:          1520 

 

Hermen Appoteecker had Frerick van Appelen aangesproken voor 18 Hollandse stuiver en 2 duiten en 

de burgemeester had Frerick toegestaan zich met de eed te vrijen; deze is heden voor de boom 

verschenen bereid zijn eed te doen, maar omdat niemand namens Hermen is gekomen om de eed te 

ontvangen, is Frerick vrijgesteld van de aanklacht. 

 

Nr. 58 FOLIO:          10v             DATUM:            2 februari 1520 

 

De vrouw van Jan Hugen en haar broer Aelt hebben kwestie met Peter Coepman uit Enkhuizen over de 

erfenis, daarom is Cornelis Joesten borg voor hem geworden en belooft dat Peter binnen een maand 

weer in Kampen zal komen om de vrouw van Jan Hugen en haar broer tevreden te stellen; zo niet dan 

zal de borg verplicht zijn hen ƒ30 g.g. te betalen. 

 

Nr. 59 FOLIO:         10v              DATUM:           6 februari 1520 

 

Lijsbeth Cloetinge belooft plechtig dat zij de aanspraken die zij heeft op Roeloff Wondersz nergens 

anders zal doen dan hier voor de raden van Kampen en zij zal de uitspraak accepteren. 

 

Nr. 60 FOLIO:           11            DATUM:          17 februari 1520 

 

De burgemeester heeft Alyt Reaels op haar eed gewezen zodat de ƒ18 g.g. die zij aan Coert 

Heymelyinck betaald heeft van de ƒ30 g.g., zoals in het stadsboek genoteerd staat, niet meegerekend 

worden bij de 800 Riga mark. Zij is heden voor de boom verschenen bereid om haar eed te doen, maar 

van de kant van Cornelis Joesten is niemand gekomen om de eed te ontvangen.    

 

Nr. 61 FOLIO:       11                DATUM:           28 februari 1520 

 

Lambert Berentsz van Oosterwolde heeft Johan Evertsz de Jonge gerechtelijk aangesproken voor 78 

ph.g. die deze wijlen Jacob Dubbeltsz, Lamberts schoonvader, schuldig zou zijn; Johan Evertsz wil niet 

voor het gerecht komen omdat hij klerk is en wil wel zijn wijdingsbrieven overleggen. 

 

Nr. 62 FOLIO:          11             DATUM:          6 maart 1520 

 

Johan van Bockhorst heeft zich borg gesteld voor zijn zuster joffer Alyt, als gevolmachtigde van haar 

echtgenoot Roloff Mularts, zodat Roloff nergens anders dan hier voor de Raad van Kampen 

gerechtelijke stappen zal zetten tegen de erfgenamen van Coert van Ysselmuyden, betreffende de ƒ60 

schade in de zaak van Berent Scaep. 

 

Nr. 63 FOLIO:           11            DATUM:           23 maart 1520 

 

Hermen Henricksz, bakker, heeft onder ede verklaard dat hij nergens anders dan voor de Raad van 

Kampen gerechtelijke stappen zal nemen tegen Henrick Brouwer in de zaak van de aankoop en 

overwaarde van een huis op de hoek van de St. Geertruydensteeg in de Nieuwstraat. 
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Nr. 64 FOLIO:           11v            DATUM:         11 april 1520 

 

Er is een conflict ontstaan tussen Francke Hoedemaker en priester Thomas Petersz die Groete, zijn  

broer enerzijds en de drapeniers Tymen van Dashorst, Luyken de Wilde, Geert Louwensz en Geert inde 

Raem anderzijds, omdat de vier drapeniers Francke zouden beschuldigen van het stelen van garen dat 

Francke gekocht had. Burgemeester, Schepenen en Raad hebben partijen bij zich laten komen en de 

drapeniers ontkenden dat zij Francke beschuldigd hadden. Burgemeester en de Raad  willen het 

conflict in der minne schikken en de drapeniers nemen hun beschuldiging terug.  

 

Nr. 65 FOLIO:          11v             DATUM:         2 april 1520 

 

Geert van Zwolle was gepand door Jacob van Vorden bij 9 pond; hij blijft in zijn recht staan en als hij 

niet betaalt heeft hij 10 pond schade.  

 

Nr. 66 FOLIO:        12                DATUM:         geen 

 

Alyt Reaels heeft zich vóór Pasen 1520 gerechtelijk bereid verklaard aan Henrick Martensz de jaarlijkse 

28 h.p. af te lossen die hij ontvangt uit haar huis aan de Nieuwe Muur, ieder pond met ƒ20 Hoorns en 

volle tins, wat Henrick niet wil aannemen. Hij wil ƒ20 g.g. voor 2 h.p. en Alyt meldt dat in haar 

bekentenis geen g.g. vermeld staan en dat de koop van de rente plaats heeft gevonden in een tijd dat 

“licht geld” gangbaar was.   

 

Nr. 67 FOLIO:         12              DATUM:          1 juni 1520 

 

Johan van Erp had zijn zwager Kersken Petersz uit Dronten gerechtelijk aangesproken voor een tabbert 

die deze hem en zijn vrouw als huwelijksgeschenk zou hebben beloofd; de burgemeester heeft 

Kerstken gezegd hierover zijn eed af te leggen, wat hij bereid was te doen, maar Johan wilde de eed 

niet ontvangen en de burgemeester heeft Kerstken niet ontvankelijk verklaard. 

 

Nr. 68 FOLIO:        12               DATUM:           22 juni 1520 

 

Walys Reynertsz heeft Johan van Broeckhuysen aangesproken om een schuld aan Johan uit het 

stadsboek te laten verwijderen omdat hij Johan betaald had met de panding van 9 kronen die Johan 

Hermensz hem, Walys, schuldig was; Johan antwoordde dat hij het geld niet had ontvangen. Walys 

mag de eed afleggen als bewijs dat hij Johan de gepande kronen heeft betaald en aan niemand anders; 

Walys is daartoe bereid en belooft Johan van Broeckhuysen hierbij tegen zijn broer schadeloos te 

houden.  

 

Nr. 69 FOLIO:        12v                DATUM:            10 juli 1520 

 

Meynart Wrewyck heeft Heyle Wychmansz gerechtelijk aangesproken voor ƒ60 en de winst daarop 

gemaakt, afkomstig van lakens die wijlen Albert Rijnvisch, haar man, van Meynart gehad zou hebben; 

Heyle vraagt om borgen maar Meynart heeft die niet kunnen krijgen, hij is wel bereid officieel te 

verklaren dat hij zijn aanspraak nergens anders zal houden. 

Op 11 juli zijn Meynart en Heyle voor het gerecht geweest en Heyle zal Meynart genoegdoening geven 

en zegt de lading in Amsterdam te hebben opgeslagen na de uitspraak; zij is bereid haar eed hierop te 

doen die Meynart niet wil ontvangen en haar kwijtscheldt. 

 

Nr. 70 FOLIO:         12v              DATUM:         20 augustus 1520 

 



11 

 

Aerentken, de vrouw van Jan Scheerdersz, spreekt rechtens Willemken de waardin in de Drie Torens 

aan voor 17 ph.g. en 1 mud haver, afkomstig van wijlen Evert Buers,haar man; Tyelman Backer heeft 

gerechtelijk beloofd de uitspraak van de Raad te accepteren en geen aanspraken meer te hebben.  

 

Nr. 71 FOLIO:         13              DATUM:            23 oktober 1520 

 

Walys Reynertsz heeft zijn broer Arent Reynersz gerechtelijk aangesproken voor de boom en de 

burgemeesters, voor een bedrag van ƒ4½ g.g. afkomstig van Kathrijne Cromme; het antwoord van 

Arent is dat hij klerk is en geestelijke en niet voor het wereldlijke gerecht wil staan, waarmee hij 

ontslagen is van rechtsvervolging. 

 

Nr. 72 FOLIO:         13              DATUM:          15 november 1520  

 

Rutger Langenberch heeft ons onder ede verklaard dat de zaak die hij heeft tegen Coert Dienaar over 

ossen, nergens anders dan hier voor de Raad van Kampen aanhangig gemaakt zal worden en dat hij 

de uitspraak van de Raad zal accepteren. 

 

Nr. 73 FOLIO:         13              DATUM:          19 november 1520 

 

Peter Vondelynck als gevolmachtigde van Marten Blauwe, erfgenaam van wijlen mr Jan Baertscherer, 

Henrick Zomers en Dirick Rammelman, heeft onder ede verklaard dat de zaak die hij voor ons 

begonnen is tegen Goesfrundt van Sneeck, erfgenaam van wijlen Coepman Lolleke, inzake ƒ32 of ƒ36, 

nergens anders dan hier zal plaats vinden.  

 

De bladzijden 13v t/m 23v zijn blanco. 

 

Nr. 74 FOLIO:        24              DATUM:         1517 

 

In het conflict tussen Jan Vene uit Kuinre en Peter Holtzager uit Kampen heeft laatstgenoemde getuigd 

dat hij met zijn schip, geladen met coyte bier van Jan Vene en Jan Gerbrantsz uit Kuinre, van zondag 

op maandag uit Amsterdam naar Enkhuizen is gevaren.   

Jan Vene heeft beloofd mede namens zijn metgezel Jan Gerbrantsz, dat zij de schipper zouden 

vrijwaren.  

Verder meldt Peter dat de soldaten die namens de stad Amsterdam in dienst zijn, 11 vaten bier hebben 

gebruikt voordat het schip in Enkhuizen aankwam. 

 

Nr. 75 FOLIO:         24             DATUM:          7 januari 1517 

 

- Thomas Rensborch, Henrick Wynkensz en adherenten tegen Jan Rijnvisch. 

Jacob van Vorden getuigt dat hij Jan Rijnvisch uitsluitend bevolen heeft uit Zeeland het aandeel van het 

geld van schipper Jan Thorynck te halen en van niemand anders; dat Jan Rijnvisch het geld van Jacob 

in Antwerpen of Amsterdam zou laten en dat hij met hetzelfde schip meekwam omdat Jacob  van 

tevoren tegen Johan had gezegd dat hij zijn geld niet zou wagen over de Zuiderzee.  

 

Nr. 76 FOLIO:       24v                DATUM:          geen 

 

- Over Griete, dienstmaagd van de beul.   

Johan Hillebrantsz, Aelt Wychmansz, en Jan Jansz getuigen dat Griete een klacht heeft ingediend 

tegen Werner Swaercap omdat hij haar geslagen zou hebben, nu en zondagavond l.l. tussen acht en 

negen uur. De getuigen melden dat Werner die zondagavond met Johan Hillebrantsz, zijn meester, 
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heeft gegeten en voortdurend in huis was en daarna, evenals Jan Jansz, in dat zelfde huis naar bed is 

gegaan vóór 7 uur en daar is blijven slapen.   

 

Nr. 77 FOLIO:        24v                DATUM:          9 januari 1517 

 

- Conflict tussen schipper Hartman uit IJlst en Lubbert Bast. 

Gelmer Jansz getuigt dat ongeveer een jaar geleden met St. Jacob schipper Hartman uit Deventer 

kwam en dat hij o.a. twee halve vaten boter in zijn schip had, hier aan de Welle; dat de schipper vroeg 

aan Gelmer waar Lubbert Bast woonde en dat deze met hem daar naartoe was gegaan; kort daarna 

zag Gelmer dat de schipper met zijn knecht een half vat boter bij Lubbert in huis bracht. 

Fedke Sommersz getuigt dat hij de schipper twee halve vaten boter in het huis van Lubbert heeft helpen 

dragen en heeft gehoord van Reyn Evertsz uit IJlst dat de schipper hem in Deventer beval de boter 

naar zijn herberg te dragen.   

 

Nr. 78 FOLIO:       25                DATUM:         9 januari 1517 

 

- Conflict tussen Jan Thonysz en Dirick Happart. 

Heyle Backers en Femme Backers getuigen dat zij Johan Thonysz beiden ƒ4 g.g. schuldig waren van 

weit en dat Dirick Happart hun borg is geworden om het bedrag met St. Michael l.l. te betalen; Heyle en 

Femme hebben hun borg het geld in kwestie met St. Maarten gegeven om daarmee Jan Thonysz te 

betalen. 

 

Nr. 79 FOLIO:        25               DATUM:       10 januari 1517 

 

- Tussen Hermen Nest, timmerman en Geert Budell, kistenmaker. 

Hermen Albertsz, kistenmaker, Reynolt Tymmerman en Willem Velicke getuigen dat zij aanwezig waren 

zondag een week geleden toen zij hun gildebiertje dronken en hoorden dat Hermen Tymmerman tot 

gildemeester gekozen was. Gheert Budell was daarmee niet tevreden en protesteerde. Zij zeiden: neem 

je die als gildemeester, waarop een woordenwisseling ontstond en Gheert Budell zei dat Hermen Nest 

een dief was en hij gebruikte nog meer schandelijke woorden en zei dat hij dat alles wilde bewijzen. 

 

Nr. 80 FOLIO:        25v               DATUM:         16 januari 1517 

 

- Geschil tussen Berent van Roederloe en Pilgrim van Ingen. 

Arent Jacobsz uit Brunnepe getuigt dat hij van Berent van Roederloe in pacht had 4 gresen land aan de 

Zomerdijk voor 4 ph.g. per jaar, waarvan de helft aan Pilgrim toebehoorde. Hij heeft Pilgrim de 4 ph.g. 

betaald: n.l. 2 ph.g. voor Berent en 2 ph. g. voor Pilgrim. 

 

Nr. 81 FOLIO:       25v                DATUM:          16 januari 1517 

 

- Claes Henrixsz en Ulfart Claesz over een gevecht in Brunnepe, in het huis van Jan Tymensz. 

Lubbe, de vrouw van Jan Tymensz, getuigt dat zondag een week geleden Claes en Ulfart ‘s avonds  bij 

haar aten en met elkaar onenigheid kregen, opstonden, elkaar bij de haren grepen en sloegen met hun 

vuisten en toen zij riep op te letten voor de kaarsen, hebben Jan Petersz en Jan Dirixsz, die daar ook 

aan tafel zaten, geprobeerd de vechtende te scheiden, waarbij Jan Dirixsz een stoel in zijn hand had en 

Lubbe een beschadiging aan haar neus opliep. 

Hierbij waren aanwezig Lubbe, Jan Dirixsz en Jan Petersz en verder niemand. 

 

Nr. 82 FOLIO:     26                  DATUM:          16 januari 1517 

 

- Tussen Karsken Woltersz en Evert van Hardenberch. 



13 

 

Peter Evertsz, Swarte Jacob, Geerrit Stachouwer en schipper Pouwell van Munster getuigen dat 

woensdag een week geleden in “de Gulden Arent” Karsken en Evert onenigheid hadden over de vracht 

van bier en andere financiële zaken en dat de vier getuigen zich als moetsoenslieden hebben ingezet 

om een en ander in der minne op te lossen, met toestemming van alle partijen.  

Er is besloten dat Evert nog zal krijgen van Karsken 4½ ph.g. en omdat ze van een man uit het 

Memelgebied nog een ½ broute bier kregen, zal Evert naar hem toe reizen om het geld te innen en met 

die ½ ph.g. is dat samen 5 ph.g.; hiermee moeten alle problemen zijn opgelost. 

 

Nr. 83 FOLIO:         26              DATUM:            18 januari 1517 

 

- Tussen Rotger van Calcar en Gese Roberts. 

Aelt Bene getuigt dat hij als mede reder van Rotger van Calcars creyerschip in 1514 voor zijn achtste 

deel heeft geïnvesteerd 13 koopmansgulden en 7 stuiver Hollands en verder meldt hij dat Gese Roberts 

in hetzelfde schip een zestiende deel heeft en dat zij daarop in verhouding even veel heeft ontvangen 

als hij op zijn aandeel. 

Henrick Brouwer getuigt hetzelfde. 

Lambert van Bommelen getuigt dat hij een zestiende deel in het schip heeft en dat hij ingelegd heeft 7 

koopmansgulden en een stuiver of zo. 

 

Nr. 84 FOLIO:        26v               DATUM:         18 januari 1517 

 

- Warner Swaercappe en Grete de dienstmaagd van de beul over de verwonding aan het hoofd.  

Albert Hermensz getuigt dat hij zondagavond na Nieuwjaar na zeven uur voor de woontoren van de 

beul is geweest waar Warner Swaercappe al eerder aanwezig was en bleef zitten toen Albert wegging. 

Peternelle, echtgenote van mr Frerick, getuigt dat zij op dezelfde dag en tijd gezien heeft dat Grete, 

haar dienstmaagd, een wond aan haar hoofd had en dat zij naar buiten keek om te zien wie dit gedaan 

mocht hebben; zij zag dat Warner Swaercappe vóór de woontoren stond en onder een wagen terecht 

kwam. 

Albert Hermensz getuigt ook nog dat toen hij wegging Thonys Tymmermans knecht bij Warner voor de 

woontoren stond. 

 

Nr. 85 FOLIO:          26v             DATUM:           22 januari 1517 

 

- Conflict tussen Pilgrim van Ingen en Berent van Roederloe. 

Bartolt van Neerden getuigt dat hij in 1515 van Berent van Roederloe gehuurd had 24 gresen land aan 

de Zomerdijk voor 24 ph.g. per jaar en dat hij deze 24 gresen heeft overgedaan aan Jan Henrixsz 

Schomaker voor hetzelfde bedrag; Jan heeft Bartolt daarvoor betaald 20 ph.g. die deze weer betaald 

heeft aan Berent van Roederloe.  

Jan Henrixsz getuigt dat hij de 4 ph.g. voor het land in kwestie betaald heeft aan Pilgrim van Ingen. 

Verder melden de getuigen dat de 24 gresen verdeeld zijn in twee kampen: n.l. één kamp van 16 

gresen en het andere kamp van 8 gresen, genaamd dat Heefken. 

 

Nr. 86 FOLIO:         27              DATUM:           22 januari 1517 

 

- Het beulshuis, Grete en Warner Swaercappe. 

Jan Arentsz getuigt dat hij op zondag na Nieuwjaar eveneens voor de woontoren van de beul is 

geweest en dat Warner met stenen gooide naar het venster waar Grete de dienstmaagd van de beul 

lag, dat zij terug gooide en of Warner de hoer heeft geraakt, is niet duidelijk. 

 

Nr. 87 FOLIO:           27            DATUM:          22 januari 1517   
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- Gevecht in de Hagen in het huis van Ruter Hermensz tussen Otto Petersz, Henrick Dirixsz en 

Cornelys Symensz. 

Ruter Hermen getuigt dat zij gezien heeft dat genoemde personen elkaar met vuisten te lijf gingen, 

maar zij heeft niet gezien of zij messen in de hand hadden en of er gewonden waren. Naderhand heeft 

zij gehoord van Claes ten Toerne dat er een man was die een wond in de zij had, zij zag ook dat een 

van de groep, die zij niet kende, een schram op zijn wang had; verder weet zij niets. 

 

Nr. 88 FOLIO:        27                DATUM:          23 januari 1517 

 

- Conflict tussen Karsken Woltersz en Johan Houwynck. 

Heer Henrick van Zutphen en Jan then Hoeve getuigen dat Jacob Leckerkerck enige tijd geleden aan 

Karsken Woltersz een rijnschip verkocht had voor een bepaald bedrag en op bepaalde voorwaarden. 

Afgelopen zomer heeft Karsken in de Swaene het schip doorverkocht aan Jan Houwynck voor hetzelfde 

bedrag en op dezelfde voorwaarden als hij het gekocht had. Jan Houwynck zou dus Karsken 3 ph.g. 

moeten betalen en verder borgen aanstellen als garantie om het schip in bezit te nemen, maar omdat 

hij geen borgen heeft aangesteld, heeft hij het schip laten liggen. 

 

Nr. 89 FOLIO:         27v              DATUM:         24 januari 1517 

 

- Conflict tussen Dirick van Gasperen en Lumme Grelle en haar zoon Geert Grelle. 

Lubbert Topken, Jacob Geeritsz en Wyllem Rademaeckers getuigen dat zij ongeveer vier jaar geleden 

gevraagd zijn als huwelijksgetuigen in het huis van Arent Grelle waar zij de huwelijksvoorwaarden voor 

wijlen Alyt van Gasperen, dochter van Dirick en Geert Grelle opgesteld hebben, n.l. Dirick zou wijlen 

Alyt alle nagelaten goederen van haar moeder meegeven, wat hij ook gedaan heeft. Lumme zou haar 

zoon Geert als bruidegom evenveel geven als zij Arent, haar andere zoon, had gegeven. 

Als dat problemen zou opleveren, wilde zij het later geven, zodat, na haar dood, Geert en zijn broer 

Arent in gelijke delen zouden erven en daar niet slechter van zouden worden. 

 

Nr. 90 FOLIO:        28                 DATUM:           4 februari 1517 

 

- Conflict tussen Hans Meyer en Ootbert Hugynck. 

Henrick Martensz getuigt dat hij aanwezig is geweest afgelopen zomer onder de Clock waar hij hoorde 

dat Hans Meyer zei tegen Oetbert Hugynck dat als hij de wol wilde hebben hij naar Zwolle moest gaan 

waar Hans wol in voorraad had en hij twee zakken mee kon nemen, als hij eerst borgen aanstelde voor 

de betaling, waarop Oetbert antwoordde dat hij zelf borg genoeg is, waarna hij vertrok. 

Zo getuigt ook Wyllem Rippertsz. 

Johan Thonysz getuigt dat hij in het voorjaar, tussen Pasen en Pinksteren in Amsterdam gehoord heeft, 

dat Oetbert Huygynck Hans Meyer vraagt om 2 zakken wol en dat Hans zegt dat hij de wol wel wil 

leveren maar eerst borgen wil hebben, wat niet beloofd wordt. 

Tymen van Dashorst getuigt dat hij gehoord heeft van Hans Meyer, staande voor het huis van Wyllem 

Rippertsz, dat de wol in Zwolle was en dat hij graag aan Oetbert wilde leveren, maar eerst borgen wilde 

hebben.   

Geerloff Claesz getuigt dat in de tijd dat Hans Meyer gevangen werd vanwege Wyllem Rippertsz, Hans 

in zijn huis lag te slapen omstreeks 2 uur ’s middags, toen de schout hem kwam zoeken, waarop 

Geerloff antwoordde dat Hans lag te slapen, maar dat hij hem wel wilde wekken voor de schout. Deze 

antwoordde dat hij alleen maar wilde weten of Hans wel of niet aanwezig was. 

(doorgehaald en vacat) 

 

Nr. 91 FOLIO:         28v             DATUM:         geen 

 

Geert Willemsz, Willem Jansz, Hessel Jansz, Henrick Goertsz en Ludewich Folkersz getuigen dat zij in 

de Hagen gehoord hebben van Herman Dircksz uit Emmeloord, dat deze gezegd heeft dat Dirick van 
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Urck recht heeft op vijf stukken land in Emmeloord zoals de vader van Herman, wijlen Dirick Hermansz 

ook had. 

 

Nr. 92 FOLIO:          28v             DATUM:          geen 

 

- Conflict Hans Meyer en Oetbert Huygynck. 

Lambert Sleuwart, [de schout] getuigt dat terwijl Hans Meyer thuis bij hem in de boeien zat en Lambert 

in de Broederkerk, in de bank van St. Olof, dat Oetbert Huygynck bij hem kwam en vroeg waar Hans 

was en zei dat hem groot onrecht was aangedaan, omdat de schikking twee zakken wol betrof, een ½ 

stuiver meer dan de marktwaarde, alleen omdat hij geen borgen wilde aanstellen.   

 

Nr. 93 FOLIO:      29                 DATUM:         6 februari 1517 

 

- Conflict tussen Alyt Lamberts een Wyllem van Zonnenbergen. 

Leene, de vrouw van Jan Wegge, getuigt dat afgelopen zomer toen wijlen moeder Stijne de pest kreeg, 

zij bij haar aan de deur kwam en zei dat ze de 2 g.g. die zij van de accijns schuldig was aan Alyt 

Lambrechts[!], afkomstig van Johan Wegge, op haar wilde verhalen omdat zij Alyt ook 2 g.g. schuldig 

was. Leene zegt dat het om de accijns gaat en dat haar man, als hij thuis is, graag met haar wil praten .  

 

Nr. 94 FOLIO:        29               DATUM:          6 februari 1517 

 

- Conflict tussen Steven Kruser en Styne, de weduwe van Dirick Horenblaser. 

Arent Heymensz getuigt dat hij veertien dagen na St.Jacob met wijlen Dirick Horenblaser naar het huis 

van de moeder van Johan van den Vene is gegaan en haar ƒ52 bracht afkomstig van de pacht van het 

Sandeken; Dirick en hij hebben uitgerekend dat zij haar nog 8 g.g. schuldig bleven.  

Gelpert Visken getuigt dat hij gehoord heeft van wijlen Dirick Horenblaser vóór de laatste grote storm, 

dat hij met ƒ1 de hele pacht betaald zou hebben.  

 

Nr. 95 FOLIO:        29               DATUM:         6 februari 1517 

 

- Tussen Alfart Goykensz en Wyllem Rippertsz. 

Aelt Bene, Henrick Sasse en Wybrant Jacobsz getuigen dat omstreeks afgelopen St. Maarten zij in het 

huis van Wyllem Rippertsz waren en dat Alfart een conflict had met een onbekende, een gast van 

Wyllem Rippertsz, inzake de vracht van een partij wol. Wyllem beloofde namens zijn gast dat als deze 

Alfart niet betaalt in Amsterdam, hij hem binnen veertien dagen hier gerechtelijk zal aanspreken of zelf  

garant zal staan. 

 

Nr. 96 FOLIO:       29v                DATUM:          6 februari 1517 

 

- Tussen de weduwe van Jan van Roderloe en Wolter Tymensz. 

Evert van den Vene, Pilgrim van Ingen, Jan Hermensz en Jacob Dodensz getuigen dat het correct is 

dat Wolter Tymensz heeft gezegd dat de kadedijk op Kamperveen tot nu toe altijd onderhouden is door 

de eigenaren, de kadedijk van de drie akkers land.  (akte is doorgehaald) 

 

Nr. 97 FOLIO:         29v              DATUM:          6 februari 1517 

 

Jan Hermensz, Pilgrim van Ingen en Jacob Dodensz getuigen dat ongeveer vijf jaar geleden Wolter 

Tymensz problemen had met Mette van Roederloe over de IJsseldijk van de drie akkers land waar de 

kadedijk op ligt in Kamperveen; de zeven [dijkgenoten] wilden naar de dijk gaan, maar werden door 

Wolter geweigerd omdat hij de dijkgraaf had medegedeeld dit zelf te onderhouden. 

Dezelfden getuigen dat Wolter Tymensz hen heeft toegestaan een sluis, behorend bij de Hogeweg, bij 

de drie akkers te maken, omdat het profijtelijk is voor iedereen; volgens Wolter is de dijk van hem. 
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Nr. 98 FOLIO:         30              DATUM:         6 februari 1517 

 

- Tussen Evert van Hardenberch en Kersken Woltersz. 

 Tymen van Voerst, Roloff Dunnynck en Servaes van Wythe getuigen dat Evert van Hardenberch, in de 

afgelopen herfst, een boeier gekocht had, waarvan de helft overgenomen werd door Kersken Woltersz 

voor hetzelfde bedrag dat Evert ervoor betaald had. Evert zei dat hij wel tabbert laken wilde hebben en 

dat Kersken hem dat extra mocht geven; drie of vier goede mannen moeten hierover beslissen. 

 

Nr. 99 FOLIO:        30               DATUM:           6 februari 1517 

 

- Tussen Wybrant Jacobsz en Berent Mulner uit Huissen. 

Wycher Heynensz, Peter van Hattem en Thonys Volkertsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in de 

herfst van 1515 op het Heiligenland [Helgoland] bij de haringvangst waar Wybrant Berent ƒ12 g.g. gaf 

voor 4 last haver te leveren in Amsterdam en Berent rekende voor de vracht per last 2 mark Lübecks. 

Wycher en Peter getuigen verder nog dat op dezelfde tijd en plaats, Berent, namens Wybrant, 1 ton 

spijkers en  9 Russische mantels heeft toegevoegd. 

 

Nr. 100 FOLIO:        30v               DATUM:          6 februari 1517 

 

- Tussen Lumme Grelle en Dirick van Gasperen.  

Tymen van Vorst, Jan Wyllemsz en Arent Grelle getuigen dat zij aanwezig zijn geweest, mede als 

huwelijksgetuigen, bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden tussen wijlen Alyt, de dochter van 

Dirck van Gasperen en Geert Grelle, de zoon van Lumme Grelle; er zijn dus geen extra giften, voor 

zover bekend. Lumme zou de bruiloft betalen en Dirick zou 1 of 2 vaten bier leveren. 

Na het overlijden van Lumme zal Geert met de andere kinderen gelijk delen, maar wie meer heeft 

ontvangen zal minder krijgen.   

 

Nr. 101 FOLIO:       30v               DATUM:          6 februari 1517 

 

- Tussen Kersken Woltersz en Jan Houwynck. 

Jacob Leckerkercker en Jacob Smit getuigen dat enige tijd geleden Kersken Woltersz een rijnschip 

verkocht had aan Jan Houwynck, die het schip weer van de hand wilde doen; getuigen zijn daarna bij 

Johan Houwynck geweest en meldden dat hij het schip wel in gebruik wilde nemen voor ƒ15 meer dan 

waarvoor Kersken het gekocht heeft. 

Johan ten Hoeve getuigt hetzelfde en zegt dat Jacob Leckerkerck Johan Houwynck eerst ƒ5 en daarna 

ƒ10 geeft, zodat hij het schip kan overnemen. 

 

Nr. 102 FOLIO:        31               DATUM:         9 februari 1517 

 

- Tussen Dirick Brouwer en Albert Seylmaker. 

Lange Tymen getuigt dat afgelopen zomer toen Dirick Brouwer van Steven Kruse het vierde deel  

verwonnen had van de boeier van Cleyne Henrixsz, waarvan Catherine, de weduwe van Jan Mapsen, 

nog geld tegoed had, is Dirick twee maal bij hem in de Broederkerk langs gekomen en éénmaal op de 

Welle om te vragen hoeveel Catherine tekort kwam aan de boeier die hij verwonnen had, waarop 

Tymen antwoordde 6 ph.g. en Dirick Brouwer zei dat hij dat wel kreeg van de verkoop van de boeier en 

dat aan haar zou geven. 

Dirick Tripmaker getuigt dat toen wijlen Jan Mapsen het vierde deel van Steven Kruese’s boeier 

verkocht had en het geld zou ontvangen dat getuige Dirick voor hem had geteld, hij constateerde dat er 

6 ph.g. aan ontbrak. Steven zei toen tegen Jan Mapsen dat hij daar nog even geduld mee moest 

hebben en Dirick de getuige zei hem zijn vrouw behulpzaam te zijn om de ontbrekende 6 ph.g. van 

Steven te krijgen. 
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Johan Fijn, stadsdienaar, getuigt dat hij op last van de burgemeester gepand heeft het huis van Arent 

Muys, die nu ziek is, om te vragen wat hij van de zaak in kwestie wist, waarop Arent zei dat hij laatst 

voor de Vispoort hoorde dat mensen tegen Dirick Brouwer zeiden dat hij de boeier goedkoop gekregen 

heeft, waarop Dirick antwoordde: ik mag hem dan goedkoop hebben, maar ik moet nog ƒ5 of ƒ6 

daaraan betalen. 

 

Nr. 103 FOLIO:         31              DATUM:           17 juni 1517 

 

Seyne Jacobsz getuigt dat onlangs toen de boeier juist verkocht was, hij voor de Vispoort Dirick   

Brouwer tegenkwam en woorden met hem kreeg over de boeier en de schadeloosstelling en Dirick zei 

dat hij de meeste rechten had en dat hij de vrouw van Jan Mapsen nog 6 ph.g. moest betalen.  

 

 Nr. 104 FOLIO:         31v              DATUM:          10 februari 1517 

 

- Conflict tussen Gelmer Jansz en Hutte Bueszer. 

Bon Wytgensz getuigt dat hij aanwezig geweest is bij het conflict tussen Gelmer, de weduwe van 

Romken enerzijds en Hutgen Bueszer anderzijds over de pacht van een erf dat Hutgen placht te 

gebruiken. Getuige en Ulke Sybensz zullen als intermediairs toezien op de verdeling. Partijen stellen 

voor dat Hutgen, die het huis van het erf in Sneek weer verkocht had voor een bepaald bedrag, de helft 

van het geld, of de helft van de eerste termijn, zou houden zo lang de intermediairs geen uitspraak 

hadden gedaan. 

 

Nr. 105 FOLIO:          31v             DATUM:          11 februari 1517 

 

- Tussen Geert Jansz en Geert Stachhouwer. 

Albert Brandenburch, priester, getuigt dat hij deze zomer aanwezig is geweest in de Marienborch waar 

Geert Jansz en Peter Stachhouwer de uitgaven en onkosten bespraken van de uitvaart van Peter 

Vrancke en diens vrouw Anna; op verzoek van partijen heeft priester Albert de berekeningen achterin 

het boek van Geert Jansz genoteerd en getuige meldt dat deze berekeningen zo gedaan zijn als het 

geschreven is. 

Steven Kruese getuigt dat hij er ook bij geweest is toen de berekeningen gemaakt werden en priester 

Albert de aantekeningen maakte; hij hoorde dat de executeurs van wijlen Peter Francke en diens 

echtgenote Geert Jansz nog iets schuldig bleven; hij weet niet of zij hem wel of niet betaald hebben. 

 

Nr. 106 FOLIO:           32            DATUM:        14 februari 1517 

 

Schipper Peter Woltersz getuigt onder ede dat hij in augustus j.l. met zijn schip aangehouden is in 

Harlingen, toen hij aan de stad Leeuwarden 56 last rogge leverde die toebehoorde aan de Heer mr van 

Lijfland en diens familie en dat toen ene Schoten uit hetzelfde schip nog een last rogge ontving, 

toebehorend aan de stuurman die uit Staveren kwam, welke last rogge niet bij de 56 last waren 

gerekend. 

 

Nr. 107 FOLIO:           32            DATUM:         16 februari 1517 

 

- Tussen Aelt Bruynsz en Peter Holtsager over de uitspraken die Peter zou hebben gedaan. 

Herman Borre getuigt dat Aelt Bruynsz Peter Holtsager rechtens had aangesproken voor een bepaald 

geldbedrag nu en vrijdag j.l. en dat hij, bij het weggaan, hoorde dat Peter zei tegen Aelt dat hij 

gehandeld had als een verrader en dat hij, als hij met zijn tweeën was geweest, zijn hoofd zou hebben  

afgehakt omdat hij een verrader is. 

Aerent Cremer was niet op de hoogte, want hij heeft het niet gehoord. .  
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Nr. 108 FOLIO:      32v                   DATUM:         geen     

 

- Boete . 

Peter Cuper getuigt dat hij gezien heeft dat Anna en Geertruyt Volkersz elkaar geslagen hebben, Anna 

sloeg eerst met haar vuisten en dat weerde Geertken af en toen sloeg Anna haar op haar hoofd met 

haar pantoffels en zij scholden elkaar uit. 

Rijck ten Holten getuigt dat hij hetzelfde gezien heeft als Peter. 

Berent Johansz getuigt dat hij zag dat zij elkaar sloegen en hoorde dat Geertken zei tegen Anna toen 

Maes voorbijging: daar gaat hij die je vaker iets gedaan heeft, buurman Berent u bent getuige.  

Wessel heeft niet gezien dat zij met elkaar op de vuist gingen. 

Volker Petersz getuigt dat hij hoorde dat zij elkaar uitscholden, meer niet. 

 

Nr. 109 FOLIO:        32v               DATUM:          18 februari 1517 

 

- Tussen Berent Wernersz en Claes Woltersz  over de koop van een wambuis. 

Evert Jansz, Merten van Deventer Eerdtman getuigen dat zij ongeveer met St. Michael j.l. bij Wynolt 

Metseler thuis iets dronken, toen de koop gesloten werd tussen Berent Wernersz en Claes Woltersz. 

Claes kreeg een wambuis waarvoor hij 34 gosseler zou betalen: 10 stuiver contant en daarna alle 

weken 2 Hollandse stuiver totdat alles voldaan was.  

Zij melden verder dat de betalingstermijn nu is afgelopen en wat er daadwerkelijk betaald is, weten zij 

niet. 

 

Nr. 110 FOLIO:          33             DATUM:         18 februari 1517 

 

- Conflict tussen Geert Cueper uit Deventer en schipper Boye Reynertsz. 

Dirick Tripmaker getuigt dat ongeveer vijf jaar geleden, Geert Cueper bij hem kwam om de as die 

schipper Boye voor hem geladen had te ontvangen; hij leverde deze 10 last as aan Dirick de getuige op 

de kade namens Geert Cueper, maar omdat de as bedorven was, wilde hij die niet in ontvangst nemen. 

Hij zei tegen de schipper als Geert dit geleverd heeft, dan is hij geen koopman meer, waarop de 

schipper antwoordde dat dit de lading was die Geert had aangeleverd en waarvan 4 last door hem 

gemerkt was en de rest met een ander merk; beide partijen waren bedorven. Hij accepteert de zending. 

 

Nr. 111 FOLIO        33          DATUM:            18 februari 1517 

 

Rycolt Arentsz en mr Reynartsz getuigen dat zij aanwezig waren toen zij hoorden dat Dirick Tripmaker 

woorden had met de schipper over de bedorven as omdat het om zijn koopmansgoed ging en dat Geert 

Cuper geen koopman genoemd mag worden als hij dit geleverd heeft. 

 

Nr. 112 FOLIO:         33v              DATUM:         20 februari 1517 

 

- Conflict tussen Jacob Pottebacker en zijn knecht Kersken. 

Joriaen Busschenschut en zijn vrouw Marriken getuigen dat zij aanwezig waren omtrent St. Jan j.l. toen 

Jacob Pottenbacker zijn knecht Kersken inhuurde voor een jaar m.i.v. St. Laurens 1516. Kersken zou 

daarvoor ontvangen 3 ph.g. en mocht hij het jaar niet uitdienen, dan zou hij zijn meester 3 ph.g. moeten 

betalen. Als hij daarna geen nieuw dienstverband wilde, moest hij dat een half jaar van tevoren kenbaar 

maken.  

 

Nr. 113 FOLIO:         33v              DATUM:            20 februari 1517 

 

- Conflict tussen Jacob Smit en Hermen Ruysche uit Deventer. 

Hans Mysener, Jan Lambertsz, Peter Evertsz  en de waard Hermen Ruysche getuigen dat zij 

donderdag na St. Pontiaan j.l. aanwezig waren in het huis van Jan Lambertsz waar Hermen Ruysche 
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bekende 19 ph.g. schuldig te zijn aan Jacob Smit en beloofde binnen drie weken te betalen, met een 

marge van 4 dagen. Hij stelde Jacob daarvoor als onderpand de haring die hij in Jans huis had liggen 

met het recht deze eventueel te verkopen. 

 

Nr. 114 FOLIO:          34             DATUM:          27 februari 1517 

 

Rycolt Arentsz, Anthonys Mugge en Hans Wyllekens getuigen dat zij ’s maandags voor Vastenavond j.l. 

aanwezig waren in het huis van Rycolt Arentsz waar Berent Cremer uit Elburg met hen aan tafel zat, 

toen deze bekende in aanwezigheid van Hans van Mynden en diens echtgenote, dat hij van Greete, de 

vrouw van Hans, in bewaring had 14 kronen, 2 dukaten, 4 g.g., 2 ph.g., 5 schreckenberger, 1 

Hoornsgulden en 5 dubbele Brabantse stuivers. Greete zei dat zij Berent 15 kronen gegeven had, 

waarop Berent antwoordde dat hij 14 kronen ontvangen had; de rest klopte. 

 

Nr. 115 FOLIO:        34               DATUM:           27 februari 1517 

 

- Conflict tussen Gheert Asse en Hermen Corfmakers met zijn helpers van de zalm.  

Thijs Raven, Reyner Martijsz en Henrick Willemsz getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden 

gezien hebben op Keulvoet dat er een groot gat gemaakt was in het ijs en zij hebben naderhand 

gehoord van Gheert Asse dat Hermen Corfmakers en zijn helpers daar een zalm uitgehakt hebben. 

 

Nr. 116 FOLIO:        34               DATUM:           27 februari 1517 

 

- Tussen de vissers van den Reve en Hans opte Sluysen. 

Lambert Jacobsz getuigt dat hij 6 of 7 jaar de Reve gepacht heeft en zich nooit beklaagd heeft over de 

sloot waar nu het conflict over gaat. De meier op de sluis heeft de sloot altijd bevist, een tochtsloot die 

hoort bij het stadsland.  

Geert Coster en Jan Kaye getuigen hetzelfde, n.l. dat de vissers van de Reve de sloot niet gebruiken .  

omdat die er niet bij hoort. 

Nr. 117 FOLIO:      34v                 DATUM:          27 februari 1517 

 

Botte uit Vriesland getuigt dat Henrick Niclaes uit Staveren een kist naar het huis van Hermen van 

Genne gebracht heeft waar zij goederen in bewaarde. Hermen is heimelijk weggevaren en toen het huis 

weer werd afgesloten zag zij dat er in het huis waren achtergebleven 2 kleine bekkens, 2 oude dekens 

en 1 tinnen zoutvat. Zij meldt verder dat Hermen als onderpand had gesteld aan Hessel Foppings 

dochter vier stoelkussens die Gheese Trompers van de Friese vrouwe overnam en gaf haar daarvoor 

40 Hollandse stuivers en 1 woechey en Gheese zou de kussens in bewaring houden totdat zij dat geld 

weer terug kreeg.  

Mr Rycolt getuigt dat Hermen van Genne voordat zij wegvoer hem de kist met goederen liet zien en hij 

zag wel dat er allerhande goederen in zaten,maar hij weet niet waar deze gebleven zijn. 

Henrick Wesselsz getuigt zoals Rycolt. 

 

Nr. 118 FOLIO:       34v                DATUM:         27 februari 1517 

 

- Van Dirck Blaeuwe van het gevecht. 

Hermen van Leeuwen en Willem van den Scheer getuigen dat zij op woensdag voor Vastenavond iets 

dronken en dat Dirck Blaeuwe in een andere gelegenheid zat te dobbelen, toen mr Aelt Borchertsz 

kwam en iets zei dat zij niet hoorden; Dirck sloeg naar hem met zijn vuisten maar raakte hem niet en zei 

wat zoek je hier, greep de kandelaar en gooide die naar mr Aelt en raakte hem op de rug. 

 

Nr. 119 FOLIO:        35               DATUM:            28 februari 1517 
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- Tussen Johan Brouwer en Berent Bulle over de aankoop van een mantel. 

Johan Luytgenersz getuigt dat hij ongeveer drie jaar geleden aanwezig geweest is en de wijnkoop heeft 

gedronken, toen Johan Brouwer aan Berent Bulle een mantel verkocht waarvoor Berent hem 2 

Hoornsgulden zou betalen als hij weer terug kwam van zijn reizen over zee. Beide partijen waren 

hiermee tevreden en dronken daarop de wijnkoop. Verder meldt getuige dat hij niet weet wat er na de 

reizen van Johan gebeurde. 

Johan Houwinck legt dezelfde getuigenis af als hier boven. 

 

Nr. 120 FOLIO:          35             DATUM:             2 maart 1517   

 

- Conflict tussen Aelt Benensz en Gheert Yelisz. 

Willem Brant en Reyner ter Helle getuigen dat zij aanwezig zijn geweest ongeveer twee jaar geleden 

toen mr Aelt Benensz en Gheert Yelisz samen uitrekenden dat Gheert nog ƒ19 en 16 stuiver schuldig 

was aan mr Aelt volgens een document waaronder getuige indertijd zijn handtekening zette, tenzij 

Gheert kon bewijzen dat het andersom was. 

 

Nr. 121 FOLIO:        35v               DATUM:           2 maart 1517 

 

- Tussen Jan Mouwersz en Oetbert Huginck. 

Falcke Woltersz, Jan van Heerde en Gerit Geritsz getuigen dat Johan Mouwersz ongeveer veertien 

dagen geleden Oetbert Huginck had gedaagd voor het gerecht voor een bedrag van ƒ53 Hollands 

afkomstig van een document over een schip dat Oetbert als schuldenaar aanwees. Oetbert beloofde 

Jan Mouwersz te betalen.  

Hillebrant Michiels getuigt dat Oetbert Huginck ongeveer acht dagen geleden bij hem en Willem 

Cloetinck kwam op de brug en hen vroeg naar Jan Mouwersz te gaan die in het Rechthuis was, om de 

rechtszaak af te gelasten omdat hij hem ’s middags wilde betalen. 

De getuigen melden nog dat de partijen een conflict hadden over een bedrag van ƒ7, dat Jan Mouwersz 

tevreden zou zijn als Oetbert hem dit zou betalen. 

 

Nr. 122 FOLIO:         36              DATUM:         2 maart 1517 

 

- Tussen Johan van den Veen en Lysbeth van Moers. 

Dirck Opreyder, Roelof Opreyder en Jan van Gelre getuigen dat het correct is dat wijlen Henrick van 

den Veen een hof had in de Groenenstraat, tussen de [droog]ramen van Fenne van Hasselt en die van 

Alyt van Hasselt, aan de zijkant, strekkend van de Groenenstraat tot aan de wetering; zij melden dat bij 

de ramen van Fenne een klein huisje stond, naast de hof van wijlen Henrick, met een uitgang in de 

Groenenstraat. Later heeft Tymen Opreyder daar een nieuw huis laten maken dat aan één kant in die 

hof staat en of dit met of zonder toestemming is gedaan, weten zij niet. 

 

Nr. 123 FOLIO:        36               DATUM:          17 maart 1517   

 

- Conflict tussen Johan Woltersz en priester Peter Sulman. 

Geert Jansz Blauwe getuigt dat hij op 6 augustus 1511 aanwezig was toen wijlen Wolter Woltersz, 

koster van priester Peter Sulman, het erf in Zalk, den Schurffdenberch, dat hij van zijn vader Claes 

Sulman geërfd had met huis, erf en alle toebehoren, dijk, weg en wetering, zou aanvaarden met het 

gewas dat er op stond; hij zou de 15 h.p. die er jaarlijks uitgingen mogen houden, maar daarvoor zou hij 

jaarlijks aan Mette Sulman en heer Peter, haar zoon, 22 h.p. geven zo lang als een van beiden leefde. 

Dit bedrag mocht Wolter aflossen met ƒ10 g.g. voor 2 pond en de andere 20 h.p. met ƒ100 g.g. eens. 

Wolter zou heer Peter de helft van de eerste termijn van de rente geven met St. Maarten, 10 h.p. en de 

andere 10 h.p. met St. Petrus ad Cathedram, Peter krijgt dus alle jaren 22 h.p. Hierbij is getuige Geert 

bij de wijnkoperslui geweest namens heer Peter, verdere aanwezigen Claes van Urck, Geert 
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Borghartsz, Tymen van Wylsem, Jan Tymensz, Kuert van Ysselmuyden, Johan Wolff en andere goede 

lieden.  

Geert meldt verder dat in dezelfde tijd van de overdracht heer Peter en zijn moeder zeer druk waren 

met het land en zij hadden hulp nodig om Wolter Woltersz tot de overdracht te bewegen met de daarbij 

behorende regels, dat hij alles mocht afkopen met ƒ110 g.g. als hij dat wilde. 

Op 20 maart 1517 heeft Geerloff Egbertsz dezelfde getuigenis afgelegd als Geert Jansz Blauwe. 

Coert van Ysselmuyden heeft dezelfde getuigenis gedaan op 21 maart 1517. 

 

Nr. 124 FOLIO:         37            DATUM:         21 maart 1517 

 

- Tussen Evert Hoesbeen en Jan Veen over vracht. 

Franck Claesz getuigt dat ongeveer een half jaar geleden Evert Hoesbeen en Jan Veen bij hem thuis 

besloten dat Jan Veen voor de vracht van het bier in zijn schip 4 ph.g zou krijgen en getuigt dat Evert bij 

de koopman 4 ph.g. heeft ingehouden, zoals hij hoorde van Jacop Clapop; hij meldt verder dat Evert 

Jan Veen beloofd heeft de 4 ph.g. kommervrij terug te geven. 

 

Nr. 125 FOLIO:      37                 DATUM:       4 maart 1517 

 

- Conflict tussen Gyse Poss en Hermanna de waardin van de Marienborch. 

Egbert Badynck en Claes Hoenschoten getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in de afgelopen winter 

toen Gyse Poss Hermanna de waardin 1 ph.g. gaf en een buideltje met geld, waarvan zij niet weten 

hoeveel erin zat. 

Mette Jans getuigt dat toen zij diende bij Hermanna in die tijd, dat zij gezien heeft dat Hermanna, haar 

bazin, Gyse Poss vroeg haar 1 g.g. te lenen, waarop Gyse antwoordde dat zij niet behoefde te lenen 

wat hij haar schuldig was en dat hij zijn beurs tevoorschijn haalde en haar 1 g.g. gaf. Hij zei dat zij nu 

wel wist dat de 5 pond van David wel betaald waren, wat zij beaamde. Mette heeft haar dit ook 

meerdere malen horen zeggen.  

David Wyllemsz getuigt dat met Midwinter Gyse Poss de stad verlaten had vanwege een boete van 5 

h.p. die hij de stad moest betalen; David meldt dat Gyse de 5 h.p. leende en weer in de stad kwam en 

meldt nog dat Hermanna de waardin van de Marienborch namens Gyse de 5 h.p. betaald heeft. 

 

Nr. 126 FOLIO:         37v             DATUM:          4 maart 1517 

 

- Conflict tussen Jan Maesz enerzijds en Henrick Gysbertsz en Wyllem Barnevelt anderzijds. 

Jutte Hermens getuigt dat toen de schutters van het St. Sebastianus gilde hun drank wilden regelen, dat 

Henrick en Wyllem bij Jan Maesz kwamen om te vragen of hij hun gildebier wel wilde brouwen; na diens 

bevestiging vroegen zij hoeveel turf hij nodig had en Jan antwoordde dat turf niet genoeg was, dat hij 

ook nog hout wilde hebben. Zij zullen nu 3 of 4 zakken leveren; verder weet zij niet anders dan dat 

Henrick en Wyllem de brouwer tegemoet wilden komen. 

Jan Pylgrim getuigt dat hij Jan Maesz zijn huis en brouwerij heeft geleend om het bier in kwestie te 

brouwen. 

 

Nr. 127 FOLIO:        37v               DATUM:           4 maart 1517 

 

Aelyt Jacobsz en Geertken Jansz verklaren onder ede dat eertijds Geertken Henrixsz geleefd heeft die 

drie dochters had, Greete, Catherine en Femme, dat Femme een dochter had die Bette heette en deze 

Bette een zoon genaamd Tymen Lubbertsz, die ongeveer drie jaar geleden overleden is in Hasselt. Alyt 

is de dochter van wijlen Catherine en Geertken Jansz van wijlen Greete, Tymen was dus hun neef. 

Getuigen hebben gezworen dat zij niet weten of er erfgenamen zijn die meer rechten hebben dan zij, 

m.u.v. Berent Geertsz, toner van deze brief; getuigen geven een volmacht aan Berent Geertsz om 

namens hen de nagelaten goederen op te eisen, te ontvangen en verder al het nodige te doen. 
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Nr. 128 FOLIO:      38                 DATUM:            6 maart 1517 

 

Jan Bontwerker getuigt dat Hermen van Vinneren uit Westerwolde afgelopen zomer gehuurd had van 

Lubbert Roecke 14 gresen land aan de Zomerdijk op het land van Lubbert; Hermen heeft de getuige 

daarvoor indertijd de naweiden van de genoemde stukken land verhuurd, waarvoor hij 4 ph.g. betaald 

heeft. 

 

Nr. 129 FOLIO:       38                DATUM:           6 maart 1517 

 

- Tussen Joest Mulre en Otto Mulre. 

Jacob Jansz getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden aan Joest Mulre een stuk land verhuurd had 

vóór de Broederpoort voor 4 h.p. die deze zelf betaald had; hij meldt verder dat hij gezien heeft dat Otto 

Mulre koeien en andere beesten in het najaar daarop liet grazen, hoe lang dat weet hij niet. 

Goesen Roelofsz getuigt dat Joest Mulre een koe van hem huurde om op het land te laten grazen en hij 

heeft gezien dat de zoon van Otto Mulre, Joest, hooi voor de koeien hielp brengen en dat Otto Mulre 

met zijn helpers het hooi weer weghaalden.  

Johan Brouwer getuigt dat hij namens Joest Mulre geïnd heeft van Otto Mulre 7 gouden en 15 lichte 

stuivers, afkomstig van de molen die Joest en hij samen gekocht hadden. 

Dirck Happert, molenaar, getuigt dat hij namens Joest Mulre aan Otto Mulre gegeven heeft 15 stuiver. 

 

Nr. 130 FOLIO:     38v                  DATUM:         11 maart 1517 

 

- Conflict tussen Kersken Woltersz en Evert van Hardenberch. 

Johan ten Hove, Zwarte Jacob en Gert Stachouwer getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden in 

het huis van Lubbert Bast zijn geweest waar partijen ruzie hadden over de boeier. Er wordt afgesproken 

dat Evert aan Kersken één van de haakbussen zal geven en dat Kersken 16 stuivers voor het gelag zal 

geven. Zij zullen winst en verlies samen delen en van het geld van het in Medemblik verkochte bier wil 

Evert ƒ1 Hoornsgulden hebben. Evert was niet aanwezig bij deze uitspraak, maar was 

vertegenwoordigd door de getuigen.  

 

Nr. 131 FOLIO:         38v             DATUM:         18 maart 1517 

 

- Conflict tussen mr Wyllem Baertscheerder en Jacob Roelofsz. 

Frederick Jansz, Jan Tymensz en Jan Gysbertsz getuigen dat zij aanwezig waren toen Jacob Roelofsz 

mr Wylems bier leverde voor het leger in Sneek, waar zij ook bier leverden. Zij melden dat zij 

aangenomen hadden het bier te brengen en dat de opdrachtgevers dit betaald hebben. Zij hebben het 

bier van mr Wyllem op dezelfde manier behandeld. 

 

Nr. 132 FOLIO:          39             DATUM:        18 maart 1517 

 

- Conflict tussen mr Peter Melysz van de Zomerdijk en Jan van Hardenberch. 

Henrick Schoemaecker getuigt dat hij omtrent St. Michael j.l. als beëdigd wachter van de Venepoort 

namens Johan van Hardenberch, Peter Melysz had laten aanhouden; dat daarna Johan van 

Hardenberch op zijn paard zat, weg wilde rijden en nog zei dat hij wilde dat de beslaglegging 

gehandhaafd werd. Getuige zegt tegen Jan van Hardenberch dat hij zich tot de schout moet richten  om 

het beslag ongedaan te laten maken. 

Jan Velicke getuigt dat hij gehoord heeft dat Henrick Schoemaecker genoemde Peter namens Jan van 

Hardenberch had aangehouden en dat Johan daarna op zijn paard zat en wegreed; verder weet hij 

niets. 

 

Nr. 133 FOLIO:        39v               DATUM:         20 maart 1517 
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- Conflict met Dirick Schumer. 

Arent Henrixsz en Claes Henrixsz getuigen dat Dirick Schumer wilde klagen omdat hij met het getij aan 

de grond gelegen had met het schip dat van zijn zoon zou worden; in de namiddag toen hij met het 

schip van zee kwam, lag er een schip in hun viswater en toen hij ’s morgens weer terugkwam was het 

schip weer vlot en hij kon niet geloven dat het inmiddels aan de grond was gelopen. Als zij het schip 

laadden, was het ’s nachts altijd vlot en ’s morgens voeren zij weg.  

Jonge Willem Willemsz, Johan Willemsz en Henrick Willemsz getuigen dat zij bij Diricks schip gevist 

hebben en dat het vlot was. Toen zij er ’s avonds kwamen en daarvandaan gingen was het schip nog 

vlot en zat niet aan de grond. Zij weten niet wanneer of op welke dag dit plaats vond.  

 

Nr. 134 FOLIO:          40             DATUM:        20 maart 1517 

 

- Over Dirck Schumer. 

Jan Hermensz, Wyllem Brant en Jacob Ziell getuigen dat zij gehoord hebben op het Tolhuys dat Geert 

van Ingen Dirick Schumer beschuldigde dat deze op het [Ketel]diep aan de grond had gelegen waar hij 

de stad voor aansprakelijk stelde. Dirick antwoordde dat zijn knecht het schip naar het diep had 

gebracht .  

Verder heeft Jan Hermensz gehoord dat Dirick Schumer bij het weggaan uit het Tolhuys zei dat de 

duvel hem mocht halen. 

Jacob Ziell hoorde alleen dat Dirick zei bij het weggaan uit het Tolhuys: dat de duvel hem mocht halen. 

 

Nr. 135 FOLIO:         40              DATUM:         20 maart 1517 

 

Claes Haservelt en Wolter Tymensz getuigen dat zij aanwezig waren toen Geert van Ingen Dirick 

Schumer beschuldigde omdat hij aan de grond zat; zij hoorden dat Dirick antwoordde dat het zo was en 

niet wist wie dat gedaan had. Geert reageerde daarop door te zeggen dat het wat ging kosten om het 

schip weg te halen en Dirick zei dat wie er last van had het schip maar weg moest halen, hij had het er 

niet gebracht.  

 

Nr. 136 FOLIO:       40             DATUM:           20 maart 1517 

 

- Tussen Menssche Hermensz en Jacob Dubbeltsz. 

Hermen Petersz getuigt dat hij drie jaar geleden aanwezig was in het huis van Evert van Genne in de 

Hagen waar wijlen Dirck Zweenker en Evert van Genne waren en dat hij hoorde dat Mensse Hermensz 

een scheepsbrief van zijn overleden neef verkocht waar Evert 10 ph.g. voor wilde geven op voorwaarde 

dat Evert het restant op zijn kosten zou invorderen; wat dat zou opleveren mocht Evert zelf houden. 

Mense zag er van af omdat Evert de wijnkoop niet wilde betalen. 

 

Nr. 137 FOLIO:        40v            DATUM:          26 maart 1517 

 

- Van Marten Godgroetu. 

Peter Salm getuigt dat hij gehoord heeft dat Marten in Amsterdam naar de mensen op het schip riep: 

omdat ik de Bourgondiërs gediend heb willen jullie, verraders, mij niet meenemen. 

Meer weet hij niet omdat hij in het ruim was toen het gebeurde. 

 

Nr. 138 FOLIO:        40v               DATUM:         26 maart 1517 

 

Jan van der Lippe en Reyner Tymerman getuigen dat zij acht dagen geleden in Amsterdam buiten de 

slagboom lagen en weer wilden uitvaren naar Kampen, toen Marten Godgroetu kwam en mee wilde 

varen. Omdat hij ‘s avonds dronken werd, wilden de schipper en de kooplui hem niet meenemen. Weer 

aan wal, stond hij op de brug en riep tegen de mensen op het schip: nu ik de Bourgondiërs gediend heb 

willen jullie de dienaar van Kampen niet meenemen. Hij riep nog meer, maar dat verstonden zij niet. 
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Nr. 139 FOLIO:        40v               DATUM:          26 maart 1517 

 

Steven Krueser getuigt zoals de vorige persoon en zegt dat Marten hen nariep: Gij Kamper dieven, gij 

Kamper verraders en Peter Salm riep: Gij burgers van Amsterdam, deze dief heeft mede in Hulkensteyn 

gelegen en heeft de goede mensen daar helpen bestelen en overweldigen .  

 

Nr. 140 FOLIO:       41                DATUM:           26 maart 1517  

 

- Over het gevecht en de verwondingen door Wyllem Bast aan Berent Wylhemsz. 

Berent Wylhemsz getuigt dat laatst op een zondag, ’s avonds om 10 uur Wyllem Bast bij hem kwam in 

de Wijnkelder en van hem twee dobbelstenen wilde hebben waarvoor hij wel wilde betalen met een 

dubbele stuiver Brabants; toen hij met zijn vrienden een tijdje gespeeld had en geld had gewonnen, 

kreeg hij onenigheid met hen en Berent greep de dobbelstenen van de tafel, Wyllem Bast stond op en 

verwondde Berent aan de schouder zodat die gehecht moest worden. Hij sloeg nogmaals naar hem 

maar raakte hem niet. Buiten zei hij volgens getuigen dat de degen hem uit de hand was gesprongen.   

Geertruyt Peters de waardin getuigt dat zij weet dat ongeveer een jaar geleden in haar herberg Rolof 

Enekynt uit Hamburg met wijlen Jan Mapsen ruzie kregen over een broute bier, dat Jan de waardin zei 

dat hij zijn schuld aan Rolof wilde betalen en hem 20 g.g. uittelde.  

Aelt Heymansz getuigt dat hij daarbij aanwezig was en gezien heeft dat Tyman van den Vene de jonge 

Symens uitschakelde en Johan de knecht op de kist heeft niet gezien of hij hem neerstak. 

Johan, de knecht van Lubbert van Hattem, getuigt dat hij ’s avonds omstreeks 10 uur in de Kelder 

kwam en zag dat Tymen van den Vene zijn degen had getrokken tegen de wijnknecht en tegen hem 

tekeer ging; hij zei o.a. kun je een burgemeester geen wijn tappen en bedoelde hiermee Dirick van 

Oltzende; meer weet hij niet. 

 

Nr. 141 FOLIO:       41v                DATUM:             31 maart 1517 

 

- Conflict tussen Hermen, de vrouw van Geert Jansz en Henrick Dirixsz. 

Lambert Sleuwart en Egbert Badynck getuigen dat afgelopen herfst bovengenoemde partijen een 

conflict hadden over gebruikte consumpties en dat zij aanwezig waren toen Hermen de waardin met 

Henrick Dirixsz wilde afrekenen. Het bedrag stond in haar boekhouding: Henrick bleef de waardin 

schuldig 5 lichte ponden en 10 stuivers en zij gingen toen uiteen. 

 

Nr. 142 FOLIO:         41v              DATUM:            31 maart 1517 

 

Claes Kerskens getuigt dat hij namens Maes Maesz tien jaar lang de onkosten behorende bij de weg 

met de dwarsweg naar zijn tichelmate gemaakt heeft, hij weet dus dat de weg meet als volgt: de weg is 

6 roeden en 3 voet groot en de dwarsweg eveneens, in het westen Mathys Henrixsz met 11 roeden en 

in het oosten Gysbert van Leuwen met 28 voet; hetzelfde geldt voor de dwarsweg: in het oosten Roloff 

van Ittersum met 3½ schacht en in het westen Mathys Henrixsz met 11 roeden. 

 

Nr. 143 FOLIO:       41v                DATUM:           31 maart 1517 

 

- Tussen Henrick Backer op de Koornmarkt en Dirck Kerckhoff. 

Johan Kerckhoff getuigt dat toen hij vier jaar geleden nog bij zijn vader woonde, er door Henrick Backer 

op de Koornmarkt dagelijks brood gehaald werd dat toen niet direct betaald werd en hij weet niet 

hoeveel het was. Verder meldt hij dat hij weet dat in diezelfde tijd bij de vrouw van Henrick Backer en 

haar eerste man nog een schuld van ƒ4½ openstond van brood. 

 

Nr. 144 FOLIO:        42               DATUM:          3 april 1517 
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- Tussen Jan Rijnvisch en Jan Glasenmaecker. 

Hermen Kystemaecker getuigt dat afgelopen winter hij met Cornelys Pottebacker naar “Onder de 

Clocke” ging, waar Jan Rijnvisch, Peter Mulner en Jan Glasemaecker kwamen en vroegen wat zij voor 

het Koopmans raam wilden geven, waarop Hermen en Cornelys antwoordden 1 Hoornsgulden en daar 

maakte Jan Glasemaecker een aantekening van in zijn register. 

Jacob van Vorden getuigt dat hij mr Jan Glasemaecker 2 Hoornsgulden heeft gegeven voor het raam in 

kwestie, of 2 Bergse gulden, dat weet hij niet meer precies. 

Dirick van Zwoll getuigt dat hij mr Jan ook 1 Hoornsgulden gegeven heeft, in mindering van het bedrag 

van het raam. 

Geert van Rees getuigt dat mr Jan hem een tijd geleden gevraagd heeft of hij ook met het raam wilde 

meedoen. Hij antwoordde dat hij ook graag mee wilde doen; hij heeft nog niets gegeven maar is bereid 

2 Hoornsgulden te betalen. 

Jan Moerkerk getuigt dat hij mr Jan de waarde van 1 ph.g. gegeven heeft. 

Berent Lansynck weet van de zaak niets af. 

Otto Stegeman getuigt dat hij mr Jan beloofd heeft 1 g.g. te geven voor het raam en dat zou hij in zijn 

boekhouding noteren. 

 

Nr. 145 FOLIO:         42              DATUM:          3 april 1517 

 

- Van Peter Salm - stads boete. 

Peter Woltersz en Gisebert Aerntsz getuigen dat zij gezien hebben in Genemuiden in de molen waar zij 

wat dronken, dat Johan Goertsz daar kwam en dat Gisebert hem uitnodigde ook iets te drinken; Peter 

Salm zei toen: wat wil de koedief drinken en sloeg hem met de vuist tegen zijn hoofd. 

 

Nr. 146 FOLIO:        42v               DATUM:           3 april 1517 

 

- Tussen Dirick Kerckhoff en zijn zoon Jan Kerckhoff. 

Henrick van Trier, Rotger Wyllemsz  en Henrick Geertsz getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden 

aanwezig zijn geweest in het huis van Henrick van Trier, waar Dirick aan zijn zoon Johan een huis 

verkocht aan de Nieuwe Muur, naast Johan in de Zwaene; Johan zou zijn vader daarvoor ƒ50 geven, te 

betalen in twee termijnen, met St. Michael toen en een jaar daarna; Dirick zou het huis met Pasen 

overdragen, dat is nu een jaar geleden. Mocht Dirick het huis niet opleveren, dan zou de koop niet 

doorgaan. 

 

Nr. 147 FOLIO:       43                DATUM:         3 april 1517 

 

Evert van den Vene en Geert Borchartsz getuigen dat Geert Cuper uit Deventer enige tijd geleden 

schipper Boye Reynertsz uit Staveren gerechtelijk had aangesproken voor de Raad van Kampen i.v.m. 

de schade aan de as die Geert bij de schipper geladen had en het conflict dat daarmee gepaard ging; 

de Raad had geoordeeld dat partijen intermediairs zouden nemen om de zaak te regelen. Deze 

besluiten dat de schipper Geert Cuper 7 pond groot Hollands moet betalen, waarvan Geert 1 pond zou 

besteden aan de kosten en de rest behouden. Mochten de kosten van de intermediairs en de familie 

meer zijn, dan zullen de schipper en Geert een ½ pond groot samen betalen. Hiermee is de zaak 

afgedaan.  

 

Nr. 148 FOLIO:          43             DATUM:          3 april 1517  

 

Dirick Mulre en Alyt Mulre, de waardin, getuigen dat zij met wijlen Jacob Jansz, gevolmachtigde van 

Joest Mulre, aanwezig zijn geweest toen Joest en Otto met elkaar afrekenden bij Otto thuis en dat Joest 

Otto 6 ph.g. schuldig bleef, waar de vrouw van Joest, Alyt bij tegenwoordig was. Joest machtigde 

Jacob.  
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Nr. 149 FOLIO:       43v                DATUM:          20 april 1517 

 

- Conflict tussen Ceele van Hardenberch en Johan  van Edam, timmerman. 

Johan Huginck, Rutger van Kalcker en Hermen Egbertsz getuigen dat Ceele van Hardenberch Johan 

van Edam gehuurd had als timmerman om zijn schip op te knappen, wat hard nodig was; zij melden dat 

de timmerman uit het schip is gelopen en al ongeveer vier weken weg is, zodat de schipper niet weet of 

hij een timmerman heeft gehad of niet en de opvarenden en de goederen gevaar lopen. Zij melden 

verder dat de timmerman minder aan het schip gedaan heeft dan zijn opdracht was, de bouten in het 

beschot stuk geslagen heeft en nu weten ze niet of het schip lek is of niet. 

 

Nr. 150 FOLIO:         43v              DATUM:          19 april 1517 

 

- Tussen Johan ten Holte en Peter Bueckkert uit Deventer. 

Schipper Reyner Hermensz getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden aanwezig is geweest in het huis 

van Wyllem Rippertsz waar Johan ten Holte aan Peter diens zestiende scheepsaandeel verkocht in het 

schip van schipper Reyners, zoals dat van zee kwam met alle toebehoren; Peter heeft de koop aan  

genomen. 

Schipper Pouwell van Monster vertelt hetzelfde. 

 

Nr. 151 FOLIO:        44              DATUM:          22 april 1517 

 

- Tussen Johan Droochscherer en Pilgrim van Ingen en de stad. 

Albert Roloffsz getuigt dat gisterenmiddag bij hem in zijn huis genaamd “in de Gelre” Pilgrim van Ingen 

en Johan Droochscherer kwamen en dat zij woorden met elkaar kregen; hij hoorde o.a. dat Pilgrim zei 

tegen Johan: ik schijt op u, waarop Johan een tinnen kan pakte en naar Pilgrim gooide, maar hem niet 

raakte. 

Verder weet hij niets. 

 

Nr. 152 FOLIO:         44              DATUM:          25 april 1517 

 

- Over het gevecht tussen Johan Droochscherer en Pilgrim van Ingen. 

Geert Henrixsz, Wolter Tymensz en Hermen Vleys getuigen dat zij dinsdagmiddag j.l. aanwezig zijn 

geweest in het huis van de blinde knecht, dat Pilgrim van Ingen kwam en dat zij hem vroegen om wat te 

komen drinken. Toen Johan Pilgrim zag, kregen zij ruzie over een handel in bier. Pilgrim antwoordde 

dat wat zij gedaan hebben, gebeurd is op bevel van de Raad en toen Pilgrim wegging, greep Johan een 

tinnen kan en wierp deze naar hem, maar raakte hem niet. Verder zag hij dat iemand uit het huis kwam 

lopen met een bijl in de hand; zij weten niet wie dat is. 

 

Nr. 153 FOLIO:         44              DATUM:          25 april 1517. 

 

- Tussen Geert Peters uit Wapenveld en Eefse, de vrouw van Johan inde Zwaene en haar zoon 

Geert. 

Wyllem Rademaecker en zijn knecht Goesen getuigen dat zij aanwezig waren toen Geert Petersz 

afgelopen maandag Geert inde Zwaene gerechtelijk had aangesproken over een schuld van haver en 

dat Eefse, de moeder van Geert, zei dat haar zoon niet thuis was, maar dat zij hem woensdag na 

Beloken Pasen zou sturen om te bespreken wat hij schuldig was en wanneer er betaald moest worden. 

Alart  Brant getuigt hetzelfde maar heeft niet gehoord dat zij hem naar het gerecht zou sturen. 

 

Nr. 154 FOLIO:       44v                DATUM:           27 april 1517 

 

- Tussen Henric van Dieffholt en Geert Borchartsz en Jan ten Holte. 
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Cornelys Joestsz en Jan van Wyrden getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden in Amsterdam waren 

waar Geert Borchartsz en Jan ten Holte van Jan van Wyrden 12 last weit kochten voor een bepaald 

bedrag dat ook betaald werd; de weit werd geleverd en volgens de getuigen waren er geen ander 

kooplui dan bovengenoemde. 

 

Nr. 155 FOLIO:      44v                 DATUM:           27 april 1517 

 

- Tussen Johan van Batenborch en Johan Droochscherer. 

Wyllem Lubbertsz en Tymen Dirixsz getuigen dat zij van stadswege soldij ontvingen omdat zij wacht 

hielden op een van de molens van Evert van den Veen en omdat zij geen verstand van molens hadden 

en niet wisten hoe de luiken en deuren geopend moesten worden, heeft de stad molenaar Johan 

Batenborch toegevoegd om alle nachten te waken; zij kregen per maand ƒ4 g.g. Zij weten niet wat 

Johan Droochscherer Jan Batenborch beloofd of betaald heeft.   

Otto Mulner getuigt dat zijn zoon Henrick Otkensz met Johan van Batenborch op de molen gelegen 

heeft en samen een ½ soldij kregen, n.l. elk ƒ1 g.g. per maand, dat zij overdag hun werk moesten doen 

en niet steeds hun taak konden doen; zijn zoon had ƒ6 g.g. verdiend bij Jan Droochscherer. 

 

Nr. 156 FOLIO:         45              DATUM:           27 april 1517 

 

- Tussen Jan van Hardenberch en Henrick Pouweltsz. 

Luytken Schuttrop en Peter Woltersz getuigen dat er een conflict was tussen Jan van Hardenberch en 

Styne ten Hoeve, de vrouw van Henrick Pouweltsz, afkomstig van de scheiding van de nagelaten 

goederen van wijlen Alyt Cirx .De Raad had intermediairs geadviseerd: de getuigen waren opgetreden 

namens Jan en Alart Brant en Peter Nols namens Styne, maar omdat Styne het testament van Alyt niet 

wilde tonen, omdat zij de betaling wilde hebben die in het stadsboek vermeld stond, hebben de 

moetsoenslui geen uitspraak kunnen doen en is de boedel niet gescheiden. 

 

Nr. 157 FOLIO:         45v              DATUM:            29 april 1517 

 

- Tussen Jan Glasemaecker en Johan Rijnvisch. 

Henrick Croeser getuigt dat een tijdje geleden in de St. Nicolaaskerk Johan Rijnvisch naar hem 

toekwam om te vragen of hij geen advies kon geven over een nieuw raam bij het altaar van het 

Weversgilde; na overleg, meldt Henrick dat het oude raam verwijderd moet worden zodat het nieuwe 

erin geplaatst kan worden; verder weet hij niets. 

Pilgrim van Ingen meldt hetzelfde. 

Nr. 158 FOLIO:      45v                 DATUM:            4 mei 1517 

 

- Tussen Henrick Joncker als gevolmachtigde van Claes Kystemaecker en Joest Cleysz. 

Geese van Carnetten getuigt dat zij ongeveer acht jaar geleden met haar man Zweer van Carnetten de 

overwaarde van een hof op den Oirt voor ƒ25 g.g. hebben gekocht, waaruit jaarlijks 12 pond gaan; 

ongeveer zes jaar geleden hebben Geese en haar man Zweer de overwaarde van de hof weer verkocht 

aan Joest Cleysz voor ƒ10 g.g. met de 12 h.p. tins en de bijbehorende documenten.  

 

Nr. 159 FOLIO:        45v               DATUM:           4 mei 1517 

 

Sweder Henrixsz getuigt dat hij in Genemuiden gehoord heeft dat Claes ten Toerne zei tegen Steven 

Pilgrimsz over de koop van een huis, dat hij i.p.v. het gehele bedrag daarvoor ieder jaar 10 pond rente 

zou kunnen geven, maar de ander wilde maar een lening verstrekken van 6 pond. Claes zei toen zo zijn 

onze voorwaarden niet, geef mij mijn handgeld maar terug zodat wij geen moeite hoeven doen en geen 

problemen met elkaar krijgen op het laatste ogenblik en er geen nadeel van ondervinden. 

Dit gebeurde na Midwinter. 
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Nr. 160 FOLIO:       46                DATUM:           4 mei 1517  

 

Geert Borchartsz en Roloff Pael getuigen dat zij weten dat jfr Alyt Baers een echte zuster is van wijlen 

Johan Baers uit Kampen die in Trier is overleden; dat zij ook door de mensen die hen beiden gekend 

hebben, zo werd genoemd. Zij melden verder dat jfr Alyt nog steeds leeft en een geprofeste zuster is in 

het convent van St. Agnete in Kampen.  

 

Nr. 161 FOLIO:         46              DATUM:          4 april 1517 

 

- Tussen Symon Holtzager en Jan Claesz. 

Coen Ross en Albert Arentsz getuigen dat zij omstreeks St. Maarten j.l. met Symon en Jan Claesz 

samen elk 3½ ph.g. opzij hebben gelegd, waar zij potten en kannen van gekocht hebben die zij aan de 

soldaten in de Lemmer gaven om verkocht te worden. Daarna zijn zij weer bijeen gekomen in Kampen 

om de inleg met elkaar af te rekenen: zij hadden 1 koopmansgulden winst gemaakt die zij verdeelden 

en omdat Jan Claesz niet aanwezig was, heeft Symon Holtzager diens deel meegenomen om het hem 

te overhandigen. 

 

Nr. 162 FOLIO:         46              DATUM:          6 mei 1517 

 

- Tussen Truyde van Olst en Johan Rijnvisch. 

Otto Stegeman getuigt dat hij een tijd geleden thuis erbij aanwezig was toen Jan Rijnvisch aan 

Geertruyt van Olstdochter een achtste aandeel verkocht in een schip van Claes ten Toerne, dat nu door 

schipper Reyner Tymerman gevaren wordt, als een vrij scheepsaandeel voor een bedrag van ƒ100 

Hollands. 

Jacob Dodensz getuigt hetzelfde, maar zegt dat het een vrij scheepsaandeel zou zijn als schipper 

Reyner zijn achtste deel gekocht had en Jan Rijnvisch zegt ook als er een pond of twee groot aan het 

schip is vertimmerd, dan mag ik “mijn deel aan mijn been binden!”  

 

Nr. 163 FOLIO:      46v                 DATUM:           11 mei 1517 

 

- Tussen Otto Stegeman en Jan van der Vecht. 

Evert Jansz en Coert Albertsz Eertman getuigen dat zij ongeveer vijftien jaar geleden gewerkt hebben 

voor wijlen Frerick Rijnvisch en geholpen hebben een oude scheidingsmuur af te breken waar nu het 

nieuwe huis staat; toen de muur afgebroken was en Frederick op het fundament weer wilde bouwen 

was wijlen Jan van der Vecht daar niet blij mee en riep de Raad te hulp. Na bezichtiging ging deze in 

beraad en de toenmalige burgemeester,  Ernst Wythe, antwoordde dat Frerick op het oude fundament 

mocht bouwen.  

Wijlen Jan van der Vecht wilde verder dat Frerick de deur in zijn stal zo groot zou maken dat er een vat 

doorheen kon en dat gebeurde. 

 

Nr. 164 FOLIO:       46v                DATUM:          11 mei 1517 

 

Johan Wachter uit “inde Swaene” en Berent Backer uit Wilsem getuigen dat zij weten dat Henric Backer 

en Herman Backer in de Swaene zaten met anderen Backers en woorden hadden met Henric  Backer, 

indertijd gildemeester. Toen ze weg wilden gaan, kwam Herman weer terug, ging aan de tafel zitten met 

één been op de bank en begon weer ruzie te maken met de gildemeester; die zei: laat mij met rust. 

Herman greep een kandelaar en wilde hem op het hoofd slaan; toen nam Johan de waard  de kan en 

gooide hem in het gezicht waarna Herman zei dat hij  niet kwaad was. 

 

Nr. 165 FOLIO:       47                DATUM:          11 mei 1517 
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- Tussen Geerloff Geerloffsz en Jan Evertsz de Oude. 

Alart Brant getuigt dat er enige tijd geleden een conflict was tussen Jan Evertsz en de proost van het 

Clarenwater, inzake de erfenis van wijlen Alyt van den Vene. Intermediairs hadden besloten dat de 

onkosten aan wijn en diversen alleen door Johan Evertsz betaald zouden worden evenals de onkosten 

die Geerloff had gemaakt in de Wijnkelder, dit i.v.m. een nog te betalen schuld; de overige kosten 

zouden gedeeld worden door partijen. 

 

Nr. 166 FOLIO:          47v             DATUM:        11 mei 1517 

 

- Tussen Geert Pelser en Geert Mouwertsz. 

Wolter Tymensz en Arent Cuper getuigen dat zij erbij zijn geweest voor de Lage Bank toen Geert Pelser 

Geert Mouwersz gerechtelijk aansprak voor 2 g.g. die hij aan meesterloon verdiend had. Geert 

Mouwersz beloofde hem vrijdag a.s. het geld te geven waar hij recht op had.  

 

Nr. 167 FOLIO:          47v             DATUM:       11 mei 1517 

 

- Tussen Claes ten Toerne en Henrick Wynkensz. 

Johan Rijnvisch getuigt dat de goederen die Henrick Wynkensz ontvangen heeft met het schip van 

Claes ten Toerne, door Henrick ontvangen zijn namens de maatschap en namens Jan Rijnvisch.  

 

Nr. 168 FOLIO:        48               DATUM:          11 mei 1517 

 

Evert van Ens getuigt dat het potschip dat hij gewoonlijk voer en nu door Arent Muys gekocht is van 

Dirick Boet, als onderpand geldt voor Peter Mulner voor een bedrag van 60 ph.g. 

 

Nr. 169 FOLIO:         48              DATUM:          16 mei 1517 

 

- Tussen Claes ten Toerne en Steven Pilgrim afkomstig van de aankoop van een huis met 

brouwerij in Genemuiden. 

Henrick Borchartsz uit de Asschet getuigt dat hij aanwezig is geweest omstreeks Midwinter j.l. in 

Genemuiden, waar hij hoorde van Steven Pilgrim en diens echtgenote dat zij tegen Claes ten Toerne 

zeiden dat zij het eens moesten worden over de aankoop van Pilgrims huis met de brouwerij in 

Genemuiden en dat Steven Pilgrim en echtgenote zelf twee jaar niet zouden brouwen en hun tappers 

aan hem zouden overdragen. 

Henrick Luder getuigt dat hij in Genemuiden aanwezig geweest is toen het huis verkocht werd en hij 

hoorde dat Claes ten Toerne het huis met brouwerij en toebehoren zou kopen en dat Steven gedurende 

twee jaar niet zou brouwen en de tappers van Claes gedurende die twee jaar zou overnemen. 

 

Nr. 170 FOLIO:       48v                DATUM:          22 mei 1517   

 

- Tussen Peter Appoteecker en Geese Sybrants. 

Sybrant Wynter en Symon Hermensz getuigen dat zij ongeveer tien of elf jaar geleden aanwezig waren 

toen Peter Appoteecker aan wijlen Sybrant Geertsz, de man van Geese, een huis en erf verkocht in de 

Hagen en ruzie kregen over de betaaldag: Peter wilde dat met Pasen en Sybrant met St. Olaf. Er werd 

tenslotte besloten dat de betaaldag zou vallen op St. Olaf, waarmee Peter genoegen nam. 

 

Nr. 171 FOLIO:      48v                 DATUM:          25 mei 1517 

 

- Tussen Claes Wernersz en Thys, de knecht van Geert van Ingen. 

Dirick Monnynck getuigt dat hij aanwezig was op St. Barbara j.l. toen Thys Claes vroeg drie paarden te 

verzorgen voor 7 h.p. totdat men op de Melm gebrandmerkt had, wat nu in de vasten is gebeurd. Claes 

heeft de paarden verzorgd tot mei j.l. 
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Jan Arentsz meldt hetzelfde. 

 

Nr. 172 FOLIO:        49               DATUM:         9 december 1517 

 

- Tussen Geert Voss, priester en Henrick Hoff en Jan Evertsz de Olde. 

Claes Betgensz, priester, getuigt dat Geert Voss een tijd geleden Peter Lubbertsz gerechtelijk had 

aangesproken voor 18 g.g. afkomstig van de dienst van zijn vicaris en dat hij aanwezig was toen 

Henrick Hoff en Johan Evertsz priester Geert beloofden plechtig namens Peter Lubbertsz hem de 

genoemde ƒ18 te betalen met a.s. Vastenavond, uiterlijk met Midvasten, alsof het hun eigen schuld 

was. 

Johan Seysynck getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 173 FOLIO:        49               DATUM:  9 december 1517         

 

Wolter Berentsz uit Kuinre heeft verklaard dat de acht duizend tichelstenen die hij geladen heeft voor 

bewoners en borgen te Kuinre, toebehoren aan Marten Kystemaecker alleen en dat hij de stenen 

nergens ander brengen zal. 

 

Nr. 174 FOLIO:          49             DATUM:         25 mei 1517 

 

- Tussen Geert van Rees en Peter Mulner. 

Geert Abbensz, Coepman Ulrich en Peter Cremer getuigen dat zij aanwezig waren in de Eenhoorn toen 

Geert van Rees en Peter Mulner aan wijlen Henrick Decker, Coepman Ulrich en Peter Cremer de 

boeier van wijlen Johan Hermensz verkochten, waar Peter en Geert een derde deel van bezitten. Wijlen 

Henrick Decker, Peter Cremer en Coepman Ulrich bezitten dus de andere twee delen van de boeier. 

 

Nr. 175 FOLIO:        49v               DATUM:          12 juni 1517 

 

- Tussen Oetbert Huygynck en Alyt van Geneuchte. 

Jan ten Holte, Jan van Urck en Dirick Opreyder getuigen dat Oetbert Huygynck en wijlen Berent van 

Geneuchte in Bergen, Noorwegen, een maatschap met elkaar gehad hebben en dat zij aanwezig waren 

toen Oetbert de ouders en erfgenamen van wijlen Berent,Lambert van Geneuchte en diens vrouw Alyt, 

verantwoording aflegden over hun zaken; zij verklaarden dat Lambert en Alyt zouden behouden alles 

wat in Bergen nog uitstond, schulden en baten, gerede en ongerede gelden. Oetbert zal alles behouden 

wat in Kampen is, gerede en ongerede gelden en goederen. Beide partijen zijn hiermee tevreden; 

gedaan in aanwezigheid van Lambert en Alyt van Geneuchte, Joest en Dirick Opreyder.    

 

Nr. 176 FOLIO:         49v              DATUM:          12 juni 1517 

 

- Paarden van Geert Jansz. 

Herman Rode en Cornelys Jacobsz getuigen over Beernt Jansz en Thys, de knecht van Geert van 

Ingen, over de aankoop van paarden in Groningen. Geert Jansz zei dat hij dacht dat Thys de verkoper 

was en Thys zei dat hij beloofd had aan Beernt dat hij garant zou staan voor ƒ10 of ƒ12 en hij heeft ook 

een document van de secretaris en een bewijs uit Grafhorst.   

 

Nr. 177 FOLIO:         50              DATUM:         26 juni 1517 

 

- Tussen Dirick Brouwer en Mouwers Evertsz. 

Eybe Jansz getuigt dat zij nog weet hoe het 50 jaar geleden was met de brouwerij van wijlen Gyse 

Arentsz ; zij weet goed dat het huisje met de keuken, dat achter de brouwerij stond, altijd bij de 

brouwerij heeft gehoord al voordat het een brouwerij was en dat het indertijd door wijlen Jan Potter werd 

bewoond.  
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Alyt Reyners getuigt hetzelfde en dat zij dat sinds 45 jaar weet. 

Hermen Evertsz weet niets van de zaak af. 

 

Nr. 178 FOLIO:         50             DATUM:          27 juni 1517 

 

- Tussen Mouwers Evertsz en Symon Speyart. 

Geert Gysbertsz, priester, getuigt en is bereid dit onder ede te verklaren, dat er een conflict is geweest 

tussen partijen over de keuken (zie nr.177) die hoort bij het hoekhuis in de Zijlsteeg al voordat zijn ouders 

de brouwerij kochten. Zij plachten daarin te bakken want de oven stond in die keuken. Toen er geen 

keuken was, stond de oven onder een luifel.  

Later bakten zijn ouders niet meer, kochten de brouwerij en braken de oven af; zij timmerden het 

keukentje ten behoeve van het hoekhuis in de Zijlsteeg dat nu door Mouwers Evertsz gekocht is. 

Jan Godgroetu getuigt hetzelfde, dat hij 45 jaar geleden in het hoekhuis gewerkt heeft en dat hij nog 

weet dat de keuken bij hetzelfde hoekhuis hoorde vóór dat de brouwerij werd gekocht. Die had geen 

uitgang op de plaats maar alleen de doorgang naar de Zijlsteeg.  

Jan Cock, timmerman, getuigt dat hij ongeveer 20 jaar geleden ramen en deuren gemaakt heeft in de 

keuken in kwestie; hij weet niet waar het huis bij hoorde. 

 

Nr. 179 FOLIO:        50v               DATUM:          29 juni 1517 

 

- Tussen het klooster van Amgen[..?] bij Fremcken, Friesland en broeder Jacob Schomaecker 

Liecker.  

Arent Petersz, Henrica, de weduwe van Henrick van der Hoeve en frater Lambertus Campensis 

getuigen dat zij gehoord hebben van broeder Jacob dat al zijn na te laten goederen na zijn dood aan 

het klooster zouden komen en aan niemand anders. 

 

Nr. 180 FOLIO:        50v               DATUM:          5 december 1517 

 

- Tussen Jan Evertsz sr en Dirick van Oltzende. 

Heyn Joncker en Jacob Gruyter getuigen dat genoemde partijen eendrachtig uitgekozen zijn als 

intermediairs een uitspraak te doen volgens een charter, door Heyn Joncker geschreven in 1514 op 

woensdag na Maria Hemelvaart, nu in het bezit van Jan Evertsz.  

Jacob Gruyter getuigt dat toen de intermediairs hun uitspraak gedaan hadden, Dirick van Oltzende die 

niet wilde accepteren noch de charter ontvangen. 

 

Nr. 181 FOLIO:        51               DATUM:          1 juli 1517 

 

- Tussen Jonge Wyllem Aeltsz en Jan Aeltsz. 

Alyt inde Pijpe en Geertruyt Heertken getuigen dat zij ongeveer 12 jaar geleden gekocht hebben van 

Jan Aeltsz twee vaten met bossen vlas, het schippond voor ƒ11 en 1 oord, 2 Hoornsgulden voor de 

gulden gerekend. Hij zei bij de koop dat de bossen vlas van zijn broer Jonge Wyllem waren en de 

getuigen melden dat zij het geld van het vlas daarna aan Jan Aeltsz hebben betaald t.b.v. zijn broer 

Wyllem, n.l. ƒ135, gerekend 2 Hoornsgulden voor de gulden. 

Jonge Wyllem dankt de bovenstaande getuigen Alyt en Geertruyt voor de betaling en zal hen vrijwaren. 

Geese Aelts getuigt dat zij van haar broer Jonge Wyllem, namens Jan Aeltsz, ontvangen heeft 4 jaar 

rente, ieder jaar 17 ph.g., afkomstig van de Swaen, waar Jan in woont; dit is hij haar schuldig uit het 

huis en erf in kwestie, in totaal ƒ68 ph.g. 

Roloff Alphardynck getuigt dat hij Jan Aeltsz 10 ph.g. gegeven heeft namens Jonge Wyllem.  

  

Nr. 182 FOLIO:        51               DATUM:          1 juli 1517 

 

- Tussen Dirick Philipsz, onze burger. 
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Lange Jan Jansz getuigt dat hij door de Friezen is meegenomen toen zij voeren door waterland en dat 

deze ook het schip van Dirick Philipsz meenamen; hij meldt verder dat hij ook in Holland is geweest 

waar hij zag dat schipper Frederick van Staveren en schipper Thiarck van Staveren met hun mannen 

het schip van Dirick Philipsz ingenomen hadden en dat daarna de Enkhuizers kwamen die het schip in 

brand staken. 

 

Nr. 183 FOLIO:       51v                DATUM:         3 juli 1517  

 

- Van Jan Greve en Henrick van Bremen. 

Mr Jan Barbier en Cornelys van den Bussche getuigen dat zij gezien hebben dat Jan Greve met een 

broodmes naar Henrick van Deventer[?] stak maar hem niet raakte; dit gebeurde afgelopen zondag 

voor het Raadhuis. 

 

Nr. 184 FOLIO:      51v                 DATUM:         5 juli 1517 

 

- Van Evert van Hardenberch 

Albert Henrixsz en Thonys Jansz getuigen dat zij ook in de boeier van Evert van Hardenberch waren 

toen deze overvallen werd door de krijgsknechten die in Dokkum gelegerd waren, die zeiden dat zij met 

schipper Evert meegekomen waren uit Bremen, met een lading Bremer bier en met brandhout. Toen zij 

ongeveer bij Schowallingen waren, zijn zij door slecht weer het Dokkumer gat in gedreven, waar 

ettelijke knechten hem hebben overvallen en eerst 5 of 6 vaten bier namen en daarna de rest van het 

bier wilden kopen, waarop de schipper antwoordde dat hij geen bier te koop had. Hij hoopte ook dat 

men in Kampen geen appeltje meer met hen te schillen had. Toen zij hoorden dat hij het bier niet wilde 

verkopen, namen zij wat zij wilden zonder toestemming van de schipper, die zij samen met Albert 

meevoerden naar het leger. Toen de schipper de hoofdlieden zijn zeebrief van de stad Kampen had 

laten zien, lieten zij hem vrij. Toen zij ’s morgens weer naar het schip wilden gaan, bleek het verdwenen 

en zij meldden met Jan Dubbeltsz dat zij niet wisten dat er in Dokkum enige militaire activiteiten waren 

toen zij het Dokkumer gat indreven, dat was alleen vanwege de storm en om de lekken van het schip te 

repareren. 

De getuigen melden verder nog dat de knechten suggereerden dat de schipper hen nog iets schuldig 

was, waarop de schipper zei dat hij daar niet van wilde horen. 

 

Nr. 185 FOLIO:     52                  DATUM:          6 juli 1517 

 

Gheerloich Egbertsz getuigt dat hij vorig jaar de dijk van Johan Wolffsz repareerde zoals zijn knechten 

gewend waren dat te doen en zoals hij zelf sinds 25 jaar goed wist hoe dat moest gebeuren; het betreft 

de dijk die ligt tegenover Natius. Johan Wolffsz beval hem uitsluitend de dijk te doen zoals hij altijd 

gedaan had voor wijlen zijn vader Wolter Wolffsz. Op de dijk die tussen zijn dijk en de Kartuizer dijk ligt, 

heeft hij het e.e.a. opgemeten. 

Geerloich heeft uit zichzelf reparaties uitgevoerd die hem niet opgedragen waren, zodat de arme 

mensen die eigenaar van de dijk zijn daar geen schade van ondervinden. 

 

Nr. 186 FOLIO:         52v              DATUM:        6 juli 1517 

 

- Van Jan van Reckelickhusen. 

Geert Baeck getuigt dat hij in de herfst gekocht heeft in de Wijnkelder van Jan Piell uit Neuss 10 kuipen 

weets [verfstof], de kuip van 10½ ph.g. en 1 stoter. 

 

Nr. 187 FOLIO:        52v               DATUM:          14 juli 1517 

 

- Tussen Peter Mulner en Johan Rijnvisch. 
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Johan Hermensz, Goesen van Dam, Luytken Holthonynck en Mense Roede getuigen dat zij door Peter 

Mulner en Johan Rijnvisch gevraagd zijn om te bemiddelen bij hun afrekening van de wijnaccijns die zij 

samen gedaan hebben. 

Johan Rijnvisch wilde de uitgaven en ontvangsten weten van Peter en ook de wederzijdse familie wilde 

de kosten van de wijnen weten die zij samen gekocht hadden. Peter geeft inzage in zijn uitgaven en 

ontvangsten in aanwezigheid van de wederzijdse familie en Johan doet hetzelfde. Peter is hiermee niet 

tevreden en ook de familie had graag gezien dat er beter gerekend werd. 

 

Nr. 188 FOLIO:        53               DATUM:          16 juli 1517 

 

Onze burger Volcker Jansz getuigt boven zijn vorige verklaring dat hij de10 last rogge en 4½ kwartier 

mout die Anthonys van den Grave, ook onze burger, drie weken geleden had ingescheept in 

Amsterdam, naar Kampen gebracht heeft en dat deze lading het huis van Anthonys in gedragen werd. 

 

Nr. 189 FOLIO:      53                 DATUM:        16 juli 1517 

 

Gheert Borchartsz, Johan Rijnvisch en Johan Breda getuigen dat zij aanwezig geweest zijn omstreeks 

St. Michael in de Wijnkelder bij het conflict tussen Johan van Reckelichusen en Jacob Doedensz over 

diverse schulden die zij aan elkaar hadden, in totaal ongeveer ƒ33 g.g. 

Als intermediairs hebben zij besloten dat Johan hiervan zou betalen ƒ9 g.g. van huishuur en de overige 

ƒ24 zou Jacob in drie termijnen betalen, met Midwinter, met Pasen en met Pinksteren.  

 

Nr. 190 FOLIO:        53               DATUM:         16 juli 1517   

 

Johan Bontwercker getuigt dat hij weet dat Johan Evertsz in de Drie Torens en Geert Reynersz alle 

kosten  hebben verdeeld, dat Geert hem nog schuldig blijft ƒ1 g.g. en 2 paar kippen en dat Jan Evertsz 

heeft beloofd Geert te vrijwaren t.o.v. het klooster te Clarenwater. 

Peter Willemsz legt dezelfde getuigenis af.   

 

Nr. 191 FOLIO:        53v               DATUM:       16 juli 1517 

 

- Tussen de drapeniers. 

Geert Muddevisch getuigt dat hij een afgesneden Kamper laken heeft gehad dat op het droograam 

stond, dat 15 el lang was min een kwart. 

Theuwes Geertsz getuigt dat hij ook een geel Kamper laken gehad heeft, door de keurmeester 

bezegeld, ook op het droograam staande, lang 15 el min een kwart en afgesneden toen het uit de pers 

kwam. 

 

Nr. 192 FOLIO:       53v                DATUM:          30 juni 1517 

 

- Van Arent Frerixs uit Enkhuizen. 

Peter van Elven, Symon Speyart en Alart Seysynck getuigen dat zij op het schip van schipper Gerbrant 

Huygensz waren van Kampen naar Riga in Lijfland en dat daar ook Arent Frerixsz , koopman uit 

Enkhuizen was; er waren ook enige matrozen die de oversteek naar Denemarken maakten en die  

Frericks laken afhandig gemaakt hebben. Toen zij begrepen dat Arent verantwoordelijk was voor de 

goederen, melden de getuigen in kwestie dat zij nooit hebben gemerkt dat Arent dat gedaan heeft en 

dat hij onschuldig is; verder melden zij dat Arent in opdracht zeilde en dat er geen matroos of dienaar 

op het schip was. 

 

Nr. 193 FOLIO:        54               DATUM:            30 juni 1517 

 

- Van Henrick Berentsz. 
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Henrick Berentsz, Geert Stachouwer en Gelys Roloffsz getuigen dat zij een tijd geleden van Kampen 

naar Ditmarsen zijn gezeild waar zij gerst en haver hebben geladen en op de terugreis zijn zij door 

storm en onweer stuurloos geworden in Monnikensloot bij Vlieland; er zijn toen ettelijke knechten uit 

Harlingen aan boord gekomen, zeggende dat jonkheer Frans van Gronbach wil dat de schipper zijn 

lading naar Harlingen brengt om te verkopen; deze zegt dat zijn reders dat niet willen en dat de lading 

naar Kampen gebracht  moet worden. Als hij dat niet wil, wordt hij tegen zijn wil meegenomen naar 

Harlingen waar jonkheer Frans het koren in zijn huis laat brengen.  

Getuigen zeggen niet te weten of de jonkheer de knechten vrijpleit. 

 

Nr. 194 FOLIO:         54              DATUM:         30 juni 1517 

 

Lambert Sleuwart, schout en Engbert Badynck getuigen dat Adam van Harderwyck bij hen Onder de 

Clocke is gekomen en zei: Heer schout, ik kan er een eed op doen dat de lakens van mij zijn, maar hij 

wil niet zweren dat men in Harderwijk daar niets schuldig aan is. 

 

Nr. 195 FOLIO:          54v             DATUM:           30 juni 1517 

    

- Van Jan Wolffsz. 

Henrick Hoff, Geert Borchartsz en Peter Mulner getuigen dat zij een tijd geleden bemiddeld hebben in 

een conflict tussen Johan Wolffsz en mr Rorick Wolffsz, afkomstig van een jaarlijkse rente van ƒ15 g.g. 

gaande uit het erf de Santbrynck in Kamperveen met ettelijke jaren achterstallige rente. Als deze rente 

zou blijven bestaan, dan zou Johan de achterstallige rente betalen tot de dag van de schikking en hij 

zou ook nog de hoofdsom betalen met de achterstallige rente van 2 Rodolphus gulden en 3 

Hoornsgulden per jaar, die mr Roedrick de Vergadering schuldig was. Zo zou Johan Wolffsz ontlast zijn 

van de jaarlijkse ƒ15 g.g. uit het erf zowel voor de hoofdsom als de jaarlijkse rente zodra de schikking is 

geaccepteerd. 

 

Nr. 196 FOLIO:       55                DATUM:         juni 1517 

 

- Bier accijns. 

De brouwers uit Ede volgens oude gewoonte en volgens het Reglementen boek. 

De brouwers zullen geen bier gebrouwen buiten Kampen uitgeven dan aan de gezworen dragers en de 

dragers zullen daar de muurmeesters 10 pond voor geven.   

Eveneens niemand een halve broute (inhoud van de ketel) laten brouwen als een hele broute. 

Met betrekking tot het mengen van  bier, zijn er afspraken gemaakt, zowel voor de koopman als voor de 

tapper en de koopman zal zijn bier verkopen zodra het van zee is aangevoerd voor 10 pond.  

Van 1 vat Jopen bier zal de nieuwe accijns zijn 18 courante stuiver, te betalen zowel door de burger als 

de tapper. 

1 vat Hamburger bier, Bremer bier o.i.d. geeft 10 stuiver courant per vat en 1 Sontse ton en 1 vat scante 

bier 8 stuiver courant.  

Van elke koe die op de stadsweide staat 1 h.p. en op Seveningen zoals in het jaar 1511 verplicht was. 

Verder van ieder mud gemalen graan 2 stuiver Brabants zowel voor de burgers als de brouwers en 

niemand in de Stadsvrijheid van Kampen zal enig koren laten malen en de straf is niet bekend. 

 

Nr. 197 FOLIO:        56               DATUM:         ongedateerd 

 

- Item Claes Kroeser. 

Zoals tussen Ghossen van Dam en Jacop Dodensz, getuig ik dat ik gehoord heb van Jacop Dodensz 

dat hij Ghossen gevraagd heeft of hij met Johan Rijnvisch tevreden wilde wezen voor de schuld; ik heb 

gehoord dat Jacop zijn zoon riep om hulp te halen en toen kregen zij ruzie en scholden elkaar uit. 

Claes van Zanten werd uitgemaakt voor een schelm. 
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Nr. 198 FOLIO:       57                DATUM:           29 juli 1517 

 

- Tussen Jan Wegge en Jan Evertsz de Oude.  

Lambert Sleuwart, Egbert Badynck en Jacob Gruyter getuigen dat zij in het voorjaar aanwezig zijn 

geweest in het Schepenhuis waar Johan Evertsz aan Johan Wegge vroeg hoe het met [de plannen voor] 

het huis was, waarop Johan Wegge antwoordde dat alles onzeker was, maar dat hij instond voor de 

huur en dat hij er wijn wil schenken als het niet doorgaat. Getuigen weten niet zeker dat Johan Wegge 

voor de huur zal instaan. 

 

Nr. 199 FOLIO:        57               DATUM:         29 juli 1517 

 

- Tussen mr Aelt Bene en Geert Gelysz. 

Wyllem Brant en Reyner ter Helle getuigen dat Aelt en Geert ongeveer twee jaar geleden met elkaar 

een maatschap hebben gehad en dat zij aanwezig zijn geweest in het huis van Aelt Bene, waar partijen 

een conflict hadden over twee veulens die Aelt gekocht had; mr Aelt zei dat hij de veulens voor zich zelf 

had gekocht en Geert zei dat hij de veulens geruild had in Groningen voor twee hengsten, één veulen 

en één grijze, die hij weer verkocht had voor 18 ph.g. en 1 oord. 

 

Nr. 200 FOLIO:        57               DATUM:         29 juli 1517 

 

- Van Goesen Dam en Jacob Dodensz. 

Alart Brant en Henrick van Diefholt de Jonge getuigen dat zij gezien hebben dat Jacob Dodensz bij 

Goesen Dam kwam op de brug en hem uitschold, hij noemde hem b.v. kletser en machteloze schelm. 

Getuigen hebben niet gehoord of Goesen iets heeft teruggezegd of zijn mes liet zien. 

 

Nr. 201 FOLIO:         57v             DATUM:          29 juli 1517 

 

- Van Goert van Parsen en Jan heer Jan Cornelyszoon. 

Arent Jansz en Geerrit Jansz getuigen dat zij eergisteren omstreeks 9 uur ’s avonds gezien hebben in 

de Melissteeg dat Goert en Johan hun messen hadden getrokken en naar elkaar staken zoveel zij 

konden, maar zij hebben niet gezien dat elkaar verwondden. 

Hermen Henricksz, bakker, getuigt dat hij in bed lag en veel lawaai hoorde in de steeg, verder weet hij 

niets. 

Eefse, de vrouw van mr Everts, zegt dat zij een jonge man die zij niet kende hoorde zeggen tegen Jan 

heer Johan Cornelyszoon die bij een meisje stond: en, kunnen jullie het eens worden? Johan 

antwoordde: waar bemoei je je mee en de jonge man zei: die papenkinderen, die doen maar..!  

Zij zag dat de jongen een mes had getrokken en stak, maar zij weet niet of het raak was. 

 

Nr. 202 FOLIO:        57v               DATUM:           29 juli 1517   

 

- Tussen Johan Rijnvisch en Jonge Mouwars. 

Omdat zij gezworen dragers zijn, getuigen Dirick Bitter en Jan van Groll dat, de stelleschuivers [?] hen 

hebben medegedeeld dat zij namens Jonge Mouwarsz vijf vaten Jopen bier ingescheept hebben om 

naar Friesland te brengen, waar zij hem vijf [...?] van geleverd hebben; de vijf vaten bier zou Johan 

Rijnvisch aan de Jonge Mouwarsz verkocht hebben, volgens de stelleschuivers. 

 

Nr. 203 FOLIO:        58               DATUM:           29 juli 1517 

 

- Van Evert van Hardenberch. 

Albert Henrixsz en Thonys Jansz getuigen dat zij ook geweest zijn op het schip van schipper Evert van 

Hardenberch op de laatste thuisreis vanuit Bremen en dat in hetzelfde schip aanwezig waren: 13 last 

graan, 1 vat Bremer bier en nog 4 duizend stuks brandhout, 6 duizend grote schollen en 6 eiken 
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planken die naar Harlingen gebracht moesten worden, verder de victualiën, potten, kelken, bedden, 

strozakken, kleren, touwen en ander scheepsgereedschap; dit heeft de schipper ook getuigd toen hij 

zijn eed aflegde en dat hij vanwege de inbeslagname van zijn goederen verschillende reizen heeft 

moeten maken, twee naar het hof van Bourgondië, twee naar de Heer van Utrecht, twee naar Heer 

Florys en nog twee naar de graaf van [onleesbaar] te Harlingen, Leeuwarden en twee naar Franeker. Al 

die reizen  hebben hem aan onkosten en verteringen, naast het letsel en de schade, minstens 25 g.g. 

gekost; verder heeft hij nog uitgegeven 15 g.g. die Loloff Tagge met zijn mannen verteerd hadden toen 

hij het schip met de goederen naar Harlingen had gebracht en hiervoor staat Claes Tymensz borg. 

 

Nr. 204 FOLIO:          58             DATUM:         29 juli 1517 

 

- Tussen Berent Jacobsz en Peter Evertsz. 

Lambert Sleuwart, schout en mr Rycolt Tymerman getuigen dat enige tijd geleden Berent een van Peter 

Evertsz ossen opgesloten had aan de Zomerdijk, waarvoor hij een schadevergoeding eiste van ƒ2 g.g.; 

hierover ontstond een conflict waarin getuigen als intermediairs zijn opgetreden. Na rijp beraad is de 

schade getaxeerd op ƒ1 Hollands, de gulden van 20 stuiver Brabants, waarmee beide partijen tevreden 

zijn en Berent zal de os in Kampen afleveren. 

 

Nr. 205 FOLIO:           58v             DATUM:         5 augustus 1517 

 

- Tussen Thys Ysercremer en Jonge Mouwers Geertsz. 

Geert van Ernst getuigt dat hij in Sneek aanwezig is geweest toen Mouwers van Thys 11 vaten 

Hamburger bier kocht, het vat van 37 stuiver Hollands; Thys had graag een deel contant ontvangen,  

maar dat wilde Mouwers niet; deze wilde het gehele bedrag betalen op de eerste werkdag na Pasen 

wat hij schriftelijk bevestigde. Hierna reisden de partijen weer af naar Kampen. 

 

Nr. 206 FOLIO:       58v                DATUM:          5 augustus 1517 

 

Arent Dijck, Egbert Reynersz en Ysebrant Jacobsz getuigen dat zij ongeveer een half jaar geleden 

gehoord hebben op Buerhovet dat Evert van den Vene en de weduwe van Dirck Warnersz ruzie hadden 

over dijken en dat Evert zei dat hij niet had geweten dat de dijk in zo’n slechte staat was, anders had hij 

hem niet genomen. 

Mr Berent de Tymmerman getuigt dat het gebeurd is in de periode dat de knechten met Johan van Ensz 

hier waren om het land te bewerken, dat de wilgen bij wijlen Katherina gekapt werden en dat op de dijk 

van wijlen Geert Scepeler drie wilgen zouden blijven staan, maar dat dit niet werd geaccepteerd. Wijlen 

Geert Scepeler gaf toestemming en Berent betaalde de kosten van Gert Borchartsz wilgen, waarvan de 

stobben nog in de aarde staan op de dijk. 

 

Nr. 207 FOLIO:       59                DATUM:        ongedateerd 

 

Geert Borchartsz getuigt dat hij in 1510 tot Memoriemeester was gekozen van de H. Kruis Memorie en 

dat Otto Rolofsz, de vorige  memoriemeester, hem de taak overdroeg van Henrick Hoff ƒ10 g.g. te 

ontvangen. Henrick was zijn memoriemeester nog ƒ5 g.g. schuldig en moest betalen aan Arent de 

Mylde, de opvolgen van Geert, zowel ƒ10 als ƒ5, samen 15 g.g. 

Arent de Milde getuigt dat hij de ƒ15 niet ontvangen heeft en dat Henrick Hoff ook de ƒ5 van zijn jaar  

niet betaald heeft, zodat hij Johan Rijnvisch, de nieuwe memoriemeester, ƒ20 g.g. moet betalen. 

Johan Rijnvisch getuigt dat hij van de ƒ20 de helft ontvangen heeft, maar dat de pacht van dat jaar niet 

betaald is, zodat zijn opvolger, Claes Dodensz, ƒ15 g.g. moet ontvangen. 

Claes Dodensz getuigt dat hij van Henrick voor zijn jaar ontvangen heeft ƒ5 en dat de volgende 

memoriemeester, Arent Pigge, ƒ15 moet ontvangen. 
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Arent Pigge getuigt dat Claes Dodensz hem de ƒ15 heeft overgedragen en van de kosten van zijn jaar 

heeft hij 3½ ph.g. van de 5 ontvangen; er resteert dus nog ƒ17 min 3½ stuiver die overgaan op de 

nieuwe memoriemeester Roloff Alphardynck. 

Roloff Alphardynck getuigt dat hij de ƒ17 min 3½ stuiver niet ontvangen heeft, noch de rente ervan; in 

totaal dus ƒ22 min 3½ stuiver. 

 

Nr. 208 FOLIO:        59v               DATUM:           4 augustus 1517 

 

Henrick Hoff, Gheert Borchartsz en Peter Mulre getuigen dat zij intermediairs zijn geweest in het conflict 

tussen enerzijds Johan Wolffsz geassisteerd door Sywert van Wynbergen, Berent van Holte en Johan 

Momme en anderzijds mr Roderick Wolffsz met assistentie van Henrick Vrijbreve. 

Zij hebben een uitspraak gedaan in Elburg op woensdag na St. Jan in 1515 [27 juni] inzake de 

nalatenschap van hun ouders, ooms en tantes, de rente inkomsten e.d., die opgetekend staat in het 

Register van Elburg en waarvan beide partijen een gezegelde kopie hebben die in Kampen is erkend. 

 

Nr. 209 FOLIO:        60               DATUM:           6 augustus 1517 

 

- Tussen Lubbert Brommart en Claes Karskensz. 

Egbert Badynck getuigt dat hij aanwezig is geweest toen Lubbert Brommart aan Claes Karskensz een 

paard verkocht voor een bepaald bedrag, dat Claes beloofde te betalen met Pinksteren j.l., uiterlijk met 

St. Jacob. 

 

Nr. 210 FOLIO:        60               DATUM:           6 augustus 1517  

 

- Tussen Henrick Biscop en heer Geert Petersz en diens zuster Geese. 

Hermen Coertsz getuigt dat hij aanwezig is geweest toen priester Geert en zijn zuster Geese Henrick 

Biscop inhuurde om naar Coevorden te gaan voor 2 g.g.; later heeft Geese zich bedacht en gezegd dat 

zij naar Rolde wilde gaan. De voerman antwoordde dat het derde deel van de route al was afgelegd en 

hij het niet voor een gulden wilde doen; Gese zei toen dat hij haar maar naar Ommen moest brengen. 

Johan Goertsz doet dezelfde getuigenis. 

 

Nr. 211 FOLIO:        60               DATUM:           6 augustus 1517 

 

- Van Thomas Rensborch en de mout. 

Johan van den Beigher, knecht van de meter, getuigt dat hij ongeveer 5 of 6 weken geleden een schip 

mout gemeten heeft waar Werner Scoemaker uit de Hagen de schipper van was; de mout behoorde toe 

aan Thomas Rensborch en op het schip waren ook Johan Seysinck en zijn zoons die de mout onderling 

verdeelden en tegen de dragers zeiden waar de lading naartoe moest worden gebracht.  

De dragers Johan van Dort, Albert Aerentsz, Evert Hermensz, Gysbert Claesz, Roeloff Willemsz en 

Claes Bierdrager getuigen dat het zo gebeurd is en dat zij ieders deel van de mout naar hun huis 

gebracht hebben zoals Johan Seysinck en diens zoons zeiden. 

 

Nr. 212 FOLIO:        60v                DATUM:           6 augustus 1517 

 

- Tussen Claes van Angeren en Johan Berns. 

Henrick Henrixsz getuigt dat hij aanwezig is geweest bij de laatste keer toen de slag geven werd voor 

de toekenning van het viswater, dat Johan Berns aan Claes van Angeren beloofde dat hij vrij zou 

mijnen en Claes een deel van de schade en baten van het viswater van de Nateers zou vergoeden.  

 

Nr. 213 FOLIO:        60v               DATUM:            6 augustus 1517 

 

- Van Henrick Eckelboem en de vrouw van Jonge Kempen. 
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Menne Tymmerman getuigt dat hij gezien heeft dat de vrouw van Kempen met een ketel over het schip 

van Henrick Eckelboem ging en over zijn zeil liep en dat Henrick Eckelboem van achteren aan kwam 

lopen naar de vrouw en haar stak of sloeg zodat zij van het dek viel. 

Laurens Jansz heeft gezien dat de  vrouw viel, waar weet hij niet. 

Peter Henrixsz  getuigt dat hij heeft gezien dat de vrouw van het schip viel, verder weet hij niets. 

 

Nr. 214 FOLIO:         60v              DATUM:         6 augustus 1517 

 

- Tussen Henrick Clotynck en Geert Vleys. 

Geert Geertsz getuigt dat hij aanwezig is geweest in de Wijnkelder bij de veiling van het viswater waar 

Geert Vleys voor Henrick de spreng zou mijnen; hij zou met Henrick kosten en baten delen en met hem 

dat jaar vissen en handelen zoals een goed kameraad doet; dat beloofden zij elkaar. 

Maes Gysbertsz en Symon Berentsz getuigen hetzelfde. 

 

Nr. 215 FOLIO:        61               DATUM:            6 augustus 1517 

 

- In de zaak van Mouwers Geertsz.  

Pilgrim van Ingen en Dirick ten Gronde getuigen dat zij aanwezig geweest zijn toen Johan Rijnvisch een 

paard kocht van Mouwer en ontving daarop een vijfde deel; Jan zou hem het paard leveren en  hem óf 

vier vaten Rijnvisch bier geven óf het bedrag in geld, waarop Mouwer antwoordde dat hij het geld wilde 

en niet het bier. 

 

Nr. 216 FOLIO:        61               DATUM:           6 augustus 1517 

 

- Van Wolter van Uterwijck en Dirick Mondt.  

Peter op de Kyste, Jan Henrixsz, Jan Bontwercker en Hermen Hermensz getuigen dat zij op Maria 

Hemelvaart j.l. tussen ongeveer 9 of 10 uur ’s avonds aanwezig waren voor de Wijnkelder, waar Tymen 

van den Vene ruzie had met iemand; zij hoorden o.a. dat Wolter vroeg: waar is de kerel? Hij greep een 

luchter, ging naar Dirick Mondt die voor de wijnkelder zat en vroeg hem wat voor kerel hij was, waarop 

Dirick antwoordde dat hij een kerel van de wachter was. Er ontstond een woordenwisseling en daarna 

stak Wolter naar Dirick en deze stak weer naar Wolter met zijn degen en was geheel buiten adem. 

Getuigen hebben gezien dat Dirick gewond was aan zijn hand, maar de verwondingen van Wolter 

hebben zij niet gezien. 

 

Nr. 217 FOLIO:        61v               DATUM:           16 augustus 1517 

 

- Van Claes Mouwersz en Gheert. 

Johan Stellynck en Claes Mouwersz, zijn zwager, getuigen dat zij aanwezig waren toen Gheert Backer 

de balken in de muur wilde plaatsen en zij zagen dat Claes, zijn vader een hefboom en een gavelijn 

[spies] in zijn hand had en de balken wilde meten om ze goed passend te maken; met een zwijnspit 

maakte hij gaten in de muur en wilde de balken daarin plaatsen, maar dat wilde Gheert niet. Deze wilde 

de Raad laten komen en de vrouw van Claes ging de burgemeester halen maar omdat het OLV-avond 

was lukte dat niet. Gheert liet de balken zo liggen tegen zijn zin. Jan ging daarna het huis in en heeft 

niets meer gezien.  

Hille Claes, dienstmaagd, getuigt dat Claes haar riep boven te komen waar getimmerd werd en waar zij 

een gat in de muur gemaakt hadden waar zij de balken in wilde leggen; zij wilden het gat weer 

dichtmaken maar Gheert stootte de stenen er weer uit met een stok en plaatste de balken tegen de zin 

van Claes; zij zag dat Claes een gavelijn in zijn hand had waar hij de balken mee keerde. Verder weet 

zij niets. 

 

Nr. 218 FOLIO:       61v                  DATUM:            16 augustus 1517   
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- Van Thomas Rensborch en zijn vaten mout. 

Henrick van Steenre getuigt dat hij gezien heeft dat Thomas Rensborchs mout werd gedragen terwijl  

het dragers verboden was voor een stadsdienaar te werken.  

Toen het schip leeg was, zag hij dat de dragers weer begonnen te werken en het mout naar het huis 

van Dirck Brouwer brachten. 

Coert Dyman getuigt dat hij op dezelfde tijd aanwezig was en aan de dragers vroeg waar zij de mout 

naar toe  brachten en dat men antwoordde wij dragen op onze manier.  

 

Nr. 219 FOLIO:       62                DATUM:           19 augustus 1517 

 

- Tussen Geert Backer en Claus Mouwertsz. 

Frans Backer getuigt dat hij gezien heeft dat Geert Backer eerst met een staaf een steen uit het gat 

stootte waar hij de balk in wilde leggen en toen Frans met zijn helpers de balk had aangereikt om in het 

gat te leggen, toen stak Claes Mouwersz drie of viermaal met een spies naar hen opdat zij de balken 

daar niet in zouden leggen; Geert wilde de spies wegduwen waarbij hij een verwonding aan zijn hand 

opliep. 

Berent op de Leye, de knecht van Geert Backer, geeft dezelfde getuigenis.  

Dirick Happart, de molenaar van Geert Backer, getuigt dat hij gezien heeft dat Claus Mouwertsz een 

spies door het gat stak en dat Geert Backer de spies wilde wegduwen, waarbij hij zijn hand verwondde; 

verder weet hij niets.  

De getuigen in kwestie melden nog dat toen Gheert Backer aan zijn hand gewond was geraakt, hij zei: 

“heb je nu je zin? ik ga een klacht indienen”. Zij hebben niet gehoord wat Claes antwoordde, maar 

hebben wel gezien dat er twee stenen uit het gat waren gevallen vlak bij de muur. 

 

Nr. 220 FOLIO:          62             DATUM:            19 augustus 1517 

 

- Van Papen Albert en Hermen de Ensinger. 

Egbert Badynck getuigt dat hij gezien heeft dat Papen Albert de Ensinger met een mes aan de hand 

verwond heeft. 

Evert Schumer getuigt dat hij gezien heeft dat de Ensinger aan zijn hand gewond was maar zag niet wie 

het gedaan had; hij wist niettemin dat Papen Albert het gedaan had, omdat er verder niemand aanwezig 

was. 

 

Nr. 221 FOLIO:            62v           DATUM:           21 augustus 1517 

 

- Van de Jongen op het Tolhuys en de vrouw van Tielman Backer. 

Henrick Lukener, Henrick Messmaker en Geert Smyt getuigen dat zij aanwezig zijn geweest afgelopen 

herfst op de dijk voor de brug, waar zij zagen dat de vrouw van Tielman Backer de jongen achtervolgde 

die op het Tolhuys gewoond heeft en hem wilde vastzetten voor 3 ph.g. en 1 butken die hij haar 

schuldig was van brood; de zuster van de jongen was bij hem en smeekte dat zij hem niet vast zouden 

zetten, want zij wilde namens hem betalen; dat beloofde zij aan de getuigen, waarop de vrouw van 

Tielman de jongen liet gaan. 

 

Nr. 222 FOLIO:         62v              DATUM:           21 augustus 1517  

 

- Tussen Eefse, de vrouw van Johan inde Swaene en Alyt Joests. 

Dirick Happart en Jan Batenborch getuigen dat zij weten dat Alyt Joests aan Eefse twee vaten dubbel 

bier schuldig was en dat zij Alyt ook 2 vaten bier schuldig waren. Zij hebben op verzoek van Alyt vier 

vaten betaald en Alyt bleef hen dus nog twee vaten schuldig. 

 

Nr. 223 FOLIO:        62v               DATUM:          21 augustus 1517 

 



40 

 

Herman Jansz, Geert inden Raam en Goert van Gelre getuigen dat zij gehoord hebben dat Gise van 

Hoirne woorden had met iemand uit Zwolle en dat toen op de Zwolledag priester Herman Selle de 

hoofdman was en zei dat Gise een dief was en iets gestolen had. Gise werd kwaad en hij greep priester 

Herman bij zijn mouw en zei: als je geen priester was dan zou ik je wat aandoen. 

 

Nr. 224 FOLIO:        63               DATUM:          21 augustus 1517 

 

Herman Hoendercoper getuigt dat die van Deventer gisterenavond hier vis gekocht hebben van onze 

burgers, maar zij kunnen die nu niet leveren; dit weet Henrick Elegast, ook dat onze burgers in 

Deventer geen eieren of ander waar mogen kopen of meenemen. 

 

Nr. 225 FOLIO:        63               DATUM:          21 augustus 1517 

 

- In de zaak tussen Peter Voss en Jan Westfelinck. 

Hardy Dircksz, schipper, Symon Jacobsz en Nanne Tymmerman getuigen dat zij ongeveer 5 jaar 

geleden een conflict hadden over een oud schip en dat daar een bemiddeling over is gedaan waar Jan 

niet tevreden mee was. 

Haze Baers, Jacob Dodensz en Nese Coipsz getuigen dat zij gezien hebben op St. Bartholomeusdag 

j.l. dat Heyle Wychmansz voor de baar uitliep toen haar vader Goert Cremers begraven werd en dus 

zijn goederen niet wilde hebben. . 

Johan Rijnvisch getuigt dat hij ook aanwezig geweest is bij het conflict tussen Wigbolt van Groningen  

en Heyle Wychmansz, waarbij Peter Evertsz optrad namens Wigbolt en Dirick Tripmaker namens 

Heyle, zodat zij het met elkaar eens zouden worden dat Heyle nu contant ƒ24 zou geven, ƒ24 met St. 

Maarten, ƒ20 met St. Michael over een jaar en deze zegslui vroegen Wigbolt of hij akkoord kon gaan 

met deze termijnen, maar hij wilde niet gekort worden op de ƒ18 en volgens uitspraak van de Raad zou 

Heyle de ƒ9 betalen bij de volgende termijn. 

Peter Evertsz en Ricolt Aerntsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen Wigbolt zei dat hij de 

regeling niet wilde aannemen en er niet tevreden mee was, zij wilden de ƒ9 korten en hij wilde het volle 

bedrag hebben. 

Jacop Dodensz en Jacop Gruter geven dezelfde getuigenis als Jan Rijnvisch. 

 

Nr. 226 FOLIO:        63v              DATUM:          21 augustus 1517 

 

Herman van Voerst, Henric Hase en Henric Albertsz getuigen dat er een koop is geweest van hooi 

tussen Jan Stelling en Peter Evertsz: Jan Stelling verkocht hooi van het land waar zijn ossen op geweid 

werden, op voorwaarde dat Jan het hooi zou wegbrengen. Toen de getuigen met Peter op het land 

kwamen, zagen zij dat het hooi aan oppers stond. 

 

Nr. 227 FOLIO:        63v               DATUM:            30 augustus 1517  

 

- Tussen Henrick Bargevaerer en Femme van Lyngen. 

Elsken Rotgars getuigt dat Arent Rotgarsz al een jaar overleden was, toen de brief over haar zoon 

Rotgar Arentsz uit Lissabon kwam, die zij ontving omdat zij de weduwe van Arent was. Zij toonde de 

brief aan Henrick Bargevaerer die hem na lezing, weer teruggaf en meldt verder dat zij de brief ook liet 

lezen aan Femme van Lyngen, eveneens erfgename van Rotger. 

Mille Frerixs, Greete Gysberts en Elsken Rotgars getuigen dat zij beide ouders van Rotgar Arentsz 

gekend hebben en dat zij weten dat Femme van Lyngen de zuster is van de moeder van Rotgar en dus 

een naaste erfgename van Rotgar. 

 

Nr. 228 FOLIO:      64                 DATUM:        30 augustus 1517 

 

- Over de tol die door Zwolle van onze burgers wordt afgenomen. 
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Cornelys Buyse getuigt dat die van Zwolle hem ongeveer zes jaar geleden 4 g.g. hebben afgenomen 

van een handelsovereenkomst van 12 g.g. omdat hij daar wol gekocht had vóór 12 uur. 

Peter van Calcker getuigt dat die van Zwolle hem afgelopen mei van 10 of 12 ladingen wol 13 stuivers 

Hollands hebben afgenomen, niettegenstaande hij de wol van een man uit Ommen gekocht had en niet 

in Zwolle, daar werd het alleen afgeleverd. 

Geert inden Raam getuigt dat die van Zwolle hem ongeveer zes jaar geleden ook vanwege wol die hij 

daar vóór 12 uur gekocht had 2 g.g. hebben afgenomen en 20 g.g. eisten bij overdracht en in die tijd gaf 

hij de merkmeesters altijd steekpenningen als hij wol wilde kopen. 

Alyt van Campen getuigt dat die van Zwolle haar een taeke wijn hebben afgenomen voor 10 ladingen 

wol die zij daar vóór 12 uur gekocht had; zij wilden van haar 80 pond hebben, maar omdat zij een 

burgerdochter uit Zwolle was lieten zij haar gaan voor een taeke wijn.  

Kunere, de vrouw van Evert Backers, getuigt dat die van Zwolle van haar een taeke wijn genomen 

hadden omdat zij daar vóór 12 uur wol had gekocht; toen zij aan de ene een taeke had gegeven kwam 

een ander die ook een taeke moest hebben, zodat het haar uiteindelijk een mengele wijn gekost heeft. 

 

Nr. 229 FOLIO:        64               DATUM:         30 augustus 1517    

 

Lambert Slewert en Egbert Baynck getuigen dat Lambert Slewert het Sandeken heeft verhuurd aan 

Johan Droochscherer op voorwaarde dat degene die dat viswater huurde, de wijnkoop zou betalen. 

Johan betaalde de wijnkoop. 

 

Nr. 230 FOLIO:         64v              DATUM:          30 augustus 1517 

 

- Van de handtastelijkheden tussen Claes van Angeren en Jacob Henrixsz. 

Geertken Geertsz en Geert Egbertsz getuigen dat zij gezien hebben dat Claes van Angeren en Jacob 

Henrixsz ruzie hadden en Geert trok hen achterwaarts zodat zij niet aan elkaar konden komen. Over het 

conflict tussen Claes van Angeren en zijn knecht Maes, weten zij niets. 

 

Nr. 231 FOLIO:       64v                 DATUM:         30 augustus 1517   

 

- Van mr Henrick van Olst. 

Evert Pelser getuigt dat hij gezien heeft dat mr Henrick vanaf de straat het huis van Jacob Coster in 

kwam lopen en dat Jacob met zijn palsrok [kort bovenkleed] om zijn blote lijf bij zijn deur stond en 

wapengerucht maakte; verder weet hij niets. 

Henric Barbier getuigt dat hij in bed lag en hoorde dat Jacob Coster riep: Evert Pelser kom ons helpen, 

iemand wil ons slaan. Er was een vrouw bij en Jacob deed snel de deur op slot. 

Ricolt de Corfemaker getuigt dat hij lawaai gehoord heeft en zag dat de baret van priester Henric van 

Olst van zijn hoofd was en dat Jacob Coster daar stond in zijn palsrok; verder weet hij niets. 

Jan Berentsz getuigt ook dat hij zag dat priester Henric voor het huis stond met een vrouw en dat hij 

hem zei naar huis te gaan omdat het al laat was. 

 

Nr. 232 FOLIO:       64v                DATUM:         30 augustus 1517 

 

Gise van Bommel getuigt dat hij gehoord heeft dat Thys Cremer ruzie had met Geert Mouwersz in de 

Broederstraat en dat Thys hem verweet dat hij in de Wiltfang zou moeten zitten voor diefstal en verraad.  

Goyken Jacobsz heeft gezien dat Geert doorging voor de deur van Thys met een mes in de hand en 

hem uitdaagde. 

Coert Sceydemaker getuigt hetzelfde en zei dat Thys een dief en verrader was en dat vonden ook de 

andere buren. 

 

Nr. 233 FOLIO:        65               DATUM:            30 augustus 1517 
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- Tussen Anne van Angeren, dochter van Claes van Angeren en Geert Gosensz uit Vollenhove. 

Egbert Badynck getuigt dat in de slachttijd Geert Gosensz met een deel van de runderen onder de 

Clocke stond om te handelen en dat Claes van Angeren met zijn dochter erbij kwam en Geert hem 

vroeg wat hij zou geven voor een vaars. Omdat de vaars dik was vroeg Claes of zij drachtig was en 

Geert antwoordde daar negatief op. Zij werden het eens over de koop. 

Dirick Gysbertsz getuigt dat hij de vaars geslacht heeft en meldt dat zij een kalf droeg dat voldragen 

was. 

Henrick Henrixsz getuigt dat hij het kalf heeft zien liggen achter het huis waar de vaars geslacht werd 

en het was een voldragen kalf. 

 

Nr. 234 FOLIO:         65              DATUM:           23 september 1517 

 

- Tussen Zele van Hardenberch en Rotger van Calcker, zijn kok. 

Schipper Godtschalck Rippertsz getuigt dat hij aanwezig is geweest in Dantzig tijdens zijn laatste reis 

toen schipper Zele en Rotger zijn kok bij elkaar stonden en hij, Godtschalk, schipper Zele vroeg of hij 

ruzie had met zijn kok, waarop de schipper antwoordde dat zij met elkaar woorden hadden. Schipper 

Godtschalk vroeg de kok hoe hij tegenover de schipper stond en Rotger zei dat hij hem bedankte voor 

de betalingen en voor zijn goede schip. 

Jacob Croychgen getuigt dat Rotger hem heeft toevertrouwd dat hij afscheid had genomen van de 

schipper, hem bedankt als een goede schipper, maar via land naar huis zou gaan. 

Reyner Hermansz getuigt dat het in Dantzig bij de kraan gebeurd is dat hij tegen Rotger zei: ga aan 

boord, dan is je schipper tevreden en dat Rotger antwoordde dat hij naar huis wilde reizen en afscheid 

van de schipper had genomen. 

 

Nr. 235 FOLIO:       65v                  DATUM:           23 september 1517 

 

- Van de dijk buiten de poort. 

Arent Dijck, Egbert Reynertsz en Ysebrant Jacobsz getuigen dat zij gehoord hebben ongeveer een jaar 

geleden op het Buerhovet, dat Evert van den Vene en de weduwe van Dirick Warnertsz samen 

woorden hadden over de dijk en dat Evert zei dat als hij had geweten dat de dijk zo slecht was 

geworden, hij hem niet geaccepteerd zou hebben. Hij zei dit in aanwezigheid van de weduwe en haar 

dochter, daar doen de getuigen een eed op. 

De bovenstaande getuigen melden verder dat hierna de partijen woorden met elkaar kregen over het 

gat waar nu de afsluitboom op staat en hoorden niet dat zij ruzieden over andere gaten; dit zweren de 

getuigen. 

 

Nr. 236 FOLIO:         65v              DATUM:          23 september 1517 

 

- Van Jan Klockengieter.  

Wolter Verwersz getuigt onder ede dat hij niet aanwezig is geweest en ook niets gezien heeft, omdat hij 

toen iets dronk bij Dirick Lose thuis. 

Johan Scoemaker weet ook niets, want hij zat in de kerk. 

Maes Cuper getuigt dat hij uit de kerk kwam en zag dat er vrouwen stonden op de hoek van de 

Geertstraat van der Aa, vroeg wat er aan de hand was en dat de vrouwen zeiden dat Jan Klockengieter 

en Henrick Lukener elkaar hadden geslagen; meer weet hij niet. 

Johan, de knecht van Geert van Ingen, getuigt onder ede dat hij zag dat Johan Klockengieter uit de 

Melissteeg kwam en bij het huis van Henrick Lukener ging staan en dat iemand de deur dicht deed; Jan 

ging verder in de richting van de kerk; dit is alle wat hij gezien heeft. 

 

Nr. 237 FOLIO:          66             DATUM:         23 september 1517 
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Onze burger schipper Henrick Mouwersz getuigt onder ede dat hij ongeveer een jaar geleden met 

Pinksteren met zijn schip de Zuiderzee opging op zijn reis van Amsterdam naar Kampen, dat de Friezen 

bij hem aan boord zijn gekomen en de mensen op het schip hebben gefouilleerd; zij namen o.a. van 

ene Hans Peterszen uit Denemarken de tas met geld die hij aan zijn zijde droeg en verwondden hem tot 

bloedens toe en zouden hem overboord gegooid hebben als de schipper met zijn mannen dit niet 

verhinderd hadden. 

 

Nr. 238 FOLIO:       66                DATUM:         23 september 1517 

 

Henrick Lukener, onze gezworen stadsdienaar, heeft ons onder ede getuigd dat Alyt de Omloopster, nu 

in Amsterdam woonachtig, dochter van Lamme Laurens, voor een bepaalde schuld een tabbert als 

onderpand had gegeven en enige tijd later, toen haar vader gestorven was, de stad had verlaten zonder 

dat de tabbert afgelost was. Wijlen Lamme had in zijn testament o.a. Arent van Venloe tot zijn 

executeur testamentair benoemd en Henrick de stadsdienaar heeft dus met recht zich tot de executeur 

gewend. 

 

Nr. 239 FOLIO:         66              DATUM:           23 september 1517 

 

Geerloich getuigt dat de kanselier zich bij hem beklaagde dat de Grauwe Esel [v] hem 2 of 3 maal 

nageroepen had op straat, zeggende: lieve kanselier ga terug naar Friesland en ga daar kanselen. 

Ze zei tegen Geerloich dat de kanselier wat haar betrof de pot op kon.  

Dit gebeurde voor de Pellicaen. 

Johan van Bommel getuigt ook dat de kanselier geklaagd heeft, maar hij heeft van de vrouw geen 

woord gehoord. 

 

Nr. 240 FOLIO:         66v              DATUM:        16 oktober 1517 

 

- Tussen Wyllem Baertscherer en Johan Brouwer. 

Thomas Rotert getuigt dat hij afgelopen zomer in Sneek is geweest waar Wyllem Baertscherer ook was; 

zij hadden beiden bier te koop. Hij weet zeker dat zijn bier, dat hij in Wilsum gekocht had voor 14 stuiver 

Hollands, veel beter was dan Wyllems bier, dat deze in Kampen van Johan Brouwer gekocht had voor 

24 stuiver Hollands zonder vat. Wyllem kon dus zijn bier weer terugbrengen, omdat het niet goed was 

het bier daar te verkopen. 

 

Nr. 241 FOLIO:         66v              DATUM:        16 oktober 1517 

 

Dirick de waardin in de Barsse getuigt dat zij weet dat Claes van Wijhe en Henrick Clotynk in haar huis 

waren en ruzie met elkaar hadden; zij zag een getrokken mes, maar geen wonden; meer weet zij niet. 

Styne de dienstmaagd was in de stal en weet niets. 

Jacob Smit is schuldig aan Jan van Urck 16 g.g.  [doorgehaald] 

Arent Cremer en Ysbrant Jacobsz getuigen dat in Grafhorst Coert de rijnschipper en Herman Witte 

woorden hadden in de herberg, dat Coert de kan pakte en naar Herman gooide; zij weten niet of het 

raak was.  

 

Nr. 242 FOLIO:        66v               DATUM:           16 oktober 1517 

 

Geert van Eems getuigt dat hij in die tijd ook in Sneek was, zodat hij ook weet dat Wyllem  het bier 

verkocht had; toen bleek dat hij niet kon leveren, moest hij ander bier van onze burger kopen en leveren 

i.p.v. zijn eigen bier, omdat dat slim was. 

 

Nr. 243 FOLIO:         67              DATUM:           16 oktober 1517 
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Henrick Clotynk heeft onder ede verklaard dat hij uitsluitend weet van de kwestie dat hij ruzie gehad 

heeft met Claes van Wijhe waarbij hij een verwonding aan de arm heeft opgelopen door Claes. Verder 

weet hij niet of er iets is gebeurd in het Oerdgen, want hij was dronken en viel neer als een os.  

 

Nr. 244 FOLIO:        67               DATUM:            23 oktober 1517 

 

- Tussen Roloff Henrixsz en Coert Vreest. 

Evert Aertsz en Geese Claes getuigen dat zij gehoord en gezien hebben dat ongeveer acht dagen 

geleden Roloff Henrixsz in Brunnepe voorbij het huis van Coert Vreest liep en zei: hier ga ik weg want 

sommige mensen mag ik niet. Toen Coert dit hoorde, voegde hij hem enige onaardige woorden toe, 

waarop Roloff antwoordde dat hij het zich niet moest aantrekken omdat het niet voor hem bedoeld was. 

Toen gingen zij uit elkaar. 

 

Nr. 245 FOLIO:       67                DATUM:         23 oktober 1517 

 

- Tussen Kathrijne Kromme en Lambert Louwensz. 

Wyllem Berentsz getuigt dat hij weet dat Kathrijne Cromme een vierde deel bezit van een stuk land van 

13 morgen groot gelegen voor Hoorn in het Westerblock, waar Kathrijne en de jonge Lambert 

Louwensz nu een conflict over hebben. Wyllem, die ook een deel van dat land bezit, getuigt dat tijdens 

het leven van Lambert Louwensz sr Kathrijne altijd haar deel van de pacht ontving en dat hij het bij haar 

thuis bracht; hij meldt verder dat het land na het overlijden van Lambert sr niet gescheiden is, waar 

Kathrijne een document over heeft waarin zij niet genoemd wordt. 

 

Nr. 246 FOLIO:        67v               DATUM:            25 oktober 1517 

 

- Tussen Dirick Wesseltsz en Geerloff Egbertsz. 

Jan Kerckhoff en Wyllem Rademakers [doorgehaald] getuigen dat zij afgelopen mei bij Dirick in huis 

waren om iets te drinken, toen daar Geerloff Egbertsz en wijlen Geerloff opt Eylandt ook waren en ruzie 

met elkaar kregen over het kopen van een paard. Ze beloofden hun klandizie te geven aan Arent 

Kerckhoff en Arent Gise op voorwaarde dat degene van hen beide die de koop niet wilde hebben, zijn 

consumptie niet hoefde te betalen. De genoemde zegslui hebben toen hun uitspraak gedaan, maar 

Geerloff Egbertsz wilde die niet accepteren, zodat zij hem het gelag niet betaalden, dat een halve ph.g. 

bedroeg. 

Wyllem Rademakers getuigt hetzelfde, evenals Danyeel Wyllemsz. 

 

Nr. 247 FOLIO:       67v                DATUM:           25 oktober 1517 

 

- Tussen Elken Clant en Henrick Varwer. 

Johan van Broeckhuysen getuigt dat hij ongeveer een maand geleden aanwezig is geweest bij Henrick 

Varwer thuis waar Elken Clant Henrick een paard verkocht voor 14 ph.g. en nog een halve ph.g. voor 

de verteringen van Elken. Verkoper zou de breuk laten genezen die het paard aan de  schoft had en 

mocht een van hen voordien sterven aan de een of andere ziekte, dan zou Clant tijdelijk een ander 

paard ter beschikkin g stellen zonder dat het meesterloon betaald moest worden. 

Claes van Wijhe getuigt evenals Johan Broeckhuysen en heeft niet gehoord dat Clant tevreden was en 

dat Henrick de wijnkoop niet hoefde te betalen. 

Pilgrim van Ingen getuigt evenals Broeckhuysen, maar na oplossing van het conflict tussen de partijen, 

heeft hij gehoord dat Clant tegen Henrick zei: als de deal u morgen niet bevalt, dan wordt u gevrijwaard 

voor de wijnkoop. Henrick accepteerde dit.  

 

Nr. 248 FOLIO:        68               DATUM:         25 oktober 1517 

 

- Tussen Joest Mulre en Kersken Pottenbacker. 
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Thonys Riemsleger, Albert Coninck en Coen Ross getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Albert 

Coninck thuis en hoorden dat Kersken Pottenbacker Joest Mulre als knecht aannam, op voorwaarde 

dat hij onmiddellijk in dienst trad. Hij zou Joest in de kost nemen en alle dagen 2½ stuiver geven en een 

butken voor zijn bier en vanaf Vastenavond tot aan St. Michael zou hij hem 9 ph.g. geven; als hij dat 

niet wilde, moest hij 2 ph.g. betalen waarmee het dienstverband zou zijn geëindigd. 

 

Nr. 249 FOLIO:           68            DATUM:         30 oktober 1517  

 

- Tussen Kersken Pottenbacker en Joest Mulre. 

Geert Palmer en Henrick Palmer getuigen dat zij in plaats van Joest Mulre door Kersken Pottenbacker 

gehuurd waren om hem te dienen en dat zij kort daarna aan Joest vroegen waarom hij hun meester niet 

wilde dienen, waarop Joest antwoordde dat het werk hem te zwaar viel en dat hij in goede 

verstandhouding afscheid van hem genomen had. 

 

Nr. 250 FOLIO:         68v              DATUM:          2 november 1517 

 

Katherijne Cromme getuigt dat wijlen Tymen Brant haar een jaarlijkse rente van 7 g.g. verkocht heeft 

gevestigd op een huis en erf in de Oudestraat tussen Cathrijne Sticker enerzijds en Henrick 

Lekkerkerck anderzijds; dat Alart Brant, de zoon van wijlen Tymen en diens echtgenote, haar de 7 g.g. 

altijd betaald heeft met Pasen en dat m.i.v. 1516 de betaling verplaatst is. 

 

Nr. 251 FOLIO:       68v                DATUM:          24 november 1517  

 

- Tussen Geert Bartoltsz en de gildemeester van de smeden. 

Arent Grelle, Henrick Wygertsz en Hermen Bolle getuigen dat het gewoonte is in het smidsgilde in 

Kampen, dat wanneer iemand aangenomen wordt wiens vader lid was van het gilde en burger van 

Kampen, hij niet meer dan een half h.p. en 1 oude Vlaamse aan het gilde betaalt; zij melden dat zij alle 

drie kinderen van Kamper burgers zijn en dat hun ouders lid van het gilde waren en dat zij daarom de 

gildemeester indertijd bij hun acceptatie niet meer gegeven hebben dan een half h.p. en 1 oude 

Vlaamse, waar de gildemeester tevreden mee was.  

 

Nr. 252 FOLIO:        69               DATUM:         5 november 1517 

 

- Van Roloff Paell. 

Jasper Jansz getuigt dat hij weet dat wijlen Greete Paels, de weduwe van Henrick Paels, in het huis van 

zijn overleden zuster Mette van den Hoeve geweest is in gezelschap van wijlen Armgart Lentynck, 

broeder Johan de Lege en diens echtgenote en dat hij toen o.a. hoorde dat de aanwezigen woorden 

hadden over land in de Arckemede en aan de Zomerdijk, waarvan de vrouw van Johan de Lege de ene 

helft van toebehoorde en de erfgenamen van Henrick Paels de andere helft en dat partijen de zaken 

wilden scheiden of elkaar wilden uitbetalen. Jasper meldt verder dat hij en wijlen zijn zuster Mette graag 

alles wilden scheiden, maar de anderen, n.l. Johan de Lege en diens vrouw en Greete, de weduwe van 

Henrick Paels, wilden alles in tweeën delen maar werden het niet eens over de toewijzing en zouden de 

boedel toch scheiden.  

Verder meldt Jasper dat hij gehoord heeft, evenals zijn overleden zuster, dat de overleden vrouw van 

zijn broer Johan de Lege tegen hem zei dat zij wilde dat de kinderen het halve land hielden. 

 

Nr. 253 FOLIO:       69v                DATUM:            6 november 1517 

 

- Tussen Johan Twent en Johan Scepeler. 

Evert van Hardenberch en Geert Jansz getuigen dat zij aanwezig waren als keurnoot voor het gerecht 

van de schout, toen Johan Scepeler zijn zwager Wyllem Woltersz gerechtelijk aansprak voor bepaalde 
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renten van boter en geld, waarvoor hij, Johan Scepeler, een borg wilde hebben. De getuigen hoorden 

dat Johan Twent borg zou staan voor de zwager voor 3 Frankrijkse gouden schilden en verder niet. 

 

Nr. 254 FOLIO:        69v               DATUM:          6 november 1517 

 

- Roloff Paell. 

Lambert Sleuwart  getuigt dat vóórdat Johan de Lege getrouwd was met Lamberts zuster, hij van wijlen 

Henrick Paell en Greete, diens schoonzuster, 9 morgen land pachtte in Arckemede en nog 14 gresen 

en 37 gresen aan de Zomerdijk, waarover nu tussen de erfgenamen van Henrick Paell en Johan de 

Lege een conflict bestaat; hij had de jaarlijkse pacht altijd betaald aan wijlen Henrick Paell en half aan 

Greete, de vrouw van wijlen Johan Paell die nu de vrouw is van Johan de Lege. 

 

Nr. 255 FOLIO:        70               DATUM:         6 november 1517 

 

- Roloff Paell. 

Henrick Hoff getuigt ook dat hij vaak gehoord heeft van wijlen Greete, de weduwe van Johan Paell, toen 

zij nog leefde, dat de helft van de goederen die zij Johan de Lege bij hun huwelijkse voorwaarden 

inbracht, in de Arckemede en aan de Zomerdijk lagen en toebehoorden aan de erfgenamen van wijlen 

Henrick Paell en dat zij wilde dat een en ander wel degelijk aan hen overgedragen zou worden. 

 

Nr. 256 FOLIO:        70               DATUM:             9 november 1517  

 

- Tussen Johan Aeltsz en Henrick Aeltsz. 

Gyse Santvoerer getuigt dat Jan Droochscheer borg stond voor Johan Aeltsz ten behoeve van Henrick 

Aeltsz voor een bedrag van 11 g.g. die Johan Aeltsz schuldig was aan Henrick, waarvoor Jan een 

onderpand heeft moeten stellen.  

Hij is aanwezig geweest toen jonge Wyllem Aeltsz van Hermen Appoteecker 7 ph.g. ontving om het 

onderpand af te lossen. Toen het pand verkocht zou worden, wilde Gyse Santvoerder het geld niet 

aannemen, maar het volle bedrag ontvangen. Jonge Wyllem Aeltsz ging met het geld naar Henrick 

Aeltsz die het geld op het pand van Jan Droochscheer aannam. 

Gyse is er ook bij geweest toen Henrick Aeltsz op het pand 11 g.g. ontving. 

Johan Droochscheer getuigt dat toen het onderpand dat hij gesteld had op de markt kwam om te 

verkopen en Gyse het geld niet wilde ontvangen, hij Henrick 11 g.g. uit zich zelf heeft betaald omdat hij 

geen verkoop wilde. 

Jonge Wyllem Aeltsz getuigt dat hij ook aanwezig is geweest toen Henrick Aeltsz bekende van Johan 

Droochscheer 11 g.g. ontvangen te hebben voor het onderpand en 7 ph.g. van zijn broer 

 Wyllem op hetzelfde onderpand, dus 7 ph.g. teveel. Hij zei dat hij dat bedrag wilde inhouden op de 

laatste termijn van het Noorder erf die met Pasen betaald zou moeten worden aan Johan Aeltsz , waar 

Johan Droochscheer borg voor stond. 

Nr. 257 FOLIO:        70v                DATUM:           13 november 1517 

 

- Tussen Geese Alberts en Femme van Ruremonde. 

Hille Arents, Alyt Egberts en Geertken Ryners getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden gehoord 

hebben in de Heylesteeg om 4 uur ’s middags dat Geese Alberts Femme van Ruremonde een hoer 

noemde, verder weten zij niets.  

 

Nr. 258 FOLIO:       70v                DATUM:           13 november 1517 

 

- Tussen Geertken Vreese en Geertken Pottebacker. 

Greete Varwers getuigt dat een tijd geleden Geertken Vreese bij haar kwam en vroeg of zij een tabbert 

had die geverfd moest worden, van Engels grijs naar donker groen; dat was zo. 
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Geertken Vreese vroeg of de tabbert boven ook mannen-plooien had, maar dat wist Greete niet want ze 

had de mouwen niet gezien. Geertken Pottebacker had de tabbert gebracht en weer gehaald. 

Greete Dyrcks getuigt dat Geertken Pottebacker haar de tabbert had gebracht in zes stukken om er een 

vrouwenrok van te maken en toen ze daar mee bezig was kwam Geertken Vreese, die zei dat haar 

knecht de rok was verloren achter de Wiltfanck waar Geertken Pottebacker woont en verbood haar de 

rok te vermaken. Toen kwam Geertken Pottebacker die de rok gebracht had en beval haar de rok te 

maken. Greete heeft de rok gemaakt en geleverd aan Geertken Pottebacker en heeft niet gezien dat er 

enige plooien in zaten. 

 

Nr. 259 FOLIO:         71              DATUM:          16 november 1517 

 

Lambert Sleuwart, schout, Claes Dagge en Johan ter Helle, zijn keurnoten, getuigen en gichten dat 

zaterdag na St. Agata Johan Scepeler Wyllem Woltersz uit Kamperveen had laten vasthouden en voor 

het gerecht aansprak voor de jaarlijkse pacht van 3 Frankrijkse schilden, een achtste deel boter en een 

halve vim rijshout; zij hoorden dat Wyllem ƒ1 betaalde en dat Johan hem tot Pinksteren gaf om de rest 

te betalen, waarvoor Johan Twent borg stond. 

 

Nr. 260 FOLIO:         71              DATUM:           16 november 1517 

 

- Conflict tussen de weduwe Hermen ter Helle en Albert Zeylemaker, de [2
e 
] man van de 

weduwe van Jan Mapsen. 

Gheert Stachouwer en schipper mr Reyner getuigen dat zij ongeveer drie jaar geleden aanwezig 

geweest zijn in de Marienborch waar Hermen de waardin wijn schonk en hoorden dat Gheert ter Helle, 

haar man en compagnon van wijlen Jan Mapsen samen een handeltje hadden met een zilveren degen 

en omdat zij indertijd ook een handel in jopenbier hadden, wat nog wel eens conflicten opleverde, was 

er toen afgesproken dat wijlen Jan Mapsen 5 kwarten wijn zou betalen en daarmee alle aanspraken op 

elkaar zouden vervallen. De wijn werd op rekening van Jan Mapsen gezet maar of alles betaald is, 

weten zij niet. 

Nr. 261 FOLIO:         71v              DATUM:           16 november 1517 

 

- Tussen Johan Wegge en Geert Jansz en echtgenote. 

Schipper Nolle getuigt dat enige jaren geleden Johan Wegge van hem 1½ broute bier gekocht heeft, 

waarvan Johan weer drie vaten doorverkocht aan Geert Jansz en echtgenote Hermen en tegen 

schipper Nolle zei dat de vrouw van Geert Jansz hem die zou betalen. Schipper Nolle is naar Hermen 

gegaan om zijn geld te vragen; zij beloofde te betalen. Omdat zij haar belofte niet hield, is de schipper 

naar Johan Wegge, zijn koopman gegaan die de drie vaten direct betaald heeft. 

 

Nr. 262 FOLIO:       71v                DATUM:          16 november 1517 

 

- Tussen Steven Kruese en Swarte Jacob. 

Heer Geert Voss, Geert Stachouwer en Dirick Brouwer getuigen dat zij vorig jaar aanwezig zijn geweest 

in de Gulden Arent, omdat Steven Kruese schuld had aan Swarte Jacob en partijen daar ruzie over 

kregen. Er werd beslist dat Swarte Jacob de schuld van Steven twee jaar niet zou opvragen en wat 

Swarte Jacob intussen zou drinken of aan de wijnkoop uitgeven, dat zou hij Steven korten op zijn 

schuld. 

Op deze voorwaarden wilde Steven weer in de stad komen wonen. 

 

Nr. 263 FOLIO:          72             DATUM:          16 november 1517 

 

- Tussen Roeloff Alferdinck en Tymen Dashorst. 
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Rycolt Aerntsz en Henrick Schoteler getuigen dat zij onlangs aanwezig waren toen Claes van Parijs 

thuis kwam en dat zij hoorden dat Roeloff Alferdinck en Tymen Dashorst samen ruzie hadden over de 

verkoop van stokvis, dat Tymen zijn stokvis aanprees als volgt: de rontvis voor 3 g.g. en de roodscheer 

voor 6 Hoornsgulden; zij hoorden dat Roeloff 5 Hoornsgulden en 1 stoter bood. Na lang gepraat zijn 

beiden de koop overeengekomen aan Johan Schultinck en Mathys Prenter uit Deventer die zeiden dat 

Roeloff de stokvis gaf voor ƒ3 min 1 oord, welk soort guldens weten zijn niet. 

Johan Schultinck getuigt hetzelfde en weet niet meer of het om Philips gulden of Hoornsgulden ging. 

Toen de beslissing was gevallen en Tymen niet wilde verkopen, heeft Jan Schultinck zijn glas leeg 

gedronken en is weggegaan. 

 

Nr. 264 FOLIO:           72            DATUM:              17 november 1517 

 

- Over de toebrenging van de verwonding van Claes Draeck. 

Johan Westvelynck getuigt dat hij in de Drie Torens is geweest waar hij gezien heeft, toen Claes Draeck 

verwond werd, dat er veel mensen waren waaronder veel vreemden, die hun messen getrokken hadden 

en dat er één onder de tafel lag. Wie de verwonding heeft toegebracht weet hij niet, maar hij denkt dat 

het een van de onbekende personen was die daar ook in de herberg waren en zich daarna niet lieten 

zien. Hun namen: Joachim en Hans Wyllick, aanwezig waren Geert mette Ule en Joncker Alep. 

Claes Draeck getuigt tijdens de eedaflegging dat hij niet weet waar en wanneer hij de verwonding heeft 

opgelopen, omdat de kaars niet brandde. Hij weet wel dat aanwezig waren: Geert mette Ule, Pilgrim 

Potscuver, Joncker Alep en Jan Woltersz en twee personen uit Hamburg die hij niet kende. 

Geert ten Acker weet van de zaak niets af. 

 

Nr. 265 FOLIO:        72v               DATUM:            18 november 1517 

 

- Tussen Wendele Vorens en Franck Petersz. 

Johan Twent en Geert Henrixsz getuigen dat zij afgelopen mei gezien hebben dat Franck Petersz met 

een slede met zoden gegaan is door het land van Wendele Voernens waar de sloot droog lag. 

Geert Henrixsz getuigt verder nog dat toen Franck de zoden door de sloot gevoerd had, hij het ..? liet 

liggen en groef het niet op.  

Johan Twent getuigt nog dat hij Franck waarschuwde dat hij niet door de sloot moest varen omdat er 

planken over lagen. 

 

Nr. 266 FOLIO:        72v               DATUM:           20 november 1517 

 

- Tussen Wynolt Pelser, Bele,de vrouw van Johan Cremer en de vrouw van Johan Smits. 

Odewyn Jansz en echtgenote Heyle getuigen dat zij aanwezig zijn geweest afgelopen zomer in het huis 

van Symon Wever waar de partijen in kwestie ruzie hadden over de huwelijksgift die Rotger 

Hodemaecker zijn dochter Bele zou geven bij haar huwelijk met Johan Cremer.  

Wynolt, de zwager die het woord voerde namens de vader, wilde niet meer geven dan ƒ15 en de 

bruidegom wilde ƒ20 hebben; omdat de huwelijksgetuigen niet meer wilde geven dan ƒ15 zei de bruid 

dat zij zelf raad wilde vragen en zei tegen haar zwager Wynolt: ik zal wel maken dat gij voor dat bedrag 

niet gemaand zult worden. 

Verder heeft Odewijn gehoord dat de vrouw van Johan Smits, moeder van de bruidegom, zei in 

diezelfde tijd tegen Wynolt, zwager van de bruid: ik zal mijn zoon ook wel zo goed kennen dat hij u voor 

ƒ5 niet gerechtelijk zal aanspreken.  

Hierna ging Odewijn naar huis en weet niet wat er verder gebeurd is en waar de bruiloft gehouden is. 

Toen hij weer terugkwam was de bruiloft geregeld en iedereen was vrolijk. 

 

Nr. 267 FOLIO:       73                DATUM:          21 november 1517 

 

- Tussen Geert Borgertsz, Johan ten Holte en schipper Engbert then Berge. 
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Johan van Wyringen getuigt dat hij de weit, waarover ruzie is ontstaan tussen de partijen, met zijn schip 

vervoerd en geleverd heeft aan het schip van schipper Gyse en dat de weit in kwestie nog in goede 

verkoopbare toestand was, droog en goed. 

Peter Volckersz getuigt dat hij bij Johan van Wyringen was toen deze de weit bij schipper Gyse aan 

boord bracht; hij weet dus wel degelijk dat de weit goed koopmansgoed was, droog en goed. 

 

Nr. 268 FOLIO:       73                DATUM:          21 november 1517 

 

- Mr Johan Wenslandt, licentiaat in de rechten. 

Schipper Willem Hermansz getuigt onder ede dat hij van Greyer Heyn, die mede een kwart van het 

schip bezat dat Willem al twee jaar lang voer en van het Hamburgse oorlogsschip nooit enig goed of 

geld ontvangen heeft tot redding van het schip, noch van wijlen heer Matys Peychwynkell die negen 

zestiende delen van het schip had, ontvangen had en van niemand anders enige rekenschap gehad 

heeft dan van heer Matys.  

 

Nr. 269 FOLIO:         73v              DATUM:           24 november 1517 

 

- Over Dirick Brouwer.  

Claes Martensz, Albert Johansz en Dirick Jansz getuigen dat zij afgelopen zomer, Albert en Claes vijf 

weken en Dirick drie weken, in Hoorn hebben gelegen, waar zij gezien hebben dat de mout die de 

uitleggers op de burger platbodem van Enkhuizen uit het schip van schipper Francke Claesz genomen 

hadden, overgeladen en naar Hoorn gebracht werd en dat de soldaten de mout daar verkochten aan 

een burger uit Hoorn, Hedde Jansz genaamd. Dirick Brouwer, daar ook aanwezig, beklaagde zich voor 

de Raad van Hoorn dat de mout hem ontnomen was en hem toebehoorde: het was geen oorlogsbuit 

maar hij was burger van Kampen, de soldaten moesten daarover ingelicht worden. 

Enige tijd later werd de mout naar Haarlem gebracht en in Hoorn heeft men gehoord dat Dirick Brouwer 

zei voor de rechtbank: ik ben een burger uit Kampen en als mijn goederen oorlogsbuit zijn, ben ik dat 

ook. De soldaten wilde hem toen vangen maar hij zocht zijn heil in de kerk en wilde van daar 

wegkomen. 

 

Steven Kruese getuigt dat hij vaak pogingen gedaan heeft namens Dirick Brouwer om de mout weer 

terug te krijgen, bij de Heer van Utrecht, de Heer van Nassouwe en de Heer van Fleeters en dat de 

Heer van Nassouw het tenslotte geen oorlogsbuit vond en de Heer van Fleeters een brief stuurde die hij 

niet ontving en intussen hebben die van Hoorn de mout uit de stad laten brengen en de zaak is nog niet 

opgelost.  

Dirick Brouwer getuigt dat Steven Kruese de stad uit gestuurd was, maar nog schulden had bij 

verschillende personen. Jacob Dodensz is toen bij Dirick gekomen omdat hij wilde dat Steven terug 

kwam in de stad om zijn zaken te hervatten, omdat zij anders niets kregen. Hij zou tegen Steven 

zeggen dat hij weer terug moest komen om alles te regelen en termijnen af te spreken. Dit heeft Dirick 

aan Steven overgebracht en die is teruggekomen, door Jacob Dodensz ingehaald van de Enk tot aan 

het huis van schout Johan. 

Heer Geert Voss getuigt dat hij meerdere malen gehoord heeft dat Jacob Dodensz tegen Dirick 

Brouwer en diens echtgenote zei: wat zullen we doen, als hij buiten de stad is dan krijgen wij niets en 

als hij terug is kunnen wij nog iets verwachten; ik leen hem liever een of twee bedden als hij maar weer 

zaken doet.  

Kantlijn: de mout is van Kampen, waarvan document.  

 

Nr. 270 FOLIO:         74              DATUM:           27 november 1517 

 

- Tussen schipper Engbert then Berge, Geert Borgertsz en Johan then Holte over de weit. 

Gysbert Arentsz en Claes Martensz getuigen dat toen zij de weit inlaadden, er 1 mud of 3 scepel in het 

rijnschip bleef liggen die nat was; of de rest van de weit die zij laadden nat was of een ander gebrek 
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had, weten zij niet. Na vijf of zes dagen in het ruim was alles bedorven, hoewel zij in die dagen de 

luiken altijd een hand hoog open hadden staan. Een dag of twee daarna zetten zij 2 of 3 last op het dek 

om te zien of de weit nog bruikbaar was; toen bleek dat zij de weit weer moesten uitladen en 

achterlaten. 

 

Nr. 271 FOLIO:           74v            DATUM:         27 november 1517 

 

- Tussen Claes Jansz en Claes Claver. 

Claes Jacobsz en Cornelys Symonsz getuigen dat Claes Claver in Dantzig al zijn bemanningsleden  

verlof gaf planken op het schip mee te nemen. 

Naderhand wilde de schipper Claes Jansz  als matroos niet op het schip hebben.  

 

Nr. 272 FOLIO:         74v              DATUM:          27 november 1517 

 

- Over Alyt Mulners. 

Henrick Joncker en Reynken van den Bossche getuigen dat zij in 1516 vóór St. Maarten aanwezig zijn 

geweest in het huis van Alyt Mulners waar zij hoorden dat Andries Claesz uit Zwolle aan Alyt 

toestemming gaf 8½ ph.g. te ontvangen van Sytse Vriese van het geld dat deze hem schuldig was, 

afkomstig van een potschip dat Sytse van hem gekocht had. 

Henrick Hoenrecoeper getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 273 FOLIO:         74v              DATUM:          27 november 1517 

 

- Tussen Cornelys Vleishouwer en Geert ten Hove. 

Ulrich Henricksz en Geert inden Raam getuigen dat bij de Clock in het huis van Henric van Mullem 

waren tussen Midwinter en Pasen een jaar geleden waar Geert ten Hove en Cornelys met elkaar 

afrekenden en dat Geert bekende 47 g.g. schuldig te zijn aan Cornelys. Er werd afgesproken dat de  

moeder van Geert, Evesse ten Hove, borg zou staan voor haar zoon, om te betalen in drie jaar en nu 

met Pinksteren contant ƒ12 zou geven. Er was nog een gezel uit Harderwijk geheten Vreesmoet die 

Geert 30 of 31 g.g. schuldig was en gemaand kon worden, maar daar wilde Evesse geen borg voor 

staan.   

 

Nr. 274 FOLIO:        75               DATUM:         2 december 1517 

 

- Van het gevecht van Jacob Lap. 

Claes van Angeren, Henrick Willemsz en Henrick Petersz getuigen dat zij afgelopen maandagavond uit 

de stad kwamen en op de Hagenbrug hoorden dat de vrouw van Jacob Lap niet lekker was en haar 

man bij de arm hield. Zij hoorden dat zij tegen Jacob zei: laten wij naar huis gaan; meer hebben zij niet 

gezien of gehoord en zij weten ook niet wat er gebeurd is.   

Geert Asse getuigt dat hij vóór hen liep en niets weet. 

 

Nr. 275 FOLIO:         75              DATUM:             2 december 1517   

 

- Van het gevecht tussen Helmich en Gerit Muller. 

Egbert Geertsz en Claes Boyster getuigen dat zij aanwezig waren maandag voor St. Cathrijne in het 

huis van Grete Mullener boven de poort, waar tevens aanwezig waren Helmich Muller en Gerit Muller 

en zagen dat deze woorden met elkaar kregen; toen getuigen weer opstonden, zag Gerit dat hij 

bloedde, werd kwaad en wilde Helmich te lijf gaan; Dirick Mulre haalde hen uit elkaar en nam het mes 

uit handen van Helmich waarbij hij zich verwondde.  

Getuigen hebben niet gezien dat Helmich stak en weten niet waarom Gerit bloedde.  

 

Nr. 276 FOLIO:        75v              DATUM:           2 december 1517 
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- Tussen Wyllem Jansz Clotynck en Albert Sticker. 

Lambert Jacobsz, Johan Wyllemsz, Henrick Gysbertsz en Geert Frerixsz getuigen dat zij verleden jaar 

hier in het Zuiderdiep hebben helpen vissen en dat zij Wyllem Jansz Clotynck van het spieringgeld 16 

pond hebben gegeven, waarvan zij onderling 8 pond gedeeld hebben, zodat Wyllem niet meer geld 

overhield dan 83 pond. Verder melden de getuigen dat zij Wyllem op een ander ogenblik nog meer geld 

gegeven hebben, zodat hij in totaal 104 h.p. en 10 gosseler ontvangen heeft. 

 

Nr. 277 FOLIO:        75v               DATUM:         2 december 1517 

 

- Van een paard. 

Henric Clotynck, Johan Aeltsz en Jonge Willem Aeltsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen 

Johan Aeltsz van Johan van Amerongen uit Deventer  een paard kocht voor 4 ph.g. min 1 oord en 

daarbij de wijnkoop van vijf kannen Hamburger bier die zij hem hielpen drinken; dit alles is gebeurd in 

het huis van Gert Jansz in de Oudestraat met Herman de Apteker. 

 

Nr. 278 FOLIO:         76              DATUM:          2 december  1517 

 

Dirick van Holtzende en Wolter van Uterwijck getuigen dat zij ook rechtens aanwezig geweest zijn toen 

de weduwe van Erenst Witte een conflict had met Coert van Ysselmuyden  over de goederen van wijlen 

Claes van Delen in Oosterwolde; Coert gaf de weduwe toen een document met een geldbedrag op 

voorwaarde dat als hij kon bewijzen met het dokument van Alyt van Delen dat dit niet zo was, dat hij 

dan zou mogen korten op het geldbedrag. 

 

Nr. 279 FOLIO:       76                DATUM:           4 december 1517 

 

- Tussen Beele Rotgarts en Wynolt van Dorsten. 

Johan Smit, Symon Jansz, Marriken Hartkens en Femme Symons getuigen dat zij aanwezig zijn 

geweest toen het huwelijk geregeld werd tussen Beele en Johan Jansz Cremer; er werd o.a. als 

voorwaarde gesteld dat de familie de kosten van de bruiloft zou dragen en haar kleding, niet de kosten 

van de kerk die voor Wynolt van Dorsten waren. 

Odewijn Jansz getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 280 FOLIO:          76v             DATUM:         4 december 1517    

 

- Van Lubbe Vleysch. 

Broeder Johannes van Genemuyden getuigt dat hij bereid is te verklaren dat hij gehoord heeft van 

wijlen Jacob Jansz van Urk, echtgenoot van Lubbe Vleysch, dat hij op zijn sterfbed tegen zijn vrouw zei 

in aanwezigheid van broeder Heymans uit het Fraterhuis in Zwolle, dat zijn broer Tyman het Hollandse 

Edammer land kreeg omdat hij hem nog wat schuldig was. Verder bekende wijlen Jacob schuldig te zijn 

aan de weduwe van zijn broer 20 ph.g., verder nog aan Lubbert Dirick Paeps 18 ph.g., aan een man in 

Enkhuizen 32 stuiver Hollands van zout en verder niet meer. 

Broeder Johannes getuigt verder dat wijlen Jacob bekende dat hij en zijn echtgenote in gemeenschap 

van goederen waren getrouwd en dat de helft van het goed buiten de stadsvrijheid haar toebehoorde. 

Hij bekende dit ook tegenover Evert van den Vene en Tymen van Wylsem. 

 

Nr. 281 FOLIO:          77             DATUM:          5 december 1517 

 

- Tussen Johan Bercheyck en Lambert Cremer uuit Deventer. 

Otto Swarte getuigt dat hij ongeveer drie jaar geleden in Friesland is geweest in Berlikum, waar hij zag 

dat Albert Brouwer, dienaar en knecht van Johan Bercheyck de kremer, daar ook was en veel dronk en 

tenslotte zijn koopwaar en goederen verkocht om geld te hebben voor zijn verteringen. 
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Leen, de vrouw van Johan Wegge, getuigt dat zij gezien heeft dat Albert, de dienaar van Johan, de 

goederen van zijn meester weggaf en zij heeft sommige goederen van maagden en kinderen weer 

teruggehaald heeft en heeft ook gezien dat Albert geen geld verspilde. 

 

Nr. 282 FOLIO:        77               DATUM:         7 december 1517 

 

- Tussen Zalys Corffmaker en Willem Baertscherer over meesterloon. 

Henrick Cloetinck, Dirick Wesselsz en Dirick de waardin getuigen dat zij aanwezig zijn geweest met St. 

Jan ongeveer en toen gehoord hebben dat Zarys Corffmaker wilde dat Willem Baertscherer hem 

gezond zou maken, waarvoor hij 5 ph.g. zou krijgen; zij hebben gezien dat Zerys Willem direct 2 ph.g. 

betaalde en Dirick Wesselsz getuigt dat hij gezien heeft dat Zerys Willem een dag later nog 1 ph.g. gaf 

en dit alles vond plaats in het huis van Zalys in de Hagen. 

 

Nr. 283 FOLIO:         77              DATUM:             7 december 1517 

 

- Gheert Borchertsz weit. 

Henrick van Diepholt getuigt dat de weit die hij kocht en door Gheert Borchertsz verscheept werd goede 

koopwaar was en ook dat toen de weit in het schip van schipper Gijse werd overgebracht, het goede 

koopwaar was.  

Cornelys Joesten getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 284 FOLIO:       77v                DATUM:             7 december 1517 

 

- Conflict tussen Albert Toff en Gheert Kock afkomstig van een ½ last Besons bier.  

Johan Gheritsz, Floris Pouwelsz, 15 jaar oud, de schipper en de scheepsjongen, getuigen dat zij 

omstreeks Pinksteren aanwezig zijn geweest en gehoord hebben dat Gheert Kock van Albert Toff een 

halve last Besons bier kocht voor ƒ6½, dat Johan Gheritsz het bier in kwestie in zijn hoyschip 

[platbodem] had en de koop dus zelf regelde; Gheert nam het bier op zijn schip en van de betaling van 

ƒ6½ zijn zij geen getuige geweest.  

 

Nr. 285 FOLIO:       77v                DATUM:           7 december 1517 

 

- Tussen Cornelys Joesten en Alyt Reaels. 

Anthonys van den Grave getuigt dat hij aanwezig is geweest op Palmzondag twee jaar geleden en toen 

gezien en gelezen heeft een machtigingsbrief waarin Gheert Symonsz uit Riga een machtiging 

verstrekte aan zijn zuster Alyt Reaels om namens hem de afrekening te ontvangen van een 

scheepsaandeel, koopmanschappen e.d. hier in Kampen; de machtigingsbrief had een zegel van de 

aartsbisschop van Riga en in aanwezigheid van Anthonys van den Grave en Dirick van Zwoll, heeft Alyt 

Reaels met haar machtigingsbrief Cornelys Joesten aangesproken over deze zakelijke kwestie die deze 

met haar broer had en Cornelys gaf haar de afrekening van het achtste scheepsaandeel en tegelijkertijd 

de andere betalingen van Johan Grebber en waarmee Alyt tevreden was. 

Dirck van Zwoll getuigt dat hij hier ook bij aanwezig is geweest en dat deze afrekening en betaling 

plaats hebben gehad zoals beschreven. 

Cornelys Joesten getuigt dat hij Alyt Reaels vanwege de machtigingsbrief de genoemde afrekening 

gedaan heeft van het scheepsaandeel van Jan Grebber en de andere betalingen die hij t.b.v. haar broer 

gedaan heeft, zoals Anthonys van den Grave heeft getuigd. 

Verder meldt Cornelys dat Dirck van Zwoll naderhand bij hem gekomen is en hem gemaand heeft voor 

200 mark namens Gheert Symonsz. Cornelys heeft Dirck dit niet gegeven omdat hij al aan Alyt betaald 

had. 

 

Nr. 286 FOLIO:       78                DATUM:          7 december 1517 

 



53 

 

- Van Dirck Kell. 

Elsabe Tripmakers getuigt dat zij op St. Barbara avond omstreeks vespertijd voor haar deur op haar 

knieën zat omdat het H. Sacrament voorbij ging en dat toen Dirck Kell naast haar kwam knielen; hij was 

behoorlijk dronken en had een mes in zijn hand dat hij waarschijnlijk voor het eten gebruikt zal hebben. 

Toen zij weer opstonden, struikelde Dirick en viel voorover omdat hij zo dronken was en hij verwondde 

Elsabe aan haar arm; zij meldt dat het om een ongeluk gaat, want zij hebben geen woord met elkaar 

gesproken. 

 

Nr. 287 FOLIO:         78              DATUM:           7 december 1517 

 

Verder meldt Cornelys [Joesten] dat hij in de zomer een jaar geleden naar Riga geweest is en dat 

Gheert Symonsz hem daar aansprak en vroeg hoe het met de afrekening stond, waarop Cornelys 

antwoordde dat hij dat met zijn zuster Alyt geregeld had en haar had uitbetaald op 17 mark na, die hij 

nu aan Gheert uitbetaalde.  

Verder meldt Cornelys dat hij Gheert Symonsz en Johan Grebber van Amsterdam heeft overgedragen 

200 hoeveelheden zout afkomstig van de afrekening die Alyt Reaels namens haar broer met hem had 

gedaan.  

 

Nr. 288 FOLIO:       78v                DATUM:          7 december 1517 

 

- Van Geert Martensz. 

Roloff Stegeman getuigt dat ongeveer een maand geleden Geert Martensz bij hem is geweest en dat hij 

hem ’s avonds voor de deur vond, liggend in de goot met twee wonden aan zijn hoofd en geheel 

dronken; dat hij hem met zijn dienstmaagd uit de goot heeft gehaald, zijn hoofd heeft schoon gemaakt 

en hem samen met Johan Kerckhoff naar de meester [dokter] hebben gebracht met de boodschap dat 

hij in de goot gevallen was.  

Johan Kerckhoff getuigt dat het waar is dat hij Geert Martensz heeft helpen brengen naar het huis van 

de dokter, dat Geert dronken was en twee gaten in zijn hoofd had. 

Geert Martensz zegt dat hij niet weet waar hij de verwondingen heeft opgelopen. 

 

Nr. 289 FOLIO:         78v              DATUM:            9 december 1517 

 

- Tussen Franck Claesz en Albert Jansz uit Ens. 

Hillebrant Michielsz, Henrick Berentsz, Ditmar Alartsz en Johan Stuvesandt getuigen dat Albert Jansz 

uit Ens een tijd geleden van Franck Claesz een schip gekocht heeft voor 180 ph.g. waarvan Albert voor 

hem een scheepsbrief heeft laten maken in Genemuiden, met het zegel van de burgemeester. Nu is er 

een conflict tussen beide partijen of de brief wel van waarde is. Getuigen melden dat zij afgelopen 

zaterdag aanwezig zijn geweest in de Swane, toen partijen beslisten naar Genemuiden te reizen om de 

brief met zegel te laten verifiëren. Als de brief niet inhield dat de eerste termijn, een kwart, betaald zou 

worden in mei a.s., dan zou Tymen, de broer van Albert, daar borg voor staan.  

 

Nr. 290 FOLIO:         79              DATUM:           9 december 1517 

 

- Tussen Zweris Claesz en Bartolt Evertsz over de ossen. 

Johan Gheertsz, schoenmaker, getuigt dat hij laatst op de ossenmarkt kwam bij Bartolt Evertsz toen  

Zweris Claesz een os wilde kopen bij Bartolt. Deze zei tegen Zweer dat hij de os maar moest nemen en 

slachten en als hij niet goed was zou hij een gulden krijgen. Toen de os geslacht was, vond Zweer dat 

hij geen tien gulden waard was en beklaagde zich.  

Getuige kan de waarde van de os niet taxeren. 

 

Nr. 291 FOLIO:         79v              DATUM:            11 december 1517 
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- Tussen Jacob Bartholomeus en Coen Ross. 

Pilgrim Lubbertsz getuigt dat hij omstreeks St. Maarten j.l. aanwezig is geweest in het huis van Jacob 

Bartholomeus waar Coen Ross kwam met een brouwer uit Wilsum en eiste dat hij hem zo veel geld zou 

voorschieten, dat hij de brouwer kon betalen voor het schutters bier. Hij zag dat Jacob hem geld gaf dat 

de brouwer meenam. Korte tijd later kwam de brouwer terug met een geldstuk en zei dat het niet goed 

genoeg was. Pilgrim zag dat Jacob het geldstuk terugnam en dat deze de brouwer ander geld gaf waar 

hij tevreden mee was. 

 

Nr. 292 FOLIO:        79v               DATUM:            11 december 1517 

 

- Tussen koopman Ulrich en Henrick van Mulmen. 

Claes Geertsz en Johan van der Lippe getuigen dat zij omstreeks St. Michael j.l. aanwezig zijn geweest 

in het huis van Henrick van Mulmen, waar Henrick en diens echtgenote aan de koopman Ulrich 6 last 

gerst verkochten, op voorwaarden dat het half gekiemd was. Mocht dat niet het geval zijn en de 

koopman daar schade van zou ondervinden, dan zou Henrick hem dat vergoeden. 

 

Nr. 293 FOLIO:         79v              DATUM:           11 december 1517 

 

Berent op de Leye en Henrick Pannenbacker getuigen dat het hen bekend is dat meester Brose de 

metselaar een bakoven heeft gemaakt voor meester Kerstken de pannenbacker en dat deze ingestort is 

bij het eerste baksel omdat hij niet gestut was. 

 

Nr. 294 FOLIO:         80              DATUM:        11 december 1517 

 

- Van Cornelys Joesten en Alyt Reaels. 

Schipper Claes van Dockem getuigt dat hij op zijn reis afgelopen zomer toen hij door de Friezen 

aangehouden werd, in zijn schip 44 last rogge en 20 last mout had die toebehoorden aan de reders van 

het schip: aan Claes Kroese een achtste deel van het schip en de goederen, aan Cornelys Joesten ook 

een achtste deel, aan Johan van Urck een zestiende deel en aan de schipper ook nog een zestiende 

deel, dat hij ook weer terugkreeg. 

Hr. Geert Gysbertsz, schipper Claes en Peter Volckersz  getuigen dat toen het schip was aangehouden 

en Cornelys Joesten voor hen en de andere Kamper burgers, Claes Kroeser en Johan van Urck, de 

certificaten bracht van de goederen die zij in het schip van schipper Claes van Dockem hadden, dat zij 

toen aanwezig waren in Hindelopen, Friesland, waar de bevelhebbers, mr Augustyn e.a., met Cornelys 

onderhandelden en dat er o.a. overeen werd gekomen wat zij weer terug konden krijgen van de lading 

ten behoeve van onze burgers. Cornelys kreeg weer terug 16½ last mout, de rest was al verdwenen en 

van deze 16½ last is maar 11 last in Kampen aangekomen, de andere 5½ last konden zij niet krijgen. 

Wat betreft het schip van Johan Grebber en de goederen waarin Cornelys, Henrick Wynkensz en Alyt 

Reaels in geïnvesteerd hadden, kreeg Cornelys geen goederen van waarde, maar de hoofdlui 

beloofden hem en de reders te geven voor de geleden schade aan Grebbers schip 100 g.g. en voor de 

plannen van de knecht van Johan Grebbers schip en omdat Cornelys dat niet meer terug kon  krijgen, 

geven de bevelhebbers Cornelys, Henrick en Alyt als schadevergoeding een aandeel in het schip van 

Claes van Dockem, dat nu bij de brug ligt. 

 

Nr. 295 FOLIO:        80v              DATUM:         11 december 1517 

 

- Tussen Johan Geertsz en Arentken Wytte. 

Johan Evertsz jr, Bartolt Evertsz en Berent Jansz getuigen dat toen wijlen Foyse van Endoven nog 

leefde, zij gehoord hebben van Foyse dat zij voor haar neef Heymen Jansz een prebende wilde kopen 

in het H. Geest Gasthuis van de 3 h.p. per jaar die zij had uit een huis en hof op het Oort bij de brug. Zij 

melden verder nog dat zij wilde dat de kerkmeesters haar hielpen om Heymen die prebende te 

verlenen, waarvoor zij de jaarlijkse rente van 3 h.p. volledig wilde inzetten. 
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Nr. 296 FOLIO:          80v             DATUM:         11 december 1517 

 

- Van Johan Rijnvisch. 

Jacob Coertsz getuigt dat het twee jaar geleden is dat Johan Rijnvisch en Johan van Ommen een os 

van hem kochten die zij eerlijk betaald hebben: Johan Rijnvisch de éne helft en Johan van Ommen de 

andere helft. 

 

Nr. 297 FOLIO:        81               DATUM:           11 december 1517 

 

- Van Lambert Sleuwart en Goesen van Hardenberch. 

Heyn Joncker en Swarte Berent  getuigen dat zij op woensdag na St. Lebuïnus 1517 aanwezig zijn 

geweest toen schout Lambert Sleuwart enerzijds en Goesen van Hardenberch anderzijds onenigheid 

met elkaar hadden in het huis van mr Rycolt over de koop van het huis waar Goesen nu in woont. 

Gekomen zijn Wolter Tymensz en Goesen van Hardenberch, Swarte Berent en Heyn Joncker om te 

beraadslagen, de schout liet het in eerste instantie afweten; Goesen wilde het huis hebben zonder 

tegenspraak volgens Wolter Tymensz en mr Wyllem Coertsz. De uitspraak zou later volgen en als 

Goesen het wilde overdragen dan zouden Berent en Heyn ervoor instaan.  

Goesen heeft het gelag betaald; hij was in gezelschap van zijn zwagers Wyllem Rademaecker en Geert 

Jansz. 

 

Nr. 298 FOLIO:       81                DATUM:          11 december 1517 

  

- Tussen dezelfde partijen. 

Wyllem Coertsz getuigt dat hij met Wolter Tymensz de uitspraak gedaan heeft over het huis in kwestie, 

n.l. dat Goesen van Hardenberch het huis zou hebben voor 15 pond per jaar. Toen de uitspraak gedaan 

was, klaagde Goesen dat hij het huis voor die prijs niet zou nemen; Lambert Sleuwart gaf hem uitstel tot 

de volgende dag 10 uur, maar Goesen geloofde de schout niet.  

 

Nr. 299 FOLIO:        81v               DATUM:            14 december 1517 

 

- Tussen Johan Seysynck en de mombers over zijn kinderen. 

Otto Stegeman, Johan van Bommelen en Jan Lambertsz getuigen dat zij als intermediairs zijn 

opgetreden tussen Johan Seysynck met Luytken Bolhoerne en Ryckman Stellynck enerzijds en 

anderzijds de mombers over de weduwe van Thonys van Neerden en over de kinderen van haar zoon 

Bartolt van Neerden en haar dochter Bye van Neerden, over de boedelscheiding van de nagelaten 

goederen van wijlen Bye; zij hebben een uitspraak gedaan die opgetekend is in het stads boek dd 29-

01-1509, verder is er niets te vermelden. 

 

Nr. 300 FOLIO:       81v                DATUM:          14 december 1517 

 

- Tussen Goesen van Hardenberch en schout Lambert Sleuwart. 

Wolter Tymensz, Wyllem Rademaecker en Geert Rademaecker getuigen dat Lambert Sleuwart en 

Goesen van Hardenberch met hun wederzijdse familie bijeengekomen waren voor de uitspraak inzake 

het huis waarover een conflict was ontstaan. Er was besloten dat Goesen het huis zou houden voor 15 

pond per jaar waarvoor de schout hem nog een dag bedenktijd gaf.  

Zij melden verder dat zij gehoord hebben dat Goesen daar niet tevreden mee was en diezelfde avond 

nog de schout meedeelde van de koop af te zien. 

 

Nr. 301 FOLIO:         82             DATUM:           16 december 1517 

 

- Tussen de erfgenamen van Symon Glauwe en Peter Mulner. 
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Johan Hermensz getuigt dat hij goed weet dat de erfgenamen van wijlen Symon Glauwe Johan 

Rijnvisch en Peter Mulner aangesproken hebben over de wijnaccijns van twee jaar, waar de 

muurmeesters hen op gewezen hadden en verder heeft hij gehoord dat Peter daarop geantwoord heeft 

dat als hij van Johan ontvangen had hoeveel wijn zij in die twee jaar geschonken hadden, hij daarvan 

de helft kon afrekenen. 

Henrick Wynkensz geeft dezelfde getuigenis. 

 

Nr. 302 FOLIO:        82               DATUM:          16 december 1517  

 

- Tussen Jacob Coertsz en Jacob Pottebacker. 

Dirick Tripmaecker en Tymen van Voorst getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden aanwezig zijn 

geweest in het huis van Johan van Delden waar bovengenoemde partijen ook aanwezig waren, toen 

Johan van Delden klaagde dat zijn dak zo slecht was, omdat de pannen die Jacob Pottebacker 

gemaakt had niet waterdicht waren. De getuigen zijn ook op het dak geweest en hebben de pannen 

bekeken en geconstateerd dat zij niet waterdicht waren; omdat Jacob ze verkocht had als goed 

materiaal, eisten Johan van Delden en Jacob Coertsz, de metselaar die de pannen gelegd had, dat ze 

goede pannen kregen. Jacob wilde nog een jaar wachten om te zien of het beter werd, anders zou hij 

nieuwe pannen leveren of hen op een andere manier tevreden stellen. 

 

Nr. 303 FOLIO:         82v              DATUM:            16 december 1517 

 

- Over Johan Evertsz. 

Mr Henrick Claesz, Lambert Sleuwart en Johan Egbertsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen 

de waardin in de Drie Torens het bijbehorende huis van Johan Evertsz gehuurd had en bepaalde 

huisraad gekocht had en dat daarvan en van enkele andere zaken, twee aparte verslagen zijn gemaakt; 

zij zijn bereid hun eed erop te doen dat alle punten naar waarheid zijn weergegeven, met één 

uitzondering: Johan Wegge is uitsluitend borg voor de huishuur, maar niet als zijn eigen schuld. 

 

Nr. 304 FOLIO:         82v              DATUM:            18 december 1517 

 

- Tussen Henrick Backer en Henrick van Vollenhove over het OLV huisje op de Koornmarkt. 

Mr Wyllem Coertsz, Tymen van Voorst, Peter Messeler en Wyllem Messeler getuigen dat Henrick 

Backer vanwege de omwonenden op de Koornmarkt, Henrick van Vollenhove opdracht had gegeven 

een OLV huisje te maken op de Koornmarkt tussen Henrick Backer en Henrick van Vollenhove; er is 

een conflict ontstaan over de verdiensten van Henrick van Vollenhove. Getuigen zijn daarbij geweest in 

het huis van Otto Wegge in Kampen en weten dat partijen hun geschil wilden voorleggen aan mr 

Wyllem Coertsz en mr Andries van Zwoll, als intermediairs.  

Deze hebben een uitspraak gedaan waarbij Henrick van Vollenhove zou beuren wat hij had ontvangen, 

een ½ ph.g. en Henrick Backer zou een ½ ph.g. voor het gelag betalen. Dit gebeurde ook zo en 

hiermee was het probleem opgelost. 

Verder melden de getuigen dat Henrick Backer de ½ ph.g. aan Henrick van Vollenhove betaald heeft in 

handen van Jacob Scroer omdat Henrick van Vollenhove hem nog geld schuldig was. 

 

Nr. 305 FOLIO:          83             DATUM:          18 december 1517 

 

- Tussen Kerstken Jansz en Zwarte Geritken. 

Johan van Delden en Gheert Vleys getuigen dat Kerstken en Zwarte Geritken samen onenigheid 

hadden over een handeltje in vis en andere zaken en dat zij erbij zijn geweest in het huis van Dirick 

Loeren onder de Clocke, ongeveer acht dagen geleden; zij hebben gehoord dat partijen hulp inriepen 

van Johan van Delden en Jacob Henricksz uit Dronten als intermediairs. Deze hebben een uitspraak 

gedaan waarbij Zwarte Geritken Kerstken  contant zou geven 5 oord (van een g. g.) en nog 5 oord voor 

het gelag. Dit gebeurde ook en hiermee was het probleem opgelost. 
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Nr. 306 FOLIO:         83v              DATUM:           7 januari 1518 

 

- Van Sasker Dirixsz en Jacob Jansz. 

Meyart Bouwensz en Cornelys Ariaensz uit Vlieland getuigen dat zij gisteren aanwezig geweest zijn in 

het huis van Alyt Mulners waar Sasker Dirixsz uit Texel en Jacob Jansz uit Kampen iets zaten te 

drinken, toen zij hoorden dat genoemde partijen woorden met elkaar kregen; zij zagen o.a. dat Jacob 

Jansz de baret van zijn hoofd nam, op de tafel gooide en zei dat hij zoveel onder zijn baret wilde laten 

komen als hij haren op het hoofd had. Sasker schoof de baret in het vuur en toen ging de 

woordenwisseling verder. Kort daarna trok Jacob zijn mes en stak twee of driemaal naar Sasker, maar 

raakte hem niet; Sasker stak Jacob in de borst.  

Dit gebeurde om 5 uur toen de kaarsen aangestoken werden in het huis van Alyt Mulners. 

 

Nr. 307 FOLIO:          84             DATUM:          8 januari 1518 

 

- Tussen de waardin in de Drie Torens en oude Johan Evertsz. 

Jacob Doedensz en Roerick Schomaecker getuigen dat zij de laatste rechtsdag op het Huis zijn 

geweest toen de genoemde partijen bijeen waren om hun recht te halen i.v.m. huishuur, huisraad e.d. 

en dat Johan Evertsz 2 pond schade van de waardin wilde eisen; zij gingen naar de waardin en zeiden 

dat ze de getuigen niet wilden laten zweren en dat ze Johan Evertsz liever niet wilden betalen, waarop 

de waardin zei dat zij  dat accepteerde. De getuigen vroegen Johan of hij tevreden was en of de 

waardin weg mocht gaan omdat ze veel gasten had; hij stemde toe en betaalde haar 2 pond schade. 

 

Nr. 308 FOLIO:         84              DATUM:         11 januari 1518 

- Tussen schipper Engbert van den Berge en Geert Borcharstz en Johan ten Holte. 

Jacob van Vorden, Dirick Tripmaecker en Hans Hermensz getuigen dat zij zich namens schipper 

Engbert met de zaak van de weit tussen genoemde partijen bezig hebben gehouden en dat zij onlangs 

onder de Clocke stonden waar ook Cornelys Joesten aanwezig was en dat zij hoorden dat deze o.a. zei 

dat de weit niet van de beste kwaliteit was en ietwat had geleden en verkocht was voor ƒ23. 

 

Nr. 309 FOLIO:         84v              DATUM:            15 januari 1518 

 

- Conflict tussen Greete Melys en Lambert Louwensz jr over de rente uit Leiden. 

Geertken Rycolts, dienstmaagd van Lambert Louwensz, getuigt dat zij gedurende ongeveer 18 of 19 

jaar geld ontvangen heeft namens wijlen Lambert Louwensz en dat deze haar vaak opdroeg de rente uit 

Leiden op te vragen; het betreft jaarlijks 9 pond groot Vlaams die zij ontving, waarvan Lambert jaarlijks 

aan een man die in Harderwijk woonde, Henrick Woltersz, 1 pond groot Vlaams gaf, zij heeft dat ook 

wel zelf gebracht naar Harderwijk namens Lambert. Zij meldt ook dat zij gezien heeft dat wijlen Lambert 

bij verdeling van de rente, iets gaf aan Greete Melys, hoeveel weet zij niet. 

 

Nr. 310 FOLIO:         84v              DATUM:           16 januari 1518 

 

- Conflict tussen de Memoriemeesters van het H.Kruis en Jan Bontwerker over het huis. 

Johan Rijnvisch getuigt dat Jan Bontwerker het huis op de hoek bij de St. Nicolaaskerk waar het conflict 

over gaat, van hem heeft overgenomen op hetzelfde ogenblik dat hij het van de Memoriemeesters 

kocht; Jan gaf hem een geschenk waarmee ook Jan Rijnvisch tevreden was; deze meldt nog dat hij het 

huis gekocht heeft van de Memoriemeesters voor 16 h.p. per jaar. 

Egbert Bayinck getuigt dat hij de afgelopen weken beslag heeft laten leggen op het huis van Jan 

Aerntsz in Brunnepe en op zijn roerende en onroerende zaken. 

Dirck Gosensz getuigt dat hij gehoord heeft van de vrouw van Jan Aerntsz dat zij zeiden tegen Jan dat 

hij het zaad moest aannemen omdat zij hem dat schuldig waren.     

Jan Aerntsz getuigt hetzelfde. 
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Berent Albertsz getuigt dat hij dat zaad zou dorsen en vroeg aan de vrouw of zij tevreden was, wat zij 

bevestigde. 

Peter Speldemaker en Herman Huysman getuigen dat zij in de Marienborch erbij zijn geweest en 

gehoord hebben dat Jan Bontwerker woorden had met Jan Rijnvisch over het huis dat Jan Rijnvisch 

gekocht had van de Memoriemeesters van het H. Kruis van St. Cunera, waar Johan van Bommel als 

Memoriemeester bij was; zij hoorden Jan Bontwerker zeggen dat hij niet meer wilde geven dan 15 pond 

per jaar en daarbij zou Jan Rijnvisch hem nog een tabbert moeten geven. Zij hoorden niet meer welk 

antwoord Jan Rijnvisch gaf en zagen dat Jan Bontwerker het gelag betaalde. 

 

Nr. 311 FOLIO:        85               DATUM:          19 januari 1518 

 

- Tussen Thonys Starcke en Geerloff Backer. 

Jorien Backer en Jan van der Lippe getuigen dat zij met Allerkinderendag [Onnozele kinderen - 28 

december] samen met bovengenoemde partijen bijeen waren in het huis van Steven Kruese, in de 

Gulden Arent, waar zij problemen hadden over de koop van het huis van Thonys Starcke in de 

Nieuwstraat; de getuigen zouden een uitspraak doen.  

Er werd besloten dat Geerloff Backer het huis zou krijgen voor 30 Hoornsgulden en 4 h.p. tins per jaar 

waarmee de partijen tevreden waren en dit met een handdruk bevestigden.  

Steven Kruese, de waard, getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 312 FOLIO:         85              DATUM:          19 januari 1517 

 

Jacob Bartholomeus getuigt dat hij met Wyllem Baertscherer aanwezig geweest is in Kampen toen 

Cornelys Scedemaker zijn dokter, mr Lambert van Amsterdam, 1 g.g. gaf op voorwaarde dat deze hem 

gezond zou maken, anders moest Herman Touwslager Cornelys de gulden weer teruggeven; dit 

gebeurde ongeveer twee jaar geleden. 

 

Nr. 313 FOLIO:         85v              DATUM:         19 januari 1518 

 

- Tussen Thys, de knecht van Geert van Ingen en Johan Ruiter.  

Reyner ter Helle, Coepman Ulrich en Peter Cremer getuigen dat zij afgelopen zaterdag erbij zijn 

geweest in het huis van de koster toen Thys en Johan Ruiter met elkaar de maatschap van zekere 

ossen afrekenden die zij met anderen gedaan hadden. Bij het afrekenen bleek dat Jan Ruiter uit de 

maatschap genomen had van hun gezamenlijke geld 7 ph.g.min 1 oord en 5 g.g.; zij berekenden ook 

dat zij aan de ossen verloren hadden 12½ ph.g. en dat Jan Ruiter weer 18 ph.g. zou terug betalen aan 

Thys. Toen hij dit hoorde, zei Johan Ruiter dat hij nog wilde toevoegen dat er niet zoveel verlies was 

geleden. 

 

Nr. 314 FOLIO:       85v                DATUM:         19 januari 1518 

 

- Tussen Rutger van Calcker en Beernt Metseler. 

Dirck Opreyder, Geert Backer , Jan Jantsz en Aernt van Venlo getuigen dat zij aanwezig waren 

ongeveer een maand geleden in het huis van Jan Wachter, in de Zwaene, en hebben gehoord dat 

Rutger van Calcker, koster, het woonhuis van Beernt Metseler op de Vloeddijk bij de 

Kalverhekkenpoort,  wilde kopen; zij hoorden dat ze het eens waren over de koop en dat Rutger het 

huis zou krijgen met alles erop en eraan, behalve de steen die voor de deur stond, die wilde  Beernt zelf 

houden.  

Zij weten niet of Beernt nog meer uit het huis gehaald heeft, want zij hebben het huis niet gezien. 

 

Nr. 315 FOLIO:        86               DATUM:         15 januari 1518 

 

- Van Wyllem Boedinck en Anthonys van den Kuinre. 



59 

 

Burgemeester, Schepenen en de Raad van de stad Kampen getuigen dat voor hen is verschenen in het 

gerecht Willem Boedinck, inwoner van Hamburg, om mede te delen dat er een conflict is ontstaan in 

1514 tussen Anthonys van de Cuinre, Jacob van Voirden en hemzelf enerzijds met Dirck van de Cuinre, 

Henrick Wynkensz, Anthonys Jansz en Otto Stegeman anderzijds, waarvoor een moetsoen [schikking] is 

gemaakt; hieruit is weer een conflict ontstaan tussen hem en Anthonys van de Cuinre, zodat onze 

burgers Anthonys Jansz, Henrick Wynkensz en Otto Stegeman als principale moetsoenslui optreden in 

het conflict tussen Willem Boedinck en Anthonys van de Cuinre.  

De intermediairs hebben gezegd ieder recht te willen doen en de partijen in kwestie hebben onder ede 

verklaard de uitspraak te respecteren.   

Anthonys Jansz en Henrick Wynkensz getuigen dat met deze moetsoen alle eerder gemaakte 

handschriften, zegels, brieven, obligaties, rekenschappen en getuigenissen ongeldig zijn evenals de 

handschriften die Anthonys van de Cuinre nog mocht hebben van Wyllem Boedinck. Verder melden zij 

dat zij geconstateerd hebben dat na de eerste moetsoen Anthonys teveel heeft ontvangen van Wyllem 

en dat hij daarvan de helft moet terugbetalen.  

Anthonys moet ook ophouden Wyllem lastig te vallen.  

Otto Stegeman heeft onder ede getuigd dat hij een van de moetsoenslui is geweest en dat besloten is 

dat alle handschriften, zegels, brieven e.d. die Anthonys van Wyllem mocht hebben en vice versa, geen 

waarde meer hebben. Hij meldt verder dat Anthonys en Wyllem elk de helft van de waardepapieren 

toebehoort en als de een meer geld ontvangt dan de ander, dan moeten zij dat eerlijk oplossen. Over 

de financiële afrekening die later gemaakt is, kan hij niets zeggen want hij is niet altijd aanwezig 

geweest. 

Verder zegt hij nog dat het redelijk is dat Wyllem Boedinck ontvangt waar hij recht op heeft en dat 

Anthonys van de Cuinre hem niet meer lastig valt. 

 

Nr. 316 FOLIO:      87                 DATUM:          15 januari 1518 

 

- Symon Holtzager tegen Roloff Goesensz en Roloff Thonysz uit Vianen over de nagelaten 

goederen van Styne Hoeckmaeckers. 

Gerrit van Byssell en echtgenote Lysken, Henrick Wesselsz, Wobbe Schomaeckers en echtgenoot 

Reyner getuigen dat zij vaak van wijlen Styne gehoord hebben, toen zij nog handelingsbekwaam was, 

dat zij wilde dat na haar dood de familie van haar man, die in Friesland in twee kloosters woonde, in 

Anholt en in Meerden, de goederen van haar vader zouden ontvangen, zoals ook gebeurd is. De twee 

kinderen van haar man ontvingen: de zoon 25 g.g. en een bed en de dochter 10 g.g.; de overwaarde 

van de goederen moest worden opgedeeld in vijf porties: voor St. Bregitten , de observanten, de OLV 

kerk, de OLV memorie en de echte armen; afgezien daarvan zou het klooster te Alkmaar eerst een stuk 

doek ontvangen en de getuigen melden dat Styne daarvoor een kist had waarvan zij wilde dat hij bij 

Symon Holtzager in huis kwam te staan en de sleutel bij Gerrit van Byssell in huis. Zij benoemde 

Symon en Gerrit tot haar executeurs testamentair en zei openlijk dat zij niet wilde dat haar erfgenamen 

iets van gemelde goederen zouden krijgen, m.u.v. Lysbet haar dienstmaagd die een tabbert kreeg en 

Haefken haar dienstmaagd een rok. Zij getuigen dat de twee uit Vianen niet de enige erfgenamen van 

Styne zijn, maar dat er wel 16 of 17 zijn. 

 

Nr. 317 FOLIO:          87v             DATUM:           15 januari 1518 

 

- Tussen Berent Lansynck en Johan Westvelinck. 

Lubbert Topken en Johan Duyckenborch getuigen dat zij aanwezig geweest zijn in de Gulden Arent 

ongeveer 14 dagen geleden toen Berent Lansynck en Johan Westvelynck met elkaar de rekening 

opmaakten betreffende de boeier en partijen constateerden dat de boeier 110 courante guldens en 36 

g.g. waard was; hierna kregen zij woorden omdat Johan Westvelynck zijn scheepsaandeel wilde 

verkopen. Berent Lansynck bezat een vierde deel en de helft van een vierde deel en zij werden het 

eens dat de waarde van de boeier 424 ph.g. bedroeg, op basis waarvan het deel van Johan werd 
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berekend. Berent zou met Johan afrekenen op basis hiervan en Johan zou de boeier leveren zodra hij 

van zee teruggekomen was.   

 

Nr. 318 FOLIO:        87v               DATUM:          15 januari 1518 

 

- Tussen Zeele van Hardenberch en Geese Hermensz over de huwelijkse voorwaarden van 

Greete Braens. 

Geert Rycoltsz, Volcker Petersz en Wyllem Petersz getuigen dat bij het opstellen van de huwelijkse 

voorwaarden tussen wijlen Evert Hoeck en Greete Braens het aanstaande echtpaar bij hen kwam met 

Hermen van der Vecht en hen een brief liet zien waarvan zij wilden dat hij bezegeld werd. Nadat 

getuigen de wens van het bruidspaar hadden geverifieerd, hebben zij in het bijzijn van Herman van der 

Vecht de brief bezegeld. Geese Hermensz was daar niet bij aanwezig. 

 

Nr. 319 FOLIO:         88              DATUM:           29 januari 1518 

 

- Tussen Wyllem Boedynck en Thonis van den Cuinre. 

Henrick Wynkensz en Thonis Jansz,  gedaagd om te getuigen, getuigen dat zij afgelopen vrijdag na 

Driekoningen 1518 aanwezig zijn geweest in het observantenklooster in de gastenkamer waar Wyllem 

Boedynck en Thonys van den Cuinre met elkaar hun gezamenlijke boekhouding controleerden en dat 

zij hoorden dat er nog afgerekend moest worden, n.l. dat Wyllem Boedynck nog tegoed had 564½ mark 

Lübecks van Thonis die hem dit bedrag zou betalen en waarmee zij verder geen aanspraken meer op 

elkaar hadden. 

Hierbij waren aanwezig Dirck van Cuinre en Otto Stegeman. 

Verder melden de getuigen dat genoemde partijen ook nog een afrekening maakten van andere 

handelszaken en omdat zij het niet eens konden worden, namen zij elk de afrekening van de ander voor 

lief.   

Toegevoegd tussen de akten: daarna op 7 oktober hebben de getuigen gemeld dat in deze rekenschap 

geen rekening was gehouden met de moetsoen van Jacob van Voirden gedaan op de Sonnenberch. 

 

Nr. 320 FOLIO:       88                DATUM:        29 januari 1518 

 

- Tussen schipper Egbert van den Berge en Geert Borgertsz en Johan ten Holte over de weit. 

Henrick Dirixsz, kok op het schip van schipper Gysen, getuigt dat hij aanwezig was toen de weit van 

Johan van Wyringen werd overgeladen en aan boord werd gebracht; de weit was helemaal warm en 

Henrick en zijn gezellen vroegen aan Johan hoe dat kwam en deze antwoordde dat hij tussen 

Amsterdam en Kampen met toestemming van Cornelys twee of drie maal de weit heeft overgeladen. 

Henrick meldt verder dat ongeveer 1 of 1½ ton van de weit op de bodem van het rijnschip in het water 

stond. Hij getuigt ook, evenals schipper Gysen en Claes Martensz, dat de weit binnen 5 of 6 dagen zo 

slecht werd dat zij deze wel kwijt wilden, hoewel zij die graag gekoeld hadden. 

 

Nr. 321 FOLIO:        88v               DATUM:           30 januari 1518  

 

- Tussen Zeele van Hardenberch en Gese Trumpers over de huwelijkse voorwaarden van Evert 

Hoeck. 

Geert Borgertsz en Geert Rycoltsz getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden met wijlen Jacob Keyser 

en jonge Evert Hoeck naar Geese Trumpers zijn gegaan op verzoek van Zeele van Hardenberch om 

met haar in alle vriendschap te spreken en haar mening te vragen over de 150 g.g. die zij Evert Hoeck 

en haar dochter als huwelijksgeschenk had beloofd. Geese zei dat zij als bewijs haar dochter de 

jaarlijks10 h.p. wilde geven die zij van Coert van Ysselmuden had en dan nog 3 h.p. per jaar uit haar 

percelen; verder zei ze dat zij het bedrag met ƒ15 of ƒ16 verlaagd had en wat er dan nog aan ontbrak, 

dat wilde zij betalen. Zeele wilde de rente niet maar het geld. 
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Verder getuigen Geert Borchertsz, Geert Rycoltsz, Volcker en Willem Petersz dat zij afgelopen 

woensdag gehoord hebben dat Geese zei waarom zij nu het geld niet wilde betalen: zij zou van haar 

vader bedden, huisraad e.d. krijgen die zij nooit ontvangen heeft en omdat haar tekort is gedaan,  

handelt zij nu zo, waarop de getuigen zeggen dat dit niet rechtvaardig is. 

Jonge Evert Hoeck getuigt zoals Geert Borchertsz en Geert Rycoltsz en verder meldt hij dat hij 

aanwezig is geweest toen de huwelijkse voorwaarden werden opgesteld en dat Geese toen wijlen haar 

broer beloofde de ƒ150 in drie jaar te betalen.  

 

Nr. 322 FOLIO:       89                DATUM:           1 februari 1518 

- Tussen Truyde Everts en Johan Droochscheer. 

Wybrant Woltersz en Thys van Eyden getuigen dat zij afgelopen donderdag voor het Raadhuis 

aanwezig zijn geweest, toen zij hoorden dat Johan Droochscheer bekende 2 ph.g. en 5 gosseler  

schuldig te zijn aan Truyde Everts uit Hasselt wegens kostgeld. Hij beloofde haar als betaling 50 

oliekoeken te geven en de rest zou hij in de vasten afrekenen. 

Cornelys Onbehouwen getuigt dat hij de 2 ph.g. en 5 stuiver in Truydes huis gebruikt heeft en dat Johan 

hem daarvoor gekort heeft op het zout dat hij hier van de heren verdiend had.  

 

Nr. 323 FOLIO:       89                DATUM:          1 februari 1518 

 

- Tussen Henrick Jansz en Kersken Henrixsz. 

Alyt Vroeme, de waardin, getuigt dat Henrick Kersken ongeveer een maand geleden bij haar zat te 

drinken, toen zij hoorde en zag dat Kersken Henrick vroeg hem geld te lenen en dat Henrick zijn 

geldbuidel opende en hem 18 Hollandse stuiver leende; Kersken beloofde hem het geld de volgende 

dag terug te geven en nog 3 butken voor het gelag dat Henrick had betaald. 

 

Nr. 324 FOLIO:       89                DATUM:           1 februari 1518 

 

- Over het gevecht tussen Flor Messeler en Hermen Wytte. 

Johan Henrixsz getuigt dat heden acht dagen geleden Hermen Wytte in de Wijnkelder zat te drinken 

met de hoeren van de beul en zich had vermomd; er stonden enkele wachten voor de tafel in de 

Wijnkelder en Hermen pakte een kandelaar met kaarsen van de tafel en gooide die in de groep maar 

raakte niemand. Korte tijd later kwam Flor Messeler, die ook wachter was, in de Wijnkelder en bekeek 

het gezelschap en zag dat Hermen Wytte in de Broederstraat liep met een getrokken mes en uithaalde 

naar Flor maar hem niet raakte. Hij heeft niet gezien of Flor iets terug deed en wat er was voorgevallen.  

Jacob Henrixsz getuigt dat hij alleen maar weet dat Hermen Wytte Flor Messeler achterna liep en de 

Broederstraat in joeg. 

 

Nr. 325 FOLIO:       89v                DATUM:          3 februari 1518 

 

- Van Claes Draeck en Lubbert de Beer. 

Aleff van Dorsten, Otto Swarte en Roloff Claesz getuigen dat zij, ongeveer acht dagen geleden bij de 

stadsgracht achter de hof van Wyllem Morre, waar nog ijs lag, zagen dat Lubbert Beer ruzie had met 

Claes Draeck, waarover weten zij niet en dat Claes Lubbert toen bij zijn hoofd greep, hem met zijn vuist 

sloeg en hem op het ijs gooide. Lubbert pakte toen de werpbijl die hij aan zijn zij droeg, Claes trok hem 

de bijl uit zijn hand, gooide hem weg en zei dat hij hem niet met een bijl te lijf wilde gaan maar liever zijn 

vuisten gebruikte. Meer hebben zij niet gezien. 

Nr. 326 FOLIO:         89v             DATUM:         3 februari 1518   

 

- Tussen het St. Sebastianus gilde en de schutmeesters. 

Coen Ross, Johan Scroer en Jan Hermensz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest en dat Johan 

Hermensz er de schrijver was, dat de schutmeesters van de algemene maatschap van St. Sebastianus 
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bij de laatste waarschap aan schotelgeld 24 pond en 3 butken opgehaald hebben en niet meer hebben 

uitgegeven dan 19 pond, zodat zij een batig saldo hebben van 5 pond en 3 butken. 

 

Nr. 327 FOLIO:       90                DATUM:         3 februari 1518 

 

- Tussen Geert Claesz en Albert Biervliege. 

Lambert Jacobsz, Goyken Albartsz en Arent Claesz getuigen dat met Pinksteren drie jaar geleden, toen 

zij met schipper Geert Claesz naar oost en west zeilden en zij in de Sont kwamen, Albert Biervliege, 

een matroos, ziek werd en niet meer op het schip wilde komen, maar wel alle dagen dronken was; de 

schipper vroeg hem terug te komen omdat hij zo niet naar Bergen kon varen, maar Albert eiste van de 

schipper dat deze hem zijn bagage zou geven. Toen dat gebeurd was, wilde hij toch niet komen en 

bovendien liet hij de schipper met de boot aan land liggen en de schipper moest de voogd een mark 

geven om hier weer vandaan te krijgen.   

 

Nr. 328 FOLIO:      90                 DATUM:          3 februari 1518 

 

- Tussen Johan Droochscheer en Claes Walraeven. 

Claes Croeser getuigt dat een tijd geleden Claes Walraeven en diens echtgenote een vat jopen bier van 

hem gekocht hebben voor 19 schilling en dat hij hem vroeg of hij daar tevreden mee was. Claes zei dat 

het in opdracht van Johan Droochscheer was en zij zijn toen samen naar Johan gegaan. Deze zegde 

Claes het geld toe en getuige meldt dat Johan 2 g.g. betaald heeft zodat er nog resteert 34 Brabantse 

stuiver. 

 

Nr. 329 FOLIO:       90v               DATUM:            3 februari 1518 

 

- Van Aernt Keppell.  

Henrick Croese, Jan Seysinck en Lambert Santvuerder getuigen dat zij gevraagd zijn aanwezig te zijn  

in Kampen in de herberg de Eenhoorn dd 10-03-1517 en dat zij toen hebben gehoord dat schipper 

Floris Doedensz van Stavoren rekenschap gaf en verantwoording aflegde aan Arent van Keppell, 

burger uit Zwolle, van diens vierde aandeel in het schip en de goederen. De schipper verklaarde van 

Aernt ontvangen te hebben ƒ100 courant Hollands en nog 48 g.g. en de schipper gaf Aernt 500 stuks 

wagenschot, die in Groningen stonden en meldt verder dat Aernt terzelfder tijd geen andere afrekening 

van de schipper ontvangen heeft van zijn vierde aandeel; zij hoorden dat de schipper bekende dat hij 

het aandeel van Aernt niet had verzekerd. 

 

Nr. 330 FOLIO:         90v              DATUM:          8 februari 1518 

 

- Tussen Albert Seylmacker en Hillebrant Tymmerman. 

Claes Dirixsz, Wyllem Dirixsz en Dirck Dirixsz getuigen dat Albert Seylmaecker was begonnen een huis 

te laten bouwen in de Hagen, dat toen nog niet klaar was, dat zij aanwezig zijn geweest toen Albert 

eiste van mr Peter Tymmerman met dat huis op te schieten en dat zij woorden kregen. Albert zou de 

timmerman daarvoor 2 ph.g. geven, die hij betaalde evenals de wijnkoop. 

 

Nr. 331 FOLIO:         91              DATUM:            8 februari 1518 

 

- Tussen Geert Ruyter en Thys, de knecht van Geert van Ingen. 

Jacob Coster en Reyn ter Helle getuigen dat Thys en Johan Ruiter geld schuldig waren aan Johan van 

der Vecht van ossen en dat Thys en Johan dat nog moesten afrekenen met elkaar. Zij zijn erbij geweest 

dat Thys Geert Ruiter verzocht hem geld te lenen, 35 ph.g. en 12½ gosseler, om Johan van der Vecht 

te betalen. Thys stelde daarvoor als onderpand aan Geert twee zakken hop die bij Thys thuis stonden, 

die hij mocht weghalen of laten staan, zolang Thys hem niet had betaald.    
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Nr. 332 FOLIO:        91               DATUM:          9 februari 1518 

 

Willem Evertsz, Vrouke Jonckers en Aefke Scepeler, de vrouw van Jan Scepeler, getuigen dat zij 

aanwezig waren toen wijlen Foyse van Endoven nog leefde en dat de Raad had beslist dat zij de 

erfgenamen van wijlen Roerick hun deel moest geven, dat zij alle roerende goederen, huisraad e.d. zou 

verdelen tussen de twee dochters van Peters vrouw, n.l. Alyt, de vrouw van Jan Tonysz en die andere 

die nu in het klooster is; de twee zusters van de vrouw van Geert  van Ingen waren ook aanwezig. 

Wijlen Foyse gaf dus de ene helft van de huisraad aan Peter Mullers vrouw en haar dochter en de 

andere helft aan het convent. 

 

Nr. 333 FOLIO:         91v              DATUM:          10 februari 1518 

 

Johan Seysinck en Aernt Petersz getuigen dat zij als erfgenamen van wijlen Gheert Glasmaker een 

stuk dijk binnen de stadspoorten beheerden dat altijd van David was geweest, naast de dijk van Gheert 

Sleewertsz, gedurende zes jaar en dat zij e.e.a. onderling verdeeld hebben, n.l. een derde deel van de 

26 roeden op naam van Peter Glasmaker; zij weten niet wie beneden naast Geert Sleewert gelegen is, 

niet anders dan wat er in het stadsboek vermeld staat. 

Lambert Sleeuwert, schout, meldt dat hij weet dat wijlen zijn vader de dijk naast zijn land altijd 

beheerde, van de Ameyde tot aan het gat, maar hij weet niet aan wie de achtergelaten dijk toebehoort. 

Johan, de knecht van St. Catherine, weet niets van de ver weg gelegen St. Catherine dijk. 

 

Nr. 334 FOLIO:         91v              DATUM:          10 februari 1518 

 

Beernt Asse uit Brunnepe getuigt dat hij 15 jaar geleden wist evenals Dirck Wuerstz dat de dijk van 

Dirck Wuerstz samengevoegd werd met de dijk van Jan Lanck en dat de dijk een roede van de Ameyde 

af richting de stad lag en dat de dijk na de Ameyde altijd aan Geert Scepeler toe behoorde. 

Geert Borgertsz getuigt dat hij niet weet waar de dijk van Dirck Wuerstz ligt, afgezien de vermelding in 

het Stadsboek; hij heeft gehoord van Gheert Sleeuwert dat deze wilde zweren dat de dijk van Dirck 

Wuerstz naast de stad lag en dat hij en zijn voorvaders deze altijd in bezit hebben gehad; hij weet niet 

waar zijn moeders dijk lag, anders dan vorig jaar werd vastgesteld volgens het stadsboek.  

 

Nr. 335 FOLIO:         92              DATUM:         10 februari 1518 

 

- Tussen Claes Wernersz en Egbert van Vesen. 

Egbert Bayinck, Henrick Mouwesz, Henrick Dircksz en Jan  van Hoenscoten getuigen dat zij aanwezig 

geweest zijn ongeveer 7 jaar geleden in het huis van Engel Modden, waar Claes Wernersz aan Egbert 

van Vese een erf in Wijhe verhuurde dat de Merle heette, waarvoor Egbert Claes jaarlijks met St. 

Maarten  26 Hoornsgulden zou geven en een eenjarig varken; verder werd er afgesproken dat zij twee 

cedulen met elkaar zouden maken voor de huurbetalingen; met deze afspraak waren zij beiden 

tevreden en werd de wijnkoop gedronken.  

Zij weten niet of de cedulen inderdaad gemaakt zijn. 

 

Nr. 336 FOLIO:        92               DATUM:          10 februari 1518  

 

- Tussen Gheert Brouwer en de kinderen van Geertgen Symonsz, zijn vrouw.  

Aernt Petersz, Jan van der Lippe en Albert Cuper getuigen dat zij gemoetsoend hebben tussen partijen 

inzake de verdeling van de nagelaten goederen en dat Gheert Brouwer de kinderen van zijn vrouw 10 

Rijnse gulden en 20 ph.g. 

N.B. akte is doorgehaald. 

Nr. 337 FOLIO:        92               DATUM:          10 februari 1518 
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Lambert Slewert en Jacob Dodensz getuigen dat zij aanwezig waren in het huis van mr Rycolt  toen 

Wolter Tymansz bekende dat hij land verbeterd had van Heyne Jonkersz riet, 4½ vierendeel, de vym  3 

Hoornsgulden en 150 staken en poten; dat kostte 124 stuiver courant.  

 

Nr. 338 FOLIO:      92v                 DATUM:           13 februari 1518 

 

- Tussen Marten van Endoven en Arentken Wytte. 

Mette de Neyster getuigt dat toen de verdeling gemaakt werd na de dood van Roerick van Endoven 

tussen Foyse van Staveren, zijn weduwe en de genoemde erfgenamen, dat Foyse haar tezelfdertijd 

een hoofdkussen zond met lijnwaad om dit voor haar te bewaren; na de verdeling liet Foyse het 

lijnwaad weer halen. 

Webbeke Brandenborch en Henricke Mertens getuigen dat zij daar niets van weten en dat zij ook niets 

uit het huis weggebracht hebben. 

Webbeke meldt nog dat zij ook bij de verdeling is geweest en dat elk zijn deel nam zoals verklaard is 

door de andere vrouwen. 

 

Nr. 339 FOLIO:        92v               DATUM:           19 februari 1518 

 

- Tussen Nenne Tymmerman en Johan Geertsz. 

Geert Rouwhorst en Symon  Jansz getuigen dat er een conflict was ontstaan tussen bovengenoemde 

partijen over touw dat Johan Geertsz verkocht had aan Nenne voor 15½ koopmansgulden, waarvan 

bleek dat het niet goed was en niet dun genoeg.  

Zij zijn enige tijd geleden met genoemde partijen bij elkaar geweest in het huis van Johan Wachters en 

hebben hun uitspraak gedaan, n.l. dat Nenne Johan niet meer mag betalen dan 5 koopmansgulden en 

dat Johan het touw, dat nu in twee of drie stukken is, weer terug neemt. 

 

Nr. 340 FOLIO:      93                 DATUM:         19 februari 1518 

 

- Tussen Johan Hermensz uit Dronten en Wyllem Doese. 

Coert Albertsz, Jacob Geertsz, Wyllem Andriesz en Mechtelt Coerts, de waardin [doorgestreept] getuigen 

dat Wyllem Doese enige tijd geleden al zijn goederen verkocht had aan ene Johan Hermensz uit 

Dronten voor 100 g.g. en dat Wyllem spijt kreeg van de verkoop en deze ongedaan wilde maken. Zij zijn 

bij elkaar geweest in het huis van Coert Albertsz op woensdag na Maria Lichtmis en waar ook beide 

partijen waren: Jacob Geertsz en Wyllem Andriesz als moetsoenslui en Coert de waard als overman 

[scheidsrechter].  

Er werd besloten dat Wyllem Johan als genoegdoening 20 g.g. zou geven en hiermee waren beide 

partijen tevreden. Het gelag bedroeg 1 ph.g. die door Wyllem betaald werd. 

Mechtelt de waardin getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 341 FOLIO:         93              DATUM:          26 februari 1518 

 

- Tussen Geert Glasemaecker en Kairle, de knecht van Geert van Ingen. 

Albert Robertsz en Frerick Jelysz getuigen dat enige tijd geleden genoemde partijen een conflict 

hadden afkomstig van het voerloon van zekere spiering. 

Partijen zijn bijeen gekomen in het huis van Albert om de uitspraak van de moetsoenslui te horen; n.l. 

dat Geert 1 g.g. zou krijgen en toen Kairle de uitspraak hoorde, stond hij op, wierp zijn gelag op tafel en 

zei dat hij hiermee niet tevreden was. Geert accepteerde de uitspraak en gaf 6 stuiver Brabants voor 

het gelag.   

 

Nr. 342 FOLIO:       93v                DATUM:          26 februari 1518 
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Evert van Hardenberch, mr Jan Baertscheerder en Lubbert Voircke getuigen dat zij aanwezig zijn 

geweest onder de Clocke voor de Drie Torens ongeveer 5 of 7 dagen geleden en hoorden dat Johan 

Kerckhoff en Hermen Kerckhoff samen woorden hadden over de nagelaten goederen van hun vader en 

dat Jan Kerckhoff o.a. zei: is dat mijn dank dat ik je uit de diefstok heb geholpen, waarop Hermen 

antwoordde: ben ik dan een dief? Jan zei dat hij voor hem 15 gulden heeft moeten lenen om hem uit de 

diefstok te krijgen, waarop Hermen al klagend weg liep. 

Meer hebben zij niet gehoord. 

 

Nr. 343 FOLIO:        93v               DATUM:          1 maart 1518  

 

- Tussen Lubbert Topken tegen Bernardyn de Beeyn, waard in de Drie Koningen te 

Arnemuiden. 

Luytken Kruese, Hans Mulner en Geert Jansz getuigen dat zij met schipper Topken in 1516 naar 

Lissabon zijn gezeild waar de schipper aan vracht een deel kurk innam en toen zij met schip en lading 

in Veere, Zeeland aankwamen, zagen zij dat de schipper een platbodem vol kurk uit het schip haalde 

bestemd voor Bernardyn de Beeyn, waard in de Drie Koningen in Arnemuiden. Zij melden verder dat zij 

wel drie weken in Veere bleven en dat de schipper de kurk wilde leveren, die Bernardyn niet opeiste. 

Tenslotte heeft Lubbert de platbodem met kurk zelf maar doorgestuurd en de andere kooplui ontvangen 

die de overige goederen die hij in Lissabon had geladen wilden hebben en wilden lossen in Veere. 

Of Bernardyn de kurk heeft ontvangen, weten zij niet. 

 

Nr. 344 FOLIO:        94               DATUM:       3 maart 1518 

 

- Tussen Geert Albersz en Albert Biervliege. 

Henrick Leckerkercker en Wybrant Woltersz getuigen dat het drie jaar geleden is dat zij met hun schip 

in de Sont zijn geweest waar ook schipper Geert Albertsz was en dat zij hoorden dat de schipper aan 

zijn matroos Albert Biervliege vroeg, die in de Sont aan land gegaan was, of hij niet weer aan boord 

wilde komen; Biervliege zei dat hij ziek was en niet aan boord wilde komen. De schipper zei dat hij aan 

boord ook beter kon worden en wilde wel zorgen voor wat vlees, boter en eieren, maar de matroos bleef 

aan land. Getuigen melden verder dat, toen zij van de Sont naar Dantzig gegaan waren, zij 8 of 10 

dagen later Biervliege daar zagen komen met een ander schip.  

 

Nr. 345 FOLIO:        94               DATUM:          3 maart 1518 

 

- Tussen Evert van Delen en Coert van Ysselmuyden. 

Ave Sybrants getuigt tijdens haar eedaflegging dat wijlen Alyt van Oltzende haar in 1485 verkocht heeft, 

volgens een eigenhandig geschreven document, een rente van 20 h.p. per jaar waarvoor zij als 

onderpand stelde een brief gevestigd op het Vorster Slag. Omdat Ave daar niet tevreden mee was en 

later een gerechtelijk bewijs eiste, zo meldt zij dat Alyt haar daarna voor de verschenen pacht uit een 

ander erf van haar in het gerecht van Zwolle een rente stelde van 26 h.p. per jaar en bij deze overdracht 

was ook aanwezig Claes van Delen als haar momber; Alyt was de voornaamste verkopende en het land 

was ook haar eigendom. 

 

Nr. 346 FOLIO:         94v              DATUM:           3 maart 1518 

 

- Tussen Dirick Blauwe en Johan van Angeren uit Zwolle. 

Dirick Tripmaecker en Mychiell Wyllemsz getuigen dat enige tijd geleden Dirick Blauwe Johan van 

Angeren in Kampen verwond had, omdat Johan mee geholpen had Diricks vader te vangen en dat toen 

Dirick Blauwe Johan had laten vasthouden volgens schoutenrecht in de gevangenis; het ongeluk dat 

Diricks vader had getroffen, daar wilde Dirick Blauwe een borg voor hebben opdat hem recht zou 

geschiedde, maar hij kon geen borg krijgen. 
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Ook melden de getuigen dat zij bij Johan van Angeren zijn geweest toen hij in de schuit gedragen werd 

en handtasting deed aan de getuigen in tegenwoordigheid van Dirick die zei dat de verwonding  niet 

opzettelijk was gebeurd en dat hij niets terug zou doen. Johan van Angeren was in geen velden en 

wegen te zien toen hij gevangen werd. 

Zij zouden wederzijds elkaar niets doen. 

Johan Glasemaker getuigt dat hij gezien heeft dat de partijen in kwestie elkaar met handslag beloften 

deden en vriendschappelijk uiteen gingen; hij weet niet hoe of waarom. De getuigen zeiden dat alles zo 

gegaan was. 

 

Nr. 347 FOLIO:        94v               DATUM:           3 maart 1518 

 

Mette van Millingen getuigt dat zij van Johan van Angeren, gewond liggend in haar huis, gehoord heeft 

dat hij  ....... [niet af]   

Beernt Draeck heeft gehoord dat Johan van Angeren zei, toe hij gewond lag in het huis van Mette van 

Millingen, dat hij erbij was toen Geert de Blauwe gevangen genomen werd en dat het geen pretje was. 

Goesen de Wreede, stadsdienaar, getuigt dat hij Johan van Angeren, door Dirick Blauwe gewond,  

heeft zien liggen in het huis van Mette van Millingen, waar Dirick Blauwe ook bij was en omdat zij 

woorden hadden over de gevangenschap van Geert Blauwe, hoorde Goesen dat Johan bekende dat hij 

toegestaan heeft dat Geert gevangen werd. 

Johan Valckenier getuigt ook dat hij gehoord heeft van Jan van Angeren dat deze zei en heeft 

toegestaan dat Geert Blauwe gevangen werd. 

 

Nr. 348 FOLIO:        95               DATUM:         5 maart 1518 

 

- Tussen Symon Speyart en Goesen van den Dam. 

Goesen van den Dam getuigt dat het ongeveer 22 of 23 jaar geleden is dat hij van wijlen Marten 

Welmersz een geldbedrag in bewaring kreeg waarvan de commandeur van Myttouw de bestemming 

vaststelde zolang wijlen Marten zijn schrijver en koopman was. Omdat Marten dat jaar op zee omkwam, 

getuigt Goesen dat hij heeft laten opschrijven voor de genoemde commandeur en laten vastleggen, dat 

hij het geld zou bestemmen voor het nieuwe sacramentshuisje dat in die tijd in Kampen gepland was; 

de commandeur vond dat goed en Goesen heeft de kerkmeesters van de St. Nicolaas kerk, ten 

behoeve van het sacramentshuisje, het geld geleverd aan wijlen Hermen Hermensz Voirne en Henrick 

Croeser, zoals opgetekend in het kerkboek evenals de bestemming van het geld. Omdat het zo lang 

geleden is, weet hij niet meer alles en moet Symon Speyart in het kerkboek bij de kerkmeesters kijken . 

Verder meldt hij nog dat, toen hij het geld aan de kerkmeesters gaf, deze hem beloofden dat als zich 

iemand meldde die meer recht had op het geld in kwestie, dat zij dit zouden accepteren en Goesen 

zouden ontlasten van de bewaring. 

Dit alles heeft Goesen aan Symon Speyart dikwijls zelf gezegd en hem bedreigt met sancties, waarop 

Goesen  antwoordde dat diegene die het geld ontvangen had dit zou verantwoorden. 

 

Nr. 349 FOLIO:          95v             DATUM:            5 maart 1518 

 

- Tussen schipper Geert Albertsz en Joest Mulner. 

Hermen Geertsz en Goyke Albertsz getuigen dat drie jaar geleden schipper Geert Albertsz Joest Mulner 

inhuurde voor werkzaamheden aan zijn schip. De matrozen en het schip waren in Zeeland, evenals 

Joest; getuigen waren aanwezig en verklaarden dat Joest zo vaak mogelijk aan land ging en op het 

schip niets wilde doen en ook niet aan boord kwam als hem dat gevraagd werd. Hij bleef aan wal zitten 

drinken en liet de schipper in de steek. 

 

Nr. 350 FOLIO:         95v              DATUM:           5 maart 1518 

 

- Tussen Johan van Bommelen enerzijds en Wyllem Coertsz en Tielman Backer anderzijds. 
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Johan ten Hoeve, Geerloff Geertsz en Dirick Tripmaecker  getuigen dat genoemde partijen een conflict 

hadden over de ingelegde gelden voor het schip met de goederen dat Johan Geertsz altijd voer en 

daarom zijn zij ongeveer een maand geleden bijeen gekomen bij Wyllem Rippertsz om de uitspraak van 

de getuigen en Engbert van den Berge aan te horen.  

Er werd besloten dat Johan van Bommelen de goederen afkomstig van het schip kon houden en dat 

deze Wyllem Coertsz, Tielman Backer en de andere kooplui hun ingelegde geld zou teruggeven, 

behalve dat mr Wyllem en Tielman van hun inleg elk 16 g.g. moeten bijleggen en de andere kooplui elk 

naar verhouding; wat betreft de tuigage en toebehoren hebben de moetsoenslui een schatting gemaakt 

van ƒ65, maar als het meer of minder is dat zal iedereen in verhouding bij betalen of ontvangen. 

Verder wordt nog gezegd dat de kooplui opnieuw zullen inleggen t.b.v. Johan van Bommelen alles wat 

zij ontvangen hebben van de goederen: wie veel heeft ontvangen, legt veel in.  

Tielman Backer getuigt dat het tuigage en de toebehoren nog niet verkocht zijn en dat hij voor Johan 

van Bommelen van zijn aandeel van de inleg 14 g.g. laat staan totdat de takels en touwen verkocht zijn; 

ook Johan Geertsz zal navenant zijn inleg geld laten staan. 

Johan Geertsz getuigt hetzelfde.    

 

Nr. 351 FOLIO:       96              DATUM:          8 maart 1518 

 

- Tussen Albert Biervliege en schipper Geert Albertsz. 

Hermen Goertsz getuigt dat mee gezeild is met schipper Geert Albertsz als timmerman drie jaar 

geleden en dat hij goed weet dat Albert Biervliege op zee ziek werd en toen zij in de Sont kwamen bij 

Helsingor is hij aan land gegaan; hij was behoorlijk ziek en kon niet meer aan boord komen en vroeg de 

schipper om zijn bagage te laten volgen, wat deze ook deed. 

Hij meldt verder dat toen de schipper Alberts bagage bracht, hij hem vroeg of hij niet terug wilde komen 

aan boord, waarop Albert antwoordde dat hij dat wel wilde. Maar toen de schipper wegvoer bleef hij aan 

land omdat hij nog ziek was. 

Goerken Wyllemsz getuigt dat hij ook bij Albert Biervliege in de Sont is geweest en dat hij ziek was en 

niet kon werken. Daarna is Albert in Dantzig gekomen waar zij woorden gehad hebben en meer weet hij 

niet. 

 

Nr. 352 FOLIO:        96v                DATUM:         8 maart 1518 

 

- Van Johan van Angeren. 

Luytken Jansz getuigt dat toen Cristoffer in dienst van de Bourgondiërs in Hattem lag op de Veluwe, in  

 Spreuwyck, in het huis van Geert Mulner, er een groep reizigers kwam met 20 of 23 paarden, die het 

huis in wilden en zijn geld afnamen, zijn  tas en zijn buidel, hem sloegen; zij deden hetzelfde met 

Hermen van Oetmersen, Aelt Otten van Hasselt, Hermen Jansz en Hermen Cleyntken en hier was ook 

Johan van Angeren bij, Jonge Johan Coetken, de broer van Johan en nog anderen in het huis, die  

niets misdeden. 

Een tijd later was Luytken in Zwolle bij Gerardus secretaris die gelden van de paspoorten beurde van 

de ossendrijver van de Veluwe, die zich over het geweld beklaagde en hij zorgde ervoor dat Luytken 

zijn geld weer terugkreeg, waarvoor hij Gerardus 1 ph.g. gaf voor de moeite en als drinkgeld.  

 

Nr. 353 FOLIO:         96v              DATUM:         8 maart 1518 

 

Dat is ons getuigd:  

Peter Mulre heeft bekend dat hij verkocht heeft aan Jacob Kistemaecker en diens vrouw Jutte zijn huis 

en erf, gelegen in de Geertstraat van der Ae, aan de ene zijde Styne Plass en aan de andere zijde 

Herman Kistemaecker, strekkend aan de achterkant tot aan Mathys Leyendecker. 

Jacob en zijn echtgenote melden Peter dat de 9 h.p. en 1 oord, terstond aflosbaar zijn alle jaren in de 

week voor Pasen, met 20 tegen 1 penning, met 2 of 3 ponden per termijn.  

N.B. akte is doorgehaald. 
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Nr. 354 FOLIO:       97                DATUM:           8 maart 1518 

 

- Van degenen die de Hamburger man beschadigd hebben. 

Hans Maske en Hans Yslander, matrozen op het schip van Hans Vreese uit Hamburg, hebben 

gezworen dat de Friezen uit het schip, dat hier ligt bij de kerk, genomen hebben 4 scerpentynen 

[geschut], 2 haakbussen, 20 pond kruit, een deel lood, een snijmes en zij hebben de kist van de schipper 

met geweld open gebroken.   

 

Nr. 355 FOLIO:         97              DATUM:           8 maart 1518  

 

- Van de doodslag van Floris Steenmetseler door Cleyn Annekens man. 

Johan Mesmaker getuigt dat Floris Metseler, Beernt Kistemaker, Hensken van Colen, mesmaker, Claes 

Geertsz, Henrick Cremer en hijzelf gisteren, zondag, bij elkaar zaten na de vespers om iets te drinken 

bij Griete Mullers in het huis van Greet Blauwen, boven de poort, toen Beernt Kistemaker opmerkte dat 

hij naar Clarewater wilde gaan en dat de waardin zijn gelag maar moest opschrijven; Floris Metseler 

stond ook op, ging naar de deur, greep de vensterstok en kreeg woorden met Beernt. Hij zag dat 

Hensken de mesmaker de stok uit Beernts hand nam en hij weet niet wie het eerst sloeg. Beernt 

Kistemaker stak naar Floris Metseler maar getuige weet niet waar hij geraakt werd. Toen sprong Johan 

naar Beernt en greep hem bij de arm en getuige weet niet hoeveel wonden Floris heeft opgelopen. 

Verder meldt Johan Mesmaker dat hij niet meer gezien heeft dat die ene steek en ook niet dat Hensken 

met de stok geslagen heeft. 

Claes Geertsz getuigt dat hij ook aanwezig was en hetzelfde heeft gezien en gehoord als Jan 

Mesmaker; hij zag toen Beernt Kistemaker opstond, dat Floor Metseler van de tafel sprong, de stok 

greep en wilde slaan; of hij iemand raakte weet hij niet. Hij zag dat Beernt naar Floris stak met een mes 

waarmee hij zichzelf aan de vinger verwondde; hij zag dat Hensken de stok uit zijn hand haalde en 

daarmee Floor van zich af duwde. Getuige hoorde dat Floor zei toen hij gewond was: morgen zal je 

weten wat je gedaan hebt. Verder heeft hij niets gezien. 

Griete Mullers, de waardin, getuigt dat Beernt van haar eiste dat zij zijn gelag zou opschrijven; zij ging 

naar de gang en toen zij terugkwam zag zij dat Hensken de stok in handen had en Floor op het lichaam 

sloeg en dat hij bloedde. 

Hermen Willemsz getuigt dat hij bij het vuur zat en het rumoer hoorde; omdat hij achter een kist zat, 

heeft hij niets gezien. 

 

Nr. 356 FOLIO:        98               DATUM:           12 maart 1518 

 

- Conflict van Henrick Wynkensz, mede namens Alyt en Johan Rijnvisch, over de vracht met 

Claes ten Toerne. 

Roloff Alphardynck en Luytken Holthoenynck getuigen dat er enige tijd geleden een conflict was over de 

vracht tussen Henrick Wynkensz, Alyt en Johan Rijnvisch en dat zij zich wendden tot hun vrienden in de 

Raad: Geert Borchertsz en Tymen van Wilsem. Zij zijn ook in het ruim van het schip geweest en 

hebben gehoord dat beide partijen afspraken dat Johan en Alyt Rijnvisch en Henrick Wynkensz 

afgelopen Midwinter bij elkaar zouden komen om te overleggen en het met elkaar eens te worden over 

de vracht, zo niet dan zou ieder het derde deel betalen, dat Claes ten Toerne veertien dagen na 

Midwinter wilde ontvangen. 

 

Nr. 357 FOLIO:        98               DATUM:           12 maart 1518 

 

Mr Gelis Barbier en Else zijn vrouw hebben gerechtelijk getuigd dat zij gehoord hebben, toen wijlen 

Claes Petersz ziek thuis lag en daar gestorven is, dat hij in zijn testament heeft verklaard, toen hij daar 

nog toe in staat was, aan het huis van de Cellebroeders in Kampen 6 Rijnse gulden Hollands te geven, 
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waarvan hij wilde dat zijn nicht Katrijne Jansdochter dit bedrag van zijn gerede goederen zou 

overdragen aan de Cellebroeders en de observanten  ...... onleesbaar.  

 

Nr. 358 FOLIO:          98v             DATUM:          12 maart 1518 

 

- Item van Henrick Wynkensz en Johan Rijnvisch. 

Jacob van Vorden, Otto Stegeman en Hermen ten Apell getuigen dat door de vrienden van de Raad 

besloten was dat Henrick Wynkensz en Johan Rijnvisch bij elkaar zouden komen om samen de vracht 

van Claes ten Toerne uit te rekenen.  

Zij melden ook dat Henrick Wynkensz een tijd geleden twee maal vóór Midwinter in Otto Stegemans 

huis bij Alyt Rijnvisch geweest is, omdat Johan hem had toegezegd ook te komen; hij bleef daar tot ’s 

avonds laat omdat hij over de rekening wilde praten, maar Johan is niet gekomen. 

 

Nr. 359 FOLIO:         99              DATUM:          12 maart 1518 

 

- Tussen Claes ten Toerne enerzijds en Henrick Wynkensz en Johan Rijnvisch anderzijds over 

de vracht. 

Tymen van Wilsem getuigt dat hij met Geert Borgertsz van de Raad bezig is geweest een tijd vóór 

afgelopen Midwinter met de kwestie van bovenstaande partijen en weet dat zij Claes beloofd hebben de 

vracht te betalen binnen veertien dagen na afgelopen Midwinter, elk zijn derde deel. Henrick staat 

garant voor het derde deel van Alyt, hij betaalt dus twee delen en Johan een deel. Claes zou niet langer 

aandringen op een afrekening  zoals de vrienden van de Raad geadviseerd hebben. 

Alart Brant getuigt dat alles zo gegaan is.  

Peter zelf getuigt dat alles zo gegaan is maar weet niet of Henrick voor Alyt betaald heeft. 

 

Nr. 360 FOLIO:        99               DATUM:         12 maart 1518 

 

- Tussen Peter Evertsz en Hans ter Laghe uit Hamburg. 

Lubbert Topken uit Kampen getuigt dat Hans ter Laghe uit Hamburg schuldig was aan onze burger 

Peter Evertsz 140 mark Lübecks van Kamper laken, waarvoor hij Peter beloofd had Hamburger bier te 

zenden, zoals op schrift is gezet; in diezelfde tijd, anno 1518, heeft Peter daarom 2 brouwten 

Hamburger bier aanbevracht van Hans ter Laghe uit Hamburg om namens hem naar Kampen laten 

brengen, elke brouwte voor 7 ph.g., maar toen Lubbert in Hamburg kwam en het bier van Hans wilde 

laden, heeft deze dit geweigerd, zodat Lubbert met een leeg schip terug naar Kampen ging, waar Peter 

hem de vracht betaald heeft.  

Symon Jansz getuigt dat Peter Evertsz ook aanbevracht had 2 brouwten Hamburger bier, te ontvangen 

van Hans, maar omdat hij dat niet kon krijgen heeft hij het bij diverse anderen geprobeerd: hij heeft 1 

brouwte geladen waarvan Peter de vracht betaald heeft en de andere kreeg hij niet betaald. 

 

Nr. 361 FOLIO:         99v              DATUM:         15 maart 1518 

 

- Tussen de kerkmeesters van St. Geertruyt en Johan Hermensz uit Dronten. 

Henrick Greve, Lambert Ulrichsz, Andries Greve en Hermen Claesz getuigen dat enige tijd geleden 

Wyllem Henrixsz aan Johan Hermensz en Kersken Petersz uit Dronten al zijn goederen verkocht had 

voor 100 g.g. en dat Wyllem  daarna spijt kreeg; de vier getuigen zijn aanwezig geweest in het huis van 

Wyllem Henrixsz waar de kopers de overeenkomst teniet deden. Er werd besloten dat Wyllem als 

vergoeding 10 g.g. zou geven, het gelag betalen en dat wat zij ’s avonds nog zouden drinken; hierna 

hebben zij elkaar allemaal de hand geschud. 

 

Nr. 362 FOLIO:       99v                DATUM:           16 maart 1518 

 

- Tussen Henrick Dorre en Jan van Reckelinghusen over de ossen weide. 
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Anthonys Jansz getuigt dat hij aanwezig is geweest een jaar geleden in de herfst bij Henrick Dorre thuis 

toen deze met Jan van Reckelinghusen woorden had over de naweide van een stuk land. Als Johan er 

ossen op liet grazen dan zou hij Henrick van elke morgen 3 of 4 h.p. moeten geven, want Henrick had 

gezegd dat het een goede weide was waar de koeien graag liepen. Als het hem niet beviel, dan moest 

hij het niet doen. 

Henrick Mertensz, drager, getuigt dat Johan van Reckelinghusen hem had opgedragen de ossen naar 

het land te brengen en zag dat het land vol water stond en dat de koeien daar niet wilden blijven; hij 

heeft de volgende dag de koeien weer opgehaald en naar Wilsem gebracht, geholpen door het kind van 

Geert Borchertsz. 

 

Nr. 363 FOLIO:       100                DATUM:         16 maart 1518 

 

- Tussen mr Peter van Coelen en mr Jan Schoenenberch, klokkengieter. 

Wessel Engbertsz en Coenradus Pijll getuigen dat zij aanwezig zijn geweest met Midvasten vorig jaar 

bij Wessel thuis en geholpen hebben met de koop tussen mr Peter van Coelen en mr Johan 

Schoenenberch van de plaats met de poort, die mr Johan wilde kopen van mr Peter, gelegen achter het 

huis en hof van mr Johan, strekkend met de poort tot de Burgel langs het huis. Mr Peter had het 

gekocht van de erfgenamen van wijlen heer Willemsz. Mr Jan zou dus hebben de plaats van de hoek 

van zijn hof, recht door naar de hoek van mr Peters huis en erlangs, tussen de behuizing van heer 

Peter aan de ene zijde en aan de andere zijde het huis waar de wageman in woont; alles volgens 

stadsrecht.  

Mr. Johan zal mr Peter daarvoor 6 h.p. per jaar geven en 3 g.g. contant. De 6 h.p. mogen worden 

afgelost met 1 of 2 h.p. 

 

Nr. 364 FOLIO:       100v                DATUM:         18 maart 1518 

 

- Tussen Evert Dirixsz en Peter Dirixsz. 

Henrick Suer en Thys Dirixsz getuigen dat zij verleden jaar in de herfst in de Swaene zijn geweest, waar 

Evert Dirixsz van Peter Dirixsz zijn stuurman inhuurde voor een reis naar Ditmarsum en hij beloofde 

schipper Peter de stuurman 5 g.g. te geven en verder werd er afgesproken dat Evert de stuurman op 

zijn boeier ruimte zou geven voor 2 of 3 last rogge en de stuurman zou daar net zoveel vracht voor 

betalen als de kooplui die ook rogge aan boord hadden. 

 

Nr. 365 FOLIO:        100v               DATUM:          18 maart 1518 

 

- Tussen Johan Henrixsz, wijnknecht en Johan Rijnvisch.  

Gerloff Claesz getuigt dat hij in 1516 wijn tapte en dat hij graag Johan Henrixsz had ingehuurd, maar 

deze was ingehuurd door Johan Rijnvisch om diens wijnschulden te innen. Hij is toen naar Johan 

Rijnvisch gegaan en heeft hem vriendelijk gevraagd of Johan dat jaar bij hem mocht dienen en wilde 

Johan graag in de voormiddag ontbieden en zou hem toestaan voor Johan te innen. Deze weigerde en 

zei dat men geen twee heren kon dienen.  

Johan van Reckelinghuysen getuigt ook dat alles zo gebeurd is. 

Geert Borchertsz getuigt dat hij Johan Henrixsz in 1516 graag in de Wijnkelder had ingehuurd, maar 

deze klaagde dat Johan Rijnvisch hem eerst had gehuurd en die wilde hij niet in de steek laten. 

 

Nr. 366 FOLIO:      101                 DATUM:         18 maart 1518 

 

- Tussen Thys Albertsz en Johan Schomaecker. 

Gerrit Jelysz getuigt dat hij een tijd geleden toen Claes van Delen nog in leven was, erbij was geweest 

in het huis van Wyllem Rippertsz, waar Thys Albertsz wijlen Claes een veulen verkocht voor 8 ph.g. en 

1 oord en dat Johan Schomaecker een stuk land huurde van wijlen Claes waarvan de pacht met St. 
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Maarten afliep. Hij meldt verder dat hij gezien en gehoord heeft dat wijlen Claes aan Thys de betaling 

van 8 ph.g. en 1 oord door Johan overdroeg en deze beloofde Thys te betalen.  

  

Nr. 367 FOLIO:        101               DATUM:           18 maart 1518 

 

- Tussen Willem Petersz en Jan inde Zwaens huisvrouw. 

Mechtelt Jans, de dienstmaagd van Jan inde Zwaene, getuigt dat haar mevrouw, de vrouw van Jan inde 

Zwaene, in het huis van Willem Petersz heeft gehaald, ongeveer tussen Pasen en Pinksteren, een 

halve el rood Engels laken; zij weet niet of het betaald is op rekening gekocht. 

 

Nr. 368 FOLIO:         101v              DATUM:        22 maart 1518 

 

- Tussen Henrick van Mullem en Papen Geutge. 

Schipper Dirck Kell getuigt dat hij omstreeks afgelopen OLV-dag met Papen Geutke over land naar 

Amsterdam is gegaan waar indertijd hun beider schepen lagen. Terzelfder tijd was daar de vrouw van 

Henrick van Mullem die daar 5 last gerst gekocht had en 5 last mout, welke 10 last zij bestemd had voor 

het schip van Papen Geutke om naar Kampen te brengen; omdat Geutke niet alles naar Kampen kon 

brengen vanwege nat hout als vracht, heeft Dirck Kell 5 last mout in zijn schip genomen en naar 

Kampen gevaren. Door tegenwind kwam hij terecht in Ens en moest weer terug naar Amsterdam waar 

hij Geutke met zijn schip nog zag liggen en zij moesten wachten op beter weer. 

 

Nr. 369 FOLIO:      101v                 DATUM:           22 maart 1518 

 

- Tussen de vrouw van Jan inde Zwaene en de erfgenamen van Dirck Kerckhoff. 

Hermen Jans die altijd brouwde met Jan inde Zwaene, getuigt dat hij regelmatig in het huis van Dirck 

Kerckhoff bier gebracht heeft, zeker twee vaten die onbetaald bleven, waar Jan en zijn vrouw heel 

kwaad over waren en de schuld in hun boekhouding vermeldden. Hij weet niet wat er betaald is. 

Dirck Wesselsz getuigt dat hij aanwezig was toen Dirck Kerckhoff zijn kerkelijke plichten vervulde en 

hoorde dat de vrouw van Jan inde Zwaene bij hem kwam en Dirck maande, waarop deze zei dat zij 

haar geld  wel zou krijgen; hoe groot de schuld was, heeft hij niet gehoord. Hij meldt verder dat hij 

daarna gezien heeft dat Johan Kerckhoff geld gaf aan de vrouw van Jan inde Zwaene op de Vismarkt, 

hoeveel dat was, weet hij niet. 

Kathrijne Reaels getuigt dat zij vaak gehoord heeft dat Eefze inde Zwaene Dirck Kerckhoff en zijn 

familie maande vanwege het bier en weet wel dat er iets van betaald is, maar zij weet niet hoeveel.  

Griete Goerts getuigt dat zij gehoord heeft dat wijlen Dirck Kerckhoff en zoon Jan regelmatig woorden 

met elkaar hadden; zij hoorde dat Jan tegen zijn vader zei dat deze nog een schuld van ƒ20 vanwege  

bier had bij Eefze inde Zwaene; of dit betaald is, weet zij niet. 

Nyese Wessels getuigt dat zij aanwezig was toen Dirck Kerckhoff bediend werd en zij hoorde dat Jan 

inde Zwaene over de schuld wilde spreken; Hermen Kerckhoff zei toen dat hij moest zwijgen en dat zij 

dat wel met hem zouden regelen. 

 

Nr. 370 FOLIO:      102v                 DATUM:         22 maart 1518 

 

- Tussen Oetbert Huyginck en Johan van Ommen met Gysbert van Leuwen en Geert van 

Ingen, wijnheer. 

Jasper Jansz getuigt dat de wijnheer Oetbert Huyginck had aangesproken voor een bepaalde 

wijnschuld en dat hij acht dagen geleden bij het Tolhuis was toen hij hoorde dat Geert van Ingen met  

Johan van Ommen sprak over genoemde wijnschuld; Oetbert zei dat hij de schuld betaald had en 

Johan antwoordde dat hij het geld aan Geert had overgedragen, die dat misschien vergeten had. Geert 

was het hiermee niet eens. 

Wyllem Brant getuigt dat hij erbij is geweest toen de vrouw van Oetbert op straat Johan van Ommen 

aansprak en vroeg hoe het kwam dat haar man voor de wijnschuld werd aangesproken terwijl hij wel 
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betaald had. Johan antwoordde dat hij het geld had ontvangen en het aan Geert van Ingen en Gysbert 

van Leuwen overgedragen had.  

Johan Rijnvisch getuigt dat Johan van Ommen tegen hem bekend heeft dat hij Geert van Ingen in 

tegenwoordigheid van Asse Jansz gezegd heeft dat Oetbert zijn schuld betaald had. 

 

Nr. 371 FOLIO:        103               DATUM:        22 maart 1518 

 

- Tussen Symon Speyart en Goesen van den Dam. 

Thonys van den Grave getuigt dat hij weet dat tijdens de zaak waarin Symon Speyart ongeveer 22 jaar 

geleden gerechtelijk gedaagd was, hij in Riga was en dat Goesen van den Dam hem een brief had 

geschreven waarin stond dat Goesen een bepaald geldbedrag had ontvangen van wijlen Marten 

Welmersz , waarop Goesen van hem wilde dat hij ging praten met Geerloff van Hoevelen, de 

commandeur van Myttouw, of hij niet wilde toestaan het geld dat deze Marten nog schuldig was, te 

gebruiken voor het sacramentshuisje dat in Kampen in de St. Nicolaaskerk gemaakt zou worden. 

Thonys deed deze boodschap op basis van de brief van Goesen. De commandeur stemde toe in het 

sacramentshuisje, hoewel hij klaagde dat hij bij Marten veel achterstand had. Thonys bracht deze 

boodschap over aan Goesen en in de tijd dat de brief van Riga naar Kampen ging, ontbood wijlen de 

commandeur Thonys weer in zijn huis bij de Russche kerk in Riga en zei dat hij zich had bedacht en 

niet wilde dat het geld voor dat werk gebruikt werd. De brief met toestemming was echter al verzonden 

en de commandeur zou zich daarom aan zijn eerdere toestemming houden. 

 

Nr. 372 FOLIO:       103v                DATUM:         22 maart 1518 

 

- Tussen Frerick Theuwesz en Joest Hermensz Fuls. 

De priesters Thys van Delden en Johan Petersz Poythuys getuigen dat zij ongeveer 3 of 4 dagen 

geleden in de Paerse iets hebben zitten drinken en dat zij zagen dat Joest Hermensz zeer dronken was 

en dat hem gevraagd werd te vertrekken. Hij wilde niet en hij ging bij Frerick, die ook aanwezig was, op 

schoot zitten; deze duwde hem weg en omdat Joest zo dronken was is hij gevallen tegen de tafel. Hij 

bloedde maar daar had Frerick geen schuld aan. 

Mr Henrick Claesz getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 373 FOLIO:       104                DATUM:        13 april 1518 

 

- Tussen Johan ten Holte en Thys Prenter uit Deventer. 

Schipper Reyner Hermensz getuigt dat hij aanwezig is geweest in Deventer toen Johan ten Holte aan 

Thys Prenter een zestiende deel verkocht van zijn hulk en hij hoorde dat Johan o.a. zei dat het schip 

een bedevaart schuldig was naar St. Jacob, waarop Peter Buyckert, ook tegenwoordig, opstond en zei 

dat hij dat niet had medegedeeld bij de koop van het zestiende deel van de hulk; Johan antwoordde dat 

hij het had verkocht zoals het schip van zee kwam. 

 

Nr. 374 FOLIO:       104                DATUM:         13 april 1518 

 

- Tussen Berent Steenhouwer enerzijds en Peter Johan Albertsz en Jacob Petersz. 

Wynolt Steenmetseler en echtgenote Lumme, waard en waardin, en Henrick Geertsz getuigen dat zij 

aanwezig zijn geweest, ongeveer tussen St. Jacob en St. Michael 1517, bij Wynolt thuis waar zij 

hoorden en zagen dat Berent Steenhouwer verhuurde aan Louwe Claesz uit de Asschet een huis en 

hof aldaar voor een periode van drie jaar m.i.v. St. Maarten 1517 voor 5 h.p. per jaar met het [vis]water 

dat erbij hoorde, dat niet vrij was vóór mei; zij kwamen daarom overeen dat Louwe het viswater in het 

laatste jaar langer zou mogen gebruiken om te vissen en Louwe zou ook alle schade betalen aan het 

huis, hof en water gedurende die periode. Hiermee vervielen alle andere regelingen betreffende het 

huis. 
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Nr. 375 FOLIO:       104v                DATUM:        13 april 1518 

 

- Tussen Johan Rijnvisch en Johan Bontwerker. 

Johan van Bommelen getuigt als een van de memoriemeesters van St. Cunera, dat enige tijd geleden, 

vóór de verkoop van het huis waar nu een conflict over bestaat, Johan Bontwerker bij hem gekomen is 

en vroeg waarom Johan Rijnvisch dat huis eerst van de memoriemeesters gekocht had, waarop getuige 

antwoordde dat hij dacht dat het verkocht was voor 15 h.p. per jaar, maar het niet zeker wist.  

Enige tijd later kwam hij met Johan Rijnvisch bij Johan Bontwerker thuis, waar deze het huis in kwestie 

van Johan Rijnvisch overnam op dezelfde voorwaarden als Johan het had gekoch en en hem nog 5 

ossen schonk. Toen was er geen enkel probleem. 

Hij meldt verder dat nu is gebleken uit de cedulen van de verkoop aan Johan Rijnvisch  door de 

memoriemeesters dat hij het huis gekocht had voor 16 h.p. per jaar en meldt ook dat Johan Bontwerker 

dit niet wist en altijd een weifelend antwoord heeft gekregen.  

 

Nr. 376 FOLIO:        105              DATUM:          13 april 1518 

 

- Tussen jonge Henrick van Dieffholt. 

Peter Cornelysz getuigt dat jonge Henrick van Dieffholt een stenen huis heeft staan in Reval, waarvan 

Peter ook de sleutel heeft en dat hij in 1516 in de zomer daar is gekomen en toen hij het huis geopend 

had bleek dat er een chaos was: het bureau en de kisten  waren opengebroken, de goederen waren 

verspreid of in de kelder gegooid, zaken van de wand getrokken enz. Toen Peter dit had gezien heeft hij 

het huis weer gesloten en ging naar Henrick van Dieffholt om te vertellen hoe het met zijn huis was 

gesteld. Henrick ging met andere kooplui, waaronder Roloff Brant, met hem mee om het huis te 

bekijken. 

Roloff Brant getuigt dat hij met hen in het huis is geweest en gezien heeft dat alles was zoals Peter 

heeft getuigd.  

 

Nr. 377 FOLIO:        105               DATUM:          13 april 1518  

 

- Tussen Johan Bontwerker en Johan Rijnvisch. 

Hermen Huysman en Peter Speldenmaecker getuigen dat zij een tijd geleden in de Marienborch zaten 

bij Johan Rijnvisch, Johan Bontwerker, Johan van Bommelen en andere goede lui en hoorden dat 

Johan Bontwerker aan Johan Rijnvisch vroeg of zij samen konden praten over het huis dat bij de St. 

Nicolaaskerk staat en of hij hem dat wilde afstaan voor 15 pond. Johan Rijnvisch antwoordde dat hij dat 

niet van plan was, waarop Johan Bontwerker opmerkte dat het maar een klein huisje was en dat hij 

boven de prijs nog 8 ph.g. wilde geven. Na enig heen en weer gepraat, is Johan Rijnvisch ermee  

tevreden . Johan Bontwerker betaalde de wijnkoop voor iedereen en gaf Johan Rijnvisch een 

godspenning in handen en Johan van Bommelen wilde de godspenning hebben voor St. Cunera.  

 

Nr. 378 FOLIO:        105v               DATUM:          15 april 1518 

 

- Tussen Peter Jan Albertsz en Jacob Petersz, taxateurs uit het kerspel van Genemuiden tegen 

Beernt Messeler.  

Alyt Mulners, de waardin, getuigt dat ongeveer tussen St. Michael en St. Maarten 1517 Beernt Messeler 

en Louwe Claesz bij haar iets kwamen drinken en de huur bespraken van een huis met hooiberg in het 

kerspel van Genemuiden, in de Asschet. Zij weet daarom dat Beernt Steenmetseler Louwe dat huis met 

hooiberg leende tot afgelopen Pasen 1518 om er gratis in te wonen en vanaf die tijd zou de huur pas 

ingaan en intussen zou Louwe de koeien van Beernt nog in dat huis laten staan. 

 

Nr. 379 FOLIO:        106               DATUM:            17 april 1518 

 

- Tussen Hermen van Ommen en Otto Mulner. 
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Hermen Kystemaecker getuigt dat hij vanmiddag om 4 uur aanwezig was onder de Clocke voor het huis 

van Otto Mulner, waar Otto en Hermen van Ommen een conflict hadden over de huur van een stuk 

land, daarover redetwistten en elkaar uitscholden. Hij hoorde b.v. dat Otto Hermen voor dief uitmaakte. 

Louwe Gysbertsz getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 380 FOLIO:       106               DATUM:         17 april 1518 

  

Luytgen van Rysen, pottengieter, getuigt dat mr Aernt Metseler, stads muurmeester in Zwolle, ongeveer 

14 dagen geleden uit Holland was gekomen en een brief meebracht bestemd voor mr Geryt van Wouw, 

klokkengieter in Kampen; mr Aernt gaf de brief aan Henrick Klockengieter te Zwolle en beiden hebben 

gelezen wat er in stond, n.l. het betrof het gieten van nieuwe klokken in Holland. Henrick stuurde 

Luytgen van Rysen naar Kampen om te achterhalen of mr Gerit ook contact had gehad met iemand in 

Holland over een nieuwe opdracht, wat niet het geval was. Mr Aernt heeft toen een brief laten schrijven 

door Jan van Dulman, zijn meesterknecht, waarin hij Henrick Klockengieter uit Zwolle aanprees als een 

goed vakman die al veel klokken had gegoten en daarmee is Henrick naar Holland gegaan.  

 

Nr. 381 FOLIO:       106v                DATUM:        17 april 1518 

 

- Tussen de procurators van de huiszittende armen enerzijds en Johan Evertsz de Oude  

 anderzijds. 

Goesen van den Dam getuigt dat er een tijd geleden een stuk land verhuurd is volgens een huurcedule 

die hieronder gekopieerd is en dat Johan Evertsz een kopie van de cedule te zelfde tijd heeft 

overgedragen. Johan is tevreden met de verhuur en de cedule, die handgeschreven is door Goesen en 

aan Johan voorgelezen.   

 Kopie van de cedule. 

In 1513 op woensdag voor Palmzondag, hebben Thonys van den Grave en Berent Hoyer verpacht aan 

Johan Evertsz in de Drie Torens 5 morgen land, gelegen aan de Rytsteeg om het gedurende 6 jaar als 

weide te gebruiken en de eerste twee jaar zal Johan de Voorstanders van de huisarmen 12 h.p. geven 

en de andere vier jaar de helft daarvan per jaar, verder is een voorwaarde dat Johan twee maal tijdens 

de huurperiode de sloten zal laten schoonmaken, n.l. in het eerste jaar en in het vijfde jaar.  

Hierbij zijn als wijnkoperslieden en zegellieden opgetreden Geert Ruter en Goesen van den Dam. De 

pacht moet betaald worden op St. Maarten. Van deze cedule zijn kopieën gegeven aan Berent Hoyer 

en Johan Evertsz.  

 

Nr. 382 FOLIO:       107                DATUM:          21 april 1518 

 

- Tussen Johan Droochscheer en zijn knecht Coert.  

Johan Meyer, drager, getuigt dat hij in de week voor Palmzondag j.l. voor Johan Droochscheer een 

aantal mud zaad gedragen heeft naar zijn oliemolen, hij weet niet hoeveel het er waren. 

Johan Aeltsz getuigt dat hij erbij was toen Johan Droochscheer dat rapenzaad de molen in droeg, hij 

weet goed dat het vóór Palmzondag was.    

Johan Tymensz getuigt dat het zaad al vóór Palmzondag geleverd was, omdat hij er een deel van al 

voor Palmzondag had geslagen; het zaad was 12½ mud en na Pasen kwam daar nog 5 mud bij en 

volgens Johan was de 12½ mud voor Pasen geslagen, omdat de molen niet goed functioneerde, wat 

Johan Droochscheer 18 stuiver kostte aan reparatie. 

Albert Tymmerman getuigt dat hij de molen in kwestie weer gerepareerd heeft en er een nieuw rad 

heeft ingezet waarvoor hij 15 stuiver rekende in de week voor Pasen. 

 

Nr. 383 FOLIO:        107               DATUM:           21 april 1518 
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- Tussen mr Arent Beeldesnijder en zijn zuster Mette Valcke over de 4 pond tins met Pasen en 

de huur van de behuizing. 

Mr Henrick Messemaker en Goyken Goltsmyt getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen de interventie 

werd gedaan, waarbij uitgesproken is dat mr Arent de huur niet eerder zou aanvaarden dan met 

afgelopen Pasen en omdat de behuizing aan hen beiden verhuurd is, zullen zij in gelijke mate de huur 

ontvangen en de rente betalen. 

Verder getuigen zij dat mr Arent heeft besloten om Mette zijn ambacht te leren naar vermogen der 

charters. 

 

Nr. 384 FOLIO:      107v                 DATUM:         21 april 1518 

 

- Tussen Johan Egbertsz, droochscherer en de vrouw van Lubbert Brommersz, a.d. 

Zwartendijk.  

Johan Aeltsz en Wyllem Aeltsz getuigen dat Johan Egbertsz een tijd geleden de vrouw van Lubbert 

Brommers hadden aangeklaagd voor 8 ph.g. en een ½ oord afkomstig van een os die Johan haar 

verkocht had; Johan Twent is bij de getuigen gekomen om te vragen of zij ook met Johan Egbertsz 

wilden spreken over bedragen en termijnen, want hij wilde wel borg staan voor Lubbert. Hij stelt voor de 

helft te betalen met St. Jan van dit jaar, waarvoor hij een dagportie turf wilde leveren en de andere helft 

op dezelfde datum in 1519.  

Johan Egbertsz wilde zo lang niet wachten. 

Johan Aeltsz getuigt dat Johan Twent afgelopen vrijdag bij hem langs is geweest voor de poort van 

Johan ter Holte en zijn aanbod herhaalde en wilde dat Johan Aeltsz dat ook tegen Johan de 

droochscherer zou zeggen, omdat deze nog niet bereid was tot uitstel.  

 

Nr. 385 FOLIO:        108               DATUM:         22 april 1518 

 

- Van Lubbert Vorcke. 

Dirick Gysbertsz getuigt dat hij eergisteren gezien heeft dat Lubbert Vorcke een weefster, die woonde 

bij Peter Lacher in een hof op de Steendijk, onder de voet had gelopen en haar sloeg met zijn vuisten 

en schopte. Hij heeft niet gezien of en wat de vrouw deed. 

Jacob Henrixsz en Lubbe Holtzager weten nergens iets van. 

 

Nr. 386 FOLIO:        108               DATUM:            23 april 1518 

 

- Tussen Henrick Goyken en Mense Roede. 

Henrick Wesselsz getuigt dat hij in de winter bij Symon Dirixsz in de Hagen iets heeft gedronken, waar 

bovengenoemde partijen ook aanwezig waren en bezig waren met de koop van een huis in de Hagen, 

in de Waterstraat en afspraken het oordeel te aanvaarden van Henrick en Symon in deze zaak. 

Besloten werd dat Mense het huis zou krijgen op dezelfde voorwaarden als Henrick het had gekocht, 

dat er jaarlijks 3 h.p. uit het huis zouden gaan en dat hij verder voor de overwaarde zou geven 12 g.g. te 

betalen in vier jaar m.i.v. afgelopen Pasen. De eerste termijn is in geld en bij de volgende termijnen zal 

Mense als betaling geven een schuit die zij taxeren op 6 ph.g. en Mense past dan bij tot 6 g.g.; hiermee 

zijn beide partijen tevreden; Mense betaalt voor de wijnkoop 8 stuiver en Henrick 2 stuiver. 

Alyt Mulner, de waardin en echtgenote van Symon Dirixsz, getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 387 FOLIO:       108v                DATUM:           23 april 1518 

 

- Van Hermen Roede en Tymen Oleyslager. 

Tymen Lubbertsz en Johan Tymsz  getuigen dat zij gezien hebben tussen de Coeborch en de 

Zwartendijk dat Hermen Roede en Tymen Oleyslager woorden met elkaar hadden; zij hoorden o.a. dat 

Hermen Tymen een leugenaar noemde. Meer weten zij niet. 
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Nr. 388 FOLIO:        108v               DATUM:         23 april 1518 

 

- Tussen Kersken Jansz en Jacob Henrixsz. 

Berent[je], de vrouw van Otto Mulners, getuigt dat zij als waardin geroepen is om genoemde partijen 

aan te horen over bepaalde handel die zij met elkaar gedaan hadden en zij heeft gehoord dat Kersken 

aan Jacob Henrixsz een stuk water verhuurde van het smalle landeke op de Enk, waar hij 3 ‘setnetten’ 

op mocht zetten, mits Jacob Kersken hem voor noch achter zou schaden in zijn visserij en hierbij gaf 

Jacob een rondje van 6 kwarten Hamburger bier.  

 

Nr. 389 FOLIO:       108v                DATUM:        23 april 1518 

 

- Van Henrick Lukener en Otto Wegge. 

Roloff Alpherdynck getuigt dat de president bij hem is geweest vanwege Otto Wegge om te vragen of hij 

zijn oude huis wilde verhuren en dat hij wel een goede huurder wist die het huis wilde hebben. De 

president zei dat het om Otto Wegge ging, waarop Roloff zei dat hij zijn huis niet wilde verhuren.  

Katherijne Roloffs getuigt dat de vrouw van Otto Wegge ook bij haar geweest is om te vragen of zij dat 

huis niet wilde verhuren, maar omdat Wyllem Baertscherer er in woont, wordt het niet verhuurd. 

 

Nr. 390 FOLIO:       109                DATUM:         26 april 1518 

 

- Tussen Aelt Bene en Eelke Clants. 

Geerrit Jelysz getuigt dat hij en Egbert Clant in Groningen samen een veulen gehad hebben en dat  Aelt 

Bene een man in Groningen, Gerbert Fockens, 17 ph.g. schuldig was, waar deze een document van 

had; Geert Jelysz heeft deze man een veulen verkocht waarvoor hij als betaling het schuldbewijs 

aannam van Aelt Bene. Een tijd later heeft Geerrit met de knecht van Egbert Clants gewerkt en 

gehandeld en zij besloten dat Egbert het schuldbewijs voor zich zelf zou houden. Toen gaf Geert het 

schuldbewijs aan de knecht van Egbert Clant en zo is het bij Egbert terecht gekomen. 

NB. [onderaan de bladzijde] : Mechtelt opt Coelvoet getuigt dat zij Aelt Bene twee jaar terug een veulen 

verkocht heeft. 

 

Nr. 391 FOLIO:       109                DATUM:          26 april 1518 

 

- Tussen Geert Jansz en Steven Kruese. 

Arent van den Heyde, Dirick Petersz , Lubbert Bruynsz en Jan Gysbertsz getuigen dat Geert Jansz in 

1516 de drie ‘segens van het Suderdiep’ gemijnd had, die zij in dat zelfde jaar bevist hebben. Zij weten 

heel goed dat Steven Kruser, altijd als zij daarbij waren en het geld verdeeld werd, twee delen nam en 

Claes van Angeren het derde deel.  

Lubbert Bruynsz getuigt nog dat Geert Jansz van de eerste spiering die er op de genoemde segens 

gevangen werd 24½ mud spiering ontving, het mud voor 11 pond. 

Johan Gysbertsz getuigt hetzelfde.  

Johan Dirixsz getuigt zoals de anderen en meldt dat Geert altijd twee delen van de wyde segen 

ontvangen heeft. 

Claes van Angeren getuigt ook dat Geert Jansz de winst van de twee segens ontvangen heeft en hijzelf 

van de derde segen en bovendien heeft Geert Jansz ontvangen van de spiering 24½ mud, het mud 

voor 11 pond. 

 

Nr. 392 FOLIO:         109v              DATUM:           26 april 1518 

 

- Tussen Albert Zeylmakers en Johan Schultinck als gevolmachtigde van Tomas Wilde. 

Alert Brant, Peter Evertsz en Dirck ten Gronde getuigen dat zijn twee jaar geleden aanwezig zijn 

geweest als intermediairs en een conflict hebben helpen oplossen tussen de weduwe van Jan Mapse 

en de andere erfgenamen van haar moeder. Er werd toen besloten dat de weduwe de inboedel zou 
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behouden en verder nog 6 ph.g. zou geven aan de erfgenamen voor de schulden onder de ƒ6. De 

eventuele meerdere schulden zouden de erfgenamen onderling delen.  

Van deze overeenkomst heeft Alert Brant een cedule gemaakt die de weduwe van Jan Mapse meenam 

en waaruit zij later twee aparte cedulen heeft laten schrijven, waaruit duidelijk blijkt wat een ieder moet 

betalen. 

 

Nr. 393 FOLIO:        110               DATUM:           27 april 1518 

 

- Tussen Henrick van Mullem en Papen Gerritken. 

Johan van Dort en Arent van Venloe, dragers en Johan Lambertsz, meter, getuigen dat zij indertijd in de 

afgelopen vastenmaand voor Henrick van Mullem uitgemeten en gedragen hebben uit het schip van 

Papen Gerritken 5 last gerst, die toebehoorde aan Henrick en diens echtgenote. Zij weten dus heel 

goed dat de gerst van goede kwaliteit was; het schip was niet in orde, er was nat hout boven op gelegd 

zodat de gerst ging broeien en verbranden. Er was wel 8 of 9 mud geheel onbruikbaar.    

 

Nr. 394 FOLIO:          110             DATUM:          2 april 1518 [?] 

 

- Van Alphart van Hasselt. 

Johan Seysinck getuigt dat het ruim 10 jaar geleden is dat hij met Alphart van Hasselt een maatschap 

had in Bergen, Noorwegen, maar dat hij veel geld geïnvesteerd had maar van de financiën nog steeds 

geen afrekening had ontvangen.  

Hij heeft veel van hem tegoed en hij heeft nooit geweten dat hij rijk was.  

[het volgende is doorgehaald]:  

Hij meldt ook dat hij erbij is geweest toen Alphart ongeveer 4 of 5 jaar geleden beslag had gelegd ivm 

een schatting die mensen uit Hasselt verschuldigd waren aan burgers uit Kampen; Alpher zegt in zijn 

aanklacht dat men hem niets wilde zeggen en Johan Seysinck getuigt dat iemand van de Raad van 

Kampen hem gezegd heeft dat een zekere heer kwam en dat daarom Alphart beslag had laten leggen. 

 

Nr. 395 FOLIO:         110v              DATUM:        5 mei 1518 

 

- Tussen Berent[je], de vrouw van Otto Mulners en Johan Droochscheer. 

Dirick Bitter, Johan van Groll en Albert Bierwagen getuigen dat zij ongeveer 3 of 4 weken geleden 

aanwezig zijn geweest in het huis van Otto Mulner, toen zij hoorden dat Berent[je], de waardin, Johan 

Droochscheer maande voor 6 g.g. en vroeg waarom hij haar niet betaalde; hij antwoordde dat hij niet 

wilde dat zij beslag liet leggen, want hij wilde Jacob Klinckenberch blij maken, waarop Berentje 

antwoordde dat Jacob al rentmeester was. Johan beloofde haar de volgende week te betalen. 

 

Nr. 396 FOLIO:       110v                DATUM:       7 mei 1518 

 

- Tussen Alyt, de vrouw van Tonys Joncker en de vrouw van mr Wessels. 

Engbert Willemsz en Jan Willemsz , gezworen dragers, getuigen dat zij verschillende keren in het huis 

van mr Wesselsz zijn geweest, ongeveer met afgelopen St. Michael, om bier te laden of te lossen en 

dat zij hebben gezien dat Anthonys Jansz, de knecht, de vaten altijd merkte zodat er slechts volle vaten 

Wessels huis ingebracht werden. 

 

Nr. 397 FOLIO:        110v               DATUM:        7 mei 1518 

 

- Tussen Otto Stegeman en de waardin van de Drie torens. 

Jacob Doedensz en Peter Leffertsz getuigen dat zij onlangs beslag hadden doen leggen bij de waardin 

voor bier dat zij haar verkocht hadden, waarvan de waardin zei dat het geen goed bier was; zij wilden 

e.e.a. vriendschappelijk oplossen en praatten net zo lang op haar in totdat zij besliste dat Otto 
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Stegeman zijn geld zou krijgen; Jacob Doedensz wilde haar daarna 3 schilling schenken, mede 1 

schilling voor het gelag, maar dat wilde zij niet. Hij heeft dat dus niet gedaan. 

 

Nr. 398 FOLIO:        111               DATUM:           10 mei 1518 

 

- Van de dienstmaagd van mr Peter van Werden. 

Geese Greve, Elsken Claes, Laere Henrixs en Johan Goesensz getuigen dat zij buren zijn van mr Peter 

van Werden en dat zij vaak gezien hebben dat de dienstmaagd van mr Peter diens huis in en uit gaat 

zoals het haar belieft, sinds de tijd dat het haar door de Raad en de stadsdienst verboden was. 

 

Nr. 399 FOLIO:         111              DATUM:          17 mei 1518 

 

- Tussen Emme Wyllems en Geertken Henrixs. 

Steven Kerstkensz en Geert Henrixsz getuigen dat zij afgelopen zondag en maandag in het huis van 

Emme Wyllems aan het gelag zaten, waar Henrick, de man van Geertken, ook was en zij hebben daar 

gezien dat de waardin op beide dagen wilde afrekenen en dat Henrick de waardin op zondag 3 stuiver 

schuldig was en op maandag 4 stuiver, samen 7 stuiver. 

 

Nr. 400 FOLIO:       111                DATUM:        17 mei 1518 

 

Lubbert Tymansz en Jan Alfersz getuigen dat zij in de afgelopen vasten in het huis van Tonys Starcke 

in zijn kantoor zijn geweest waar Thonys en Joest ten Brunnepe samen 20 g.g. bier e.a. afrekenden; 

Joest bleef hem nog schuldig 19 ph.g., meer weten zij niet. 

 

Nr. 401 FOLIO:      111v                DATUM:          17 mei 1518 

 

- Tussen Femme van Remunde en Luytgart Mulners. 

Coert Albertsz, Styne, dienstmaagd van Claes Backersz en Reyner Evertsz getuigen dat zij op de 

avond van Hemelvaart gezien hebben dat Heyle Joriensz uit de molen van Dirck Berentsz kwam en dat 

Femme van Remunde voor haar ging staan terwijl Heyle in vrede wilde passeren en zij hoorden dat 

Heyle zei: je loopt achter mijn man aan en Femme antwoordde: dat ze zelf ook een hoer was; tenslotte 

greep Femme Heyle bij haar hoofd en krabde in haar gezicht, waarbij zij samen vielen. Toen Heyle 

weer opstond, zagen zij dat zij bloedde in haar gezicht en zij zagen ook dat Luytgart Mulner Heyle een 

keer of twee, drie op haar hoofd sloeg. 

Wychmoet van Backbergen heeft ook gezien dat Heyle in haar gezicht bloedde en zich beklaagde 

omdat ze door Femme van Remunde geslagen was. 

Anna Wolters getuigt evenals Wychmoet en heeft de rest niet gezien.  

 

Nr. 402 FOLIO:       111v                DATUM:         17 mei 1518 

 

Anthonys Holtsager, Anne Henrixs en Dirck Gertsdochter getuigen dat zij in de Hagen erbij zijn geweest 

toen Herman de Olde aan Jasper Willemsz  1 oord van de gulden kwijtschold van een rad,  omdat het 

rad niet zo goed was als hij had gezegd bij de koop; daarna hebben zij Herman verzocht hen nog een ½ 

oord kwijt te schelden. 

 

Nr. 403 FOLIO:        112               DATUM:           5 juni 1518 

 

- Tussen Henrick Backer en Claes Tymmerman in de Hagen. 

Dirick Borre getuigt dat hij afgelopen winter met zijn maat Wyllem Dienaar een portie riet gesneden 

heeft voor Henrick Backer op de Kattenwaard, dat zij het riet op een schuit geladen hebben, ca. 3 vim 

riet die zij wilden leveren aan Henrick Backer; toen zij met het riet voorbij de Hagen en de IJsseltoren 



79 

 

waren, riep Claes Tymmerman dat het riet van hem was, omdat hij het van Henrick Backer gekocht 

had. Zij zijn teruggevaren en hebben Claes de 3 vim riet geleverd op zijn werf. 

Wyllem Dienaar getuigt hetzelfde. 

Arent Petersz getuigt dat hij gezien heeft dat Claes Tymmerman de mensen met het riet bij zich riep en 

dat het hem geleverd werd op zijn werf, hoeveel of waar weet hij niet. 

 

Nr. 404 FOLIO:       112                DATUM:         8 juni 1518 

 

- Tussen Henrick inde Haegen uit Hattem en Henrick van Nymwegen uit Zwolle. 

Johan Henrixsz  heeft getuigd op gerechtelijk verzoek dat hij in 1514 gediend heeft bij Henrick van 

Nymwegen in de Cronenborch te Zwolle als wijnknecht en dat zijn baas Henrick inde Haegen wijn had 

verkocht en dat Johan de getuige als zijn dienaar in Hattem naar Katherijne, de vrouw van Henrick, 

moest gaan om af te rekenen; deze constateerde aldaar dat Henrick inde Haegen nog schuldig was 

voor wijn 6 g.g. en 1 oord, waarvan 2 g.g. betaald werden en een schuld overbleef van 4 g.g. en 1 oord, 

waarvoor hij Katherijne had laten panden in Zwolle voor 6 g.g. en 1 oord; zij bood aan met hem een 

regeling te treffen.  

 

Nr. 405 FOLIO:         112v              DATUM:           10 juni 1518 

 

Aernt Engbertsz en echtgenote Janna getuigen dat op Sacramentsdag na de verspers een groepje 

schutters van het St. Sebastiaans gilde bij hen iets wilde drinken en omdat zij hen niet kenden deelden 

zij hen mede dat het vol was, dat zij niets konden drinken en sloten de deur. Aanwezig waren o.a. 

Henrick Cloetinck en de steenbicker Goert en Henrick zei tegen de schutters dat ze weg moesten gaan 

omdat het duidelijk was dat de waardin hen niet wilde hebben; hij ging weer naar binnen en wilde er 

verder niets mee te maken hebben. Getuigen hebben niet gehoord of Henrick en Goert iets onaardigs 

hebben gezegd tegen de schutters. Deze kwamen weer terug van de brug naar de herberg en zeiden 

dat ze knuppelschutters waren, gingen naar de ramen en hakten met getrokken messen de tralies uit 

het venster en sloegen een zaadkuip kapot. 

Cornelys Boese was daar ook aanwezig en had graag ingegrepen, maar dat mocht niet baten  

 

Nr. 406 FOLIO:         112v              DATUM:        10 juni 1518 

 

- Tussen Tymen Dashorst en Henrick Mouwes over koopmanschap. 

Lambert Sleuwert, de schout en Egbert Badinck getuigen dat ongeveer een jaar geleden Tymen 

Dashorst Henrick Mouwes een bod had laten doen op een handel in koeien en paarden; in diezelfde tijd 

hebben zij namens Henrick Mouwes gesproken met Tymen Dashorst en hem gezegd dat Tymen 

tevreden  zou zijn als hij alle maanden iets zou betalen totdat het hele bedrag voldaan is, maar hij wilde 

hem daartoe niet dwingen. 

 

Nr. 407 FOLIO:      113                 DATUM:          10 juni 1518 

 

Engbert Lubbertsz getuigt dat hij zag dat een deel van de St. Sebastiaan schutters voor de deur van 

Aernt Egbertsz kwam en naar binnen wilde om te drinken; hij hoorde dat de waardin zei dat ze al 

genoeg gedronken hadden en dat ze geen dronken volk in haar huis wilde hebben en daarna deed zij 

de deur dicht. Toen werden de schutters kwaad en enkele trokken de messen en staken naar de deur. 

Hij kende van hen Jonge Bolte en Henrick, een ‘kremer gezelleke’, die hun messen getrokken hadden, 

verder weet hij niets. 

Cornelys Bors getuigt hetzelfde als Engbert en dat hij ze van de deur wegjoeg. 

Jacob Kistemaker getuigt hetzelfde en dat hij de messen gezien heeft, waarvan hij twee personen 

kende maar de derde niet. 

Goesen Roeloffs en Beernt van Dalffsen getuigen hetzelfde. 
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Nr. 408 FOLIO:       113                DATUM:           11 juni 1518     

 

- Van Johan van Ens. 

Johan Gerritsz, onze burger, getuigt dat hij drie jaar geleden met schipper Cornelys Tymensz op een  

boeier zeilde als matroos; op diezelfde boeier waren als matroos Johan van Ens en Claes Draeck en 

toen zij in de Monnikensloot kwamen op weg naar de Belt om koren te halen, zijn er ettelijke Gelderse 

soldaten aan boord gekomen met een karveel en namen Johan van Ens en Claes Draeck gevangen en 

dwongen hen met hen mee te zeilen. Getuige Johan en Cornelys van Vlielandt, zijn maat, ontkwamen 

met een klein bootje en daarna over land. 

 

Nr. 409 FOLIO:        113               DATUM:          11 juni 1518 

 

Alyt, echtgenote van Dirck Philips, onze burgeres, getuigt op gerechtelijk verzoek en meldt dat zij 

aanwezig geweest is in Sloten, Friesland, met haar man en andere mensen, toen Roloff Stegeman, 

onze burger, verkocht aan Herman van Harderwijck een aam basters [wijn] voor 10 ph.g. en 2  vaten 

Hamburger bier, het vat voor 2 ph.g. min 1 stuiver en nog 1 pijp poite [wijn] voor 13 koopmansgulden en 

alles bij elkaar was het bedrag 51 Hoorns gulden en 8 stuiver Brabants en omdat er niemand anders 

werd genoemd als koopman dan Herman, werd de wijnkoop gedronken. 

 

Nr. 410 FOLIO:      113v                 DATUM:         16 juni 1518 

 

- Tussen Hermen Huysman en Evert Geye. 

Lambert Sleuwart, schout, getuigt en gicht dat ongeveer een jaar geleden Hermen Huysman Evert 

Geye, wonend in IJsselmuiden, had laten aanhouden; omdat Evert op de rechtsdag niet is verschenen, 

eiste Hermen voor het gerecht 3 ph.g. van hem; hij  weet niet hoe het afgelopen is. 

 

Nr. 411 FOLIO:       113v                  DATUM:         16 juni 1518 

 

- Tussen Peter Vleyshouwer en Henrick Bartoltsz. 

Peter Baeck en Michiell Henrixsz getuigen dat zij ’s maandag voor afgelopen Pinksteren aanwezig zijn 

geweest toen Peter Vleyshouwer van Henrick Bartoltsz uit Oosterwolde een ½ vat boter kocht voor 6 

ph.g., dat Henrick had beloofd in Kampen te leveren binnen acht dagen. Henrick heeft zich niet aan de  

termijn gehouden, zodat Peter een ander half vat boter heeft gekocht. Acht dagen daarna wilde Henrick 

het vat boter leveren, dat Peter niet meer wilde hebben omdat hij al een ander vat had gekocht. 

 

Nr. 412 FOLIO:       114                DATUM:        18 juni 1518 

 

- Van Arent Petersz onze burger en Arent Gerbrantsz . 

Femme Vleysch, weduwe van Hermen Vleysch, getuigt dat zij weet dat Arent Petersz wijlen Hermen, 

haar echtgenoot, ongeveer drie jaar geleden na de dood van Jacob Topken, verkocht heeft een 

aandeel, dat altijd in zijn bezit was geweest, in het schip dat nu gevaren wordt door schipper Berent 

Claesz en eerder door Sweer van Carnetten, voor 63 ph.g. die haar man aan hem heeft betaald. 

 

Nr. 413 FOLIO:       114                DATUM:          18 juni 1518 

 

Goesen van Voerst getuigt dat hij met Arent Petersz executeur testamentair is geweest van de 

nalatenschap van Jacob Topken en dat Jacop een aandeel had buiten de stadsvrijheid in het schip 

waarvan Sweer van Carnetten schipper was en dat nu gevaren wordt door Berent Claesz; hiervan is 

Jutte Engberts, kind uit het eerste huwelijk van Hermen, erfgename. Hij meldt verder dat wijlen Hermen 

Vleysch als vader van zijn kinderen dat scheepsaandeel voor zich zelf heeft aangeschaft en dat 

anderen daar geen recht op hebben en het is niet waar dat Arent Petersz dat scheepsaandeel verkocht 

heeft aan wijlen Hermen.   
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Nr. 414 FOLIO:          114             DATUM:           18 juni 1518 

 

- Tussen Alyt Mulners en Claes Gysen, knecht van Jan Lambertsz. 

Johan Hermensz en Marten Jansz, dragers, getuigen dat zij namens Alyt Mulners een vat Bremer bier 

op de wagen van Claes Gysen getild hebben; zij hadden het vat al achter op de wagen geladen en 

verwijderden zich, toen Claes het vat wilde verleggen. Het vat werd te zwaar voor hem en viel van de 

wagen door zijn schuld, het brak en het bier liep weg. 

Lubbert Draeger getuigt dat hij erbij is geweest en alles heeft gezien en dat alles zo gegaan is. 

 

Nr. 415 FOLIO:        114v               DATUM:          29 juni 1518 

 

Gherit Geritsz, rijnschipper, getuigt dat hij ongeveer drie weken na Midwinter op zijn schip, liggend in 

Amsterdam, overgenomen heeft van schipper Jonge Willem Baeck uit Deventer zekere verfstof die 

Jonge Willem ingescheept had van een man uit Neerden en meldt verder dat het zeker een half jaar  

geleden was dat hij verfstof had vervoerd. Deze lading leverde hij af in Kampen bij Gherit Louwersz en 

omdat de mede geen koopmansgoed was, wilde Gherit die niet accepteren. De lading bleef op het 

schip en schipper Gherit ging weer terug naar Amsterdam en getuigt dat de mede niet van zijn schip is 

afgeweest en dat het dezelfde lading was die hij had overgenomen van Jonge Willem.  

 

Nr. 416 FOLIO:         114v              DATUM:           29 juni 1518 

 

- Tussen Gerit Bartoltsz en Dirck Philipsz over ijzerwerk. 

Peter Henricksz, smid, getuigt dat ongeveer vijf weken geleden Dirck Philipsz haastig naar zijn huis 

kwam lopen en vroeg of hij voor hem een paar ijzeren staven kon maken; hij beklaagde zich dat het niet 

mogelijk was en als hij ze niet kreeg, kon hij zijn reis naar Deventer niet maken. De smid moest al zijn 

andere werk maar laten liggen.  

Henrick Willems getuigt niets anders dan dat hij de ankers gehaald heeft. 

 

Nr. 417 FOLIO:       114v                DATUM:          29 juni 1518 

 

- Tussen Rycolt scheepstimmerman en Herman scheepsstuurman uit Stavoren. 

Henrick Wesselsz getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden aanwezig is geweest in het huis van Engele 

Cuper en de koop heeft helpen regelen tussen mr Rycolt en Herman Stuerman: Herman kocht van 

Rycolt een platbodem voor 10½ ph.g. die hij als een principieel man beloofd te betalen in drie termijnen: 

te weten nu direct, daarna met St. Maarten en tenslotte met Pinksteren.  

Engele de waardin getuigt dat het zo is gegaan, dat de wijnkoop 9 stuiver Brabants bedroeg waarvan 

de stuurman nog 5 stuiver moet betalen. 

 

Nr. 418 FOLIO:         115              DATUM:          29 juni 1518 

 

- Tussen Alyt Mullers en Claes Gysen, de zoon van Wagemans over het vat bier. 

Jan Lambertsz, loper en Jan Kerckhoff getuigen dat zij ongeveer een maand geleden hebben gezien 

dat de dragers een vat bier naar de wagen van Claes droegen en dat achterop de wagen lieten liggen; 

de wagenknecht wilde het vat recht leggen zodat het niet zou vallen en zij zagen dat hij met beide 

handen het vat pakte, maar dat het te zwaar werd en hij viel met het vat van de wagen en het was een 

wonder dat hij zijn nek niet brak. Zij melden verder dat zij niet kunnen zeggen of hij dronken was of enig 

gebrek had. 

Geert de stadsloper getuigt hetzelfde, hij zag dat de knecht met het vat van de wagen viel en dat het 

een wonder was dat hij er zo goed van af is gekomen. 

 

Nr. 419 FOLIO:        115               DATUM:          30 juni 1518 
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- Van Johan en Catherijne Sandersz. 

Swane Hermens, Femme Boysters en Gerbrich Aeltsz getuigen dat zij gehoord hebben dat Johan en 

Catherijne woorden met elkaar hadden en zij zagen dat Catherijne met haar handen naar zijn hoofd 

greep, maar dat lukte niet en Johan sloeg haar daarna met een stenen kan op het hoofd en verwondde 

haar. 

 

Nr. 420 FOLIO:        115               DATUM:         30 juni 1518 

 

Egbert Badinck en Jacob Bartelmeusz getuigen dat zij ongeveer met afgelopen St. Michael aanwezig 

zijn geweest in het huis van Dirck Wesselsz in Kampen, onder de Clocke,  waar Willem Baertscheerder 

en Meriken van Heteren waren en woorden met elkaar kregen over een paard dat zij van Willem wilde 

kopen. De getuigen hebben zich als wijnkoperslui van beide zijden daarbij gevoegd en hebben de koop 

geregeld, n.l. dat Meriken voor het paard met zadel en tuig 6 ph.g. zou betalen, 1 ph.g. contant en de 

rest met Kerstmis. Willem zei dat het paard zo te zien geen gebrek had, maar op de schoft wat 

gedrongen was en Meriken zou zien of het paard haar beviel anders ging hij weer terug naar het 

weiland. Zij melden verder dat Willem het paard uit de wei liet halen en dat Meriken hem bekeek en dat 

hij haar beviel. Zij was ermee tevreden en zij zou de wijnkoop betalen als zij Willem mocht korten op de 

laatste betaling. 

Dirck Wesselsz, de waard, getuigt dat hij hoorde dat de koop geslaagd was en dat Meriken tevreden 

was. 

 

Nr. 421 FOLIO:        115v               DATUM:            5 juli 1518 

 

- Tussen Berent Draeck en Johan van Grafhorst. 

Luytken de Wylde en Wolter Verwer getuigen dat zij ongeveer 5 of 6 dagen geleden in IJsselmuiden 

geweest zijn waar bovengenoemde partijen ook waren en zij zagen daar dat Johan van Grafhorst 

Berent Draeck met een broodmes in de arm stak; zij hebben niet gezien dat Berent stak of een mes in 

de hand had. Wolter meldt verder dat zij elkaar aan de haren trokken en sloegen met hun vuisten en 

tijdens de worsteling kreeg Johan van Grafhorst een gat in de hand, waar precies weet hij niet. 

 

Nr. 422 FOLIO:       115v                DATUM:         5 juli 1518 

 

- Van Johan Evertsz de Olde. 

Peter van Nuys, Cistercienser, getuigt dat het klooster van Clarewater en Johan Evertsz de Olde een 

tijd geleden een conflict gehad hebben over de nagelaten goederen van zijn overleden vrouw Alyt van 

den Vene en dat het conflict halverwege 1516 in de Wijnkelder werd besproken. Aanwezig waren Geert 

Borgertsz, Peter Lubbertsz en Pilgrim van Ingen en priester Johan Oegynck, keldermeester van het 

klooster om een uitspraak te doen. Hierbij was inbegrepen de wijn van het gelag en in aanwezigheid 

van genoemde personen, zou er genoteerd worden in het wijnboek op naam van Johan Evertsz 7½ g.g. 

en 5 courante stuivers, die Johan moest betalen en de helft zou Johan korten op het klooster op 

hetgeen hij hen zou leveren.    

  

Nr. 423 FOLIO:         116              DATUM:         5 juli 1518 

 

Luytken Arentsz getuigt dat hij gezien heeft dat Johan van Grafhorst Berent Draeck in de arm stak en 

dat Johan een gat in zijn hand kreeg; hij kreeg dat door zijn eigen mes en omdat hij veel gedronken 

had, zag hij niet dat Berent een mes in zijn hand had. 

 

Nr. 424 FOLIO:        116               DATUM:         5 juli 1518  

 

- Van Henrick van Deventer en Mechtelt van den Elborch bij den Celzusters. 
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Wolter Jansz getuigt dat ongeveer een maand geleden Mechtelt van den Elborch naar het huis van 

Henrick van Bremen was gelopen en zonder een woord te zeggen een schep vol mensen drek in zijn 

werkplaats wierp, waar zij naast stonden en liep toen weer weg. 

Reyner Thysz getuigt hetzelfde; hij stond er met Wolter Jansz en zag dat zij de drek naar binnen wierp. 

Beernt Wuertsz en Dirck Woltersz getuigen dat zij hetzelfde gezien hebben. 

 

Nr. 425 FOLIO:         116              DATUM:         5 juli 1518 

 

- Van Otto Petersz en mr Jacob. 

Griete Wiggers, Alyt van Urck en Henricke Brants getuigen dat Otto Petersz een probleem had op een 

heimelijke plaats, dat mr Jacob zou genezen; de getuigen hebben gezien dat hij helaas schade leed 

door de behandeling en als hij lang bij genoemde mr Jacob was gebleven, dan zou hij daaraan 

gestorven zijn. Zij zijn erbij geweest dat hij een andere meester moest aannemen die hem weer gezond 

heeft gemaakt.   

 

Nr. 426 FOLIO:        116              DATUM:          5 juli 1518 

 

Schipper Hans Mysener getuigt onder ede dat hij in 1517 omtrent Maria Magdalena met zijn schip uit 

Brouage in de Sont kwam, geladen met 124½ last zout en daar werd aangehouden en gedwongen naar 

Kopenhagen te zeilen om de koning van Denemarken tegen de Zweden te dienen; het zout werd 

gehouden voor de koning en schipper Hans kreeg daarvan een document en heeft de koning moeten 

dienen, is voor hem naar Zweden gezeild. Hij heeft verloren het ra, het staande want, anker, touwen en 

de halve ‘schoonvaarzegel’ en is zo met St. Michael in Reval aangekomen. Het schip was eerst waard 

ƒ900 Hollands, aan extra aanpassingen ƒ700 Hollands; zijn reders in Kampen hebben aan schade 

meer dan ƒ1360 Hollands geleden, behalve de maatschap en de winst van het zout.   

 

Nr. 427 FOLIO:         116v              DATUM:       7 juli 1518 

 

- Alyt Pelsers en Emme Cupers trekken elkaar aan de haren. 

 Coert Stroech en Jan Geutsen getuigen dat zij, ongeveer 10 of 12 dagen geleden ’s avonds om 7 uur, 

gezien hebben dat Alyt Pelsers Emme Cupers bij de haren greep, dat Emme viel en bleef liggen en 

niets deed omdat zij gedronken had. Zij hebben niet gezien dat Emme iets deed tegen Alyt en zij zijn 

verder gegaan. 

 

Nr. 428 FOLIO:        116v               DATUM:          7 juli 1518  

 

- Tussen Heyn Joncker en Egbert Badynck. 

Lambert Sleuwart en Claes Kerskensz getuigen dat zij afgelopen jaar onder de Clocke aanwezig zijn 

geweest, toen Egbert Badynck beloofde aan Heyn Joncker dat hij namens hem mocht ontvangen van 

Henrick Dirixsz opdie Sluyse 3 voeder hooi die Henrick Dirixsz schuldig was aan Heyn Joncker; deze 

mocht het hooi verkopen en hem het geld geven. Zij melden verder dat Egbert het hooi afgelopen jaar 

heeft ontvangen. 

 

Nr. 429 FOLIO:       117                DATUM:           12 juli 1518   

 

- Tussen Claes Arentsz en Schele Rut van Deventer. 

Swarte Jacob, Evert Hazemont en Wyllem Evertsz getuigen dat zij ongeveer 10 of 12 dagen geleden in 

het huis van Wyllem Rippertsz zijn geweest toen Schele Rut van Deventer en Claes Arentsz een 

conflict met elkaar hadden over een bepaalde vracht en geleend geld, ongeveer 34 courante guldens, 

die Claes schuldig was aan Schele Rut; de getuigen hebben gezien dat de partijen in kwestie daarover 

rekenschap hielden, waarbij de getuigen hebben geholpen: het resultaat was dat de schuld van Claes 

niet groter was dan 19 stuiver Holands, waarmee de partijen het overleg besloten en tevreden waren. 
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Nr. 430 FOLIO:       117                DATUM:         12 juli 1518 

 

Claes Coenraetsz, poortsluiter, Coert Claesz filius, Fye Mertens en Griete Wessels, die ook in de 

Hagen woont, getuigen dat zij donderdagavond gehoord hebben dat Rutger Dircsz tegen Hermen(v) 

Cuynretorff zei dat ze uit haar huis moest omdat hij geen herenbezoek in haar huis wilde hebben en als 

zij niet weg wilde gaan dan zouden ze haar met de stadsdienaar uit huis laten halen. 

Griete Wessels getuigt nog dat zij niet vernomen heeft dat er iemand in het huis woont totdat Hermen in 

het huis kwam. 

 

Nr. 431 FOLIO:         117              DATUM:          12 juli 1518 

 

Steven Kruese getuigt dat hem in 1515 zekere restanten werden overgedragen van langlopende boetes 

die geïnd moesten worden, zoals de 11 h.p. van Dirick Blauwe; hoewel Steven hem terecht maande, 

verweerde Dirick zich erg toen hij merkte dat zijn vader de boete betaald had. Johan van den Vene en 

Peter Lubbertsz bevolen hem Dirick ongemoeid te laten omdat zij de zaak in de Raad wilden 

bespreken. Steven meldt verder dat hij aanwezig is geweest toen Claes Hazervelt meedeelde in zijn 

gicht ten overstaan van Johan van den Vene en Peter Lubbertsz dat de 11 h.p. waar het conflict over 

ging, betaald waren. Er werd bevolen dat Dirick niet meer zou worden lastig gevallen; getuige weet niet 

meer uit welk jaar de boete dateerde.   

 

Nr. 432 FOLIO:       117v                DATUM:           14 juli 1518   

 

- Tussen Geertruyt Vlemyncks en Hermen Baertscherer. 

Rotger van Calcker getuigt dat hij met schipper Reyner van Harderwijck deze zomer gezeild heeft tot  

aan St. Jacob en toen zij op de Trave kwamen bij St. Matheus en werd de schipper ziek; een deel van 

de schepelingen vroeg hem of hij zijn testament gemaakt had, waarop de schipper antwoordde dat hij 

dat al besteld had. De 22 kronen die hij bij zich had toen hij ziek werd, waren bestemd voor zijn vrouw 

Geertruyt Vlemynck, hij wilde dat zij dat geld zou krijgen; verder zei hij dat het schip enkel en alleen van 

hem was. Hij was bij zijn volle verstand toen hij dit zei; daarna is hij gestorven. 

Johan Gyse getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 433 FOLIO:       117v                DATUM:          14 juli 1518 

 

- Van Otto Mulner en Johan van Rekelichhuysen. 

Tymen van Dashorst getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden of iets langer aanwezig is geweest toen 

Hugo van Anckeler aan Henrick van Lochem een erf verkocht in het gericht  van IJsselmuiden, waarbij 

ook de wijnkoop gedronken werd in het huis van Johan van Reckelichhuysen. Hij heeft niet gehoord dat 

Otto Mulner beloofde dit te betalen. 

Dirick Brouwer getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 434 FOLIO:       117v                DATUM:           14 juli 1518 

 

- Tussen Henrick Hoeve en Dirck Tripmaker over mout. 

Goert de stadsbode en Thys Greve getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in Deventer de dag na St. 

Margriet voor het Raadhuis en dat zij gehoord hebben dat Henrick Hoeve daar door Johan Have 

aangesproken werd over de mout die Henrick afgelopen herfst verkocht had, zoals Dirick ten Gronde 

had beloofd. De getuigen hoorden dat Jan Have openlijk zei dat hij en ook de andere vrouwen uit 

Deventer het geld voor de mout allang geleden aan Dirick betaald hadden en dat er niet één penning 

van over was, wat hij onder ede wilde verklaren. 

 

Nr. 435 FOLIO:      118                 DATUM:          14 juli 1518 
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- Tussen Goert Pynens uit Tongeren en Henrick Hoenrecoeper. 

Reyner Brouwer en echtgenote Rykeland en Arent Andriesz, hun knecht, getuigen dat ongeveer twee 

jaar geleden Goert Pynens uit Tongeren van hen 2 last dubbel koite bier kocht om naar Friesland te 

brengen; zij weten dat toen zij het bier gebrouwen hadden, in vaten gedaan en toen alles klaar lag in 

hun huis op een zaterdag, zij weten niet meer precies in welke week, dat op maandag van de week 

erna alles er nog bleek te liggen. Goert beklaagde zich omdat de schipper die alles naar Friesland zou 

brengen een andere vracht had aangenomen, waardoor hij schade leed. 

 

Nr. 436 FOLIO:        118               DATUM:          14 juli 1518 

 

- Tussen Coen Ros en Henrick Jansz , [schutters]koning van de St. Sebastiaens schutters. 

Jacob Bartholomeusz getuigt dat hij twee jaar geleden koning was van de St. Sebastiaens schutters en 

dat hij toen het lakengeld betaalde van de tafels in het huis, [doorgehaald: wat gewoonte was] en hij heeft 

ook gezien dat Coen Ros als koning betaald heeft. 

Henrick Jansz getuigt dat hij acht jaar lang knecht is geweest van de St. Sebastiaens schutters en dat 

hij altijd gehoord heeft en weet dat de koning in die tijd het lakengeld altijd betaald heeft. 

Goert Roelofsz getuigt dat hij weet dat Jacob Bartholomeusz en Coen Ros, toen zij koning waren, het 

lakengeld betaald hebben en hij heeft altijd gehoord dat het een gewoonte was.  

 

Nr. 437 FOLIO:      118v                 DATUM:         14 juli 1518   

 

- Van Joest van Aenholt. 

Geert Dirixsz, smid, onze burger geeft getuigd dat hij begrijpt dat Joest van Aenholt op de burcht 

gevangen zit omdat hij van mening zou zijn geweest Aenholt voor aan een andere heer over te geven.   

Hij meldt dat Joest een jaar lang met hem als smidsknecht gediend heeft en hij heeft nooit kunnen 

merken dat Joest geen trouwe gezel was en hij verklaart onder ede dat hij nooit gehoord heeft van 

Joest of iemand anders dat hij zich ooit met Aenholt heeft bemoeid.  

 

Nr. 438 FOLIO:       118v                DATUM:          30 juli 1518 

 

- Tussen Henrick van Bremen en Greete van Zoest. 

Beernt Warnersz en Evert Nucke getuigen dat zij eergisteren gehoord hebben op de brug dat 

voornoemde Greete hoorde van haar man Jelys Woltersz dat hij een rok van de vrouw van Henrick van 

Bremen gekocht had. Greete zei dat zij als een goede vrouw de rok wilde betalen of er een goed 

onderpand voor wilde geven, zodat Henrick van Bremen en diens echtgenote tevreden waren. 

Frans Dirixsz getuigt dat hij ook gehoord heeft dat Greete bekende de rok te willen betalen.  

 

Nr. 439 FOLIO:       119                DATUM:          5 augustus 1518 

 

- Tussen Dirick van Urck en de vrouw van Claes Claver. 

Johan Pouwelsz getuigt dat hij onlangs aanwezig is geweest toen de vrouw van Claes Clavers Dirick 

van Urck opdroeg een last turf te halen in Steenwijk die aldaar geleverd zou worden door Johan 

Bennynck; zij beloofde voor de vracht 5 lichte ponden te betalen en als Johan meer zou sturen dan 1 

last, dan zou zij dat niet betalen. 

 

Nr. 440 FOLIO:         119              DATUM:         9 augustus 1518  

 

- Tussen Mouwers Geertsz en Bartolt Slachter. 

Femme Geye de waardin getuigt dat afgelopen winter Mouwer Geertsz en Bartolt Slachter bij haar in 

IJsselmuiden zijn geweest om iets te drinken en dat zij handelden over een paard waarbij een conflict 
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ontstond dat door de aanwezigen mede werd opgelost: Mouwers zou Bartolt 1 Horensgulden geven en 

dit betalen in mei, waarmee de partijen genoegen moesten nemen. 

Claes Kerskensz getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 441 FOLIO:        119               DATUM:         9 augustus 1518 

 

Geert Egbertsz, Claes Floisz en echtgenote Foysse getuigen dat zij in mei een jaar geleden aanwezig 

zijn geweest toen Henric van Dronten aan Geert Pelser uit de Venestraat een zieke koe uitbesteedde 

om te mesten voor 3 ph.g., op voorwaarde dat hij het beest geheel zou genezen en niet zieker zou laten 

worden.  

 

Nr. 442 FOLIO:       119                DATUM:          16 augustus 1518  

        

- Tussen Claes Gerritsz en Jansz. 

Thys Thysz, Claes Henrixsz en Albert Evertsz getuigen dat zij gehoord hebben dat Jansz Claes Gerritsz 

uitmaakte voor dief, waarop Claes zijn mes trok en voor zich hield, want hij gruwelde bij het idee dat 

Jansz hem met zijn mes zou verwonden. 

 

Nr. 443 FOLIO:       119v                DATUM:         18 augustus 1518 

 

Hase Sanders getuigt, zo nodig onder ede, dat mr Heyman Brant secretaris de huur van de kamer in de 

Nieuwstraat van Johan Aelsz heeft overgenomen op dezelfde voorwaarden als deze hem gehuurd had; 

zij heeft afgesproken met Johan dat zij niet meer huur vraagt dan 7 h.p. per jaar. 

 

Nr. 444 FOLIO:        119v               DATUM:         18 augustus 1518  

 

- Tussen Hermen Warnersz en Albert Sticker. 

Jan Geertsz en Jacob Aertsz getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden aanwezig zijn geweest op 

de Welle waar een meyer kwam die vroeg of er niet een potschip was dat naar Meppel ging; hij had een 

eend aan zijn zeis hangen. Hermen Warnersz vroeg hem wat hij voor die eend wilde hebben, hij vroeg 

2 stuiver en zij werden het eens voor 10 plakken. Zo is Hermen aan een eend gekomen op straat.  

 

Nr. 445 FOLIO:        119v               DATUM:        18 augustus 1518 

 

- Tussen Joest Mulner en Lubbert Vorcke. 

Coen Ross getuigt dat het nu drie jaar geleden is dat de vrienden het toneelspel in de Bovenkermis 

gespeeld hadden en dat een deel van hen had zitten drinken in het huis van Joest Mulner waar Lubbert 

Vorcke ook zat; getuige zag dat Lubbert zijn gelag op de lat schreef, hij was de waard ongeveer 16 of 

17 stuiver schuldig. 

 

Nr. 446 FOLIO:          120             DATUM:         18 augustus 1518 

 

 Lubbert van Hattem en Jan Kruese getuigen, zo nodig onder ede, dat zij vorig jaar van stadswege naar 

Lübeck gestuurd waren op een dagreis van de algemene Hanzesteden waar ook de afgevaardigden 

van Munster waren en dat zij daar o.a. gehoord hebben dat die afgevaardigden zich beklaagden over 

de koopmanschap van hun burgers goederen, komende uit Antwerpen van de vrije markt, zoals dd 

1511 in Haarlem, Holland, vastgesteld; zij willen dat van de stad Antwerpen gevorderd mag worden dat 

hun markten vrij zijn en dat de burgers van onze steden weer tot restitutie van hun goederen mogen 

komen.  

 

Nr. 447 FOLIO:        120               DATUM:          8 november 1518 
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- Van Jan van Reckelinckhuysen. 

Roloff Brant getuigt dat Henrick van Lochem, de broer van Otto Mulre, in 1514 regelmatig bij Johan van 

Reckelinckhuysen in de Gulden Arent kwam om wat de drinken en dat hij gehoord heeft dat Otto Mulre 

namens zijn broer beloofde borg te staan voor diens rekening, al was het ƒ50. 

Verder getuigt Roloff dat de vrouw van Otto Mulre in diezelfde tijd een zilveren kroes aan Johan gaf en 

zei dat deze van Henrick van Lochem was en dat hij hem nemen moest en verkopen als korting op de 

schulden. 

 

Nr. 448 FOLIO:       120                 DATUM:          8 november 1518 

 

Johan Hardenberch, Peter Dircksz , Jorien Busschutter en Albert Jacobsz getuigen dat zij weten dat 

Henric Mertensz op de Vloeddijk ’s avonds tussen 7 en 8 uur veel stennis heeft gemaakt op de Burgwal, 

hij had gedronken en liep achter zijn vrouw aan en de buren wilden hem straffen; hij nam toen een stok 

in zijn hand en wilde hen slaan maar zij namen hem de stok af en gooiden die in de Burgel. Toen liep hij 

zijn huis in en gooide de glazen stuk en wat er verder in huis was. 

 

Nr. 449 FOLIO:        120v               DATUM:          21 augustus 1518 

 

- Van Wyllem Petersz. 

Henric Kroese getuigt dat hij Wyllem Petersz altijd 5 g.g. als jaarlijkse rente betaald heeft afkomstig uit 

het huis, erf en opslag waar Symon Kruese placht te wonen; hij deed dit zo lang het huis in zijn bezit 

was en hij het in bruikleen had.  

 

Nr. 450 FOLIO:         120v              DATUM:         23 augustus 1518 

 

- Tussen Claes ten Toerne en Mathys Kruese uit Heusden. 

Henrick Gelysz, Wolter Claesz en Dirick Henrixsz getuigen dat er een conflict is tussen Claes ten 

Toerne en Mathys Kruese uit Heusden afkomstig van de rogge die Claes afgelopen mei van Mathys 

heeft afgenomen, n.l. of de rogge genomen was per ton of per andere maat. De getuigen melden dat zij 

mede geholpen hebben de rogge te verschepen en dat de rogge zonder te meten aan boord is 

gekomen in twee boten en alles ongemeten in het schip van Claes ten Toerne is gebracht; de mensen  

die dat deden schatten dat in elke boot 3½ last werd geladen; zij getuigen verder dat zij na de rogge 

acht dagen leeg hebben gelegen en dat schipper Claes zijn rogge op het land moest laten liggen en dat 

hij dankzij de onduidelijke levering, grote schade heeft geleden.  

 

Nr. 451 FOLIO:       121               DATUM:           24 augustus 1518    

 

- In de zaak van Pouwel Droichscherer.  

Henrick Wesselsz en Rycolt Tymmerman getuigen dat zij weten dat Pouwel met een botter uit Friesland 

kwam en dat er een groep burgers uit Amsterdam kwam en de botter in beslag namen. Op de avond 

voor St. Jan werd de botter naar het huis van Rycolt Tymmerman gebracht en daarna, op St. Jan kwam 

Geert Louwenz en nam de botter ook in beslag.  

Lambert Sleuwart, de schout, getuigt dat Henrick Wesselsz hem zijn gicht heeft gedaan op de avond 

voor St. Jan en dat de botter in kwestie op die avond door de kooplui uit Amsterdam bezet werd en dat 

Johan Fijn daarna op St. Jansdag ook zijn gicht heeft gedaan, waarbij hij meldt dat hij namens Geert 

Louwensz de botter in beslag had genomen; wanneer zei hij niet. 

 

Nr.452 FOLIO:        121               DATUM:         24 augustus 1518 

 

- Van het gevecht in het huis van Dirick Lorens. 
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Symon Hermensz, Claes Wyllemsz, Jan Dirixsz, Arent Henrixsz en Lambert Jacobsz getuigen dat zij 

ook in het huis van Dirick Lorens aanwezig waren om iets te drinken toen Reyner Martensz geslagen 

werd en zij hebben gezien dat Reyner bloedde; zij weten niet wat hij gedaan heeft.  

 

Nr. 453 FOLIO:      121                 DATUM:        26 augustus 1518 

 

- Tussen Jacob Lunenborch en Arent Jansz. 

Mychiell Wyllemsz getuigt dat hij enige tijd geleden aan Jacob Lunenborch een partij vis verkocht heeft 

en dat Jacob hem als betaling overdroeg een schuld van Arent Jansz van 30 ph.g. Daarom is Mychiell 

naar Arent gegaan om te zeggen dat de schuld aan Jacob aan hem, Mychiell, betaald moest worden. 

Arent antwoordde dat zijn betaaldag pas met de jaarmarkt was en dat hij dan zou betalen.  

Mychiell getuigt dat hij zijn geld niet heeft ontvangen. 

 

Nr. 454 FOLIO:        121v               DATUM:          26 augustus 1518 

 

- Tussen de waardin in de Drie Torens en Jan Drost uit Bremen. 

Henrick Berentsz getuigt dat hij van Johan Drost uit Bremen t.b.v. de waardin van de Drie Torens  

ontvangen heeft 19 vaten Bremer bier waarvan hij 4 of 5 vaten geproefd heeft om te weten of ze goed 

waren. Hij vroeg schipper en koopman Jan Drost of de andere vaten ook zo goed waren en deze 

antwoordde dat alles van de zelfde brouwer was en uit dezelfde kuip.  

Johan Draeger getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 455 FOLIO:       121v                DATUM:           30 augustus 1518 

 

- Van Reyner Martensz. 

Albert Sticker en Henrick Jacobsz getuigen dat zij gezien hebben dat Wycher Reynertsz Reyner 

Martensz met een kan op het hoofd sloeg en dat Reyner bloedde. 

 

Nr. 456 FOLIO:      122                 DATUM:       30 augustus 1518 

 

- Van Roloff Stegeman en Rommart Piertsz.  

Heyn Joncker, voorspreker, Engbert Badynck, onderschout en Tymen van den Vene, keurnoot getuigen 

dat enige tijd geleden Roloff Stegeman bij Rommart Piertsz beslag had laten leggen, maar dat deze 

oude schuld bij de heren van het gerecht verjaard was; zij hebben gehoord dat Roloff Rommart 

aansprak voor 29 gulden die Rommart van Roloff geleend had voor kost, vertering e.d. Rommart wilde 

hier niet zijn eed op doen, zodat het oordeel werd geveld: hij moest met 14 dagen zijn betrouwbaarheid 

bewijzen, wat hij niet deed. 

Claes Kerskens getuigt dat alles gebeurd is zoals het is beschreven. 

Johan Droochscheer getuigt dat hij erbij is geweest en meldt hetzelfde en ook dat Rommart heeft 

gezegd dat hij zijn eed wilde afleggen, maar dit tenslotte weigerde. 

 

Nr. 457 FOLIO:         122                DATUM:          30 augustus 1518 

 

- Van Hermen Jansz. 

Claes Miychieltsz getuigt dat Hermen Jansz, onze burger, Boele Schomaecker en Heylke Goltsmit uit 

Friesland ervan beschuldigd zou hebben dat zij gedaagd zijn en dat Claes Miychieltsz voor hetzelfde 

door Hermen beboet was. De getuige Claes meldt dat hij nog nooit van Hermen zo iets gehoord heeft 

en dat het niet waar is wat het gerecht zegt over Boele en Heylke. 

 

Nr. 458 FOLIO:       122v                DATUM:         30 augustus 1518 

 

Johan van Hardenberch, schipper, heeft gezworen en getuigt gerechtelijk dat hij in 1517 met een  
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boeier geladen met koren, komend uit Ditmarsen te Eefde door Joncker Oenken aangehouden en in 

beslag is genomen door ene Alphar van Hasselt vanwege een claim op de stad Kampen, met de helft 

van de boeier en het koren, toebehorend aan de broers Johan en Matheus van Bommelen.  

   En toen Johan dat had getuigd onder ede, hebben de gebroeders van Bommelen schipper Johan van 

Hardenberch, mede tegenwoordig, ontslagen van de macht die zij hem eerst gegeven hadden en 

verboden hem gerechtelijk om namens hen te manen of te handelen in deze kwestie.   

 

Nr. 459 FOLIO:      122v                 DATUM:         31 augustus 1518 

 

- Tussen Otto Stegeman en Peter opt Trapken. 

 Jan van Reckelinckhuysen getuigt dat Steven Sonnenberch hem in Deventer afgelopen Pinksteren 

aansprak en vroeg of hij voor de twee schepen met goederen die hij had geladen met molenstenen, 

leien en wijn hier in Kampen, de tol zou willen betalen, wat Jan heeft gedaan namens Steven. Of 

iemand enig goed in die schepen had, weet hij niet. 

 

Nr. 460 FOLIO:         122v              DATUM:         31 augustus 1518 

 

Johan van Hardenberch heeft nog getuigd dat Johan Berentsz, schoenmaker, ook een vierde deel 

toebehoort van de boeier die Joncker Oenken genoemd heeft vanwege Alphar van Hasselt. Johan 

Berentsz heeft de schipper ook ontslagen van zijn macht om te manen. 

 

Nr. 461 FOLIO:        123               DATUM:         31 augustus 1518 

 

- Van de goederen van Thonys Starcke. 

Egbert Badynck heeft gegicht dat hij namens Peter Mullers een betaling gedaan heeft aan het 

schoutengericht voor de goederen van Thonys Starcke op dinsdag voor afgelopen St. Bonifacius; 

Lambert Sleuwart heeft gegicht dat dit het eerste beslag was, afkomstig van koopmanschap van rogge 

en mout.  

Jan Fijn getuigt en doet zijn gicht dat hij op donderdag voor Maria Visitatie beslag heeft laten leggen 

namens Geese Trompers voor 15 lege Hamburger vaten, liggend in het huis van mr Wessels en 

Henrick Lukener heeft het beslag namens Jan Fijn overgenomen, omdat de schout daar een brief over 

heeft gestuurd zodat alles met recht verwonnen is.  

Lambert Sleuwart, schout, heeft getuigd dat Johan Fijn, stadsdienaar, hem gegicht heeft dat hij namens 

Peter Sticker voor huishuur en schuld en namens Femme, dienstmaagd van Thonys Starcke, voor 3½ 

jaar loon, 10 pond per jaar, beslag heeft gelegd op de goederen van Thonys; dit alles op dezelfde dag 

als het beslag bij Peter Muller.  

 

Nr. 462 FOLIO:        123               DATUM:         31 augustus 1518 

 

Evert Henricksz, messenmaker, getuigt dat hij ongeveer 3 weken geleden voor de deur van Alyt Johans 

kwam in de St. Jacobssteeg en daar voor de deur een handbus [wapen] zag staan en toen vroeg Evert 

of zij hem die wilde geven; zij beloofde hem dat en hij gaf haar er 4 stuiver Brabants voor.  

Marten Voirne getuigt ook dat hij voor de  handbus 4 stuiver Brabants bood. 

Alyt Johans getuigt dat Katherijne Soldaens haar de handbus heeft gegeven om te verkopen. 

 

Nr. 463 FOLIO:        123v               DATUM:        2 september 1518 

 

- Tussen Otto Kerskens uit Zwolle en Johan Droochscheer. 

Lambert Sleuwart, schout, Johan Schultynck, Peter Evertsz en Egbert Badynck getuigen dat een tijd 

geleden Otto Kerskens uit Zwolle beslag had gelegd, onder Johan Droochscheer, op een geldbedrag 

dat toebehoorde aan Johan van Amerongen; dat geld had Otto met rente verwonnen.  
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Enige tijd later waren de getuigen bij Johan Droochscheer en zij hebben daar uitgerekend dat Johan 

Droochscheer moest beloven aan Johan Schultynck en Peter Evertsz dat zij hem namens Otto ƒ9 en 1 

oord hoofdsom zouden geven en 39 stuiver en 1 oord voor de onkosten, die Jan van Amerongen ook 

gekort heeft; zij weten niet of het om ph.g. of g.g. gaat en melden verder dat het document waar Otto 

over sprak, aan Jan van Amerongen is overgedragen. 

 

Nr. 464 FOLIO:      123v                 DATUM:            2 september 1518 

 

- Tussen Berent de gevangenis wachter en Johan Droochscherer. 

Geese, de dienstmaagd van Geert van Hengelen, getuigt dat Berent tijdens de laatste oorlog met de 

hertog de nar van Gelre gevangen heeft gezet in Leeuwarden en dat hij geld schuldig was voor kost; op 

zeker ogenblik heeft zij vanwege de nar 6 g.g. ontvangen die zij Johan Droochscherer overdroeg; toen 

de nar ook vrij kwam heeft Gese de 6 g.g. ontvangen van Wyllem van Rossem en toen zij het geld aan 

Johan Droochscherer overdroeg waren erbij tegenwoordig Pilgrim van Ingen en Mette Tielman, boven 

in het Raadhuis. 

 

Nr. 465 FOLIO:       124                DATUM:        8 september 1518 

 

- Van de timmerwerkzaamheden tussen Dirick Brouwer en Claes Dubbeltsz. 

Herman Nest, timmerman, getuigt dat er een conflict is tussen Dirick Brouwer en Claes Dubbeltsz over 

een vrije muur; hij is aanwezig geweest met Jacob Coenraetsz toen zij de muur lieten bouwen en ook 

de hoofdlui namens de stad waren aanwezig. Hij herinnert zich dat Dirick Brouwer zei dat men de muur 

zo wilde plaatsen, dat deze niet op de grond van Coen Diricksz  kwam om inspraak te vermijden. 

Wyllem Coertsz stuurde de stadsmeester een linde om de erven te scheiden in tegenwoordigheid van 

de hoofdlui en de tegenpartij en werd er afgesproken dat de muur niet op het erf van Coen Dirixsz zou 

komen te staan en daarna zei Dirick: zet de muur maar vrij op mijn grond omdat ik toch niet in het huis 

kom. 

Jacob Coertsz getuigt dat hij de muur in kwestie gemetseld heeft en dat de getuigenis van Herman Nest 

klopt; dat de muur op de grond van Dirick Brouwer geplaatst is en dat erbij aanwezig was wijlen Geert 

Coepsz, de eerste echtgenoot van de vrouw van Claes Dubbeltsz.  

 

Nr. 466 FOLIO:        124               DATUM:          12 september 1518  

 

- Tussen Claes Dubbeltsz en Dirick Brouwer. 

Johan de Guede de Olde en Johan de Guede de Jonge, metselaars, getuigen dat er een conflict is 

tussen bovengenoemde partijen over een muur gemetseld door hen beiden en door niemand anders; 

de muur waar zij over getuigen, ligt in de Hofstraat en Jacob Coertsz heeft er niet aan mee gemetseld 

op de plaats waar de linde is gegroeid. Op welke grond de muur staat, weten zij niet en tijdens het 

metselen hebben zij niemand van de Raad gezien, noch Styne Coenraets of wijlen haar man of iemand 

anders. Zij weten evenmin van wie de hof is. 

 

Nr. 467 FOLIO:        124v               DATUM:         13 september 1518 

 

- Van Peter Schuyff uit Dordrecht, drager. 

Dirick van Holtzende, Jacob Dodensz en Dirick Wesselsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in het 

huis van Dirick Wesselsz toen een bode van Dordrecht, zich noemend Jacob de Monnyck , Peter 

Schuyff een brief gaf afkomstig van de heren van het Hof van  Holland waarin stond dat hij eertijds de 

stad Dordrecht groot profijt wist te doen en of Peter met hem naar Holland wilde reizen naar de plaatsen 

waar hij vrijgeleide had om de heren van Dort dat profijt voor hun steden te geven. Peter antwoordde 

dat hij van niets wist en bleef erbij dat hij de zes burgers van Dordrecht niets had toegezegd. Meer wilde 

hij niet zeggen. 
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Nr. 468 FOLIO:        124v               DATUM:           13 september 1518 

 

- Tussen Johan Berentsz, de waard in de Drie Torens en Hermen Huysman. 

Henrick Joncker en Jacob Pannebacker getuigen dat zij ongeveer een maand geleden in de Drie 

Torens zaten te drinken met enige geestelijke en wereldlijke lieden waar Hermen Huysman ook bij was 

en toen er afgerekend zou worden, riep hij de waardin en zei dat hij alles wilde betalen.  

Henrick Joncker weet niet hoeveel het bedrag was en Jacob denkt dat het om 9 mengelen ging.  

Lambert Sleuwart getuigt dat hij er ook bij was en hij dacht dat het een wijnkoop was, hij weet verder 

niets.  

 

Nr. 469 FOLIO:       124v                DATUM:          13 september 1518 

 

Henric Clotinck en Gheert Martensz getuigen dat zij gehoord hebben in de Marienborch dat daar ene 

Lucas, een Hollander die zei op een dreigende manier tegen Henric Wesselsz, wachter in de Hagen: 

wat mij hier in Kampen is overkomen aan beslaglegging e.d. zal ik wreken zoveel ik kan. Men 

antwoordde hem dat het hun goed recht was en dat hij zijn mond moest houden.  

Dirick Symonsz getuigt dat hij gehoord heeft van Lucas van Marken dat hij zei op barse toon tegen 

Henric Wesselsz : als jij dat had gedaan, dan zou ik je dit mes in de borst drukken en flink steken, 

waarop Henric zei wat ik gedaan heb is namens de heren van Kampen en hij antwoordde: loop naar de 

bliksem.  

 

Nr. 470 FOLIO:        125               DATUM:         17 september 1518 

 

- Tussen Dirick Brouwer en Claes Dubbeltsz. 

Wynolt Steenmesseler getuigt dat hij ook gemetseld heeft aan de muur die staat in het houtwerk in de 

Hofstraat zuidzijde, waarover een conflict is tussen Dirick Brouwer en Claes Dubbeltsz; hij weet dat 

Jacob Coertsz daaraan mee gemetseld heeft, want deze was indertijd zijn baas. Hij meldt dat de muur 

in kwestie bij het houtwerk eerst opgezet werd half met klei en half met kalk, de voegen uitgekrabd en 

weer gevuld met ongemengde kalk; waarschijnlijk werd daarna de muur weer afgebroken en met kalk 

weer opgemetseld. Dat is niet de muur die hij gemetseld heeft. 

Johan van Berge getuigt hetzelfde; hij is de knecht van Dirick Brouwer geweest toen de muur werd 

gemaakt en hij weet heel zeker dat Jacob Coertsz mee gemetseld heeft aan de muur, zoals Wynolt 

heeft getuigd. 

 

Nr. 471 FOLIO:      125                 DATUM:           4 oktober 1518  

 

Peter Evertsz getuigt dat Bonne Wytgensz een tijd lang met hem in de herberg heeft gelegen en dat hij 

wel ¾ jaar, zo lang de Bourgondiërs in de Kuinre lagen, duizelig was omdat hij een groot gebrek had 

aan van alles, dat hij ‘s morgens aan tafel neerviel en dat zij hem vaak weer naar bed moesten dragen; 

tenslotte ontbood Peter de zwager van Bonne om hem uit het huis te halen en hem weg te brengen en 

hem te laten opknappen. De zwager heeft hem in Kampen in een ander huis ondergebracht waar 

Bonne nog enige tijd ziek heeft gelegen. 

Gelmer Jansz getuigt dat hij in 1515 nog burgemeester was in Sneek, dat in diezelfde tijd, dd 07-05,  

Bonne Wytgensz bij hem is gekomen om hem verlof te vragen de stad te verlaten om naar IJlst te gaan 

en daar twee of drie vaten bier te kopen om zijn knecht daarmee tevreden te stellen. Getuige heeft hem 

dit toegestaan en met handtasting bekrachtigd. 

 

Nr. 472 FOLIO:         125v              DATUM:         5 oktober 1518  

 

- Van de huiszittende armen en Gert Mouwersz. 

Gheert Loze getuigt dat toen wijlen Aloff Bolck namens de huiszittende armen 15 pond overgedragen 

zou krijgen van Geert Mouwersz van het telambt, dat Aloff 6 of 7 dagen voor zijn dood aan Geert Loze 
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te kennen gaf en zich beklaagde dat hij van de 15 pond niet meer ontvangen had dan 1 gouden kroon 

en omdat Geert Mouwertsz toen uit de stad verbannen was, wilde hij dat Geert Loze in het stadsboek 

keek wie de borgen waren. 

Meriken, de weduwe van Aloff Bolck, getuigt dat zij na de dood van haar man Geert Mouwersz heeft 

gemaand voor de 15 h.p. en dat hij haar antwoordde dat hij haar man 4 kroon betaald had; Meriken zei 

dat het niet waar was en dat haar man 1 kroon had ontvangen en geen vier en dat zij dat heel goed 

wist. 

 

Nr. 473 FOLIO:       125v                DATUM:         7 oktober 1518 

 

- Tussen wijlen Oetbert Huginck en Jorden Rijck. 

Lambert Sleuwart, schout en Henrick Joncker getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen Jacob van 

Vorden wijlen Jorden Rijck uit de stad had laten verbannen en dat zij gesproken hebben met Oetbert 

Huginck om te helpen Jorden weer terug te krijgen in de stad; in diezelfde tijd hebben zij gehoord dat 

wijlen Oetbert zei dat hij wijlen Jorden ongeveer ƒ100 schuldig was en dat hij aan Jacob van Vorden 

ƒ200 wilde beloven. 

Jacob van Vorden getuigt  dat hij hetzelfde gehoord heeft. 

 

Nr. 474 FOLIO:      126                 DATUM:           7 oktober 1518 

 

- Van Walys Reynertsz en Berent Stocker. 

Hermen Stellyns heeft gezien dat Walys Reynertsz Albert Backer met de hand neersloeg en dat zij 

elkaar uitscholden, maar hij weet niet waarvoor. 

Alyt Backer heeft gezien dat Walys Albert Backer sloeg maar zag hem niet vallen; zij weet niets over het 

schelden. 

Greete Henrixs getuigt hetzelfde. 

Jan Backer weet niets van de zaak af. 

Zij hebben verder niet gezien van Berent Stocker en Albert Backer dat zij iets deden. 

 

Nr. 475 FOLIO:       126                DATUM:           7 oktober 1518 

 

- Van Claes Mussche met Peter Woltersz, wever en Evert Arentsz. 

Johan Wynter en Peter Lambertsz getuigen dat zij gezien hebben dat Claes Mussche dronken voor het 

huis van Evert Arentsz kwam, waar deze aan het spelen was met noten en dat hij naar binnen  wilde, 

maar dat men hem daar niet wilde hebben. Toen Claes niet naar binnen kon, gooide hij stenen in het 

huis waarmee hij een vat en een pot kapot maakte en de dienstmaagd aan haar been raakte zodat zij 

hinkte.    

 

Nr. 476 FOLIO:          126            DATUM:          7 oktober 1518 

 

Johan de Smid, Johan Geertsz, touwslager en Geert Visch getuigen dat zij weten, omdat zij buren van 

het pothuis zijn, dat Berent de potknecht gediend heeft bij Kersken pottenbakker gedurende een jaar; 

omdat zij daar wonen hebben zij gezien dat hij buitenshuis dagelijks zware arbeid verrichtte, wat er 

binnenshuis gebeurde weten zij niet. Toen hij ziek werd, wilde hij daarna graag bij goede mensen 

blijven. 

 

Nr. 477 FOLIO:         126              DATUM:          7 oktober 1518 

 

Foppe Jansz van Bolsward belooft Foppe Helles vrij en schadeloos te houden van 3 gesloten vaten, 1 

kist, 1 bedstee, 3 dekens en 1 bekken die Foppe hier in zijn huis in bewaring heeft gehad van zijn vader 

en nu weer overgedragen heeft, voor het geval er schade is; hiervan is een document gegeven.  
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Nr. 478 FOLIO:        126v               DATUM:         7 oktober 1518 

 

- Van de doodslag van Evert Twent. 

Thys Rave en Reyner zijn zoon getuigen dat in de nacht dat Evert Twent doodgeslagen werd, zij aan 

het vissen waren tegenover Keulvoet en hoorden uit de verte dat er een gevecht was, zij hoorden geen 

stemmen of geroep; ongeveer een uur daarna voeren zij bij de molen om essalingen  [vis] te vangen en 

toen zagen zij twee mannen die waarschijnlijk uit het molenaarshuis kwamen en de ene vroeg aan de 

andere: waar is het? Deze antwoordde: daar ligt hij bij de dijk en begint te zingen. Getuigen kenden de 

mannen niet, bovendien was het donker; zij zagen ook twee meisjes op de bleek die de paarden van de 

dijk dreven, verder weten zij niets.    

Henrick Wyllemsz en Jan Coertsz getuigen dat zij in die nacht bij Keulvoet lagen en een gerucht 

hoorden van slaan, maar zij hoorden geen geroep of stemmen; verder niets.  

Johan van Calcker en Jan Gysbertsz getuigen dat zij die nacht tussen 11 en 12 uur de deur van de 

molenaar hoorden open en dicht gaan; verder hebben zij niets gehoord. 

Henrick Woltersz heeft rumoer gehoord onder de molen en meer weet hij niet. 

Henrick Albertsz getuigt dat hij ’s morgens toen Evert Twent dood was met Jan Proys de stad in ging en 

dat Jan zei dat hij ’s nachts tussen 11 en 12 uur met Johan Batenborch nog bij Evert was geweest en 

dat deze toen nog bij de dijk lag en zonk. 

 

Nr. 479 FOLIO:      127                 DATUM:        7 oktober 1518 

 

- Van Johan Kree en zijn gezellen uit Elburg. 

Gerrit Wynter getuigt dat zij gezien hebben afgelopen maandag voor het huis van Dirick Goessen, dat 

genoemde Johan en zijn gezellen, die hij niet kent, Dirick Arentsz onder de voet hebben gelopen; zij 

weten niet of Dirick iets heeft teruggedaan. 

Wybbe, de vrouw van Johan Tymensz, weet van deze zaak niets. 

 

Nr. 480 FOLIO:       127                DATUM:        7 oktober 1518 

 

Henrick Sasse getuigt dat hij ongeveer 25 jaar geleden met een schip geladen met zout van Dordrecht 

naar Deventer voer en toen hij in Arnhem kwam heeft hij daar de tolmeester 1 g.g. gegeven voor het 

gehele schip met lading en meer vroeg de tolmeester niet. 

Johan Mouwertsz getuigt dat hij ook ongeveer 25 jaar geleden tweemaal met een schip met zout voorbij 

Arnhem is gevaren en dat de tolmeester ook niet meer vroeg voor het gehele schip dan 1 g.g. 

De genoemde getuigen melden dat de tol genoemd werd de Egmontse tol en van enige andere tol 

weten zij niets af. 

 

Nr. 481 FOLIO:        127               DATUM:          17 oktober 1518 

 

- Tussen Alyt Mulners en schipper Sweer in de Hagen. 

Otto Mulner getuigt dat ongeveer drie jaar geleden toen hij nog op de Wersmarkt woonde, schipper 

Sweer bij hem kwam om iets te drinken en dat hij o.a. hoorde van schipper Sweer dat deze zei dat 1½ 

last teer en 1½ last rogge die hij uit het oosten gehaald had, toebehoorden aan Alyt Mulner en hemzelf, 

ieder voor de helft; het scheepsaandeel waarvan de reders dachten dat het van hem was, behoorde toe 

aan Alyt en hij zei verder dat hij niet wilde dat de reders dat wisten, omdat hij anders geen bevel over 

een schip meer kreeg. 

De vrouw van Berent Otten en Else Blanckers getuigen dat zij dit in diezelfde tijd ook van Sweer 

gehoord hebben.  

Schipper Wybrant getuigt dat het nu drie jaar geleden is dat hij in de Brouage gehoord heeft dat ettelijke 

scheepslui zeiden dat schipper Sweer geen aandeel in zijn schip had en dat het aandeel toebehoorde 

aan Alyt Mulners. 
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Mathys Henrixsz getuigt dat hij van veel mensen gehoord heeft dat schipper Sweer geen aandeel had 

in het schip dat hij voer en dat het 32
e
 aandeel dat hij zou moeten hebben toebehoort aan Alyt Mulners; 

Mathys heeft in het zelfde schip een achtste deel en hij meldt verder dat toen Alyt dat scheepsaandeel 

wilde kopen, zij aan Mathys vroeg of zij dat wel zou doen en deze zei dat ze vrij was om een aandeel in 

een goed schip te kopen. 

 

Nr. 482 FOLIO:       127v                 DATUM:        18 oktober 1518 

 

- Tussen Oetbert Huygynck en familie enerzijds en Johan Rijnvisch namens Jorden Rijck 

anderzijds. 

Berent van Hengelen getuigt dat hij vaak gehoord heeft van wijlen Oetbert Huygynck en ook nog de 

zaterdag voordat Oetbert stierf, dat deze zei en zich beklaagde dat wijlen Jorden Rijck hem nog wat 

schuldig was. Hij weet niet wat en hoeveel. 

 

Nr. 483 FOLIO:         127v              DATUM:         18 oktober 1518 

 

Otto Stegeman getuigt dat Johan Evertsz de Olde zegt dat zijn broer Johan Evertsz de Jonge in 1513 

aan hem, Otto, en Jacob van Vorden 1000 g.g. had overgedragen om dit te geven aan Johan Evertsz 

de Olde. Hij meldt ook dat hij Johan Evertsz de Olde in 1513 geen geld gegeven heeft, omdat Otto 

Johan Evertsz de Jonge niets schuldig was noch iets van hem gekocht had. 

Jacob van Vorden getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 484 FOLIO:       127v                DATUM:            18 oktober 1518 

 

Henrick Hesselsz en Hansken van Zwolle getuigen dat zij onlangs in het huis van Alyt Mulners kwamen 

als wijnkoperslieden waar Egbert Potgeselle van Johan Koninck een potschip kocht met toebehoren 

waarvoor 5 ph.g. direct betaald moesten worden; hij zou met Johan meevaren op het Blauwe Werk en 

verder naar de Blesse in Friesland en vrije kost hebben totdat hij weer thuis was. In de Blesse zal Johan 

de 5 ph.g. contant ontvangen en voor de termijnen die nog overblijven zal Egbert een schuldbekentenis 

krijgen en eventuele borgen aanstellen. 

Alyt Mulners, de waardin, getuigt dat Egbert 10 stuiver heeft opgenomen en voor Johan Koninck 2 

stuiver die gekort zullen worden op de laatste termijn. 

 

Nr. 485 FOLIO:       128                DATUM:         20 oktober 1518 

 

- Tussen Arent Geertsz en Griete de vrouw van wijlen Wyllem Bolle. 

Cornelys Derixsz en Geert Geertsz getuigen dat het vier jaar geleden is dat zij voor Griete, de vrouw 

van wijlen Wyllem Bolle een os en twee varkens geslacht hebben; Griete bleef hen het slachtgeld 

schuldig en zij getuigen samen met Arent Geertsz die mede geslacht heeft, dat zij Arent het geld dat hij 

daarmee verdiend heeft, 8 stuiver, uitbetaald hebben.  

 

Nr. 486 FOLIO:      128                 DATUM:           20 oktober 1518 

 

- Van Johan de turfdrager. 

Berent Wyllemsz , Jan Petersz en Henrick Hermensz getuigen dat zij gezien hebben dat Johan de 

turfdrager een glas bier in zijn hand had, waar niet zoveel meer in zat en dat een koopman uit Doesburg 

het glas wilde hebben, wat Johan weigerde; de koopman sloeg hem het glas in het gezicht en toen trok 

Johan zijn mes en stak naar de koopman maar raakte hem niet. 

[akte is doorgehaald] 

Berent Wyllemsz , Jan Petersz en Henrick Hermensz getuigen dat zij gezien hebben dat een koopman 

uit Doesburg Hamburger bier wilde proeven en een glas in zijn hand had; Johan van Eemden, de 
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turfdrager, wilde het glas nemen en toen gooide de koopman het glas, waar nog wat bier in zat, in zijn 

gezicht; Johan trok zijn mes en stak naar hem maar raakte hem niet.  

 

Nr. 487 FOLIO:       128v                DATUM:         21 oktober 1518 

 

- Tussen Johan Aeltsz en Greete Lyffers. 

Evert[je] Goltsmit getuigt dat zij de moeder is van Pouwel Goltsmit, de man waarmee Greete Lyffers hier 

voor de kerk getrouwd is en dat zij niet anders weet dan dat hij met afgelopen Pinksteren drie jaar 

geleden nog leefde, dat zij nog brieven ontvangen heeft van haar zoon Pouwel in zijn eigen bekende 

handschrift . Evert van Gent, hier geboren in de Hagen maar nu overleden, bracht de brief en zei dat hij 

namens Pouwel uit Engeland was gekomen en dat hij toen nog met hem samenwerkte in Engeland, 

omdat zij beide als goudsmid gezellen gewerkt hadden.  

Yme en Lumme, dochters van Evert[je] getuigen hetzelfde.  

Mr Luytken, baardscheerder, getuigt dat hij de brief ook gezien en gelezen heeft; hij weet niet of het 

handschrift dat van Pouwel was.  

 

Nr. 488 FOLIO:        128v               DATUM:           21 oktober 1518 

 

- Conflict tussen Johan Droochscherer en Anna van Synderen. 

Geert van Roederloe en Femme van Ens getuigen dat zij weten dat ongeveer een jaar geleden Anna 

van Synderen hier in Kampen hoorde van Johan Droochscherer dat er een huis in de Broederstraat 

achter Lysken van Wynaltsz te huur was voor 20 h.p. en Johan wilde een borg van haar hebben. Ze zei 

dat zij hier met haar vader en een stadsdienaar geweest was en wel borgen kon krijgen en haar man 

zou het wel accepteren. Zij wilde met Pasen in het huis trekken, waarop men de wijnkoop dronk, die 

Johan half zou korten op de betaling; hierbij was haar zwager aanwezig. 

 

Nr. 489 FOLIO:         129              DATUM:         21 oktober 1518 

 

- Tussen Peter Cuper enerzijds en Daem Cuper anderzijds. 

Johan Schoemaecker en Johan Alfertsz getuigen dat zij mede bij het huis van wijlen Albert Cuper zijn 

geweest toen Albert was overleden en Daem Cuper zijn neef ziek was vanwege de pest en men met 

hem in contact stond; zij hoorden dat Peter Cuper aan heer Arent de kapelaan zei dat hij goede dingen 

wilde doen en men vroeg Daem eerst wat zijn overleden oom Albert laatste wil was inzake het huis 

waarin hij woonde en waar zijn testament was, of het waar was dat Albert wilde dat Peter het huis in 

kwestie zou overnemen op dezelfde voorwaarden als hij, Albert, het gekocht had. Heer Arent heeft dit 

aan Daem gevraagd en is daarna naar Peter gegaan met de getuigen om mede te delen dat Daem dit 

alles had bevestigd. 

Johan getuigt eveneens dat Daem voordat hij ziek werd en Albert was overleden, zelf naar Albert ging 

om te weten wat zijn laatste wil was inzake het huis, of Peter het huis mocht kopen op dezelfde 

voorwaarden als hij, Albert, had gedaan, wat het geval was. 

 

Nr. 490 FOLIO:         129              DATUM:          21 oktober 1518 

 

Hermen Kerckhoff getuigt dat hij met Pinksteren van dit jaar in Kampen bij een gezel is geweest die hier 

woont bij Jacob Neeffken die hem vroeg naar Greete Lyffers en zei dat hij in de vasten nog bij Greetes 

man in Londen, Engeland, was geweest en met hem had samengewerkt en dat Greetes man zich daar 

erg beklaagde dat hij door zijn vrouw slecht behandeld werd en dat hij niet meer naar Kampen wilde 

komen voordat zij overleden was. 

Johan Geertsz getuigt dat hij met St. Michael bij een bode uit Antwerpen is geweest die ook zei dat 

Pouwel Goltsmit nog leefde en dat hij in Engeland twee kinderen had bij een andere vrouw met wie hij 

huis en hof deelde. 
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Nr. 491 FOLIO:       129v                DATUM:         22 oktober 1518 

 

- Van Henrick Goykensz zoon. 

Albert Mathys getuigt dat hij samen met Engele Cupers iets aan het drinken was toen het gevecht 

ontstond tussen de zoon van Henrick Goykensz en Thys van Urck; hij heeft gezien dat er met de 

kaarsen gegooid werd, maar meer weet hij niet, ook niet wie de ander gewond heeft.  

Engele Cupers, de waard, getuigt dat hij niet bij het gevecht is geweest, hij heeft wel gezien dat Thys 

van Urck gewond was en hoorde zeggen dat de zoon van Henrick Goykensz dat gedaan had, maar hij 

heeft het niet gezien. 

Johan van Ens, Jan Dirixsz en Jacob Arentsz getuigen dat zij ook bij het gelag waren maar weten niet 

veel meer van het gevecht dan dat zij elkaar geslagen hebben. Zij hebben gezien dat ene Gys een 

schram in het gezicht had, waarvan zij niet weten wie het gedaan heeft. Toen dit gevecht plaats vond, 

stonden er nog geen kaarsen op tafel. 

 

Nr. 492 FOLIO:        129v               DATUM:         22 oktober 1518 

 

- Tussen Henrick Hermensz en Geese Cuyle. 

Reyner Dirixsz getuigt dat hij afgelopen herfst aanwezig is geweest in het huis van Jan de Wageman, 

waar hij hoorde en zag dat Henrick Hermensz verkocht aan Geese Cuyle een jonge merrie voor 10 

ph.g. en 1 oord; de wijnkoop werd gedronken en Henrick gaf 3 kwarten Hamburger bier in het gelag. 

Hermen Egbertsz getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 493 FOLIO:      129v                 DATUM:           23 oktober 1518 

 

- Tussen de vrouw van Roelof Stegeman en die van Willem Evertsz, over 29 Emdenguldens  

beloofd door een vreemde man. 

Griete Wegge getuigt dat ongeveer veertien dagen geleden de vrouw van Roelof Stegeman en de 

vrouw van Willem Evertsz samen voor het gerecht geweest zijn en dat zij terzelfder tijd hoorden boven 

in het schepenhuis dat de vrouw van Willem de vrouw van Roelof Stegeman vroeg geen gerechtelijke 

stappen meer te ondernemen, zij wilde haar wel het geld betalen.  

Lambert Sleuwart, schout, getuigt dat hij terzelfder tijd daar aanwezig was boven in het schepenhuis 

voor de Burgel en dat daar de vrouw van Roelof Stegeman de vrouw van Willem Evertsz wilde 

aanklagen voor 10 pond en 2 pond schade; hij heeft bemiddeld tussen de vrouwen, zodat de vrouw van 

Willem beloofde het geld binnen acht dagen te betalen waarvoor zij als onderpand stelde haar huisraad. 

Daarna kwam zij hem zeggen dat zij van haar betaling af wilde zien want zij had zo veel lakens van de 

man in haar huis waar zij het geld beter aan kon besteden. 

 Henrick Lukener getuigt dat de vrouw van Roelof Stegeman beslag had laten leggen op Femme van 

Ens, de vrouw van Willem Evertsz, namens de vreemde man omdat zij beloofd hadden dat Femme 

haar recht kreeg en dat de vrouw van Roelof eiste dat zij haar geen schade berokkende, want zij wilde 

haar aan haar geld helpen en daarom afzien van gerechtelijke stappen. Henrick en David de dienaar en 

anderen die erbij waren vroegen de vrouw van Roelof of zij dit wilde accepteren. Zij melden verder dat 

Femme terzelfder tijd haar zwager Peter Evertsz vroeg haar schadeloos te houden.  

David de dienaar getuigt hetzelfde, dat hij hielp de vrouw van Roelof ertoe te bewegen Femme geen  

verdere schade toe te brengen; hij hoorde dat Femme beloofde dat zij de vrouw van Roelof zou betalen 

en afzien van gerechtelijke stappen. 

 

Nr. 494 FOLIO:       130                DATUM:          23 oktober 1518 

 

- Tussen Geertruyt Geye. 

Femme Alfarts getuigt dat zij gezien heeft dat Geertruyt Geye bij de dienstmaagd in het huis van 

Goltsmit in de St. Jacobsstraat kwam en dat zij woorden met haar kreeg, waarover weet zij niet. Toen 
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hief Geertruyt haar vuist op om de dienstmaagd te slaan, maar Femme zorgde ervoor dat zij niet 

geraakt werd. 

Arent Goltsmit en Hadewich zijn vrouw getuigen dat zij gezien hebben voordat Femme Alpharts thuis 

kwam, dat Geertruyt Geye Anna, haar oude dienstmaagd, een slag met de hand gaf, waarvoor dat 

weten zij niet.  

Nijse Henrixsz getuigt dat zij gezien heeft dat Geertruyt Geye Anna haar oude dienstmaagd, tweemaal 

met de vuist op de schouder sloeg; het gebeurde in haar huis achter de Wiltvanck; het heeft wel tien 

weken geduurd voordat Anna ging bevallen en zij zei dat de slagen niet zo erg waren en dat Anna 

daarom geen miskraam kreeg. 

 

Nr. 495 FOLIO:        130v               DATUM:          27 oktober 1518 

 

- Tussen Geertruyt Geye en de stad. 

Johan[na] Vroemoeder getuigt dat zij vroedvrouw is geweest bij Anna, de oude dienstmaagd van 

Geertruyt Geye en dat zij een dood kind ter wereld heeft gebracht, dat waarschijnlijk al veertien dagen 

dood was en zo weggeteerd dat je niet kon zien of het een jongen of een meisje was. Dat Geertruyt 

Anna geslagen zou hebben, gebeurde een dag vóórdat Anna in het kraambed kwam. 

Anna de dienstmaagd getuigt dat haar bazin er geen schuld aan had dat haar kind dood geboren werd, 

want het was wel veertien dagen daarvoor dat zij voelde dat het kind dood was, wat zij ook aan 

sommige personen heeft gezegd. 

 

Nr. 496 FOLIO:       130v                 DATUM:          27 oktober 1518 

 

- Tussen Henrick Messemaecker en de schuldenaren van Hermen Messemaecker en 

echtgenote. 

Geerloff Backer en Peter Cuper, mombers, getuigen dat Geertken Messemaeckers enige tijd geleden 

voor bepaalde schulden als onderpand gesteld had al hun meesters en messenmakers gereedschap, 

waar beslag op was gelegd volgens stadsrecht en dat zij alles op de vrije markt verkocht hadden. Zo is 

Henrick Messemaecker aan de spullen gekomen en anders niet. 

 

Nr. 497 FOLIO:         130v              DATUM:         27 oktober 1518 

 

Dirick Wesselsz getuigt dat hij gehoord heeft dat Geertruyt op de Welle stond en hem aanriep, staande 

in het schip bij Heer broeder Dirick en toen schold de waardin haar uit. 

Rycolt de Barbier was ook in het schip. 

Steven Kruese hoorde dat de waardin van de Drie Torens haar ook hoorde en haar slijmzak noemde en 

haar dochter een hoer die veel mannen had gehad.  

 

Nr. 498 FOLIO:        131               DATUM:          29 oktober 1518 

 

- Tussen Geert Ryckensz en Henrick Stoeldreyer. 

Steven Kerskensz getuigt dat hij aanwezig is geweest toen Henrick Stoeldreyer aanbood Geert 

Ryckensz 1½ gulden te geven als hij hem drie jaar uistel gaf, waarvoor hij wilde zweren op het huis.  

 

Nr. 499 FOLIO:       131                DATUM:          29 oktober 1518 

 

Roloff Alpherdynck getuigt dat hij aangesproken wordt voor wijnschuld die hij niet heeft gemaakt en dat 

hij bij Johan van Ommen is geweest om te vragen waarom hij gemaand wordt voor wijn die hij wel 

betaald heeft. Johan antwoordde: wat zal ik zeggen, ze hebben mijn boeken achter de kist gegooid  en 

halen nu hun boeken om te manen. 

 

Nr. 500 FOLIO:       131                DATUM:           30 oktober 1518 
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- Tussen Kersken Pottebacker en Wyllem Sceepmaecker. 

Ditmar Alartsz getuigt dat hij aanwezig is geweest, een tijd geleden voor St. Michael in de winter, toen  

Wyllem Sceepmaecker van Kersken Pottebacker duizend pannen kocht voor 8 ph.g. min 1 stoter, die 

Kersken zou leveren afgelopen St. Michael met een marge van veertien dagen tegen contante betaling. 

Wyllem heeft toen de wijnkoop betaald met 6 stuivers. 

 

Nr. 501 FOLIO:          131            DATUM:          30 oktober 1518 

 

- Van de oliemolen. 

Jelys Johansz en Wolter Johansz getuigen als buren van de oliemolen van Johan Aeltsz dat zij goed 

weten dat Coert olieslager dagelijks en lange tijd op de molen gewerkt heeft zo lang hij zaad had en 

daarna vroegen zij hem waarom hij ging spoelen, waarop hij antwoordde dat hij geen zaad had; meer 

weten zij niet. Later, in de week van Palmzondag, kwam er weer zaad en werd er weer oliegeslagen; er 

was toen een andere knecht. 

 

Nr. 502 FOLIO:      131v                 DATUM:         2 november 1518 

 

- Tussen Jacob Geertsz en Claes Kerskensz. 

Johan Hermensz, Coert Albertsz en Mechtelt Coerts, de waardin, getuigen dat zij een jaar geleden 

aanwezig zijn geweest in het huis van Coert, waar zij zagen en hoorden dat Claes Kerskensz van Jacob 

Geertsz een paard kocht voor 3½ ph.g. te betalen in twee nader overeen te komen termijnen; 

voorwaarde was dat het paard in Dronten in de wei zou blijven staan, behalve als er hoog water was 

dan zou Jacob het paard op de dijk zetten, wat ook gebeurde. Na het hoge water bleef het paard, dat 

de vloed had overleefd, nog een tijd in het broek.  

Zij hebben ook gehoord dat Claes Kerskensz zei dat hij wel tevreden was met het paard en dat hij hem 

genoeg had opgeleverd en wilde hem wel weer verkopen. 

 

Nr. 503 FOLIO:         131v              DATUM:           2 november 1518 

 

Henrick Caye getuigt dat Johan Wolffsz hem een tijd geleden in Elburg op zaterdag voor afgelopen St. 

Matheus, samen met Johan Schultynck ingehuurd had om een schuit te varen; op St. Lambertsdag was 

er een groot onweer, zoals iedereen wel weet, waarbij niemand het water op mocht en dijken en 

dammen overliepen en was het Johan Wolffsz onmogelijk om in Elburg te komen. Daarna op zaterdag 

voor St. Matheus, was de schuit klaar gemaakt om Henrick en Johan naar Elburg te brengen, maar het 

water was nog zo onrustig dat schipper Henrick niet durfde uit te varen en zei dat ze beter thuis konden 

blijven dan verdrinken.  

Het is duidelijk dat gezien de omstandigheden, Johan Wolffsz niet naar Elburg kon komen. 

Johan Schultynck getuigt dat wat de schipper gezegd heeft de waarheid is en dat hij heel goed weet dat 

Johan Wolffsz met hen op genoemde zaterdag naar Elburg had willen varen vanwege zijn Rechtdag, 

maar dat het hen niet mogelijk was te land of te water in Elburg te komen. 

Coen Ros getuigt dat hij er ook bij is geweest, ’s morgens toen Johan Wolffsz klaar stond bij de schuit 

en graag naar Elburg was gegaan om zijn Rechtdag waar te nemen; hij  weet heel goed dat de schipper 

niet wilde varen en dat hij zei dat ze allemaal zouden verdrinken, dat het zulk slecht weer was met 

storm e.d. dat alle dijken, landen en wegen ondergelopen waren, dat het onmogelijk was aan te meren 

en te laden en in Elburg te komen, dat hij voor geen duizend gulden zou uitvaren. 

 

Nr. 504 FOLIO:         132              DATUM:           2 november 1518 

 

- Tussen Hermen Vleyshouwer en Jacob Gerritsz uit de Kuinre. 

Johan Henrixsz, Berent van Warden, Arent van Cleve en Jacob Geertsz getuigen dat zij aanwezig zijn 

geweest dinsdag voor Elfduizend maagdendag [21 oktober], in het huis van Hermen Vleyshouwer, toen 
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zij hoorden en zagen dat Jacob Gerritsz uit de Kuinre vroeg aan Hermen wat hij voor de 17 huiden die 

hij daarvoor had bekeken, wilde geven, waarop Hermen antwoordde per stuk 5 schillingen; Jacob stelde 

voor 1 ph.g. per stuk waarna zij het eens werden en Jacob betaalde hem onmiddellijk evenals de 

wijnkoop zodat Hermen de 17 ph.g. van de huiden voor zich zelf kon houden. 

Hermen Jansz weet van de zaak niets af. 

Gorys Jansz getuigt dat hij onlangs in het huis van Hermen was en toen hoorde dat Jacob Gerritsz zei 

dat hij Hermen Vleyshouwer voor de getoonde huiden niet meer beloofd had dan 2 Hoornsgulden per 

stuk en Hermen zei dat het ph.g. was. Jacob haalde toen 5 ph.g. en 1 dubbele stuiver Brabants uit zijn 

tas en gooide dat op tafel, zeggende hou dat maar ik wed dat ik mijn 2 Hoornsgulden per stuk voor de 

huiden beloofd heb; Hermen wilde het geld liever niet hebben, maar Jacob drong aan en Hermen nam 

het tenslotte vanwege de weddenschap en Jacob zei dat het geld naar het gelag moest gaan. 

Lambert Jansz getuigt hetzelfde en Geert van Lochem getuigt dat hij van de gelagslieden heeft gehoord 

dat het zo gegaan is. 

 

Nr. 505 FOLIO:         132v              DATUM:           8 november 1518 

 

Beye Cremers getuigt dat Johan Caerman bij haar is gekomen met enige andere mensen en dat zij 

Henrick Vierholt bij zich hadden die geheel dronken was en een klein schram met een lapje op zijn 

wang had; hij zei dat hij gevallen was en wilde dat Beye hem een pleistertje gaf wat zij deed vanwege 

de aanwezigen. De pleister was zo groot als een half butken. 

 

Nr. 506 FOLIO:       132v                DATUM:         8 november 1518 

 

- Tussen Thomas Roters en Frerick Symonsz als erfgenamen van wijlen Agge Doedensz. 

Claes[je], de weduwe van Agge Doedensz, getuigt dat zij heel goed weet dat ongeveer twee jaar 

geleden voordat Agge Doedensz stierf, Thomas Roters van Agge kocht twee last weit, één last van 19 

g.g. en de andere van 22 g.g., daarna heeft hij van Agge geen weit meer gehad: omdat zij zijn 

echtgenote was is ze goed op de hoogte van zijn handelingen.  

Omdat Frerick Symonsz twee handschriften heeft, het ene van 1 last weit en het andere van 2 last weit, 

getuigt Claes[je] dat de twee genoemde lasten op twee verschillende tijden gekocht zijn, dat van de 

eerste last een handschrift gemaakt is en toen Thomas de andere last kocht, werd er, na  gezamenlijk 

overleg, een dokument gemaakt voor twee lasten en werd er vergeten het eerste te verscheuren. 

Claes[je] is bij dit alles zelf aanwezig geweest. 

 

Nr. 507 FOLIO:       132v                DATUM:          8 november 1518 

 

Goertken Rycoltsz getuigt dat zij kort na de dood van Lambert Louwersz in Leiden is geweest en daar 

heeft ontvangen van de stad Leiden 6 pond groot; toen zij weer in Kampen kwam heeft zij Griete Melys 

daarvan 1 pond groot gegeven, waarbij haar zoon tegenwoordig was en Griete gaf haar een 

drinkpenning, waarvan zij haar een halve stuiver teruggaf; dat pond groot en die halve stuiver was alles. 

 

Nr. 508 FOLIO:       133                DATUM:         8 november 1518 

 

- Tussen Peter[tje], dienstmaagd van Evert van den Vene en Luytken Wachter. 

Gysbert van Venloe getuigt dat wijlen Peter Luytkens aan Peter[tje], de dienstmaagd van Evert van den 

Vene, in het stads boek had bekend 20 ph.g. schuldig te zijn; getuige is ongeveer vijf jaar geleden 

aanwezig geweest in het huis van Geert inde Raem, waar hij zag en hoorde dat wijlen Peter zich 

beklaagde dat hij geen geld had en hij gaf Petertje de dienstmaagd voor de verschuldigde som zijn 

huisraad, die lang niet zoveel waard was als de schuld. Petertje nam de huisraad en bracht het naar het 

huis van Lysbeth Claes.  

Lysbeth Claes getuigt dat zij de huisraad in kwestie in bewaring heeft gehad en dat wijlen Peter enige 

tijd later bij haar kwam en zijn huisraad terug wilde hebben en zei dat Peter[tje] de dienstmaagd hem dat 
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geld weer geleend had. Zij wilde dat niet geloven en vroeg het aan Petertje die zei dat ze hem weer 

geld geleend had en dat ze graag wilde dat het weer in  zijn huis stond. 

Geert inde Raem getuigt dat hij ongeveer vijf jaar geleden aanwezig is geweest toen wijlen Peter 

Holtzagers vrouw aan de dienstmaagd van Evert van den Vene zekere huisraad als betaling gaf; over 

welke schuld het ging, weet hij niet.  

 

Nr. 509 FOLIO:      133                 DATUM:        8 november 1518 

 

- Van Geert Ridder en de  broer van Alyt Gerbrants. 

Mr Henrick Claesz, Thonys van den Grave en Reyner ter Helle getuigen dat zij, vanwege een 

gerechtelijke uitspraak van de Raad, executeurs testamentair zijn geweest van wijlen Alyt Gerbrants om 

Geert Ridder zijn deel van de erfenis te geven volgens de cedule van de intermediairs dd 1512; zij 

hebben hem toebedeeld 19 Kamper lakens die nog niet allemaal klaar waren en waarvan Nelle de 

Wylde wist wie ze in bezit had; men kwam overeen 15 lakens te ontvangen voor een nader overeen te 

komen bedrag en de 4 overige zouden gelden als vergoeding voor de onkosten: Nelle zou hem de 15 

lakens  vrij leveren. 

De getuigen begrijpen nu dat Nelle 17 van de 19 lakens, waar mr Tymen Dashorst ettelijke kosten voor 

betaald heeft, geleverd heeft aan Dirick Opreyder, Geert Rilkes oude oom, waarom weten zij niet, de 

getuigen en de executeurs hebben Ridder de lakens toegekend in aanwezigheid van de waarde heren 

te Utrecht. 

 

Nr. 510 FOLIO:      133v                 DATUM:          8 november 1518 

 

- Van Steven Harnasveger en Geert, de zoon van Johan Bartoltsz. 

Meyner Berentsz en Jacob Lubbertsz getuigen dat zij maandag acht dagen geleden ’s avonds na 

zevenen aanwezig zijn geweest toen de genoemde partijen, elk tussen hun stoepen, een conflict 

hadden en ruzie maakten over een mes, waarbij gezegd werd door Geert, de zoon van Johan Bartoltsz, 

tegen Steven: wat wil je hebben, ben je zat, ik niet, waarop Steven hem weer uitschold.  

Zij hebben niet gezien dat Steven Geert verwondde omdat zij binnenshuis bleven en het voor de deur 

gebeurd is. 

 

Nr. 511 FOLIO:       133v                 DATUM:           8 november 1518 

 

Dirck Tripmaker, Ricolt Aeltsz en Jan Wachter Henrixsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest als 

wijnkoperslieden , met a.s. Pasen een jaar geleden, toen bakker Thonys Starcke een huis huurde van 

Peter Sticker op voorwaarde dat als Thonys daarin zou breken, dat hij het ook weer in goede staat zou 

brengen bij het verlaten van het huis, waarop men de wijnkoop nam. 

 

Nr. 512 FOLIO:        133v               DATUM:           8 november 1518 

 

Peter Jelysz getuigt dat hij aanwezig is geweest toen er gevochten werd tussen Steven Harnasveger en 

Geert Bartoltsz en dat hij gezien heeft dat Steven Geert uit huis joeg en dat Geert met een stok achter 

Steven aan liep en hem ermee sloeg op zijn arm; toen trok Steven zijn knipmes en stak Geert Bartoltsz 

weer in zijn arm en in zijn lende, zij scholden elkaar uit en noemden elkaar ratten en paardenneukers; 

Geert was de eerste die begon met schelden.  

Albert van Packbergen zegt dat hij gehoord heeft dat Steven Harnasveger Geert Bartoltsz heeft 

uitgescholden voor paardenneuker en daagde hem uit het huis uit te komen; Geert stond in zijn 

deuropening met een stok in de hand, maar getuige heeft niet gezien dat Geert ermee sloeg en niet 

gehoord dat hij Steven uitschold; wel zag hij dat Steven achter Geert aan liep en voor de deur van 

Alberts moeder in de grup viel, de steken heeft hij niet gezien.   

Joest Jansz getuigt dat hij gezien heeft dat Geert Bartoltsz met een stok zijn huis uitliep, dat de stok 

hem uit de hand werd geslagen en dat hij weg liep met Steven achter hem aan en toen hij langs de deur 
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van Goesen Packbergen liep, stak Steven hem, meer weet hij niet. Als men van Steven wil beweren dat 

hij met geweld uit Geert Bartoltsz  huis een mes heeft genomen, dan is dat niet waar, want hij heeft zelf 

een identiek mes. 

 

Nr. 513 FOLIO:       134                DATUM:          25 november 1518 

 

- Tussen Jacob Lubbertsz uit Elburg en Wyllem Boem uit Wilsum. 

Jacob van Graesz, Rycolt Tymmerman en Henrick Sasse getuigen dat zij verleden jaar voor Midwinter 

aanwezig zijn geweest in het huis van Jacob van Graes toen het huwelijk werd voorbereid tussen Jacob 

Lubbertsz uit Elburg enerzijds en zijn [a.s.] vrouw Eefse Geerts, de zuster van Wyllem Boem uit Wilsum 

anderzijds en zij hebben daar gehoord en gezien dat genoemde Wyllem Jacob bij de huwelijkse 

voorwaarden een bed met toebehoren beloofde en 10 ph.g.; hierna werd tot het huwelijk overgegaan. 

 

Nr. 514 FOLIO:        134               DATUM:        25 november 1518 

 

Berent Albertsz getuigt dat hij gehoord heeft dat wijlen Rumme Willem de dijk placht te maken van 

wijlen mr Johan van den Wede, Bovenpoorte en dat hij hem vaker hielp met de dijken, waaraan daarna 

geen onderhoud meer werd gepleegd.  

 

Nr. 515 FOLIO:          134             DATUM:          29 november 1518 

 

- Tussen Swarte Claes en Noem Poppenmaecker uit Amsterdam. 

Mychiell Gerritsz en Warner Jansz getuigen dat zij afgelopen vrijdag acht dagen geleden in Amsterdam 

aanwezig zijn geweest op de oude brug, waar zij gehoord en gezien hebben dat Swarte Claes aan 

Noem Poppenmaecker 100 inhoud [?] voor 16 ph.g. verkocht, contant te betalen; Noem accepteerde de 

koop en beide partijen bevestigden dit met een handdruk. 

 

Nr. 516 FOLIO:        134               DATUM:          29 november 1518 

 

Wibrant Jansz en Andries Ulfertsz bekennen dat zij Robert Corvemaker machtigen in hun naam hun 

aandeel in de erfenis die hen toekomt van wijlen Else  de dienstmaagd van mr M...[onleesbaar] in 

Kampen, die overleden is in Deventer, op te eisen en alles te ontvangen en verder al het nodige te 

doen.  

 

Nr. 517 FOLIO:        134v               DATUM:           7 december 1518 

 

- Van de kinderen van Hermen Holtzager. 

Johan Geertz uit Grolloo en Arent Cussenweercker getuigen dat zij wijlen Hermen Heddynck Holtzager 

uit Borken en Catherijne Geertsz zijn vrouw wel gekend hebben en dat zij aanwezig zijn geweest toen 

genoemde Hermen en zijn vrouw trouwden en hun bruiloft hielden in Grolloo waar zij een tijd gewoond 

hebben; zij zijn daarna naar Kampen gekomen waar zij negen of tien jaar gewoond hebben en het is 

dus wettig en correct dat Henrick Hermensz, toner van deze brief, Geertken Hermensz, Femme 

Hermensz, Alyt Hermensz en Mechtelt Hermensz, zijn zuster die hier in de stad woont, echte kinderen 

zijn van wijlen Hermen en Catherijne en ook altijd als zodanig zijn beschouwd. 

Albert Roloffsz getuigt dat hij de ouders van genoemde kinderen ook gekend heeft en dat zij altijd als 

zodanig bekend zijn. 

Geertken Hermensz, Berent Hermensz man van Femme Hermensz en momber van de andere kinderen 

hebben hun broer Henrick Hermensz gemachtigd om namens hen van Hermen Holthuys de erfenis te 

ontvangen van wijlen Beernt Heddynck, hun vaders oom, overleden in Borken.  

 

Nr. 518 FOLIO:        134v               DATUM:         9 december 1518 
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Schipper Henrick Catgen getuigt dat hij ongeveer vijf jaar geleden aanwezig geweest is in Kampen voor 

‘de Gouden Arend’ toen schipper Zweer van Henrick van Steenre zijn 32
e
 scheepsaandeel kocht en 

daar de godspenning op betaalde; omdat schipper Zweer inzat over de betaling van het geld, zei 

Henrick Catgen hem dat hij het gerust kon kopen want hij en schipper Gotschalck, zijn zwager, die 

wilden het wel betalen, tegen schade en baten. 

Verder getuigen schipper Catgen en schipper Gotschalck dat toen Zweer het 32
e
 deel gekocht had zij 

30½ koopmansgulden betaald hebben en toen schipper Zweer weer terugkwam heeft hij hen het geld 

terugbetaald met winst. 

Nr. 519 FOLIO:             135          DATUM:            9 december 1518 

 

- Tussen het bakkersgilde en Gheert Petersz. 

Symon Petersz, Johan Aeltsz en Hylle Waeyertsz getuigen dat zij goed weten dat wijlen jfr Lutgert 

Beernts, begijn in het Bovenconvent, in haar testament 3 h.p. per jaar gegeven heeft en een mengele 

wijn, gevestigd op een huis op de Vloeddijk t.b.v. het onderhoud van het altaar van St. Petrus en Paulus 

in de Bovenkerk; dit geld werd altijd ontvangen door de collatoren van de vicarie om het altaar te 

onderhouden en als daarna het Oedtberts gilde het altaar gebruikte waren de collatoren tevreden omdat 

de laatste wil van jfr Lutgart werd geëerbiedigd en niemand anders enig recht op het geld had.  

 

Nr. 520 FOLIO:         135               DATUM:           13 december 1518 

 

- Tussen Jan Rijnvisch namens Jorden Rijck en de weduwe van Oedtbert Huyginck.  

Jan Woltersz getuigt dat ongeveer drie jaar geleden Jorden Rijck namens zijn heer op de markt van 

Zwolle ossen te koop had en dat hij tezelfdertijd aan wijlen Oedtbert Huyginck van het geld van de 

ossen tussen de ƒ60 of ƒ70 uitleende en getuige meldt verder dat Jorden naderhand namens zijn heer 

wijlen Oedtbert regelmatig gemaand heeft, maar dat deze geen geld had en nu heeft hij gehoord dat 

Oedtbert nog iets tegoed had van Jorden dat hij in mindering van de schuld wilde brengen. 

 

Nr. 521 FOLIO:         135v              DATUM:          13 december 1518 

 

- Tussen Hermen Baertscheerder en Geertruyt Vlemynger. 

Johan ter Helle en Luytgen Kruese getuigen dat zij bij wijlen Reyner van Harderwijck in zijn schip 

geweest zijn, de een als schrijver, de ander als hoofdbootsman, en hoorden toen schipper Reyner op 

sterven lag dat hij 22 kronen bij zich had, die bestemd waren voor zijn vrouw en die aan niemand 

anders gegeven mochten worden. Zij hebben niet verstaan of dit ook gebeurd is. 

Rutger van Calcker en Jan Gysen  getuigen dat zij hetzelfde gehoord hebben. 

 

Nr. 522 FOLIO:       135v                DATUM:          13 december 1518  

 

- Van Peter Gelysz en Katherijne Cupers. 

Geert Jan Bartoltsz en Joest Jansz lagen op bed en getuigen dat zij gehoord hebben dat Peter Gelysz 

Katherijne Cupers een dievegge noemde, meer hebben zij niet kunnen verstaan omdat ze veel lawaai 

maakten. 

Giele Rutgers getuigt dat zij hoorde dat Peter Gelysz in huis kwam en gedronken had en het niet eens 

was met zijn vrouw. Zij hoorde dat Meynert Cuper riep tegen Peter Gelysz dat hij geen vrouwen moest 

slaan maar een man. Zij hoorde verder dat Peter uit zijn huis kwam lopen en op de Cupers deur klopte 

en zei: hier ben ik, als je mij wilt slaan kom dan naar buiten.  

Zij heeft niet gehoord dat zij elkaar uitscholden; volgens haar ging ieder weer naar zijn huis. 

 

Nr. 523 FOLIO:         136              DATUM:         13 december 1518 

- Tussen Geert Brouwer en Joest Mulner. 
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Dirick Happart en Johan van Goch getuigen dat zij ongeveer drie maanden geleden bij Geert Brouwer 

thuis geweest zijn, waar Joest Mulner ook was en zij hebben gehoord dat Joest in tegenwoordigheid 

van Geert bekende dat hij hem schuldig was 4 vaten bier, n.l. 2 vaten dubbele koyte en 2 vaten  

gewone koyte. 

 

Nr. 524 FOLIO:         136              DATUM:          13 december 1518 

 

- Willem, de knecht van Geert Smit over het gooien van een kan tegen Henske Mesmaecker . 

Geert, knecht van Peter Lacher, Dirick, knecht van Zwaercaps en Jan van Zwoll, knecht van Hermen 

Grellen  getuigen dat zij ook in het gelag zijn geweest in het huis van Otto Mulners op de avond van St. 

Andriesdag en dat zij hoorden dat Henske Mesmaecker en Willem, de knecht van Geert Smit, samen 

ruzie hadden over de trommels, de een wilde de trom slaan en de ander niet en Henske zei dat hij 

betaald had voor de trommel enz. Willem greep een kan en wierp die naar Henske maar raakte hem 

niet. Jan van Zwoll en de knecht van Dirck Zwaercaps hebben verder niets gezien omdat zij er geen 

aandacht aan besteedden.  

De knechten van Gerit Lacher en Hermen Grelle getuigen dat zij gezien hebben dat Henske 

Mesmaecker wederom met een kan gooide maar niemand raakte. 

Kerstken Jansz getuigt dat hij zag dat beiden met een kan wierpen. 

Berent van Goir heeft niets gezien want hij was achterin het vertrek. 

 

Nr. 525 FOLIO:       136v                DATUM:           16 december 1518 

 

- Tussen Evert van Hardenberch en mr Jacob Barbier. 

Mr Wyllem Baertscherer getuigt dat hij ongeveer acht of negen weken geleden gehaald werd naar het 

huis van Henrick Cuper, waar ook het kind van Evert van Hardenberch was om te zien of hij dat kind 

zou aannemen als meesterleerling, maar toen hij de handjes van het kind zag wilde hij hem niet nemen 

omdat hij bang was dat hij de vinger van de linkerhand naast de pink niet kon gebruiken. Het was 

duidelijk dat het kind verder alle vingers kon gebruiken behalve die ene.  

Gerbrich, de vrouw van Roloff Stegeman en Greete Henrixs getuigen dat zij gezien hebben dat het kind 

voordat het bij mr Jacob kwam, Dirck van jfr Morre verbond, dus dat zij weten dat het kind in kwestie 

nog al zijn vingers en zijn handjes kon gebruiken m.u.v. die ene vinger. 

Alyt de vrouw van Jacob Mollens getuigt dat zij ook het kind heeft zien verbinden voordat hij bij mr 

Jacob kwam en dat het kind vaardig was met zijn handen en vingers behalve met de twee laatste 

vingers. 

Hadewych de vrouw van Jacob Henrixsz getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 526 FOLIO:         137             DATUM:          16 december 1518 

 

- Tussen de erfgenamen van wijlen mr Marten Wylhemsz enerzijds en Johan ten Hoeve 

anderzijds. 

Albert Roloffsz, de waard, schipper Swarte Jacob, Hans Missener en Robert Corvemaecker getuigen 

dat zij afgelopen dinsdagavond aanwezig zijn geweest in het huis van Albert toen de erfgenamen van 

wijlen mr Marten Wylhemsz een document lieten zien betreffende 8 h.p. per jaar, het pond van 13 

stuiver Brabants, gevestigd op het huis van jfr Beerte van Uterwijck. Johan ten Hoeve legde de penning 

in en begon te bieden op het document met 60 g.g. van 26 stuiver de gulden en een taeke Hamburger 

bier; daarna heeft hij het bod met ƒ10 verhoogd en een kwart g.g. getrokken; hij zei wie nog ƒ5 

verhoogt mag ƒ3 trekken ; Swarte Jacob heeft ƒ5 verhoogd en ƒ3 met de door Johan ingelegde 

penning getrokken , daarna heeft Johan nog met ƒ5 verhoogd en ƒ4 getrokken en heeft Swarte Jacob 

de penning genomen. Daarna ging de kaars uit en kreeg Johan de slag op ƒ80 voor het document, 

waarmee hij tevreden was en tegen de erfgenamen zei dat het geld klaar lag en ze het de volgende dag 

zouden krijgen. 
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Albert en Swarte Jacob getuigen verder nog dat Johan ten Hoeve de volgende dag nog tevreden  was 

met de koop; hij bezwaarde de wijnkoop, die zij de volgende dag dronken, met een ½ gulden. Zij 

hebben ook gehoord dat Johan tegen Swarte Jacob zei dat als hij hem een tabbert zou schenken, hij de 

koop over  zou doen. 

 

Nr. 527 FOLIO:       137v                DATUM:         17 december 1518 

 

- Tussen Johan ten Hoeve en de erfgenamen van wijlen mr Marten Wyllemsz. 

Kersken Woltersz getuigt dat hij aanwezig is geweest toen de erfgenamen van wijlen mr Marten 

Wyllemsz het document van de jaarlijkse 8 h.p. openbaar verkochten en hij heeft gehoord dat schipper 

Sweer, als momber van Marten Jansz en Peter van Hoerne, erfgenamen van mr Marten, Johan ten 

Hoerne vroegen of hij zijn bod wilde verhogen t.b.v. de erfgenamen, zij wilden hem een taeke 

Hamburger bier schenken en beloofden hem dat hij met een opbod geen problemen zou krijgen. 

Daarna heeft iemand van de erfgenamen een ander besluit genomen waarvan getuige niets weet. 

Schipper Sweer als momber getuigt dat hij dit aan Johan ten Hoeve heeft toegezegd. 

Kersken Woltersz, Johan van Ossenbrugge en Henrick Pauweltsz getuigen verder dat men zegt dat 

Johan het document gelezen zou hebben en dat zij er steeds bij zijn geweest terwijl er geboden werd, 

maar zij hebben niet gezien dat Johan ten Hoeve het document gelezen heeft of heeft laten lezen. 

 

Nr. 528 FOLIO:       138                DATUM:           20 december 1518  

 

- Tussen Dirick Brouwer en Symon Speyert. 

Johan van Hardenberch getuigt dat hij verleden jaar bij Dirick Brouwer is geweest waar Symon Speyert 

ook bij kwam en dat hij hoorde dat Symon tegen Dirick zei: ‘lieve zwager, je mag de mensen niet 

verjagen’, waarmee hij de bakker bedoelde die in het hoekhuis van Gyse Arentsz woonde. Dirick 

antwoordde: ‘lieve zwager, ik bekommer mij niet om dat huis, omdat jij het mij niet geleverd hebt zoals 

je het verkocht hebt; ik zeg je daarom dat ik de koop niet toesta en doe met je huis wat je wilt.’ 

 

Nr. 529 FOLIO:        138               DATUM:         20 december 1518 

 

- Tussen Lambert Santvoerer en Lambert Arentsz, zandvoerder.  

Schipper Zele van Hardenberch, Claes Claver en Engbert van Tweenhuysen getuigen dat zij aanwezig 

zijn geweest in het huis van Katherijne Hoedemaeckster waar Lambert Santvoerer zich beklaagde dat 

hij veel geld verloren had met zijn aandeel in het schip dat Arent Messemaecker vaart en hij zei dat hij 

als iemand hem voor de ƒ180 ƒ80 wilde geven, dan nam hij het verlies van ƒ100 voor lief en hij zou 

hem betalen zodra het schip van zee kwam. Toen Lambert Arentsz dit hoorde bood hij hem ƒ45 op 

twee jaardagen en Lambert Santvoerer had eigenlijk meer willen hebben maar accepteerde tenslotte en 

op het ogenblik dat hij hem de hand schudde, trok Lambert Arentsz zijn hand terug en wilde de koop 

ontbinden.  

Getuigen zeggen dat Lambert Arentsz wel gedronken had. 

 

Nr. 530 FOLIO:          138v             DATUM:         22 december 1518 

 

- Tussen Johan Evertsz jr en Eefse, de vrouw van Gyse van Hoerne. 

Jacob Dodensz getuigt dat vorig jaar Johan Evertsz de Jonge bij hem is gekomen en Eefse, de vrouw 

van Gyse van Hoerne en dat zij woorden kregen met elkaar over een veulen dat Johan in het weiland 

van Eefse wilde plaatsen en omdat zij het beiden niet eens konden worden, hebben partijen aan Jacob 

Dodensz een uitspraak gevraagd. Jacob heeft beslist dat Johan Eefse 18 gosseler zou geven; hij 

meende dat het om een veulen uit Kamperveen ging maar het bleek een groot veulen uit de Kuinre te 

zijn.   

Johan Egbertsz Droochscherer getuigt dat hij ook aanwezig is geweest toen Jacob Dodensz zijn 

uitspraak deed over de 18 gosseler  en zegt dat Eefse hem verzocht had iemand te sturen om haar land 
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te laten beweiden en dat hij daarom Johan Evertsz stuurde; de partijen hebben zich gehouden aan de 

uitspraak van Jacob. 

 

Nr. 531 FOLIO:       138v                DATUM:            22 december 1518 

 

- Tussen Pilgrim Jansz en zijn echtgenote Jutte van Vilsteren. 

Johan ter Helle de Jonge weet niet anders of hij komt uit Amersfoort. [verder niets] 

 

Nr. 532 FOLIO:        139               DATUM:          3 januari 1519 

 

- Van wijlen Thomas Rensborch. 

Schipper Lambert Santvoerder en schipper Hans Myssener getuigen dat zij in 1511 ongeveer met 

Pinksteren in Riga aanwezig zijn geweest toen de schippers uit Lübeck wijlen Thomas Rensborch, die 

daar ook met zijn schip lag, aanklaagden omdat hij de ‘Arent’, het Lübeckse wapen, oneer had 

aangedaan door het ondersteboven op te hangen en met stokken te slaan; zij hebben gezien dat 

Thomas op zijn schip een standaard had met het keizerlijke wapen en niet met het Lübeckse en dat hij  

een grote gele kring gemaakt had zoals bij het gulden vlies, om koning Philips, die hij gediend had, 

milder te stemmen.  

Zij getuigen verder dat zij niet hoorden of zagen dat Thomas of zijn bemanning de ‘Arent’ enige oneer 

bewezen en melden ook dat de schippers van Lübeck en Thomas in Riga voor de Raad kwamen en dat 

Thomas bereid was, indien zij de oneer konden bewijzen van hem of zijn bemanning, de schuldige  te 

helpen straffen om de zaak voor altijd op te lossen. Omdat de schippers uit Lübeck niets konden 

bewijzen, heeft de Raad in Riga hem alles kwijtgescholden. 

De getuigen melden verder, samen met schipper Wybrant Woltersz, dat zij terzelfder tijd hebben gezien 

dat de schippers uit Lübeck in de nacht van Sacramentsdag met een grote ijzeren [haak]bus op het 

schip van Thomas hebben geschoten, waar veel schade uit voort had kunnen komen; zij hebben de 

kogel in handen gehad. 

 

Nr. 533 FOLIO:        139v               DATUM:         3 januari 1519 

 

Loey Petersz, metselaar en Dirick Vollemersz getuigen dat zij gisteren, op zondagmorgen, geweest zijn 

bij het zielenaltaar in de Bovenkerk waar de eerste mis opgedragen zou worden en dat zij gezien 

hebben dat de vrouw van Wolter Pelser uit de Geertstraat van der A kwam en 2 oude plakken op het 

altaar legde en wel een ½ woechey en 1 oordje terugnam. 

 

Nr. 534 FOLIO:        139v               DATUM:       3 januari 1519 

 

- Tussen Johan Thonysz en Lange Tymen tegen Claes ten Toerne. 

Peter Takensz getuigt dat hij de laatste reis met Claes ten Toerne uit Hamburg gezeild heeft en dat hij 

weet dat de boeier van Claes bij het zeilen erg lekte en dat men altijd bij de pompen moest staan. 

 

Nr. 535 FOLIO:        139v               DATUM:          3 januari 1519 

 

- Tussen Robert Corffmaker en echtgenote / kinderen en schipper Nollen en echtgenote. 

Jan Vette, Nyese Snuyse, Katherine Stachouwer en Alyt Backers int Paradijs getuigen dat zij vaak 

gehoord hebben dat de vrouw, kinderen en huisgenoten van Robert Corffmaker de vrouw van schipper 

Nollen hebben uitgescholden en nariepen dat zij de doek zou teruggeven die ze gestolen had. Zij riepen 

schipper Nollen na: ‘scheefbek, weet je wel dat als je niet thuis bent, je vrouw je te schande maakt’ en 

nog meer woorden die zij niet onthouden hebben. Dit gebeurde vaak, zij weten niet meer hoe veel keer 

en dat is gebeurd nadat schipper Nollen met Robert Corffmaker, diens echtgenote en huisgenoten 

vrede wilde sluiten.  
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Katherine Stachouwer getuigt nog dat zij een tijd geleden gehoord heeft toen de vrouw van schipper 

Nollen voorbij de deur van de Corffmakers liep, dat de dochters Corffmaker tegen elkaar zeiden: ‘de 

vrouw van Nollen is een dievegge en nog meer van dat soort woorden.  

 

Nr. 536 FOLIO:         140              DATUM:           4 januari 1519 

 

- Tussen Robert Corffmaker en schipper Nollen en echtgenote. 

Johan Holle getuigt dat hij een dag of twee voor afgelopen Nieuwjaar gehoord heeft dat Johan 

Henrixsz, Berent, de knecht van de roggewerper, hoorde zeggen tegen de dochter van Robert 

Corffmaker, die haar huis uitging om water te halen uit de Burgel: ‘daar gaat een monnikshoer’, waarop 

de dochter antwoordde dat het de monnikshoeren waren die de doek van de bleek haalden en toen de 

dochter met het water weer terug kwam en voor de deur van de roggewerper was, kwam de dochter 

van de roggewerper naar buiten, pakte een steen en zei: ‘nu zul je bewijzen wat ik gestolen heb’, 

waarop de korvenmakers dochter antwoordde: ’heb je wat gestolen?’ en zij liet de steen vallen die de 

ander haar had gegeven, zodat niemand geslagen werd.  

Getuige zegt ook dat de roggewerpers dochter tegen de korvenmakers dochter o.a. zei: ‘jullie jonge 

hoeren hebben wel ƒ25 gulden verdiend met de liefde’ en toen kwam Lysbeth, de vrouw van Robert 

Corffmaker die zei: ‘schaam je je niet dat je tegen dit meisje zo praat, ik had gehoord dat je acht dagen 

geleden bij Goert aan de tafel hebt gezeten’. Verder heeft hij niets gehoord. 

Greete Goesensz getuigt hetzelfde. 

Wychmoet, de vrouw van Coert Scheydemaecker, getuigt dat ze bij het geruzie was geweest en zag dat 

de roggewerpers dochter de dochter van de korvenmaker de emmer uit haar hand haalde en zei: ‘nu zul 

je bewijzen dat ik een dief ben’, waarop de korvenmakers dochter antwoordde dat zij dat niet hoefde te 

doen omdat zij dat wel wist. 

Johan Holle en Greete getuigen nog dat toen de schoenmaker in de Broederstraat overleden was dat 

de  vrouw van de korvenmaker, de dochter van de roggewerper en Johan Vette met de vrouw van 

Nollen de kaarsen droegen en samen naar de kerk liepen. 

Styne Wennemers getuigt hetzelfde. 

 

Nr.537 FOLIO:       140v                DATUM:         4 januari 1519 

 

- Van de vrouw van Robert Corffmaker en haar dochter tegen schipper Nollen en zijn vrouw. 

Berent Bartoltsz getuigt dat hij vaak gehoord heeft dat Lysbeth, de vrouw van Robert Corffmaker en 

haar dochter Alyt de vrouw van schipper Nollen een dievegge en een hoer genoemd hebben. 

Johan Schoemaecker getuigt hetzelfde over moeder en dochter. 

Wyse Johans getuigt ook dat zij gehoord heeft dat de dochter van Corffmaker de vrouw van schipper 

Nollen voor hoer uitmaakte. 

Wessel Claesz getuigt dat hij gehoord heeft dat Alyt de dochter van de korvenmaker schipper Nollen en 

diens vrouw in hun huis uitschold voor slijmmond; meer weet hij niet. 

Verder getuigt Johan Schoemaecker dat hij ook eens gehoord heeft dat Alyt Corffmaker tegen schipper 

Nollen zei: ‘gij scheefbekkende dief, je hebt al je goederen verkregen door stelen’. 

Berent getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 538 FOLIO:        141               DATUM:          5 januari 1519 

 

Coert Albertsz en Wolter Jansz, gezworen gildemeesters van het wolambt in Kampen, hebben 

gezworen dat het hier in hun ambt een recht en gewoonte is dat de producten hier 58 ketting hoog zijn 

en in de lengte 22 el geschoren worden en dat het standaard bedrag van een licht laken doorgaans 21 

stuiver is, van een rood laken 26 stuiver, maar meestal mag ieder met de verver, voller en wever 

afspreken wat mogelijk is; zij zeggen tevens dat diegene die de brief aan de Raad van Zwolle 

geschreven had over de ordinantie van het wolambt, hier goed bekend is. 
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Nr. 539 FOLIO:        141               DATUM:          6 januari 1519 

 

- Tussen Tele, weduwe van Goesen Block en Heyle Wichmans, zuster van Goesen. 

Heyle Joriaens, Lysbeth Jacobs en Cornelys Jansz, 15 jaar oud, getuigen dat zij daags voor 

Driekoningen avond bij Tele, de weduwe van Goesen Block, geweest zijn en bij haar in de keuken 

zaten, toen Heyle Wichmans met haar dienstmaagd op de trap van het voorhuis stonden en daar 

heimelijk een bed meenamen, ze waren al op de trap toen men het in de keuken bemerkte en Tele 

pakte het kussen van Heyle af en in de mangelkamer vroeg zij of Tele geen bier had; deze hield het 

kussen vast om zich te kunnen verdedigen. 

 

Nr. 540 FOLIO:       141               DATUM:        8 januari 1519 

 

- Tussen Heyle Wichmans en Tele, de vrouw van wijlen Goesen Block. 

Hille, de weduwe van de Hoernblaser, getuigt dat zij, ongeveer 1½ jaar geleden, gezien heeft dat 

Swane Rijnvisch op straat stond en dat haar de doek van het hoofd was getrokken en een lap vel van 

de neus geslagen of gekrabd was en dat ze zei dat Tele, de weduwe van Goesen Block het gedaan 

had, maar dat heeft Hille zelf niet gezien. 

[akte is doorgehaald] 

 

Nr. 541 FOLIO:      141v                 DATUM:            8 januari 1519 

 

- Tussen Heyle Wichman en Tele, de weduwe van Goesen Block. 

Hille, de weduwe van de hoornblazer, getuigt dat zij ongeveer 1½ jaar geleden gezien heeft dat Tele, de 

weduwe van Goesen, Swane Rijnvisch op Teles trap de doek van het hoofd trok en toen Swane buiten 

kwam zag deze dat er een vel van haar neus was gekrabd, waarvan zij zei dat Tele dat had gedaan, 

maar dat heeft Hille zelf niet gezien. 

Hase Baers getuigt dat Heyle Wichmans ook de sleutel heeft van het huis waar Tele in woont en daar 

regelmatig heen gaat en dat zij ongeveer een maand geleden het kind van Tele van huis liet halen om 

met hem te spelen omdat het haar broeders kind is en ongeveer 2 uur daarna wilde zij het kind weer 

terug brengen, maar toen zij bij de deur kwam was deze gesloten. Daarom heeft Heyle het kind bij zich 

gehouden en dat bevestigt wat was overeengekomen, n.l. dat Heyle de goederen en het kind bij zich 

zou nemen. 

Catherijne van Eems getuigt hetzelfde als Hase Baers. 

Griete de Wylde getuigt dat zij ongeveer 3 maanden geleden Tele, de weduwe van Goesen Block, 

vroeg waarom zij Heyle Wychmans zo uitschold, zoals voor papenhoer en dat Tele antwoordde dat zij 

dat uit boosheid had gedaan. Wat er precies gezegd was, weet Griete niet. 

 

Nr. 542 FOLIO:         142              DATUM:        7 januari 1519 

 

Lubbert Topken, Jan Beerntsz en Wybrant Woltersz getuigen onder ede dat Hessel Seysinck, 

compagnon van Geert Borchertsz, in mei bij schipper Henrick Vette uit Hamburg in de Brouage 200 

eenheden Brouage zout inscheepte die de schipper in kwestie hem beloofde te vervoeren naar Riga in 

Lijfland . De schipper is ermee naar Zeeland gevaren en heeft daar het zout verkocht en het geld 

geïncasseerd.  

Zij zijn erbij geweest met Egbert ten Berghe in Kampen vorig jaar omstreeks Vastenavond, toen Geert 

Borchertsz schipper Henrick Vette daar rechtens voor liet aanspreken en toen hoorden zij dat de 

schipper zei dat de verkoop door Alert Seysinck, de broer van Hessel, toegestaan werd, waarop Geert 

zei dat Alert niet gemachtigd was en daar niets mee te maken had. Er ontstond een conflict tussen 

Geert Borchertsz en de schipper, waarover de intermediairs een uitspraak moesten doen.  

Er werd besloten dat de schipper Geert Bochertsz voor iedere last zout 11½ Riga mark zou geven, te 

betalen binnen veertien dagen en kommervrij te leveren in Kampen, waarvoor schipper Geerloff 

Geertsz op verzoek van schipper Henrick borg stond. 
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Nr. 543 FOLIO:        142v               DATUM:         7 januari 1519 

 

Styne van Malsem getuigt dat zij gezien heeft, ongeveer 1½ jaar geleden, dat Tele, de weduwe van 

Goesen Block, Swane Rijnvisch sloeg zodat haar neus en mond bloedden en zag dat zij bij wijlen Bathe 

Wychmans de buidel met geld die deze droeg, van haar zij trok omdat zij wilde dat Bathe bij haar 

woonde terwijl zij liever bij haar dochter Heyle bleef. 

Alyt Blaeuwe getuigt dat zij op afgelopen St. Luciadag gehoord heeft dat Tele Block zei tegen Swane 

Rijnvisch dat ze tegen Heyle Wychmans dochter moest zeggen: ‘gij  hoer, ik zal het rekenbord 

berichten’ 

Geertruyt Henrixsz, de dienstmaagd van Heyle Wychmans, getuigt dat zij erbij was toen Heyle het bed 

boven uit het huis haalde en zag dat Tele terzelfder tijd aankwam lopen en Heyle sloeg met een 

pantoffel; of het bloedde, zag zij niet. 

Eefse Strijprock getuigt dat zij ook zag dat er een pantoffel naar beneden werd gegooid, maar wie 

gegooid of geslagen heeft, weet zij niet.    

Bruyn Tymensz getuigt dat hij ongeveer drie maanden geleden bij Swane Rijnvisch thuis kwam en 

hoorde dat Tele, de weduwe van Goesen Block, haar uitmaakte voor papenhoer en dat zij het op het 

rekenbord zou laten schrijven en toen Tele wegging zei ze nogmaals dat hier papenhoeren woonden. 

 

Nr. 544 FOLIO:       143                DATUM:        10 januari 1519 

 

- Tussen schipper Engbert van Hardenberch en de weduwe van Goert de Cock, zijn 

bootsknecht. 

Goert Hert getuigt dat hij afgelopen zomer aanwezig is geweest in Dantzig waar hij heeft gezien dat 

schipper Engbert van Hardenberch wijlen Goert de Cock acht dagen voor zijn dood zijn loon en 

onkosten betaald heeft, waarmee Goert tevreden was en hij meldt verder dat Goert aan land is 

gestorven en zijn kleren bij zich had; waar die gebleven zijn, weet hij niet. 

Roloff Frerixsz getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 545 FOLIO:        143               DATUM:           10 januari 1519 

  

- Tussen Peter Muller en Jan Rijnvisch over ‘stucken’ wijn. 

Jan van Reckelinckhusen getuigt dat hij in 1515, toen Peter Muller en Jan Rijnvisch wijnheren waren, 

een ‘stuck’ wijn heeft verkocht met een toelast [groot vat] voor een bedrag van 58 g.g. en 4 stuiver 

Brabants en dat hij het geld namens Peter Muller van Geert Borchertsz ontvangen heeft.  

Geert Borchertsz getuigt dat hij het geld van Peter Muller ontvangen heeft en het namens Peter heeft 

overgedragen aan Jan van Reckelinckhusen, omdat Peter het rechtens had verwonnen. 

 

Nr. 546 FOLIO:        143               DATUM:          16 januari 1519 

 

- Tussen Henrick Jacobsz, voor zich zelf en namens de weduwe van Floer Hermensz, en 

Symon Hermensz en zijn gezellen. 

Jacob Dodensz, Jacob Henrixsz en Albert Henrixsz getuigen dat zij, twee of drie dagen voor afgelopen 

Midwinter, zaten te drinken in de Barse waar genoemde partijen ook aanwezig waren, die woorden met 

elkaar kregen en er werd gevraagd aan Jacob Henrixsz en Johan Hermensz hierover een uitspraak te 

doen, zodat partijen als vrienden uit elkaar konden gaan. Hun uitspraak hield in dat Henrick Jacobsz en 

de weduwe van Floer aan Symon Hermensz en diens gezellen 3 h.p. zouden geven, 2 contant en 1 h.p. 

voor het gelag, waarvan Lambert Jacobsz ook heeft genoten; deze wilde niet zijn deel betalen zoals de 

andere gezellen gedaan hebben. 

 

Nr. 547 FOLIO:        143v               DATUM:           16 januari 1519  
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Geert Grelle getuigt dat Henrick van Vollenhoe die in Emden woont, een tijd geleden van onze burger 

Michiell Wyllemsz een partij stokvis kocht, waarvoor hij Michiell schuldig was 43 Emder guldens te 

betalen met St. Maarten volgens een schuldbekentenis van Henrick; getuige meldt dat hij maandag 

voor St. Nicolaas in Emden aanwezig is geweest toen Goyken Wyllemsz , de gevolmachtigde van 

Michiell, de 43 gulden met onkosten wilde incasseren en hij heeft gezien dat Henrick de gevolmachtigde 

betaalde 28 Emder gulden en 7 stuiver Brabants er resteerde dus nog 15 Emder gulden min 7 stuiver 

Brabants en de onkosten. Het is dus duidelijk dat Goyken verder niets betaald heeft gekregen en hij 

heeft nog wel acht dagen gewacht en tijdens het wachten reisde Henrick weg. 

Goyken Wyllemsz getuigt tijdens zijn eedaflegging dat hij nooit enige verdere termijn ontvangen heeft 

zoals vermeld in de schuldbekentenis; dit heeft hij ook voor de burgemeester van Emden verklaard. 

 

Nr. 548 FOLIO:       143v                DATUM:         16 januari 1519 

 

- Van Goert Volckersz, verwer uit Harderwijk. 

Beerte Vrije getuigt dat Goert Volckersz uit Harderwijk wijlen haar man, Jan de Vrije, nog ƒ80 schuldig 

was van koopmanschap sinds 12 jaar en dat, toen haar man hem wilde aanklagen, Goert in Harderwijk 

de claim onder ede heeft afgewezen. Hij meldt verder dat zij noch haar man ooit een cent ontvangen 

hebben van Goert. 

Goesen de Vrije getuigt dat hij dikwijls van wijlen zijn vader gehoord heeft dat deze zich beklaagde dat 

Goert Volckersz de schuld onder ede had afgewezen en dat zijn vader op zijn doodsbed daar nog over 

sprak en vroeg of hij nog wilde komen om te betalen want hij had een valse eed afgelegd. 

 

Nr. 549 FOLIO:       144                DATUM:       19 januari 1519 

 

- Tussen Henrick Loysz, korvenmaker en Alyt Dirixs, weduwe van Dirick Philips. 

Alyt Berents en haar zoon Wyllem Berentsz getuigen dat zij omtrent afgelopen St. Maarten in het 

Raadhuis zijn geweest, waar zij woorden hadden met wijlen Dirick Philipsz over een bepaalde schuld 

die deze aan Henrick Loysz moest betalen en zij hoorden terzelfder tijd van wijlen Dirick dat deze 

bekende Henrick ƒ7 schuldig te zijn en hierbij was ook de moeder van Dirick aanwezig die het ook heeft 

gehoord . 

Dirick Kelle getuigt dat hij van wijlen Dirick Philips gehoord heeft dat hij zei dat hij het geld van de 

Bourgondiërs had genomen en niet van de Geldersen.  

Wyllem Berentsz getuigt ook dat hij knecht is geweest op het schip van Dirick en dat hij  weet dat wijlen 

Dirick noch van de Bourgondiërs noch van de Geldersen enig geld heeft genomen ......[de rest is 

onleesbaar] 

Nr. 550 FOLIO:      144                 DATUM:           24 januari 1519 

 

- Tussen Hermen Kerckhoff en Cornelys van der Schere. 

Geert Borchertsz getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden priester Cornelys van der Schere namens 

Hermen Kerckhoff 1 ph.g. heeft gegeven, vanwege de tins die heer Cornelys uit het huis van Hermen 

ontvangt. 

Cornelys Joestsz getuigt dat hij heer Cornelys in 1518 namens Hermen Kerckhoff betaald heeft 6½ h.p. 

voor de tins die heer Cornelys ontvangt uit het huis van Hermen. 

 

Nr. 551 FOLIO:        144               DATUM:          26 januari 1519 

 

- Tussen Femme Geye en Claes Dubbeltsz. 

Alyt Mullars getuigt dat zij Claes Dubbeltsz namens Femme Geye afgelopen herfst enkele g.g. betaald 

heeft die Femme aan Claes schuldig was.  

 

Nr. 552 FOLIO:        144v               DATUM:          24 januari 1519 
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- Tussen Peter Voss en Berent Godtschalck uit Deventer en Meer Brouwers uit Deventer.  

Thonys Dirixsz, Coert Henrixsz en Reyner Henrixsz getuigen dat zij ongeveer 6 jaar geleden van Peter 

Vos, onze burger, een bepaalde hoeveelheid gerst gekocht hebben, terwijl Berent Godtschalck en Meer 

Brouwers beiden uit Deventer terzelfder tijd ook gerst van hem kochten en zij zeggen bij hun 

eedsaflegging dat zij de gerst in kwestie gemout en gebrouwen hebben, dat de gerst in goede staat 

was, goed genoeg om te brouwen.   

 

Nr. 553 FOLIO:       144v                DATUM:          24 januari 1519 

 

- Tussen schipper Henrick Coepsz en Geert Stoeldreyer, zijn kok.  

Claes Coejacke, Claes Martenzs en Otto Petersz getuigen dat zij afgelopen zomer met schipper 

Henrick Coepsz naar Bergen in Noorwegen gezeild zijn en op de terugreis ontstonden er problemen 

zodat Goert Stoeldreyer, de scheepskok, aan land wilde gaan; zij bleven daar drie dagen liggen en de 

schipper en de bemanning wilde hem graag weer terug hebben, wat hij niet wilde. De schipper heeft 

een andere kok gehuurd, waardoor de reis langer heeft geduurd. Er gingen meer mensen weg en 

diegenen die bleven konden het schip niet goed hanteren.  

 

Nr. 554 FOLIO:       145                DATUM:          26 januari 1519 

 

David de Stadsdienaar, Jacob Costers en Else Blanckers getuigen dat zij afgelopen week samen waren 

in het huis van Else Blanckers en bij de haard zaten, toen dove Egbert binnenkwam en tegen de 

dienstmaagd van Else zei dat haar moeder hem in Wesel een rok had gepand voor 3 ph.g. en dat hij 

haar die rok zou bezorgen als zij hem betaalde, anders zou hij hem verkopen. De waardin gaf haar 

verlof te gaan kijken en toen bleek het haar eigen rok te zijn en Else raadde haar aan hem gerechtelijk 

aan te spreken. 

Jan Schelderman getuigt dat hij voor Elsken de dienstmaagd, zijn zuster, die samen met hem gediend 

had in Wesel afgelopen Pinksteren, daarheen ging om hun kleren te halen en toen hij bij het 

vrouwenpension kwam bleek hij het bewaarbewijs niet bij zich te hebben. De beheerster zei dat Elsken 

daar een rode rok had liggen waarvoor Elsken haar 1 Hoornsgulden schuldig was voor een kleine 

reparatie aan de rok, verder zei de vrouw dat wie het bonnetje had en 1 Hoornsgulden betaalde, de rok 

mee kon krijgen. 

 

Nr. 555 FOLIO:         145              DATUM:         26 januari 1519 

 

- Tussen Dirick Geye en de broers Bertolt en Peter Tripmaecker. 

Henrick Baers en Jan van den Horst getuigen dat zij omstreeks afgelopen St. Michael aanwezig zijn 

geweest in de Barse waar zij gezien en gehoord hebben dat Dirick Geye een paard verkocht aan de 

gebroeders Tripmaecker samen voor 11 ph.g. en 1 oord, dat deze de koop aannamen en dat men de 

wijnkoop gebruikte.  

 

N r. 556 FOLIO:         145v              DATUM:          29 januari 1519 

 

- Tussen Claes Henrixsz en Swarte Claesken over de koopmanschap van hun vracht. 

Schipper Hessel Claes en Lange Albert getuigen dat zij gedurende enige tijd met Claes Henrixsz , 

Swarte Claes, Mouwersz en Michiell met zijn zessen een maatschap hebben gevormd, waarbij zij de 

winst, gemaakt met hun schepen, zouden delen en dat zij uiterlijk met afgelopen Pinksteren met elkaar 

zouden afrekenen. Claes Henrixsz zou ontvangen van schipper Hessel ƒ4 die deze hem betaald heeft 

en van Swarte Claes 8 ph.g., die deze ook betaalde met ƒ2 aan sneeborgers en de rest bleef hij hem  

voorlopig schuldig. 

Mouwer Evertsz en Michiell Geertsz getuigen dat zij ook deel uitgemaakt hebben van de maatschap en 

hoorden dat Claes Henrixsz nog geld kreeg van Swarte Claes; Claes Henrixsz had dus ƒ14 of ƒ15 
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uitstaan die toebehoorden aan de maatschap, die Claes weer in rekening bracht. Vanaf die tijd hebben 

zij elkaar niet meer tegengesproken. 

 

Nr. 557 FOLIO:        146               DATUM:           31 januari 1519 

 

- Tussen Arentken Wytte en de dochter van Peter Mulnersz. 

Jfr Jan van Ingen, jfr Margarete Voorne en jfr Lutgart van Yngen getuigen dat zij aanwezig zijn geweest 

in zijn huis toen Rorick van Endoven gestorven was en dat zij daar gezien hebben dat wijlen Foysse 

van Endoven, de weduwe van Rorick, en de twee dochters van Peter Mulner, Lubbe die nu in het 

Bovenconvent zit en de echtgenote van Johan Thonysz, bepaalde roerende goederen van de 

nalatenschap van Rorick met elkaar deelden; waar zij ze heenbrachten en of zij ze hielden, weten zij 

niet, het gebeurde voor de officiële verdeling. 

 

Nr. 558 FOLIO:        146               DATUM:       31 januari 1519 

 

- Tussen Dirick Brouwer en de weduwe van Peter Lacher. 

Warner Bolte en Hermen Smit getuigen dat zij ongeveer 8 of 10 jaar geleden gewoond hebben bij wijlen 

Peter Lacher en dat zij weten dat Peter gewend was bier te halen bij Dirick Brouwer en dat Dirick bij 

Peter ijzerwaren haalde; zij weten niet hoeveel dat was en of er rekeningen open staan. 

Johan Hermensz getuigt dat hij heeft gezien dat Peter Lacher 2 vaten koite bier van Dirick zijn huis 

inbracht, één in de vasten en de andere in  de zomer. 

 

Nr. 559 FOLIO:       146                DATUM:          31 januari 1519 

 

- Van mr Heymen en Goert Claesz. 

Henrick van Mullem getuigt dat hij aanwezig is geweest afgelopen woensdag na St. Thomasdag toen 

mr Heymen Brant in Kampen van Goert Claesz uit Zwolle de ƒ85 opeiste die Goert van Jan ten Daele 

nog in bezit had en dat mr Heymen namens zijn opdrachtgever een borg wilde hebben; hij hoorde dat 

Goert zei tegen mr Heymen dat hij wel wilde betalen, waar hij maar wilde en dat mr Heymen daar maar 

op moest wachten.  

 

Nr. 560 FOLIO:       146v                DATUM:         31 januari 1519 

 

Jacob Claesz uit de Kuinre getuigt dat hij zaterdag na Driekoningen ook geweest is op het schip van 

Jan Mouwersz uit Kampen dat in Harlingen lag en dat hij gezien heeft dat terzelfder tijd mr Henrick 

Tymmerman uit Haarlem op het schip kwam met zijn knechten; hij had veel brandewijn op en wilde 

meereizen naar Enkhuizen. Hij ging zitten aan bakboord en juist toen men wilde uitvaren zag men dat 

mr Henrick zo dronken was dat hij buiten boord viel en door niemand met touwen of takel gered werd. 

 

N r. 561 FOLIO:       146v                DATUM:            4 februari 1519 

 

- Tussen Roloff Stegeman en mr Jan Bontwerker. 

Egbert Badynck, Henrick Geertsz en Claes Kersken getuigen dat zij tussen afgelopen St. Maarten en 

Midwinter aanwezig zijn geweest in de Marienborch waar enige Friese jonge mannen Johan Bontwerker 

de voering betaalden van een tabbert die hij gemaakt had, waarvoor zij hem 19 ph.g. gaven; terzelfder 

tijd gaven zij hem nog een tabbert die gevoerd moest worden en waarvoor hij 12 ph.g. zou krijgen. Dit is 

gebeurd nadat Roloff beslag op de kleding had gelegd. 

 

Nr. 562 FOLIO:       147                DATUM:          4 februari 1519  

 

- Van Jan Hinckert. 
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Geert Budelmaker en Geert Jansz getuigen dat zij vorige week gehoord hebben van Jan Hinckert in de 

St. Nicolaaskerk dat hij er prat op ging dat hij Geert Drager en zijn broer Hermen trommelslager  

verweten had dat zij ganzen en rogge gestolen hadden. 

 

Nr. 563 FOLIO:       147                DATUM:         7 februari 1519 

 

- Van Evert van Hardenberch.  

Egbert Gerritsz en Jan Pouweltsz getuigen dat zij met Evert van Hardenberch in 1517 gezeild zijn naar 

Hamburg om Hamburger bier te halen en hoorden terzelfder tijd van Evert, hun schipper, dat hij dikwijls 

zei dat Otto Bruerman uit Hamburg hem 2 brouten Hamburger bier wilde laten vervoeren en dat Evert 

daarvoor aanpassingen had laten maken. Zij melden verder dat zij wel veertien dagen lang in Hamburg 

hebben liggen wachten om de 2 brouten in te laden en dat zij tenslotte met een half leeg ruim weer zijn 

vertrokken. 

 

Nr. 564 FOLIO:       147v                DATUM:        31 januari 1519 

 

- Tussen Willem Barbier en Jan Brouwer over bier. 

Jan Thonysz, Willem Evertsz en Henrick Cuper getuigen dat Willem Barbier en Jan Brouwer samen 

woorden hadden over een koopmanschap van bier waarvoor zij naar het gerecht geweest waren en dat 

de partijen hun zakelijke geschil aan Tymen van Voorst hebben voorgelegd en dat er uitgesproken is 

dat Jan Brouwer aan Willem Barbier zal geven 3 g.g. en dat daarmee het probleem moet zijn opgelost. 

 

Nr. 565 FOLIO:         147v              DATUM:         4 februari 1519 

 

- Tussen Peter Muller en Aerentgen Wytte over 6 h.p.  

Roelof Alpherdynck en Floris Jansz getuigen dat zij afgelopen dinsdag bij Peter Muller geweest zijn en 

dat ze hem vroegen of hij met Aerentgen Witte voor recht wilde gaan. 

Peter weet niet wat te doen, omdat de goederen die zijn dochter van wijlen Foysse ontvangen heeft 

naar haar huis zijn gebracht t.b.v. Mette en hij noch zijn kinderen hebben er een penning van gezien, 

daar wil hij op zweren. De getuigen zijn naar Aerentgen gegaan om haar te zeggen dat Peter bereid is 

zijn eed af te leggen, waarmee zij tevreden is.  

Roelof getuigt verder dat Peter vroeg of Aerentgen ook de 6 h.p. wilde betalen die hij van Mette gekocht 

had, waarop hij antwoordde dat zij die net zo lief aan hem wilde betalen. 

 

Nr. 566 FOLIO:     148                  DATUM:          4 februari 1519 

 

- Tussen Lange Tymen en Claes ten Toerne over zijn bier in het schip van Claes. 

Jan van Hardenberch, Thys de Stuerman, Roelof Boetsman en Jacob de Groete getuigen dat zij 

meegevaren hebben met de laatste reis in de boeier van Claes ten Toerne en toen zij in Schoubalgen 

kwamen bleven zij daar liggen met de andere schepen; Claes voer door naar Leeuwarden. De getuigen 

vroegen of hij gelijk met de andere schepen zou vertrekken, maar zij zouden op hem wachten totdat hij 

terugkwam en hij wilde zijn bier daar verkopen.  

Toen Claes terugkwam waren de andere schepen vertrokken en de wind was zuid-west zodat hij niet 

weg kon.   

 

Nr. 567 FOLIO:       148                DATUM:          7 februari 1519 

 

- Tussen Dirick Brouwer en Henrick Backer met Jan Muller. 

Jan ten Hove, Rycolt Tymmerman en Jan van Hardenberch getuigen dat zij omstreeks afgelopen St. 

Maarten bij Hermen Spaerleer thuis geweest zijn, waar ook Dirick Brouwer, Henrick Backer en Jan 

Mulre waren en dat zij zijn opgetreden als intermediairs. Afgesproken werd dat Henrick Backer de 

molen overnam van Jan Mulre met toebehoren en Henrick zou de schulden betalen, waarvoor hij Jan 
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contant zou geven 9 ph.g. Verder beloofde Dirck Brouwer dat hij zijn koren zou laten malen bij Henrick, 

waarna Henrick een ½ ph.g. voor het gelag gaf waarmee de partijen tevreden waren. 

 

Nr. 568 FOLIO:       148v                DATUM:         7 februari 1519 

 

- Van de weduwe van Goesen Block en Heyle Wichmans. 

Jan Wachter, Swarte Jacob en Jan Westvelynck getuigen dat zij het afgelopen jaar na St. Jacob gezeild 

hebben met wijlen Goesen Block en toen zij in de Spaanse zee kwamen werd Goesen ziek; vanaf zijn 

ziekbed vroeg hij de getuigen om aan zijn zuster Heyle Wychmans te zeggen dat zij met Tele, zijn 

echtgenote, en haar kinderen de nalatenschap moest verdelen. 

 

Nr. 569 FOLIO:       148v                DATUM:       7 februari 1519 

 

Alyt Huyers getuigt dat zij gehoord heeft dat Hermen Baertscheerder een bezegelde brief las die hij in 

zijn hand had, waarin stond dat Reyner van Harderwijck aan Geertruyt, zijn echtgenote, al zijn 

lijfstoebehoren schonk en nog 32 g.g. Zij heeft dit horen voorlezen en Hermen las de brief niet verder 

uit; men zei dat het een brief was waarin alles werd herroepen; meer weet zij niet, de brief was 

onbeschadigd en bezegeld. 

 

Nr. 570 FOLIO:         148v              DATUM:          7 februari 1519  

 

- Van Vrouken Jonckers. 

Luytken Wachter getuigt dat hij van zijn zoon Arent Kystensitter gehoord heeft toen deze op zijn 

sterfbed lag, dat Vrouken Jonckers de wijn die zij bij Peter Mulners en Jan Rijnvisch in de Wijnkelder 

gehaald had, wel betaald heeft en dat hij haar korting heeft gegeven op het laken dat hij bij haar thuis 

gehaald had voor de wijn en zei dat die wijn van hem was en niet van Peter of Jan. 

Jan Henrixsz, wijnknecht, getuigt dat hij ook gehoord heeft van wijlen Arent Kystensitter dat hij zei dat 

Vrouken Jonckers geen wijnschuld had en dat de wijn die zij gehaald had afkomstig was van reeds 

betaalde wijn, die niet van de wijnheren was; hij was haar geld schuldig van laken en ruilde het een 

tegen het ander. 

 

Nr. 571 FOLIO:        149               DATUM:         7 februari 1519 

 

- Van Heyle Wichmans en Tele, de weduwe van Goesen Block. 

Alyt Reaels getuigt dat zij gehoord heeft toen genoemde partijen van het gerecht kwamen dat Tele zei 

tegen Heyle dat zij zich moest verantwoorden omdat zij haar broer heer Wynolt uit haar huis verdreven 

had.  

 

Nr. 572 FOLIO:        149               DATUM:         7 februari 1519 

 

- Tussen Peter Evertsz en Peter Sticker. 

Thonys Tymmerman getuigt dat hij met Peter Evertsz, vóór het oorlogsjaar, via schrijfmeester Hermen 

Haegensz, kastelein in de Kuinre, van Peter Sticker zeker hout had gekocht om de brug in de Kuinre die 

kapot was te repareren; zij zeggen dat mr Hermen het hout heeft ontvangen dat Peter Sticker hem 

verkocht heeft en Peter Evertsz heeft het hout in kwestie aan mr Hermen in de Kuinre gezonden. 

 

Nr. 573 FOLIO:        149               DATUM:         7 februari 1519 

 

- Tussen Tele, de weduwe van Goesen Block en Heyle Wichmans. 

Jan Westvelynck, Albert Coenynck, Jan Wachter en Jan Droochscherer getuigen dat zij alle vier 

uitgekozen zijn om te interveniëren in het conflict over de kinderen en de nagelaten goederen van wijlen 

Goesen Block; ze doen een uitspraak in het huis van Gysbert van Leuwen.   
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Heyle Wichmans zal de kinderen van Goesen Block bij zich nemen met de goederen, rente e.d. die 

gebruikt zullen worden voor hun onderhoud totdat zij meerderjarig zijn, met toestemming van hun 

mombers Otto Stegeman en Jan Rijnvisch die naar Teles huis zullen gaan om de goederen op te halen 

en Tele zal hun goede erfscheiding doen zoals zij onder ede heeft beloofd. 

 

Nr. 574 FOLIO:       149v                DATUM:        9 februari 1519 

 

- Tussen Swane Andries en Nyse Bruyns. 

Gerrit Wever getuigt dat hij gehoord heeft, s‘avonds toen Dirick op bed lag, dat Nyse Bruyns tegen 

Swane Andries zei: ‘als gij van mijn deur was gebleven, dan had ik mijn kan wel behouden’ En Swane 

noemde haar weer paardenhoer en zei nog meer schandelijke woorden. 

Dirick Cornelysz, kistenmaker, getuigt dat hij gehoord heeft dat Swane Nyse uitschold voor  

paardenhoer e.d., over de kan heeft hij niets gehoord. 

Henrick Boyster getuigt zoals Geert Wever over de kan en de woorden. 

 

Nr. 575 FOLIO:       150               DATUM:         9 februari 1519 

 

- Tussen Heyle Wichmans, de zuster van wijlen Goesen Block en Tele, zijn weduwe.  

Peter Sticker en Jan Wachter getuigen dat zij als intermediairs door beide partijen gekozen zijn inzake 

het conflict over de helft van de nagelaten goederen van Goesen die Tele zou toekomen en dat zij een 

uitspraak hebben gedaan, n.l. dat Tele alle huisraad en roerende goederen zou houden die nu nog in 

haar huis staan en een brief van een jaarlijkse rente van 1 h.p.; daarbij komen nog 20 g.g. die zij in 

handen krijgt van Heyle Wichmans die ze haar zal betalen uit haar goederen, de helft met Pasen en de 

andere helft met Midwinter. Hiermee zullen de goederen van Tele en haar man volledig gescheiden zijn, 

m.u.v. de goederen van de kinderen, indien er een zou sterven. Alle huizen binnen en buiten Kampen 

zullen nooit meer aan Tele of haar familie toekomen, ook niet aan kinderen die zij ooit bij een andere 

man zou krijgen; zij kan uitsluitend de goederen erven die de kinderen van Goesen toebedeeld worden.  

Wat betreft de andere goederen die de kinderen toekomen, laten zij de mombers mede beslissen; 

verder is afgesproken dat Tele tot Pasen vrij in het huis kan blijven en tevens de huur van het 

bovenhuis zal beuren en met Pasen het huis zal verlaten.  

Heyle zal de kinderen houden totdat de mombers daarover beslissen.   

 

Nr. 576 FOLIO:         150v             DATUM:          9 februari 1519 

 

- Tussen Reyner Gerritsz en Hermen uit Blankenham. 

Albert Seylmaecker getuigt dat hij een jaar geleden aanwezig is geweest in Kampen toen Reyner 

Gerritsz Hermen uit Blankenham in dienst nam voor de zomer als scheepsknecht voor ƒ6 Hollands min 

1 oord en 1 paar schoenen, op voorwaarde dat Reyner zijn knecht Hermen bij de eerste rogge oogst 

zou verzoeken of hij hem nog wilde dienen, zo niet dan mocht hij hem ontslag geven en hem betalen. 

Hierbij was ook iemand anders uit Blankenham aanwezig die nu gestorven is. 

Symon Dirixsz getuigt dat hij weet dat Hermen zelf niet genoeg kon doen als scheepsknecht en dat hij 

zelf gezien heeft dat hij hier op het binnenwater geen fok kon hanteren en dat de mensen achterin het 

schip hem moesten helpen.  

Albert en Symon getuigen nog dat zij gisterenavond aanwezig waren om de kwestie in der minne op te 

lossen en hoorden terzelfder tijd dat Hermen de knecht zei dat de schipper hem mocht ontslaan als ze 

niet meer wilden samenwerken. 

 

Nr. 577 FOLIO:        151               DATUM:        10 februari 1519 

 

- Tussen de erfgenamen van wijlen mr Marten Wyllemsz en Johan ten Hoeve. 

Swarte Jacob, Hans Missener , Jan van Ossenbrugge en Albert Coenynck getuigen dat zij aanwezig 

zijn geweest in het huis van Albert Coenynck toen de erfgenamen van wijlen mr Marten Wyllemsz de 
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brief van 8 pond rente per jaar gevestigd op huis en hof van jfr Beerte van Uterwijck bij opbod 

verkochten. Koper was Johan ten Hoeve en het is dus correct dat de cedule die bij verkoop op tafel lag, 

geen melding maakte van enige pacht maar alleen van de rente. Zij hebben ook niet gehoord dat er 

enige voorwaarde werd gesteld voor de verschenen rente. 

 

Nr. 578 FOLIO:         151              DATUM:          11 februari 1519 

 

- Van Rijcklandt Schutte. 

Arent Petersz, Lubbert Lubbertsz en Dirick van Veen getuigen dat zij wijlen Geert Petersz en Rijcklandt 

zijn echtgenote gekend hebben; het is dus correct dat Rijcklandt Schutte, toner van deze brief, de echte 

dochter is van Geert en Rijcklandt, naar wie zij genoemd is. Wijlen Alyt ter Helle, de vrouw van Claes 

Warnersz, is de echte zuster van Rijcklandt Schutte en omdat Alyt gestorven is zonder kinderen na te 

laten, is Rijcklandr Schutte erfgename van haar zuster Alyt.  

Omdat zij de familie goed kennen, melden zij verder dat zij niets weten van enige andere broer of zuster 

van wijlen Alyt. 

 

Nr. 579 FOLIO:         151v             DATUM:        12 februari 1519 

 

- Van Hans Wylleken uit Hamburg. 

Gyse Valcke uit Blokzijl, Gelys Roloffsz en Jan Golde getuigen dat zij afgelopen zomer 1518 aanwezig 

zijn geweest op reis naar Zweden, toen de koning van Denemarken voor de ‘holm’ [eilandje] lag en daar 

hebben zij gezien en gehoord dat Hans Wylleken uit Hamburg, hoofdbootsman op het schip van 

Engbert van den Bergen, de soldij afkocht van Peter Jacobsz uit Edam, Luytken Stoffregher uit 

Kampen, Wolter Vriese en Peter Arentsz uit Blokzijl, bemanning op hetzelfde schip; hij kocht met name 

van Luytken en Peter Arentsz, de soldij die zij bij de koning van Denemarken verdiend hadden voor 

ongeveer 40 mark en beloofde Wolter Vriese en Peter Jacobsz elk een maand soldij voor 10 mark, n.l. 

voor Wolter de schrijver op het schip 6 mark en voor de ander 4 mark; genoemde bemanningsleden 

scholden Hans de soldij kwijt en hij mocht het namens hen beuren.   

Hans Wylleken heeft gezworen dat hij 25 mark verdiend heeft.  

 

Nr. 580 FOLIO:      152                 DATUM:         14 februari 1519 

 

- Tussen Goert Jansz en Hermen Claesz Beyer.  

Berent van Vollenhoe, Claes Steenberch uit Meppel en Goessen Jansz getuigen dat zij ongeveer drie 

jaar geleden aanwezig zijn geweest in het huis van Claes Thysz voor de Kamper brug, waar zij gehoord 

en gezien hebben dat Hermen Claesz, alias Beyer, zijn dochter Jutte uithuwelijkte aan Goert Jansz, 

onze burger en dat hij hen bij de huwelijkse voorwaarden beloofde 25 ph.g., een kist, een bed en 

kleding voor de dochter. De kist en het bed zou hij direct geven zodra bruid en bruidegom met elkaar 

getrouwd waren en het geld zou hij voor de helft contant betalen en voor de andere helft een jaar 

daarna, maar die tijd is nu allang voorbij. 

Hierna zijn zij getrouwd voor de kerk zoals het hoort. 

 

Nr. 581 FOLIO:        152               DATUM:        14 februari 1519 

 

- Tussen Geerloff Backer en mr Wessel. 

Henrick van Deventer, Femme Geye en Gerbrich, de vrouw van Roloff Stegeman getuigen dat zij 

ongeveer tussen Pinksteren en afgelopen Pasen bier getapt hebben van Geerloff Backer, koite bier en 

dubbele koite, elk van goede kwaliteit die zij ook als zodanig verkocht hebben en mr Wessel heeft van 

deze zelfde broute getapt en zij weten niet of die goed was.  

Lamme Uytdraechster getuigt dat zij Geerloff Backer met haar dochter, de vrouw van mr Wessel, als 

betaling van bier gegeven heeft 6½ licht ponden en nog een keer 3 lichte ponden. 
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Nr. 582 FOLIO:       152v                DATUM:          14 februari 1519 

 

- Tussen Berent Decker en Egbert Woltersz. 

Otto Mulner en Henrick Cloetynck getuigen dat zij samen met genoemde partijen en anderen vorig jaar 

een aandeel hebben gehad in de Spreng [beek] en dat zij hun knecht elk niet meer gegeven hebben 

voor het ‘nawater’ dan 5 lichte ponden. 

Tymen Petersz getuigt dat hij knecht is geweest op het genoemde ‘nawater’ en dat hij niet meer 

ontvangen heeft dan 5 lichte ponden. 

 

Nr. 583 FOLIO:         152v              DATUM:           14 februari 1519 

 

- Tussen Gyse Poss en Henrick Nyemeygen. 

Claes van Hoenschoeten en Evert Arentsz getuigen dat zij omstreeks afgelopen St. Michael aanwezig 

zijn geweest in het huis van Hermen Spaerleer, waar zij gehoord en gezien hebben dat Gyse Poss aan 

Henrick Nyemegen een paard verkocht voor 10½ ph.g. en 1 oord voor het gelag en dat dit zou hij 

betalen met Midwinter, verder weten zij niets.   

Wyllem Tymensz getuigt dat hij daar ook iets gedronken heeft, maar niet weet wat er gebeurd is. 

 

Nr. 584 FOLIO:      153                 DATUM:            14 februari 1519 

 

- Tussen Henrick Eckelboem en Loy Messeler. 

Berent Jansz , Seyne Jacobsz en Claes Raben getuigen dat zij afgelopen zomer aanwezig zijn geweest 

in het huis van Claes Raben, waar Henrick Eckelboem aanbesteedde bij Loy Messeler voor een zeker 

bedrag zijn huis te laten renoveren bij de Kalverhekkenbrug: het hele huis af te breken, de stenen 

schoon te maken, alles weer op te bouwen en het dak er ook af te halen en er nieuwe pannen op te 

leggen.  

 

Nr. 585 FOLIO:       153                DATUM:          14 februari 1519 

 

- Van Otto Swarte. 

Otto Stegeman getuigt, eventueel onder ede, dat Otto Swarte in zijn huis woont en dat Otto hem 

daarvan schuldig is voor huur 7 g.g. die met Pasen 1518 betaald hadden moeten worden en dat met 

Pasen a.s. Otto hem nog schuldig wordt 13 g.g., dus in totaal 20 g.g. Hij heeft Otto daarom voor de 

Raad gedaagd en deze belooft hem binnen veertien dagen te betalen, maar hij is intussen heimelijk uit 

de stad vertrokken. 

Jan van Bommelen getuigt dat hij als momber van wijlen Alyt Rijnvisch, van wie Otto Stegeman de 

erfgenaam is, Otto Swarte en zijn vrouw Greete het huis verhuurd heeft en dat Liene Wegge, Otto’s 

schoonmoeder, beloofd heeft borg te staan en nu Otto vertrokken is moet Liene hiervoor instaan en 

betalen. 

Johan Wegge heeft gezworen dat Otto Swart hem schuldig is wegens geleend geld, 10 Rijnse g.g. die 

hij Geert van Hengelen gegeven heeft namens Otto; er zijn nog andere schulden die zij nog met elkaar 

moeten verrekenen. 

 

Nr. 586 FOLIO:        153v               DATUM:         16 februari 1519 

 

Cornelys Joestsz en Albert Seylmaecker melden dat zij gehouden zijn getuigenis af te leggen over de 

manier waarop de ‘moetsoen’ tot stand is gekomen tussen Heyle Wichmans en de weduwe van Goesen 

Block; zij zijn aanwezig geweest toen de partijen hun conflict hadden evenals Peter Sticker en Jan 

Wachter. Ze zijn ook aanwezig geweest bij de uitspraak van de intermediairs en getuigen dat deze 

plaats heeft gevonden op de manier die in het stadsboek beschreven staat dd 09-02-1519 voor Jan van 

den Vene en Geert van Ysselmuden. 
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Nr. 587 FOLIO:        153v               DATUM:          16 februari 1519 

 

- Tussen Henrick van Mulner en Geertke inde Witte Arent. 

Jan inde Swaen en zijn vrouw Eefse getuigen dat het in mei a.s. zeven jaar geleden is dat hun dochter 

Lubbe trouwde met Henrick van Mulner en dat zij hen o.a. als huwelijks gift gaven het huis ‘inde Witte 

Arent’ en dat Eefse Geertke dat huis drie jaar lang verhuurd zou hebben, is nu twee jaar geleden.  

 

Nr. 588 FOLIO:        153v               DATUM:        16 februari 1519 

 

- Tussen Hermen Herbertsz en Jacob Pottebacker. 

Wynolt Henrixsz en Geert Hermensz getuigen dat het ongeveer een maand of vijf weken geleden is dat 

zij aanwezig waren toen Hermen Herbertsz zich beklaagde bij Jacob Pottebacker, dat het huis dat 

Jacob hem verhuurd had niet waterdicht was en vroeg of hij het niet kon repareren zoals hij beloofd 

had. Jacob antwoordde dat hij dat niet van plan was en gaf Hermen toestemming het huis te verlaten. 

Toen zij besloten hadden het huis te verlaten, zagen zij dat de vrouw van Jacob Pottebacker kwam, die 

zei dat als ze niet snel vertrokken zij alles wel buiten zou zetten. 

 

Nr. 589 FOLIO:        154               DATUM:          16 februari 1519 

 

Lambert Sleuwart, schout en Heyn Joncker getuigen dat zij in 1516 hebben geïntervenieerd in een 

conflict tussen Jan Aeltsz enerzijds en Wyllem Aeltsz jr en zijn vrouw Weyme Aelts anderzijds en dat zij 

de uitspraak in het stadsboek hebben laten noteren. Het betrof ook het Noorder erf en aangezien zij van 

mening waren dat Wyllem en Weyme hun handen niet van het erf zouden aftrekken, n.l. dat zij de ƒ95 

van de eerste betaling zouden ontvangen, is het zaak dat het recht van kracht blijft en zij melden verder 

dat toen deze moetsoen aan Weyme beloofd werd, zij geen momber had. 

 

Nr. 590 FOLIO:        154               DATUM:          16 februari 1519 

 

- Tussen Dirick Jansz en Jan Sanger, Jan Brouwer en Lubbert Brouwer uit Deventer.  

Jan Brouwer getuigt dat hij omstreeks afgelopen St. Maarten ontvangen heeft van Ulrich Henricksz 4 

last gerst om die voor een bepaald bedrag voor hem te mouten, wat hij ook gedaan heeft en hij zegt 

tijdens zijn eedaflegging dat het goede gerst was en dat hij er goede mout van gemaakt heeft.  

Ulrich Henrixsz getuigt dat hij de mout daarna aan Dirick Jansz, toner van deze brief, verkocht heeft, 

zoals de mout door Jan Brouwer was aangeleverd. 

 

Nr. 591 FOLIO:       154v                DATUM:          17 februari 1519 

 

- Tussen  de reders van Willem Jansz schip en de schipper. 

Reyner Reynertsz en Claes Diricksz getuigen dat zij onlangs met beloken Pinksteren met Willem Jansz 

in zijn schip mee geweest zijn en dat zij onder Jutland door wind en onweer in grote problemen 

kwamen, zodat de schipper zei dat zij apostel Jacobus moesten aanroepen en beloven hem te 

bezoeken, waarop de stuurman en de andere bemanningsleden vroegen hoe zij de bedevaart moesten 

beloven, op kosten van het schip of op die van hen zelf. De schipper antwoordde dat iedereen dat voor 

zich zelf moest weten en wat de schipper zelf deed, weten zij niet. 

 

Nr. 592 FOLIO:        154v               DATUM:         17 februari 1519 

 

- Tussen Claes van Angeren en Gheert Asse over de [vis]wateren van Keulvoet. 

Hermen Backer, Geert Mouwertsz en Cornelys Vleyshouwer getuigen dat zij afgelopen jaar omstreeks 

Midwinter aanwezig waren in het huis van Otto Muller, waar zij hoorden dat Gheert Asse van Claes van 

Angeren de pacht van het [vis]water van Keulvoet overnam op dezelfde voorwaarden als Claes het 

gehuurd had. Gheert beloofde Claes hem te vrijwaren, ook voor de onkosten gemaakt in de Wijnkelder.  
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Cornelys Vleyshouwer getuigt nog dat er ook beslist werd dat Gheert Asse aan Claes 3 Hoornsgulden 

contant zou geven en nog ƒ1 voor het gelag. 

Frerix Theuwsz getuigt dat hij aanwezig is geweest bij deze koop en hij herinnert zich dat Gheert Asse 

Claes 3 Hoornsgulden contant gaf en ƒ1 voor het gelag en dat de overdracht heeft plaats gevonden;  

meer weet hij niet. 

 

Nr. 593 FOLIO:       155                DATUM:          18 februari 1519    

 

- Tussen priester Gerbrant Kerstkensz en Johan Evertsz de Olde. 

Bette Evertsz getuigt dat zij en wijlen haar man, Evert Twent, het land in de Asschet, dat van Jan Aeltsz 

is geweest, afgelopen zomer van Johan Evertsz gehuurd hebben, n.l. vier morgen van dat land en dat 

zij Johan Evertsz daarvoor de huur betaald hebben. 

 

Nr. 594 FOLIO:         155              DATUM:          18 februari 1519  

 

- Tussen Evert Claesz en Johan Scepeler. 

Claes Jacobsz, Claes Draeck en Henrick Jelysz getuigen dat zij onze genadige heren deze laatste reis  

uit de nood hebben helpen halen, toen Jacob Hoppenbrouwer en Johan Scepeler, van stadswege 

daartoe gestuurd, namens de heren een schuit uit Amersfoort gehuurd hadden om hun goederen, 

kisten en bagage over te brengen en de schipper zich niet verwaardigde onze schepen te volgen; 

getuigen hebben toen gezien en gehoord dat Johan Scepeler Evert Claesz, onze burger, die daar uit 

een schip kwam, vroeg om de kisten en bagage over te brengen en beloofde hem dezelfde vracht te 

betalen als de schipper uit Amersfoort zou hebben gekregen. De vrachtprijs was 3 ph.g. en 1 oord maar 

Evert zou daarop korten hetgeen de schipper uit Amersfoort contant had ontvangen; meer weten zij 

niet.  

 

Nr. 595 FOLIO:       155                DATUM:           18 februari 1519 

 

- Van Peter Droochscherer. 

Symon Hacke, Hermen Geertsz en Meynar Berents getuigen dat er gezegd wordt dat Peter Jelysz 

droochscherer, de stadsdienaar Geert Jansz uit hun handen had willen trekken toen zij hem wilden 

oppakken, dat zij daar van het begin tot het einde bij zijn geweest en niet hebben gezien dat Peter 

Jelysz daar iets deed of zijn hand uitstrekte. 

 

Nr. 596 FOLIO:        155v               DATUM:         21 februari 1519 

 

- Tussen Claes Claver en Henrick Albertsz. 

Claes Jacobsz getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden aanwezig is geweest in het huis van Otto 

Mulner waar hij gezien en gehoord heeft dat Claes Claver aan Henrick Albertsz een boot verkocht voor 

ƒ3½ Hollands, n.l. ƒ3 in de hand en een ½ gulden voor het gelag. 

Henrick Walle getuigt als boven. 

 

Nr. 597 FOLIO:         155v              DATUM:         21 februari 1519 

 

- Tussen Symon Leckerkerck en de vrouw van Lange Jansz. 

Claes Jansz getuigt dat hij omstreeks afgelopen St. Michael in Genemuiden is geweest waar hij Lange 

Jan een scheepsbrief gaf en wilde dat Lange Jan deze zou brengen naar Symon Leckerkercker en zou 

zeggen dat Symon het geld snel zou ontvangen. Getuige meldt dat dit zo gebeurd is.  

[akte is doorgehaald] 

 

Nr. 598 FOLIO:      156                 DATUM:          21 februari 1519 
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Mr Geert Clockgieter getuigt dat hier in Kampen in de voorzomer de kerkmeesters van Geverden 

geweest zijn en hem een klok verkocht hebben voor 7 ph.g. per 100 pond, te leveren in Kampen op hun 

kosten. Na levering zou hij zeven weken de tijd krijgen om de klok te betalen. Hij heeft de klok 

ontvangen van wijlen Dirick Philipsz en Ditmar Alartsz die hij geen vracht betaalde en heeft de klok naar 

de stadswaag laten brengen; de klok woog niet meer dan 3114 pond. 

 

Nr. 599 FOLIO:         156              DATUM:          23 februari 1519 

 

- Tussen Egbert van Tweenhuysen en Jorien Bussenscutter. 

Anthonys van den Grave en Henrick Wynkensz getuigen dat zij ongeveer vier weken geleden aanwezig 

zijn geweest toen Egbert van Tweenhuysen en Jorien met elkaar afrekenden en zij constateerden dat 

de boekhouding ongeveer ƒ6½ meer aangaf dan Jorien goed vond. De getuigen hebben geoordeeld 

dat Jorien dit bedrag, of wat het ook was, aan Egbert zou geven; afgezien daarvan bleef Jorien hem 

nog ƒ3 schuldig, vier stuiver voor de gulden en een ½ stuiver Brabants. Hiermee moest iedereen 

tevreden zijn.  

 

Nr. 600 FOLIO:       156v                DATUM:           23 februari 1519 

 

- Van het [vis]water van Keulvoet. 

Albert Sticker getuigt dat hij afgelopen jaar ook bij Otto Muller thuis was, toen Geert Asse  van Claes 

van Angeren de pacht van Keulvoets [vis]water overnam en hij meldt dat van te voren duidelijk was dat 

Geert Mouwersz, Hermen Wyntersz en wijlen Evert Twenth elk een kwart daarvan bezaten, Claes had 

dus slechts een vierde deel. Er werd verdedigd dat Geert van Claes het genoemde viswater overnam 

zoals deze dat toen in bezit had en daar zou Geert hem voor geven 3 Hoornsgulden, een borg voor het 

water aanstellen en 1 Hoornsgulden betalen voor het gelag. 

Otto Muller getuigt dat hij daarna met Geert van Asse en Claes van Angeren zoals gebruikelijk voor het 

gelag 36 kwart Hamburger bier gaf en Otto hoorde terzelfder tijd dat de partijen in kwestie akkoord 

gingen met de overname van het viswater door Geert Asse.     

 

Nr. 601 FOLIO:         156v             DATUM:           23 februari 1519 

 

- Van Geert de zoon van Jan Barteltsz. 

Jan Thonysz, Geert Jansz, Symon Hacke en Aernt Goltsmit getuigen dat zij ook deze dagen wacht 

gelopen hebben en gehoord en gezien hebben dat genoemde Geert zich zeer vreemd gedroeg, erg 

dronken was en mompelde dat ieder niet zelf waakte en wilde dat de burgemeester controle zou 

houden.   

Symon Hacke, Aernt Goltsmit, Peter Cremer, Lambert Horenblaser en Hermen Tomasz getuigen dat zij 

daarna gehoord hebben dat genoemde Geert wel woorden had met Wolff Wachter en wilde dat hij zou 

oplezen wie er dienst had en dat deze antwoordde dat de burgemeester er niet was. Ze kregen ruzie en 

Geert stak naar Wolff en liep hem achterna. 

Hermen Thomasz en de hoornblazer getuigen verder dat zij zagen dat Geert Wolff achterna liep tot aan 

de Broederstraat en dat Hermen toen een mand turf heeft gehaald die hij naar Berent opte Salen wilde 

brengen, waar Jan van den Veen, de burgemeester, zat en Geert Smyt wilde niet dat Hermen de turf 

daar bracht maar naar het wachthuis en verhinderde hem de toegang. Geert schold de burgemeester 

uit en die gebood hem vast te zetten, wat verhinderd werd door Gyse van Bommelen en anderen met 

getrek en geduw, waarop ze hem weer lieten gaan. Daarna sloeg hij opnieuw Wolff Cremer en de 

hoornblazer die allebei ook wachter waren.  

 

Nr. 602 FOLIO:       157                DATUM:        23 februari 1519 

 

Wicher Bouwensz, volmachtigt zijn Friese burgers, Bouwer Wiggers en Oeppien Wiggers samen en 

ieder voor zich, om de goederen, land en zand, huizen en erven en alles wat hij heeft liggen in het 
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gericht van Zwansbroek en wat hem ten onrechte afhandig gemaakt is, weer te vorderen in der minne 

of gerechtelijk en daarbij al het mogelijke te doen. 

 

Nr. 603 FOLIO:       157v                DATUM:         26 februari 1519 

 

- Van Jacob van Holtzende. 

Roloff Paell getuigt dat hij in plaats van Jan Wolffs, heemraad van de stad Kampen, in 1518 met Jacob 

van Holtzende, dijkgraaf van Mastenbroek de schouw van de wateren in Mastenbroek gedaan heeft en 

dat de buren daar een conflict hadden met de dijkgraaf over de interpretatie van de regels van de kadijk 

en vroegen aan getuige Roloff hoe de heemraden van Zwolle, n.l. Geert Luytgensz en Jasper ten Holte, 

de regels bedoeld hadden, waarop de heemraden antwoordden dat zij het gedaan hadden zoals het 

jaar daarvoor en zoals zij altijd gewend waren. Roloff vroeg hen waarom de regels zo streng waren 

waarop zij zeiden dat zij er niet aan gedacht hebben het anders te doen.  

Marten Voirne getuigt dat hij ook namens Coert van Ysselmuyden als heemraad de genoemde schouw 

heeft uitgevoerd en dat hij daar gehoord heeft dat de heemraden van Zwolle de vragen van Roloff 

hebben beantwoord zoals is beschreven. 

 

Nr. 604 FOLIO:         157v              DATUM:          26 februari 1519  

 

- Tussen Danyell Potscipper en Peter Evertsz. 

Henrick Boyster getuigt dat hij in de herfst op OLV-dag toen de boeiers met Hamburger bier 

aangekomen waren, aanwezig was op de Vismarkt en dat hij toen hoorde dat Peter Evertsz Danyell 

Potscuver inhuurde om een deel van het Hamburger bier naar Deventer te varen en dat Peter beloofde 

hem daarvoor 2 stuiver Brabants per vat te geven. 

Evert Henrixsz getuigt dat hij altijd gehoord heeft, toen het bier aan Danyell werd uitbesteed om naar 

Deventer te varen, dat men zei dat hij daarvoor 2 stuiver Brabants per vat zou krijgen; er waren meer 

potschepen die met bier naar Deventer gingen en ook 2 stuiver Brabants per vat ontvingen. 

Henrick Gysbertsz getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 605 FOLIO:         158              DATUM:         26 februari 1519   

 

- Tussen Jacob van Graes en Hermen Huysman. 

Symon Hacke, Gyse van Bommelen, Berent Droochscherer, Coert Schroer en Lambert Arentsz 

getuigen dat zij aanwezig zijn geweest een week of twee na St. Michael in het huis van Symon Hacke, 

toen de kleermakers hun schotelgeld bepaalden en hebben toen gezien en gehoord dat Jacob van 

Graes en Hermen Huysman een weddenschap aangingen, n.l. dat de hertog van Gelre vóór kerstmis 

zijn echtgenote en vorstin binnen zijn land zou beslapen. Hermen zette hierop contant 1 ph.g. in en als 

het inderdaad waar was, zou Jacob hem 2 ph.g. geven. 

 

Nr. 606 FOLIO:          158             DATUM:         26 februari 1519 

 

- Tussen Geert Asse en Claes van Angeren. 

Tylman Florysz getuigt dat hij afgelopen jaar aanwezig is geweest in het huis van Otto Mulner, waar hij 

gezien heeft dat Geert Asse van Claes van Angeren een vierde deel overnam van Keulvoets water en 

daar gaf Geert hem 3 Hoornsgulden contant voor en ƒ1 voor het gelag. Hij weet goed dat Geert niet 

meer dan één vierde deel van het viswater overnam en dit gebeurde in aanwezigheid van wijlen Evert 

Twent, Geert Mouwersz en Hermen Backer, aan wie Claes reeds eerder de andere drie delen van het 

viswater had overgedaan.  

Claes van Angeren wilde dat de drie mannen hem het geld gaven om daarmee aan de stad de pacht te 

betalen, want hij had het water gehuurd, maar zij wilden dat niet doen en wilden dat Geert Asse en 

Arent Alphertsz de helft betaalden voor de pacht omdat zij de helft bevist hadden. Als er winst was, 

zouden zij betalen en als er verlies was, dan zouden zij dat samen dragen.   
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Claes Wyllemsz en Henrick Wyllemsz getuigen dat toen de koop van het vierde deel van het viswater 

plaats vond tussen Claes van Angeren en Geert Asse, Geert wilde dat zij beiden een borg zouden  

aanstellen voor het vierde deel en toen getuigen bij Claes kwamen om zich borg te stellen voor Geert, 

wilde Claes dat zij borg stonden voor het gehele viswater van Keulvoet, wat zij niet wilden; zij hebben 

dus niets beloofd.  

 

Nr. 607 FOLIO:         158v              DATUM:          2 maart 1519 

 

- Tussen Greete Varwars en haar zoon Jacob Coster. 

Lambert Sleuwart en Hermen Vleyshouwer getuigen dat zij als mombers over Greete Varwars door 

haar zijn gekozen als moetsoenslui en priester Jan Olyslager en Evert van den Vene als moetsoenslui 

namens Jacob Coster, ongeveer acht dagen geleden en dat zij een uitspraak hebben gedaan in het 

conflict tussen moeder en zoon om alle problemen op te lossen. In de cedule die gemaakt is, is niet 

speciaal sprake van de zilveren bekers. 

Evert van den Vene getuigt dat de moetsoen heeft plaats gehad zoals beschreven en meldt verder dat 

Jacob tegen zijn moeder zei dat hij nog 8 ph.g. van haar kreeg, waarop de moeder antwoordde dat hij 

daarvoor de zilveren bekers had gekregen.  

 

Nr. 608 FOLIO:       159                DATUM:         2 maart 1519 

 

- Tussen Alyt Stoffrager en Wybrant Woltersz namens zijn moeder.  

Dirick Symonsz getuigt dat hij op afgelopen St. Petrus avond aanwezig is geweest toen Wybrant 

Woltersz Alyt Stoffragers het huis opzegde, waaruit zij jaarlijks 5 h.p. ontving, omdat hij vanwege de tins 

van zijn eigendom afstand deed. Er waren nog roerende goederen in het huis die Alyt er niet uit wilde 

laten halen zo lang zij de achterstallige tins niet had ontvangen. Wybrant vroeg hoeveel zij achter was 

met de tins en dat was 5 pond; hij beloofde haar de achterstallige tins met drie of vier dagen te betalen 

en Alyt zou de goederen snel uit het huis laten halen. 

 

Nr. 609 FOLIO:         159              DATUM:           4 maart 1519 

 

- Tussen Reynert Diricksz en Lubbert Koeck over hout. 

Jan Twenth en Jan Backer getuigen tijdens hun eedaflegging dat zij ongeveer twee jaar geleden 

aanwezig zijn geweest in het huis van schout Jans in Kamperveen en hebben daar geholpen in een 

conflict tussen Reyner Diricksz en Lubbert Koeck over hout dat Lubbert Koeck aan Reyner verkocht had 

en waarvan hij het geld ontvangen had; omdat Lubbert het land waarop het hout stond had verkocht 

aan iemand anders, kon hij het hout niet leveren en hebben de getuigen geholpen bij het oplossen van 

het conflict. Lubbert Koeck zou Reyner met Pinksteren weer 6 ph.g. en Reyner zou afzien van het hout. 

Lubbert heeft ƒ2 betaald en de partijen zien af van verdere aanspraken. 

 

Nr. 610 FOLIO:        159v               DATUM:        4 maart 1519 

 

- Tussen Claes Kruse en Werner Robbertsz over de reis naar Jeruzalem. 

Mr Hermen Ness, timmerman, getuigt dat hij ook in de Wijnkelder was zaterdagavond na Matheus, 

waar ook Werner Robbertsz e.a. waren en hij heeft daar gezien dat Dirck Blaeuw Claes Kruse en Claes 

Kroeser laat in de avond in het gelag meebracht; toen Claes en Werner hadden gedronken hoorde hij 

dat zij met elkaar spraken over de reis naar Jeruzalem en dat Claes Kruse met Werner Robbertsz een 

gokje wilde wagen en 125 g.g. bood tegen 350 g.g. als hij van Jeruzalem terugkwam, hij zou dan  

uitreizen in mei. Hij zag dat Werner op de tafel schreef: de ƒ125 die Claes wilde geven en schreef ook 

nog de ƒ350 die Claes weer wilde hebben; hij hoorde dat Werner drie of viermaal zei tegen Claes Kruse 

dat hij ƒ125 wilde geven en ƒ350 wilde hebben; dit was geen dronkenmanspraat.     

Hij getuigt dat hij niet hoorde dat Werner de koop aannam of er tevreden mee was en hoorde dat 

Werners broer Egbert tegen hem zei dat hij het niet moest doen. Hij hoorde Claes Kruse zeggen tegen 
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Claes Kroeser, zijn zwager, dat hij ook een cedule moest maken van zijn inkomsten en uitgaven, 

waarop Egbert Robbertsz zei: ‘maak geen stennis want jullie zijn dronken.’ Er vielen veel woorden, 

maar getuige hoorde niet dat Werner de voorwaarden aannam. Naderhand hoorde hij dat Dirck Blaeuw 

zei dat het gelag maar op rekening van de Jerusalem reis moest komen. 

Jacob van Voirden getuigt zoals mr Hermen deed, dat hij hoorde dat Werner er zat en had gedronken 

en op de tafel had genoteerd de ƒ125 en ook de ƒ350 en dat hij tegen Claes zei terwijl hij op de getallen 

wees: ‘dit wil je geven en dit wil je weer ontvangen’, maar hij heeft niet gehoord dat Werner de koop 

accepteerde. Hij hoorde wel dat Claes Kruse en Claes Croeser zeiden dat de koop was gedaan, maar 

dat Egbert Robbertsz zei dat hij het niet zou doen, waarop Werner antwoordde: ‘jullie weten niet wat ik 

gezegd heb’ en hij herhaalde wat hij wilde geven en wat hij wilde ontvangen.  

Hij hoorde dat Claes Croeser er een cedule van wilde. Getuige heeft alles als dronkenmanpraat 

beschouwd. 

Dirick Tripmaker, Jacob Smyt en Thonys, de knecht van Jacob van Voirden, getuigen eveneens dat het 

dronkenmanspraat is geweest en wilden ook niet dat het zo gebeurde; zij hebben gehoord dat Werner 

zei wat hij wilde geven en wat hij wilde ontvangen, wijzend op het geschrevene. Wat betreft het gelag, 

melden zij dat Dirick Blaeuw dat gezegd heeft en dat de getuigen daarop geantwoord hebben dat zij 

hoopten dat hij hun een hele aam zou geven. En de cedule, dat was een idee van Claes Croeser. 

Dirick Blaeuw getuigt dat Claes Kruse hem ’s avonds gevraagd had, toen Warner Robbertsz met Jacob 

van Voirden, Dirick Tripmaecker en anderen in de Wijnkelder zaten te drinken en dat hij zei dat hij wel 

honderd gulden wilde inzetten om drie honderd gulden te ontvangen als hij uit Jeruzalem terugkwam en 

vroeg of hij iemand wist die dat wilde accepteren, daar wilde hij hem wel ƒ25 voor geven, waar Dirick op 

antwoordde dat zij naar het gelag zouden gaan waar veel andere kooplui aanwezig waren en dat hij 

moest afwachten of het mogelijk was. Zo gingen ze naar het gelag van Warner Robbertsz, waar deze 

op de tafel schreef wat Claes geven wilde en wat hij ontvangen zou als hij terugkwam uit Jerusalem. 

Ten laatste zag Dirick dat Claes Kruse en Warner de koop hadden gesloten en handje klap deden. 

Egbert Robbertsz en Claes Croeser hadden liever gehad dat Warner de koop niet had gesloten. Claes 

Croeser maakte een cedule waarop ook 20 ....[niet ingevuld] voor het gelag stond. 

 

Nr. 611 FOLIO:         160v              DATUM:            4 maart 1519 

 

- Tussen Luytken de Wylde en Dirick Opreyder. 

Henrick Varwer getuigt dat hij voor Luytken de Wylde ongeveer drie of vier weken voor afgelopen 

Kerstmis twee Kamper lakens geverfd heeft die deze ook heeft betaald, waarvan men zegt dat hij ze 

geleverd heeft aan Dirick Opreyder om op het droograam te zetten. 

Jacob van Graes getuigt dat naderhand de vrouw van Luytken de Wylde bij hem kwam en wilde dat hij 

een groen laken zou ruilen voor een paars laken, wat hij ook heeft gedaan: hij zond zijn dienstmaagd 

naar Dirick Opreyders huis ‘inde Barse’ om een paars laken te laten maken. 

Hermen Kystemaecker getuigt dat hij aanwezig is geweest toen Luytken de Wylde en Dirick Opreyder 

ruzie kregen over twee lakens en hij heeft gehoord dat Luytken o.a. zei tegen Dirick dat hij niet kon 

bewijzen dat hij de gezien heeft dat Jacob Van Graes de lakens gemerkt had. 

 

Nr. 612 FOLIO:       160v                DATUM:          4 maart 1519  

 

- Tussen Anna Egberts en Else, de dienstmaagd van Else Blanckers. 

Johan Noye getuigt dat hij wijlen Truyde, de zuster van de dienstmaagd van Else Blanckers, had leren 

weven en dat hij van haar daarvoor 2 ph.g. zou ontvangen, waarvoor Anna Egberts borg stond, maar 

dat geld had hij nog niet gebeurd. Hij heeft daarvoor Anna gerechtelijk aangesproken opdat zij het geld 

zou betalen. 

Claes Coster getuigt dat hij bij wijlen Truyde is geweest voor haar kerkelijke plichten en daar hoorde dat 

zij zei dat men haar kleding en goederen zou verkopen om Jan Noye daarvan te betalen wat zij hem 

schuldig was en als de opbrengst niet voldoende was, zou haar zuster Else er geld bij leggen. 
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Nr. 613 FOLIO:        161               DATUM:         4 maart 1519 

 

- Van Lubbe Holtzager en Lubbert Vorcke. 

Henrick Roese getuigt dat hij een tijd geleden van Lubbe Holtzager een huis gekocht heeft op de 

Steendijk en dat hij met haar afgesproken had dat zij levenslang in haar kamer mocht blijven wonen en 

dat hij het huis water en winddicht zou houden. Hij heeft dat huis doorverkocht aan Lubbert Vorcke op 

dezelfde voorwaarden zodat het voor Lubbe geen verschil zou maken. 

Symon Holtzager getuigt hetzelfde; hij is ook aanwezig geweest toen Lubbert Vorcke het huis overnam 

van Henrick Roese; hij heeft gehoord dat zij met elkaar afspraken dat Lubbe op dezelfde voorwaarden 

kon blijven wonen. 

 

Nr. 614 FOLIO:       161                 DATUM:          4 maart 1519    

 

- Tussen de procurator van de Prediker Broeders van Zwolle en Dirick van Batman. 

Hermen Henrixsz, bakker, getuigt dat ongeveer 35 of 36 jaar geleden in Zwolle Berent Wacker 

gestorven is en hij weet goed dat de familie van wijlen Berent uit Stenvorden kwam om de nalatenschap 

van Berent in ontvangst te nemen voor de weduwe Heyle Wackers. In diezelfde tijd bracht Heyle een 

testament in waarmee zij bewees dat haar man haar zijn goederen had nagelaten. De familie ging 

daarna weer naar huis met lege handen. 

Elsken Hillebrant getuigt dat zij van wijlen haar man Henrick van Stenvorden, neef van wijlen Berent 

Wacker, gehoord heeft dat toen wijlen zijn oom ziek was hij hem bij zich had geroepen en vroeg of hij 

om gods wil zijn goederen wilde accepteren, waarop haar man antwoordde dat hij geen aalmoezen 

wilde hebben zo lang hij zelf nog zijn brood kon verdienen; hij gaf toen een metalen [haak]bus. 

Greete Borgers getuigt dat zij gehoord heeft van wijlen Henrick van Stenvorden dat hij zijn oom Berent 

1 gouden leeuw gegeven zou hebben. 

 

Nr. 615 FOLIO:      161v                 DATUM:          5 maart 1519 

 

- Tusssen Jan Evertsz den Olde en Wyllem, de waardin in de Drie Torens.  

Mr Henrick Claesz getuigt dat hij een tijd geleden heeft geholpen bij een conflict tussen genoemde 

partijen over de huur van het huis ‘in de Drie Torens’ en zegt dat alles gebeurd is zoals de moetsoens 

cedule voorschrijft. Hij meldt verder dat na de uitspraak over het conflict, de waardin en haar zoon  

meededen met de wijnkoop en tevreden waren. 

Lambert Sleuwart en Jan Droochscherer uit de Broederstraat getuigen hetzelfde, n.l. dat alles gebeurd 

is volgens de moetsoens cedule, door hen beiden ondertekend en waar Johan Wegge borg voor stond. 

Wyllem de waardin was ook bij de uitspraak en was tevreden.  

 

Nr. 616 FOLIO:        161v                 DATUM:          5 maart 1519  

 

Gheert Fredericksz getuigt dat hij weet dat over 40 of 50 jaar de doorgang, waarover Gheert Jansz 

getuigd heeft, nog aan het huis in kwestie toebehoort en gebruikt wordt en dat de doorgang van het huis 

planken langs de zijkant heeft en dat er een poort staat en die poort en doorgang zijn zo breed dat een 

vrouw met twee emmers water een vrije doortocht heeft.  

 

Nr. 617 FOLIO:        162               DATUM:           11 maart 1519 

 

- Tussen Lubbert Topken en Louw van Hameren, zijn neef. 

Lambert Santvoerer, Jan van Tye en Godtschalck Rippertsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest 

omtrent afgelopen St. Michael in Amsterdam, waar zij gehoord en gezien hebben dat Louw van 

Hameren bekende dat zijn oom Lubbert Topken hem de 50 Arends gulden betaald had die zijn tante 

Femme van Hameren hem in haar testament had vermaakt; dat geld had Lubbert van Jannes metter 
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Vlecken ontvangen had om naar Louwe te brengen. Hij bedankt zijn oom voor de betaling en heeft hem 

daarvoor ook een kwitantie gegeven.  

 

Nr. 618 FOLIO:        162               DATUM:         12 maart 1519 

 

Jan Deyne de Jonge getuigt dat hij gezien heeft afgelopen herfst dat Michiell Gruyter de zoon in 

Kampen in huize ‘de Slotel’ aan de Welle aan Claes Loen uit Amsterdam een kinnetje zalm leverde die 

door Jan Stadsdienaar van Amsterdam gebracht zou worden en gaf hem een briefje t.b.v. Jan de 

stadsdienaar en Michiell heeft daarom genoemde Jan gevolmachtigd om namens hem het kinnetje zalm 

van Claes op te eisen en te ontvangen.  

 

Nr. 619 FOLIO:       162                DATUM:          12 maart 1519 

 

- Tussen Henrick Stuerman en Aernt Petersz over een doorgang tussen de huizen. 

Gheert Jansz getuigt dat hij Henrick Stuerman verkocht heeft het huis en erf in de Hagen waar hij nu in 

woont en dat hij hem tegelijkertijd verkocht heeft anderhalve doorgang, n.l. een doorgang strekkend  tot 

in de Waterstraat en de andere, halve, doorgang strekkend tot aan de andere zijde; hij meldt tevens dat 

hij zelf de anderhalve doorgang naar het huis in kwestie al achttien jaar lang gebruikt en zijn voorouders 

vóór hem.     

 

Nr. 620 FOLIO:       162v                DATUM:           12 maart 1519 

 

- Tussen Jacob Coertsz en Symon Holtsager over koopmanschap van stenen. 

Jacob Pannebacker getuigt dat hij ongeveer een maand geleden op het land tegenover het St. 

Katherine Gasthuis is gekomen, dat Symon Holtsager gepacht had van de St. Nicolaaskerk, waar hij 

Symon Holtsager zag staan die een hoeveelheid stenen op het genoemde land had liggen waarvan 

Jacob een deel kocht; hij meldt verder dat Jacob Coertsz erbij kwam die het andere deel stenen kocht 

die nog niet gestap en in de aarde lagen eld waren en wilde hem daarvoor 4 Hoornsgulden geven en hij 

zou Symon helpen met het uitgraven van de stenen. 

Geert Metseler getuigt dat hij daarna op het genoemde land is gekomen en zag dat Jacob Coertsz en 

zijn knecht daar stonden en de stenen braken en uit het land haalden. Getuige vroeg aan Jacob of hij 

de stenen had gekocht waarop hij bevestigend antwoordde en Geert zei weer dat het leek of hij een kat 

in de zak had gekocht; meer weet hij niet.   

 

Nr. 621 FOLIO:        162v               DATUM:         12 maart 1519 

 

- Tussen Peter Valcke. 

Johan Evertsz de Jonge getuigt dat hij in 1515 memoriemeester is geweest van de OLV memorie in 

Kampen met Lambert Louwensz en dat hij in diezelfde tijd heeft verhuurd aan Peter Valcke alleen en 

aan niemand anders het OLV erf gelegen in Blankenham, voor een periode van acht jaar en voor een 

jaarlijkse bijdrage van 50 g.g. te betalen in drie termijnen: met St. Johan de Doper, met St. Michael en 

met Midwinter.  

Evert van den Vene en Tymen van Wylsem getuigen dat zij als medebroeder van de memorie aanwezig 

zijn geweest toen Johan Evertsz het erf verhuurde en tijdens hun eedaflegging melden zij dat het erf in 

kwestie aan niemand anders verhuurd werd dan aan Peter Valcke alleen en op de vastgestelde 

voorwaarden. 

 

Nr. 622 FOLIO:       163                DATUM:          12 maart 1519 

 

- Tussen Olde, de weduwe van oom Jacob, namens haar zoon en Jutte Backer, de vrouw van 

Henrick Goytkensz. 
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Greete Henrixsz en Anna Alberts getuigen dat Styne, de weduwe van Claes Jacobsz een tijd geleden 

aan Olde, de weduwe van oom Jacob en de moeder van Claes, erfscheiding gedaan had van de 

nagelaten goederen van haar zoon Claes, waarbij zij o.a. de schuld van 18 ph.g. in rekening had 

gebracht die Jutte Backer haar en haar overleden man Claes geleend had. Naderhand hebben zij 

gehoord  van Jutte dat zij Styne en wijlen haar man niet meer geleend had dan 4 ph.g., waar ze heel 

zeker van was, zeker geen ƒ18.  

Dit om ongenoegen te vermijden dat zou kunnen ontstaan bij Jan ten Hoeve, de stiefvader van Styne.  

Anna Albertsz getuigt dat zij namens Styne vóór de verdeling van de goederen, uit huis heeft gedragen 

1 mand met linnengoed, 2 koperen potten, 1 ketel, 1 tafel en 1 kooi. 

 

Nr. 623 FOLIO:       163                DATUM:          14 maart 1519 

 

- Tussen Griete Wegge en de weduwe van Goesen Block. 

Gheert Baeck getuigt dat hij in mei vier jaar geleden aanwezig is geweest met Otto Wegge en wijlen 

Goesen Block in Düren, waar Goesen geldgebrek had. Getuige Baeck meldt dat hij gezien heeft dat 

Otto Wegge aan wijlen Goesen leende 7 Hoornsgulden min 3 moer. 

Gheert inde Raem getuigt hetzelfde, n.l. dat hij gezien heeft dat Otto aan Goesen geld leende, hoeveel 

weet hij niet. 

 

Nr. 624 FOLIO:        163               DATUM:          17 maart 1519 

 

- Tussen de gebroeders Jan Evertsz. 

Gheert Borchertsz getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden aanwezig is geweest toen de twee Jan 

Evertsz gebroeders ruzie hadden over van alles en nog wat. Zij gaven het conflict uit handen aan 

Gheert Borchertsz, Peter Lubbertsz en Alart Brant en de gebroeders schudden elkaar de hand en 

beloofden de uitspraak te accepteren. 

 

Nr. 625 FOLIO:          163v             DATUM:           17 maart 1519 

 

- Tussen Bartolt Vleyshouwer en Snelleken van Dorenspijck. 

Aelt Bene getuigt dat hij afgelopen St. Katherijne avond in Arnhem aanwezig is geweest, waar hij zag 

dat Bartolt Vleyshouwer een hengst ruilde met Snelleken van Dorenspijck voor een merrie en dat hij als 

voorwaarde stelde dat Snelleken hem nog 2½ ph.g. zou betalen. Hierna nam Snelleken de hengst mee 

en beloofde Bartolt de merrie en het geld in Kampen te leveren bij het Bruggehuis op de tweede 

maandag na St. Katherijne. 

 

Nr. 626 FOLIO:          163v            DATUM:          16 maart 1519 

 

-  Tussen Elsken, dienstmaagd van Else Blanckers en de vrouw van Dove Egberts. 

Jacob Coster en Else Blanckers getuigen dat genoemde partijen al ongeveer drie weken een conflict 

hadden over een rok en dat zij hen gevraagd hebben een uitspraak te doen.  

Elsken, de dienstmaagd van Else Blanckers zal aan de vrouw van Dove Egbert de hoornsguldens 

teruggeven die op de rok zijn voorgeschoten en daarbij nog 10 stuiver voor haar werk en moeite; als zij  

dan nog een conflict hebben over 1 ph.g., dan zal Elsken de vrouw van Dove Egberts helpen het geld 

bij elkaar te krijgen zodat zij de ph.g. niet hoeft te betalen. 

Hiermee moet het conflict opgelost zijn. 

 

Nr. 627 FOLIO:       164                DATUM:            16 maart 1519 

 

-  Tussen Claes Claver en Swarte Jacob. 

Jan Thonysz, Bartolt van Neerden en Lange Jan getuigen dat zij afgelopen maandagavond bij Willem 

Rippertsz zijn geweest voor het gelag, waar zij gehoord hebben dat Claes Claver en Swarte Jacob een 
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weddenschap aangingen over zekere lakens, Swarte Jacob wilde n.l. wedden dat hij de lakens niet 

duurder gegeven had dan voor 7 mark en hierop nam hij van Claes Claver een gulden en wilde 

daarvoor ƒ25 geven als het niet waar was. Claes wedde dat Swarte Jacob de lakens duurder gegeven 

had dan voor 7 mark en bestelde twee bier. 

Volcker Jansz getuigt dat hij afgelopen herfst in Hamburg aanwezig is geweest toen Swarte Jacob de 

Harderwijker lakens verkocht, waarover nu onenigheid is; hij zag dat hij ze per stuk weggaf voor 5 g.g. 

 

Nr. 628 FOLIO:         164              DATUM:            16 maart 1519 

 

-  Van Dirick van Holtzende en de erfgenamen van Jacob Jansz. 

Jfr Alyt Lentynck getuigt dat er gezegd wordt dat wijlen Jacob Jansz geld geleend had van Dirick van 

Holtzende, waar zij niets van af weet; zij is bereid mee te werken en zegt dat Dirick, haar man, haar een 

brief heeft laten zien geschreven door wijlen Jacob Jansz van wie zij het handschrift herkent; meer weet 

zij ook niet. 

 

Nr. 629 FOLIO:       164v                DATUM:           19 maart 1519 

 

-  Conflict tussen Geert Pelser en Andries Cuper over meesterloon. 

Gheryt Henricsz getuigt dat hij gezien en gehoord heeft ongeveer drie jaar geleden toen Andries Cuper 

tijdens het brouwen een kuip had omgegooid, dat Geert Pelser hem medisch behandelde; hij zag hem 

daar vaak in- en uitlopen evenals de vrouw van Geert met het doktersgereedschap. Hij weet dus dat 

Geert hem medisch behandeld heeft. 

Arent Cuper getuigt ook dat hij gezien heeft dat Geert Pelser en diens vrouw bij Andries binnen gingen 

toen hij ziek was, maar weet niet of hij Andries behandeld heeft. Hij heeft wel gehoord van Andries dat 

hij zei dat Geert hem had ingesmeerd. 

Geertruyt Heertkens, Else Vrerixs en Hille Cuper getuigen verder dat zij gehoord hebben dat de vrouw 

van Andries Cuper bad dat men  ....[niet af].  

 

Nr. 630 FOLIO:       164v                DATUM:         21 maart 1519 

 

-  Van Henrick Martensz en  Mauritius van Hasselt.  

Wyllem Rippertsz, Claes Gyse en Karsken Gyse getuigen dat zij ongeveer acht dagen voor afgelopen 

Petrus ad Cathedram hier in Kampen aanwezig zijn geweest bij Wyllem Rippertsz, waar zij gezien en 

gehoord hebben dat Reyner ter Helle van Mauritius Jansz uit Hasselt wilde dat hij een borg aanstelde; 

Mauritius had n.l. 100 Kamper lakens van hem gekocht voor 481 g.g. en daarop betaald 231 g.g. er 

resteerde dus nog 250 g.g. 

Mauritius antwoordde dat hij de helft van de lakens had overgedaan aan Hans Duyssche, waarop 

Reyner zei dat hij met Hans niets te maken had, maar zaken had gedaan met Mauritius. Hij zou de 

lakens niet de stad uit laten gaan als er geen borg was. 

De getuigen melden dat zij gezien hebben dat Mauritius tenslotte als borg stelde Henrick Martensz uit 

Kampen, die beloofde in mei te betalen; partijen deden ‘handjeklap ‘ en Mauritius beloofde zijn borg te 

vrijwaren. 

 

Nr. 631 FOLIO:           165            DATUM:          21 maart 1519 

 

-  Tussen Pilgrim van Yngen en Else Potgieters. 

Henrick Glaesmaker, Kempe Copslager, Andries Cuper, Jan Slotemaker en Henrick Baertscherer 

getuigen dat zij weten dat Else Potgieter toen haar man Jan gestorven was vóór de baar het huis uit is 

gegaan en zo afstand heeft gedaan van alles wat er was, omdat zij niet in staat was de schulden te 

betalen. Zij melden verder dat priester Henrick Petersz en Jan Evertsz haar naderhand hebben 

toegestaan in het huis te blijven wonen; toen zij terug kwam van de bedevaart bracht Henrick 

Glaesmaker haar de sleutel.    
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Nr. 632 FOLIO:       165                DATUM:          21 maart 1519 

 

-  Tussen Andries Cuper en Geert Pelser. 

Eefse in de Swaene getuigt dat toen Andries Cuper ziek was zij vaak bij hem kwam en dat zij nooit 

gezien heeft dat Geert Pelser bij hem was en Andries medisch behandelde; hij had geen botten 

gebroken en zij kon hem zelf beter maken. 

Fije Henricks en Nyse Servaes getuigen dat zij buren zijn van Andries en melden dat zij evenmin gezien 

hebben dat Geert Pelser het huis in of uit liep of Andries medisch behandelde; Fije heeft Andries eens 

zelf kreeftstenen gegeven en Nyse heeft hem eens wat walraat gegeven.  

Else Pottgieters getuigt dat zij een naaste buur van Andries is en heeft ook niet gezien dat Geert Pelser 

Andries behandeld heeft. Het is drie jaar geleden dat dit is gebeurd.  

 

Nr. 633 FOLIO:       165v                DATUM:         21 maart 1519 

 

-  Van Peter Baeck tegen Wyllemken. 

Jan Geertsz, Henrick Hermensz en Bartolt Jansz getuigen dat zij buren zijn van Peter Baeck van de 

Zwartendijk en dat zij gezien hebben dat  Wyllemken Claesz, dienstmaagd in Kampen, regelmatig bij 

Peter kwam als zij ging melken en zocht waar Peter woonde of te vinden was en dat zij vaak een blokje 

omliep om bij hem te komen en zij hebben nooit gezien dat Peter haar zocht of naliep. Zij hebben dus 

nooit kunnen merken dat Peter van Wyllemken, en niet Wyllemken van Peter, met liefde of anders, wat 

dan ook, er de oorzaak van was; verder heeft hij niets dan hetgeen hij met zijn handen verdient en er 

zijn meer schulden dan bezittingen; zijn vader en moeder en familieleden zijn ook eenvoudige mensen 

die hem niet konden helpen. Hij heeft geen erfenissen van zijn familie te verwachten, alleen enige 

huisraad van zijn ouders.  

Jutte Hermens getuigt dat zij een tijd geleden gezien heeft dat Wyllemken aan de pest leed en dat zij 

nog naar Peter op de Zwartendijk ging om de nacht bij hem door te brengen. 

 

Nr. 634 FOLIO:      166                 DATUM:          22 maart 1519 

 

-  Tussen de waardin van de Drie Torens en Johan Evertsz de Olde. 

Lambert Sleuwart, Heyn Joncker en Claes Petersz getuigen dat er tussen genoemde partijen zekere 

voorwaarden gesteld zijn volgens een cedule met betrekking tot de huur van ‘de Drie Torens’ en dat 

terzelfder tijd afgesproken is door Johan Evertsz dat hij voor Wyllem de waardin in het benedenhuis vier 

nette logeerkamers zou laten maken, n.l. drie kamers aan de ene kant en een kamer aan de andere 

kant; mocht het gebeuren dat ze zoveel gasten kreeg dat zij geen plaats had, dan wilde Jan Evertsz  

voor haar boven op de zaal een of twee bedden laten maken alsof hij ook zelf de herberg beheerde.   

Hij wilde haar behulpzaam zijn bij het onderbrengen van de gasten. Deze vier kamers zou Jan achterin 

het huis in kwestie laten maken omstreeks St. Jan 1517. Wyllem zou geen huur betalen tot St. Michael, 

waarna de huur zou ingaan. 

Jan zou in iedere kamer twee bedsteden laten plaatsen waar een goede man met eer in zou kunnen 

slapen. 

 

Nr. 635 FOLIO:       166v                DATUM:         23 maart 1519 

 

 - Tussen Lysbeth Tripmaeckers. 

Jan Schultynck, Rorik Tripmaecker, Symon Hacke, Rycolt Tymmerman en Geryt Jansz getuigen dat zij 

omstreeks afgelopen Maria Lichtmis aanwezig zijn geweest in Kampen in het huis van Wyllem 

Rippertsz, waar zij gezien hebben dat Lysbeth Tripmaeckers met haar momber samen met de momber 

van Elsabe, de weduwe van Jan Geertsz de touwslager, verkochten aan Egbert Touslager uit Zwolle 

een huis en erf in de Hagen met de touwkamer en het bijbehorende gereedschap, waar de weduwe in 

woonde, m.u.v. de tins die daaruit ging, maar met de overwaarde. Egbert zou daarvoor aan Lysbeth 
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geven 15 g.g. met Pasen en weer 15 g.g. met Pasen 1520 plus het handgeld van die laatste termijn met 

20 tegen 1 penning, n.l. 1½ h.p. De uitgaande tins was 18 h.p. en 4 tins groot en met deze 30 g.g. 

zouden 3 van de 18 h.p. afgelost zijn en er dus 15 h.p. blijven uitgaan. Hierop gaf Egbert de 

godspenning en een ½ gulden voor het gelag; getuigen waren de wijnkoperslui en hebben dus alles 

meegemaakt. 

 

Nr. 636 FOLIO:        166v               DATUM:         23 maart 1519 

 

-  Tussen Geert Jelysz en Claes Jacobsz. 

Evert Geye, de waard in de Heilige Drie Koningen, getuigt dat omstreeks afgelopen Vastenavond Geert 

Jelysz en Claes Jacobsz bij hem hebben zitten drinken en bezig waren met de koop van het huis van 

Geert, Bovenpoorte; zij gaven de zaak in handen van Evert Geye, wiens uitspraak zij beloofden te 

accepteren. 

Er werd besloten dat Claes aan Geert zou geven voor de overwaarde van het huis 50 ph.g. en Claes 

zou dat geld geven in de vorm van paarden, koeien en koren tegen koopmansprijs en als de beesten 

Geert niet aanstonden, dan zou Claes ze verkopen en het geld aan Geert geven met Pasen, uiterlijk 

met Pinksteren. Geert zou tot Pasen nog in het huis mogen blijven en daarna eventueel het huis huren 

tot het einde van dat jaar voor 1 pond. 

Femme Geye, de waardin en Alyt de dienstmaagd geven dezelfde getuigenis.   

 

Nr. 637 FOLIO:        167               DATUM:          23 maart 1519 

 

-  Tussen Henrick Backer en Dirck Brouwer over de molen. 

Hermen Henricksz, molenaar, getuigt dat Dirck Aertsz de molenaar op de Uterweg gestorven was en 

dat hij geplaatst was bij een andere molenaar; Dirck Brouwer en Henrick Backer die de molen gekocht 

hadden, hebben Hermen Henricksz weer aangenomen als knecht op de molen in kwestie en er werd 

afgesproken dat Henrick hem de kost zou geven en Dirck zou zijn loon betalen.  

Hij meldt verder dat Dirck hem als zijn loon gezonden heeft 12 stuiver courant en hij heeft nooit anders 

geweten dan dat Henrick en Dirck samen eigenaar van de molen waren. 

Trude Gheye getuigt dat zij van Dirck Brouwer ontvangen heeft van de achterstallige pacht die zij uit de 

molen krijgt, 3 g.g. die hij haar gegeven heeft van zijn deel van de molen. 

 

Nr. 638 FOLIO:        167               DATUM:        23 maart 1519 

 

-  Tussen Jan van der Lippe en Mette Starcke. 

Johan Henricksz, de knecht van genoemde Jan, getuigt dat hij omstreeks afgelopen St. Jan gezien 

heeft dat Jan van der Lippe Mette Starcke 3 schepel weit leende. 

Beerte, de dienstmaagd van genoemde Jan, getuigt dat zij een tijd geleden Mette Starcke gemaand 

heeft voor de weit die zij Jan schuldig was, waarop zij antwoordde dat zij de weit graag wilde betalen. 

 

Nr. 639 FOLIO:       167v                DATUM:           23 maart 1519  

 

-  Tussen mr Rycolt en Alyt Viskens. 

David de stadsdienaar getuigt dat Rycolt Tymmerman rechtens verwonnen had van Kerstken 

Pannebacker onderpanden voor 12 g.g. die hij namens de stad ging halen; terzelfder tijd kwam Alyt 

Viskens die Rycolt Tymmerman beloofde de 12 g.g. voor hem te betalen vóór Vastenavond. 

Henrick Backer en Henrick Pouweltsz getuigen dat zij aanwezig waren en hoorden dat Alyt Visken 

beloofde de 12 g.g. te betalen voor afgelopen Vastenavond als haar eigen schuld; Alyts dochter was er 

ook bij en was ermee tevreden en Alyt schudde David hierop de hand als bevestiging. 

 

Nr. 640 FOLIO:         167v              DATUM:          23 maart 1519 
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-  Van Andries Cuper. 

Hermen Kerckhoff, de buurman van Andries Cuper, getuigt dat hij ongeveer drie of vier jaar geleden bij 

Andries thuis kwam aan zijn bed en in het huis tal van vrouwen aantrof, de ene gaf hem kreeftstenen en 

de andere melisse zalf en schaapsdrek wat Andries innam. Ook Geert Pelser, die tegenover hem 

woont, is in het huis geweest met een potje en wilde hem insmeren wat Andries niet wilde. Hij wilde Aelt 

Bene eerst vragen wat hij moest doen; Geert ging weer naar huis met zijn potje maar getuige weet wel 

dat Geert Andries niet behandeld heeft, omdat hij  weer wegging.  

 

Nr. 641 FOLIO:      168                 DATUM: 24 maart 1519 

 

-     Tussen Henrick Vrije en Kersken van Schendelen. 

Hans Hermensz getuigt dat hij aanwezig is geweest hier in Kampen in ‘de Gulden Aernt’ ongeveer 

veertien dagen voor Kerstmis, toen er een verdrag gesloten werd tussen Henrick Vrije en Kersken van 

Schendelen, waarbij Kersken verkocht aan Hans van den Bergh 6 vaten vlas, drie in een bundel en drie 

met ‘fikkelers’; Henrick zou namens Hans het vlas in ontvangst nemen en betalen en Kersken beloofde 

alles te leveren dat opgeslagen was en als er iets niet goed was, dan zou Kersken de schade voor zijn 

rekening nemen.  

 

Nr. 642 FOLIO:         168              DATUM:          26 maart 1519 

 

-     Tussen Johan Rijnvisch en Truyde van Olst. 

Schipper ReynerTymmerman getuigt dat hij van Johan Rijnvisch op zijn drie zestiende scheepsaandeel 

ontvangen heeft 9 pond groot courant.  

Nr. 643 FOLIO:       168                DATUM:         27 maart 1519 

 

-     Tussen Wyllem Evertsz en Roloff Stegeman. 

Lambert Sleuwart, schout, Egbert Badynck en Wyllem Baertscherer getuigen dat Wyllem Evertsz 

beloofd heeft namens Robbert Piertsz uit Friesland, op wie Roloff Stegeman i.v.m. een schuld beslag 

had laten leggen en die verplicht werd te betalen en dat zij aanwezig zijn geweest omstreeks 6 maart j.l. 

bij Roloff Stegeman thuis, waar zij gezien hebben dat Wyllem Evertsz als betaling aan Roloff gaf 6 

bezegelde Kamper lakens voor dezelfde prijs en bij dezelfde koop als de twee lakens die Roloff en 

diens vrouw kochten en dat Roloff op die voorwaarden de lakens wilde aannemen. 

Copper Bartholomeusz getuigt dat Gerbrich, de vrouw van Roloff Stegeman, de genoemde twee 

Kamper lakens van hem kocht, een rode en een groene, voor 10 g.g.  

 

Nr. 644 FOLIO:        168v               DATUM:          27 maart 1519 

 

-      Tussen Henrick Egbertsz en Evert Jacobsz. 

Egbert Badynck, Claes Kersken en Henrick Jansz getuigen dat Henrick Egbertsz een tijd geleden 

verkocht heeft aan Evert Jacobsz een merrie op voorwaarden dat zij drachtig zou zijn maar dat niet 

was, waardoor zij een conflict met elkaar kregen; zij hebben met wederzijdse instemming de hulp 

ingeroepen van de getuigen Egbert en Claes, die de volgende uitspraak hebben gedaan.  

Henrick zou Evert een korting geven omdat de merrie niet drachtig was van een ½ ph.g. en ook 4 

stuiver voor het gelag, waarna Evert de merrie zou houden.  

 

Nr. 645 FOLIO:       168v                 DATUM:           26 maart 1519 

 

-     Van Hermen Korffmaker en diens zoon Jan 

Hermen Jansz, Hermen Lubbertsz en Coert Schroer getuigen dat zij afgelopen zondag naar de steeg bij 

Ekelbooms poort gingen waar twijg staat en zagen dat daar veel kinderen speelden maar zij zagen niet 

dat de kinderen aan de twijg kwamen. Zij zagen dat Hermen Korffmaker en diens zoon Jan kwamen en 
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riepen dat de kinderen aan de twijg hadden gezeten; daar stond ook de zoon van Kerstgen Goltsmyt en 

de zoon van Korffmaker sloeg de jongen in zijn gezicht en zei ‘wat sta je daar te gapen’ en zo ging hij 

door en wilde toen weggaan, waarop de kinderen gingen roepen ‘hij gaat weg ‘. De Korffmakers zoon 

pakte toen een steen en wierp die naar de kinderen, maar hij heeft niemand geraakt, voor zover 

getuigen zagen. 

 

Nr. 646 FOLIO:       169                DATUM:            26 maart 1519  

  

-      Van Roloff Claesz. 

Geertken van Utrecht getuigt dat zij twee zakken met vlas heeft gehad in het schip van Roloff Claesz 

dat gisteren uit Amsterdam kwam; Roloff liet op verzoek van Geertken de zakken naar het huis van 

Claes Draecksz brengen om ze daar op te slaan. Toen Geertken haar zakken uit het huis wilde halen, 

merkte zij dat een van de zakken opengesneden was en dat er vlas uitgehaald was. Geertken haalde 

de schipper erbij die woorden kreeg met de dienstmaagd van het huis; deze vroeg aan Geertken of de 

schipper alles meende wat hij zei, hij had n.l. zelf ook wel hele pakken lakens kunnen opensnijden.   

De dragers die de zakken naar het huis hadden gebracht zeiden dat ze zo niet waren toen zij ze 

brachten.                

 

Nr. 647 FOLIO:         169              DATUM:         26 maart 1519 

 

Voor ons zijn verschenen in het gerecht Dirick van Holtzende en zijn echtgenote jfr Alyt en hebben 

bekend dat zij in het jaar ....... [niet ingevuld] verkocht hebben onder Diricks zegel aan Beerte de Vrije 

een jaarlijkse rente van 5 g.g. waarvan zij nu gerechtelijk een bevestiging geven, mits Beerte de rente 

vestigt op haar huis en erf in de Nieuwstraat.  NB: akte is doorgehaald. 

 

Nr. 648 FOLIO:        169               DATUM:           26 maart 1519 

 

Claes Jansz en Jan Pouweltsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in het huis van Catherine 

Hoedemaeckers toen de dienstmaagd daar ruzie kreeg met een vrouw uit Utrecht en schipper Roloff 

Claesz over een zak vlas die opengesneden was en waar wat vlas zou zijn uitgehaald. De schipper 

suggereerde dat de dienstmaagd de zak zou hebben opengesneden, maar de getuige meldt dat 

schipper Roloff niet anders zei dan dat hij haar niet als dievegge aansprak.  

 

Nr. 649 FOLIO:         169v              DATUM:          28 maart 1519 

 

-  Tussen Hermen Kerckhoff en Geese Roberts. 

Anna, de dochter van koperslager Jan Geertsz, getuigt dat Hermen Kerckhoff een tijd geleden als 

onderpand voor haar schuld een gordel van Geese had gepand en dat zij, Anna, en wijlen haar moeder 

zo’n gordel van Geese gekocht hadden voor 5½ ph.g.; dit gebeurde in haar huis buiten het gerecht om.  

Geese Roberts vroeg haar dit niet aan Hermen te zeggen. Toen Hermen dit te weten kwam, maakte hij 

veel stennis en Geese wilde dat Anna en haar moeder de koop ongedaan maakten, waarop deze 

antwoordden dat ze dat wel wilden doen mits Geese hen de 5½ ph.g. weer teruggaf, want zij hadden 

liever gehad dat Geese de gordel aan een ander verkocht. 

Jan Geertsz, koperslager, getuigt dat hij aanwezig is geweest toen de genoemde partijen het eens 

werden over de koop; hij weet dus goed dat de gordel verkocht is buiten het gerecht om en hij hoorde 

ook dat er gezegd werd het niet aan Hermen Kerckhoff te melden om problemen te vermijden. 

 

Nr. 650 FOLIO:        170               DATUM:           28 maart 1519 

 

-  Tussen Jan Thonysz en Thonys Jansz. 

Dirick Geye getuigt dat hij afgelopen herfst heeft zitten drinken in ‘de Gulden Arent’ waar Johan 

Thonysz en Thonys Jansz ook zaten en overlegden over een handel in Hamburger bier; of zij het eens 
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zijn geworden over de aankoop weet hij niet, maar hij hoorde dat Johan Thonysz zei tegen Lange 

Johan, die daar ook iets zat te drinken, dat Thonysz Jansz een broute bier zou hebben met Claes ten 

Toerne. 

Lange Johan getuigt dat hij toen gehoord en gezien heeft dat Johan Thonysz aan Thonys Jansz een 

broute bier verkocht die Thonys zou ontvangen met Claes ten Toerne ‘op het avontuur van de zee’ en 

Jan Thonysz zou daarmee verdienen ƒ5½, wanneer weet hij niet. 

Johan Rijnvisch getuigt zoals Lange Jan. 

 

Nr. 651 FOLIO:        170              DATUM:           1 april 1519 

 

-   Tussen mr Wyllem Apteker en mr Jacob over de huishuur en de ruiming.  

Egbert Melisz, Willem Evertsz en Jacob Doedensz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen mr 

Wyllem hier laatst was en hebben gehoord dat mr Wyllem en mr Jacob samen ruzie hadden over het 

huis ‘inde Pellicaen’ waar mr Jacob in woont en dat mr Wyllem van mr Jacob wilde huren. Ze hebben 

de kwestie uit handen gegeven aan Egbert Melysz en Thys Geye, die het ook niet eens konden worden 

en deze hebben op hun beurt Mouwer Evertsz als intermediair ingeroepen.  

Er werd besloten dat mr Jacob met Pasen het huis zou verlaten t.b.v. mr Wyllem die het huis zou huren 

op dezelfde voorwaarden als mr Jacob en hij zou als compensatie aan mr Jacob 4 g.g. en 8 stuiver 

Brabants geven; de moetsoenslui betaalden het wijngelag. Verder beraad werd niet toegestaan. 

Hiermee moesten de partijen tevreden zijn. 

 

Nr. 652 FOLIO:       170v                DATUM:         1 april 1519 

 

-  Tussen Johan Aeltsz en Hermen Appoteecker. 

Er is een conflict tussen Hermen Appoteecker en Johan Aeltsz  over het Noorder erf. Een tijd geleden 

waren de partijen samen in het huis van Peter Lubbertsz om het conflict te bespreken en Peter getuigt 

dat Hermen zekere lijst inbracht van betalingen die Hermen gedaan zou hebben op het Noorder erf, 

getekend door Johannes Breda en die Johan Aeltsz niet wilde erkennen en volgens hem niet bewezen 

had. Lambert Sleuwart die daar aanwezig was en Johan Breda, die niet aanwezig was, zouden een 

uitspraak doen over de betalingen. Dit wordt door beide partijen geaccepteerd. 

 

Nr. 653 FOLIO:         171              DATUM:          4 april 1519  

 

-  Tussen Heyle, echtgenote van Lange Jan en Catherijne, de echtgenote van Symon Leckerkercker 

over het schip. 

Dirick Jansz getuigt dat er een conflict is tussen de vrouw van Lange Jan en de vrouw van Symon 

Leckerkercker of Symon voor de helft het schip mede gekocht heeft of niet.  

Dirick meldt dat Lange Jan het schip alleen van hem gekocht heeft, maar hij weet dat Symon hem 

gestuurd had om het schip te kopen. Bij de eerste betalingstermijn ging Dirick naar Lange Jan voor de 

betaling en ontving de helft van de termijn en zou de andere helft ontvangen van Symon Leckerkerck. 

Hij ging naar Symon die zei dat de helft van het schip van hem was en betaalde hem het geld min 3 

oort, waar onderling problemen over waren. Later heeft Lange Jan het schip verruild, waar hij het 

schriftelijke bewijs van heeft. 

Jan Mouwertsz getuigt dat hij van Lange Jan gehoord heeft dat Symon het schip samen met hem 

gekocht had en hoorde van Dirick Jansz toen hij de eerste termijn ontvangen had dat deze zei dat 

Symon de helft betaald had.  

 

Nr. 654 FOLIO:          171             DATUM:          4 april 1519 

 

-  Van mr Jacob Barbier. 

Wyllem Evertsz getuigt dat hij gehoord heeft dat hij [ mr Jacob ] Egbert Melysz voor ‘botter en ritzer’  

uitgescholden heeft. 
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Mouwer Evertsz getuigt dat hij hoorde dat mr Jacob Egberts ‘ritzer’ noemde. 

 

Nr. 655 FOLIO:         171v              DATUM:        4 april 1519 

 

-  Van Jan Rijnvisch en Henrick Lentynck. 

Dirick Tripmaker getuigt dat hij aanwezig is geweest in de Wijnkelder en hoorde dat Henrick Lentynck 

veel onbehoorlijke woorden sprak tegen Jan Rijnvisch, dat zij ruzie hadden en dat Jan tegen Henrick zei 

dat hij zijn bek moest houden en de kandelaar greep; Henrick stond op, struikelde en viel tegen de 

bank, Jan viel bovenop hem en greep Henrick bij zijn hoofd. Getuige heeft niet gezien dat Jan hem stak 

of sloeg, want hij lette daar niet op. 

Claes Claver getuigt hetzelfde maar meldt niet dat Jan Henrick bij zijn hoofd vasthield, want dat heeft hij 

niet gezien.  

 

Nr. 656 FOLIO:        171v               DATUM:          6 april 1519 

 

-  Tussen Peter Lambertsz en Frederick Rijcsz. 

Maes Gysbertsz en Henrick Petersz getuigen dat zij zeven dagen na Midvasten tegen de avond in de 

Hagen op straat kwamen uit het huis van Cornelys Baertscheerder met Peter Lambertsz en Frederick 

Rijcsz en zagen dat Peter en Frederick gearmd liepen en samen vielen omdat ze dronken waren. Zij 

hebben niet gehoord dat zij elkaar uitscholden of sloegen; ze hielpen elkaar en gingen samen naar huis. 

 

Nr. 657 FOLIO:         171v              DATUM:           6 april 1519 

 

 Tussen Jorien Backer en Jan Geertz over de erfenis van wijlen Jan Hoenraetsz. 

Volker Gysbertsz getuigt dat hij gehoord heeft op dezelfde dag dat Henrick, de zoon van Jan 

Hoenraetsz, begraven werd, dat Jorien Backer vroeg aan Jan Geertsz of hij hem wilde helpen om het 

testament te laten verzegelen en hij beloofde hem en zijn tante niet lastig te vallen en de goederen 

gelijkelijk tussen hem en zijn tante te verdelen. 

Beernt Decker getuigt dat Jorien Backer nadat Henrick, de zoon van Jan Hoenraets gestorven was, bij 

hem kwam en dat hij hoorde dat diens echtgenote tegen Jorien zei dat hij moest nemen waar hij recht 

op had en de anderen moesten maar zien; Jorien antwoordde dat hij het op zijn manier wilde doen en 

zei ook dat hij daarom in de Schepenzaal was geweest om ervoor te zorgen dat het testament 

verzegeld werd. 

Alyt, de vrouw van Jorien Backer, getuigt dat zij gehoord heeft dat Jorien en Jan Geertsz woorden met 

elkaar hadden en zij hoorde dat Jorien Jan vroeg of hij hem wilde helpen het testament te verzegelen 

en dat hij ervoor zou zorgen dat Jan en zijn familie hun rechtmatige deel kregen. 

 

Nr. 658 FOLIO:         172              DATUM:         6 april 1519 

 

-  Tussen Gyse van Bommelen en Wyllem Petersz. 

Gyse Santvoerer getuigt dat Wyllem Petersz hem afgelopen maandag een bepaald onderpand had 

gegeven, afkomstig van Gyse van Bommelen, om op de markt te verkopen, n.l. twee armpijpen en een 

wambuis. Op de markt gekomen, stalde hij de panden uit maar het was regenachtig en ze werden nat. 

Intussen kwam Gyse van Bommelen langs, zag zijn natte panden liggen en nam ze weer mee 

zeggende dat hij Wyllem Petersz wel zou betalen en ging naar huis. 

 

Nr. 659 FOLIO:         172              DATUM:          6 april 1519 

 

-  Van Henrick Noerman en Geert Jansz. 

Lubbe, de vrouw van Geert Ottensz, getuigt dat zij ongeveer 18 jaar geleden gewoond heeft in het huis 

waar Geert Jansz Cloetynck nu in woont en dat zij daar 21 jaar in gewoond heeft en dus goed weet dat 

elk huis dat ligt tussen de partijen die nu een conflict hebben, een poort had met een doorgang en de 
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doorgang van het huis waar Geert nu in woont strekte zich uit tot de Waterstraat en de doorgang van 

Henrick Moermans huis liep tot aan de IJssel en was zo breed dat men daar met twee emmers water 

doorheen kon lopen. 

Egbert Badynck getuigt dat hij ook in dat huis gewoond heeft en weet dat elk huis een poort had en een 

doorgang.   

 

Nr. 660 FOLIO:         172v              DATUM:         6 april 1519 

 

-  Tussen Dirick van Veesen en Berent Jansz. 

Joost Arentsz, Wyllem Jansz en Reyner Jansz getuigen dat zij ongeveer zes weken geleden aanwezig 

zijn geweest in het huis van Alyt Mulners, waar zij gezien en gehoord hebben dat Berent Jansz aan 

Dirick van Veesen een ½ last goed zaaizaad van 6 g.g. per last verkocht; Berent zou hem dat eerdaags 

leveren en Dirick zou dan contant betalen. Dirick betaalde de wijnkoop en Berent zou hem daarvoor wat 

extra zaad geven. 

 

Nr. 661 FOLIO:        172v               DATUM:          6 april 1519 

 

-  Tussen Catherijne Erents en Jacob Geertsz. 

Hermen Borre getuigt dat hij in het begin van de vasten langs het huis van Catherijne Erents kwam en 

zag dat Jacob Geertsz een deel hooi gewogen had van Catherijne’s zolder en het hooi in de lengte had 

neergelegd. Hermen meldt dat hij het op zijn hoofd tilde en hij vroeg Jacob of hij het gekocht had, waar 

deze bevestigend op antwoordde.  

 

Nr. 662 FOLIO:      172v                 DATUM:         23 april 1519 

 

-  Van Johan ten Hoeve. 

Schipper Reyner Hermensz en Johan Marcksz getuigen dat schipper Johan ten Hoeve afgelopen herfst 

met zijn schip op Texel gelegen heeft op weg naar Bergen in Noorwegen en daar ziek is geworden; 

twee getuigen op het schip hebben hem vervangen en hebben het schip naar Bergen gezeild, waar 

Albert Lubelley hen gerechtelijk aansprak voor de schade, omdat sommige Deventer lakens tijdens de 

reis nat waren geworden en bedorven waren. Men is dus gezamenlijk naar twee kooplieden gegaan, 

Wolter Petersz en Hans Kersken om de lakens te laten bekijken en de schade vast te stellen t.b.v. de 

reders. De kooplieden taxeren tijdens hun eedaflegging de schade op twee Deventer lakens en 5 

Bergense guldens en melden dat zij alleen ingeschakeld zijn voor de taxatie en niet om de schade te 

regelen voor de reders; er is niet vastgesteld wie schuldig is aan de schade.  

 

Nr. 663 FOLIO:       173                DATUM:         2 mei 1519 

 

-  Tussen Johan Rijnvisch en Henrick Lentynck. 

Dirick Tripmaecker en Claes Claver getuigen dat zij op een avond aanwezig waren toen Henrick 

Lentynck en Johan Rijnvisch ruzie hadden in de Wijnkelder; zij hoorden toen dat Henrick Lentynck 

Johan Rijnvisch uitschold en hem paardenneuker noemde moederneuker, ruziezoeker en nog veel 

meer lelijke woorden gebruikte; of zij elkaar verwond hebben, weten de getuigen niet want dat hebben 

zij niet gezien.   

 

Nr. 664 FOLIO:      173                 DATUM:          2 mei 1519 

 

-  Tussen Claes Loen uit Amsterdam en Evert Dirixsz. 

Schipper Sweer van Cornette en IJsbrant Geertsz getuigen dat zij afgelopen herfst in Amsterdam 

woorden hadden met Evert Dirixsz over het Hamburger bier dat Claes Loen hen ‘op het avontuur van 

de zee’ verkocht had en zij hoorden o.a. dat Evert Dirixsz zei dat hij zijn bier van Claes gekocht had op 

dezelfde voorwaarden als schipper Sweer. 
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NB. Akte is doorgehaald. 

 

Nr. 665 FOLIO:         173v              DATUM:          2 mei 1519 

 

-  Tussen Henrick Blauwe en Geert Swaeffken, zoon van mr Geert Swaeffken. 

Johan Evertsz, Gyse Jacobsz en Gelys Evertsz getuigen dat zij in 1517 ook aanwezig geweest zijn op 

het schip van Henrick Blauwe dat uit Bergen kwam en dat zij op die reis gebrek aan goed bier kregen; 

er werd toen een vat bier geopend en leeggedronken dat op het dek lag en toebehoorde aan Geert 

Swaeffken. Zij hebben gezien dat de kooplui en de gehele bemanning bereid waren dit te betalen aan 

Geert, maar deze wilde het geld niet accepteren omdat het bier niet te koop was. Zij boden aan hem 

een ander vat bier te geven en als de kwaliteit minder was, wel twee vaten. Hij accepteerde dit ook niet. 

 

Nr. 666 FOLIO:       173v                DATUM:         2 mei 1519    

 

-   Tussen Claes Loen uit Amsterdam en Evert Dirixsz. 

Sweer van Cornette en IJsbrant Geertsz getuigen dat zij afgelopen herfst in Amsterdam Evert Dirixsz 

gevraagd hebben of hij van Claes Loen bier ‘op het avontuur van de zee’ gekocht had. Evert 

antwoordde bevestigend en getuigen vroegen weer wat hij zou geven voor ‘het avontuur van de zee’ en 

zijn antwoord was dat hij daar ƒ4 voor zou geven. 

 

Nr. 667 FOLIO:         174              DATUM:           2 mei 1519 

 

-  Tussen Egbert van Tweenhuysen en jfr Kloecke. 

Dirck Wesselsz getuigt dat omtrent afgelopen St. Maarten Bartolt Vleyshouwer bij hem thuis een paard 

verkocht aan een man uit Barneveld, genaamd Jacob, voor 13 ph.g. en dat bedrag zou Egbert van 

Tweenhuysen ontvangen namens Bartolt. In diezelfde tijd heeft hij gehoord dat jfr Merie Kloecke 

beloofde Egbert het afgesproken bedrag te betalen binnen veertien dagen en getuige meldt verder dat 

hij niet gehoord heeft dat zij bedoelde dat zij de man het geld zou leveren. Zij wilde dat de waardin, de 

vrouw van Dirck, de helft zou betalen en zij zelf de andere helft, maar dat wilde Dirck, de waard, niet 

toestaan. De man uit Barneveld had een probleem want hij had geen geld en toen beloofde jfr Kloecke 

de hele som aan Egbert voor te schieten binnen veertien dagen.  

Jan van der Horst en Bartolt, de verkoper van het paard, geven dezelfde getuigenis.  

Thomas Cotert getuigt dat hij er naderhand bij is geweest in het huis van Dirck Wesselsz waar jfr 

Kloecke Egbert van Tweenhuysen het geld geleend had, want Egbert zei dat hij met die man niets te 

maken had en zich hield aan het woord van jfr Kloecke.  

Dirck Wesselsz zegt hetzelfde. 

 

Nr. 668 FOLIO:         174               DATUM:         4 mei 1519 

     

-  Tussen de erfgenamen van Johan Ziels en de wijnheren. 

Thonys van den Grave, Peter Mulner en Roloff Alpherdynck getuigen dat zij in 1507 met vrienden van 

de Raad en wijlen Johan Ziell naar Lübeck zijn gevaren en dat zij heel goed weten dat wijlen Johan Ziell 

op die reis voor hen vieren als wijnkoper voor de groep ongeveer 62 g.g. betaald heeft en Thonys had 

de beurs en ontving het geld van Johan en betaalde daarvan wat nodig was. 

 

Nr. 669 FOLIO:        174               DATUM:           4 mei 1519 

 

-  Van jfr Kloecke en Egbert Tweenhuysen. 

Willem Cannegieter getuigt dat hij aanwezig is geweest in het huis van Dirck Wesselsz toen Bartolt 

Vleyshouwer de vreemde man het paard verkocht; hij hoorde dat de vreemde man voor het paard 13 

ph.g. zou betalen of 14 courante gulden en hoorde ook dat jfr Kloecke borg zou staan voor een betaling  

binnen veertien dagen. Hij hoorde niet dat zij de man mocht betalen. 
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Nr. 670 FOLIO:         174v              DATUM:          6 mei 1519   

 

-  Van het restant van wijlen Pilgrim Pannert. 

Claes van Angeren getuigt dat hij aanwezig is geweest toen wijlen Willem Morre de weduwe Pannert  

liet manen vanwege de pacht van het hooiland, waarvan wijlen Pilgrim Pannert het laatste jaar nog niet 

betaald had. Hij hoorde dat wijlen Willem zei tegen de vrouw van Pilgrim dat zij naar huis moest gaan 

omdat hij het geld van Pilgrims lijfrente wilde inhouden zodat hij haar niet meer hoefde te manen. 

Nr. 671 FOLIO:         174v              DATUM:         8 mei 1519 

 

-  Tussen Hermen Kerckhoff en Johan Geertsz, koperslager. 

Aelt Bene, Henrick Cannegieter en Geert Grelle getuigen dat zij heden voor het Bruggenhuis gehoord 

hebben van Johan Geertsz, koperslager, dat hij zei tegen Hermen Kerckhoff dat hij een bed van hem 

gestolen had. Verder weten zij niets. 

 

Nr. 672 FOLIO:         174v              DATUM:          8 mei 1519 

 

-  Tussen Kathrijne, de vrouw van Beernt Draeck en Dirck van Zwoll, over wagengeld. 

Lysken Ridders getuigt dat zij donderdag na afgelopen Pasen van Dirck van Zwoll 1 schippond vlas 

gekocht heeft dat hij op zijn wagen had en dat zij in zijn huis ontvangen heeft en zij meldt verder dat het 

schippond op drie reizen gewogen werd, telkens 100 pond tegelijk.  

Geertruyt Willems en Bele Cremers getuigen dat zij op dezelfde dag ook elk 1 schippond vlas van Dirick 

van Swoll gekocht hebben, dat hij op zijn wagen had.  

Femme Symons getuigt dat zij ook een kwart van 1 schippond vlas ontvangen heeft van Diricks wagen. 

 

Nr. 673 FOLIO:        175               DATUM:          12 mei 1519   

 

-  Van Henrick Wychers vrouw. 

Aerntgen Tripmaker getuigt dat zij gezien en gehoord heeft gisteren op 11 mei dat Gasse, de vrouw van 

Jan Kistemaker, met een kwaad gezicht bij Henrick Wychers thuis kwam en onbehoorlijk tekeer ging 

tegen Henricks vrouw; de vrouw van Henrick zei tegen de andere vrouw dat zij het huis uit moest gaan, 

waarop deze antwoordde dat zij niet wilde en bleef kijven; tenslotte ging Henricks vrouw haar eigen huis 

uit en liet de andere vrouw schelden. 

 

Nr. 674 FOLIO:       175                DATUM:         12 mei 1519 

 

-  Tussen Rycolt Corvenmaecker en Hermen Backer Winter en Zomer  

Hermen Kerckhoff getuigt dat hij ongeveer vóór afgelopen Vastenavond aanwezig is geweest op de 

steiger waar hij hoorde en zag dat Hermen Backer Winter en Zomer beloofde en zich garant stelde voor 

Rycolt Corvenmaecker t.b.v. een man uit Doesburg voor 1 Hoornsgulden die de man uit Doesburg 

schuldig was aan Rycolt voor een deel manden. 

 

Nr. 675 FOLIO:       175                DATUM:          12 mei 1519 

 

-  Van Rynken Nannens uit St. Nicolaasga. 

Mr Johan en mr Rycolt, barbiers, getuigen dat Rynken Nannens tijdens de afgelopen Paasweken hier in 

onze stad is gekomen, geslagen en gewond aan zijn voorhoofd en schedel en wilde dat mr Jacob 

Barbier hem zou verzorgen en genezen. Omdat zij getuigen en barbier zijn, werden zij erbij geroepen 

om de verwondingen te bekijken en te beoordelen, want mr Jacob wilde het zo niet aannemen. Op 

verzoek van de partijen hebben zij de verwondingen beoordeeld en waren van mening dat de schedel 

een vingerlang was opengebarsten en na deze uitspraak werd besloten dat mr Jacob de gespleten 
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voorhoofdsschedel zou behandelen. Rynken zou daarvoor aan mr Jacob 14 g.g. geven als hij genezen 

was en een ½ g.g. voor het gelag.   

Zij melden verder dat zij de verwonding in kwestie weer bekeken hebben en dat alles nu weer hersteld 

is.   

 

Nr. 676 FOLIO:        175v            DATUM:           13 mei 1519 

 

-   Tussen joffer Baete, echtgenote van de hoofdmeester van de hertog van Gelre tegen Henrick van 

Vorden uit Utrecht en Henrick van Huesden. 

Henrick Croeser getuigt tijdens het afleggen van zijn eed, dat hij jaren geleden, hij weet niet precies 

hoeveel, aanwezig is geweest in Utrecht in het huis van wijlen domdeken mr Ludolf van den Veen en 

dat daar terzelfder tijd tussen wijlen Henrick van Voirden, burgemeester te Utrecht en joffer Baete 

Croeser, nu de vrouw van de stalmeester, afgesproken werd dat Henrick van Voirden de 24 g.g. die 

onder Henrick van Huesden ook te Utrecht en toebehorend aan joffer Baete, in beslag waren genomen, 

dat geld van Henrick van Huesden zou ontvangen, mits zijn geld in Deventer door Aernt van der 

Heydens mensen ontvangen was en er verder geen belemmering was ontstaan. Henrick van Voirden 

zal ervoor zorgen dat joffer Baete het geld inderdaad krijgt. Dit is afgesproken bij wijlden de domdeken 

in aanwezigheid van getuigen. 

 

Nr. 677 FOLIO:       176                DATUM:              13 mei 1519  

 

-  Van Jan Tegnagell en Lysken van Almelo. 

Dirck[je] Coninck, de vrouw van de koster, getuigt dat zij gezien en gehoord heeft op Kerstavond, dat 

Lysken van Almeloe Jan Tegnagell uitschold en hem dief, verrader en hoerenkind noemde en wilde 

bewijzen dat hij dat ook was; Jan Tegnagell gebruikte voor haar een lelijk woord. Zij zag niet dat Jan 

Tegnagell bij Lysken naar binnen ging en ook niet of hij haar sloeg of iets van dien aard, maar zij was er 

wel van het begin tot het einde bij. 

Dirck[je] Jacobs, Kunne Henricks en Gheese Aerents getuigen als buren dat Lysken zei dat ze wilde 

bewijzen dat hij een dief was. 

 

Nr. 678 FOLIO:       176                  DATUM:         13 mei 1519 

 

-  Van Jan Netelkoninck en Luytgen, de zoon van Albert Scroer. 

Jan Claesz Holtsager getuigt dat hij bij Jan thuis lag te slapen toen Luytgen voor zijn deur geweest zou 

zijn; hij heeft niet gehoord dat Luytken tegen de deur schopte of enig lawaai maakte.’ s Morgens zag hij 

dat de klink open was en hij weet niet wie dat gedaan heeft. Hij meldt verder dat de klink de dag ervoor 

nog dicht was. 

Anna Jans getuigt dat zij terzelfder tijd in haar kamer lag te slapen en heeft evenmin gehoord of gezien 

dat de vrouw van Jan zei dat zij wilde dat ze schenkbier gedronken had en er niet geweest was.  

Nr. 679 FOLIO:        176v               DATUM:          18 mei 1519 

 

-  Van Kersken Pannebacker en Rycolt Tymmerman. 

Dirick van Urck en Peter Wynkensz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen Rycolt Tymmerman 

beslag wilde laten leggen op de goederen van Kersken Pannebacker; zij hoorden toen dat Kersken zei 

dat hij hem als onderpand 1500 pannen binnen 3 weken wilde stellen, als iemand daarvoor garant wilde 

staan en terzelfder tijd hoorden zij dat Alyt Visken zich daarvoor garant wilde stellen, waarmee mr 

Rycolt tevreden was. Zij hoorden ook dat Kersken vroeg de pannen niet te verkopen, maar het 

antwoord hierop hebben zij niet gehoord. 

Alyt Backer getuigt dat mr Rycolt zijn knecht en dienstmaagd opdracht heeft gegeven de pannen in zijn 

huis te leggen en beloofde ze niet weg te halen. 
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Nr. 680 FOLIO:       176v                 DATUM:          18 mei 1519 

 

-  Tussen Johan Voegell en Henrick Jaeger. 

Nelle Claes getuigt tijdens haar eedaflegging dat zij zelf twee jaar geleden met Vastenavond aanwezig 

is geweest in Hattem en daar in tegenwoordigheid van de Raadsheren van Hattem, Henrick Jaeger en 

Maes Petersz, namens haarzelf en de andere erfgenamen afstand gedaan van een hof gelegen in 

Hattem voor de poort, die door genoemde Henrick gebruikt werd en eigendom was van wijlen heer 

Goert Hilhorstsz. Deze mededeling deed zij alleen en niet Johan Voegell. Verder meldt Nelle dat 

Henrick niet wilde tekenen en dat zij hem gevraagd heeft namens haar de Raad van Hattem te 

verzoeken zijn rechten op te geven, wat ook gebeurde.  

 

Nr. 681 FOLIO:         177              DATUM:           20 mei 1519 

 

-  Tussen Steven Kruse en Albert Sticker. 

Claes van Angeren en Geert Martensz getuigen dat zij begin mei aanwezig zijn geweest in het huis van 

Steven Kruse ‘inde Gulden Arent’ waar zij gezien en gehoord hebben dat Albert Sticker aan Steven 40 

stuks bezems verkocht van 16 stuiver per stuk en terstond leverbaar; hiervoor gaf Steven 8 stuiver voor 

de wijnkoop, waarvan Albert de helft in mindering zou brengen op de koopsom. 

 

Nr. 682 FOLIO:        177               DATUM:  20 mei 1519 

 

-  Tussen Claes van Angeren en Goesen [en] Roloffsz Korvenmaker. 

Gyse Lubbertsz, Johan Hermensz, Wolbert Woltersz, Hermen Vrerixsz en Geert Egbertsz getuigen dat 

zij ook vissen op de Nateers en dat zij Roloff en Goesen Korvenmakers vaak verboden hebben hun 

korven op hun terrein te leggen omdat zij het water van de stad gehuurd hadden en niet in hun gebied 

mochten vissen of hun korven laten drijven. Goesen en Roloff wilden dat niet doen en hebben 5 korven 

los getrokken en getuigen melden dat hun netten kapot gaan vanwege de korven omdat die hen in de 

weg liggen.  

 

Nr. 683 FOLIO:        177                DATUM:        20 mei 1519 

 

-  Tussen Johan Thonysz en Swarte Jacob. 

Geerloff Claesz en Michiell Wyllemsz getuigen dat Johan Thonysz en Swarte Jacob onenigheid met 

elkaar hadden over een boeier en andere zaken en dat zij alles tenslotte aan intermediairs hebben 

voorgelegd; Johan Thonysz aan de twee getuigen en Swarte Jacob aan Roloff Dunnynck en Johan 

Mouwersz. Deze hebben de problemen opgelost behalve de huur van de boeier.  

 

Nr. 684 FOLIO:       177v                DATUM:        20 mei 1519 

 

-  Tussen mr Wyllem Appoteeker en mr Jacob Barbier. 

Egbert Melysz en Mouwer Evertsz getuigen dat zij tussen genoemde partijen een uitspraak gedaan 

hebben inzake de ruiming van het huis ‘inde Pellicaen’ en over de wijnkoop.  

Elk van de partijen zal voor de wijnkoop 15 stuiver Brabants geven en wie daar tegen is, moet 20 

stuiver geven. 

 

Nr. 685 FOLIO:       177v                 DATUM:         20 mei 1519 

 

-  Tussen Wolter Luytken. 

Johan van Goch getuigt dat hij gehoord heeft dat Wolter Luytken tegen Roloff Alpherdynck zei op de 

steiger bij de kraan: gij hebt nu veel veroorzaakt en wij hadden genoeg aan het oude stadsbestuur en 

gij geeft ons veel onzin, wij moeten nu voor een kwart bier een schrickenberger betalen en eerst was 

dat 4½ stuiver; meer heeft hij niet van Wolter gehoord.  
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Jacob Clinckenberch getuigt hetzelfde. 

Johan van Ens getuigt ook hetzelfde. 

Dubbelt van Urck getuigt ook hetzelfde en meldt bovendien dat Wolterken Roloff Alpherdynck de pest 

en de droes wenst e.d. en als hij met het nieuwe bierbrouwen te maken had, dan wilde hij hem wel een 

mes in het hart steken en zelf over de brug gaan; de oude stadsbestuurders waren beter.   

 

Nr. 686 FOLIO:         178              DATUM:           20 mei 1519 

 

Roloff Alpherdynck en Luytken van Hasselt getuigen dat zij gehoord hebben van Cleyn Wolterken dat 

hij kwaad naar de Welle is gegaan en tegen Roloff Alpherdynck zei: “ krijg de droes [paardenziekte], dat 

wij voor een kwart bier een schrickenberger moeten geven i.p.v. een paar stuiver” en meer van dat 

soort opmerkingen.  

Luytken heeft niet gehoord dat Wolterken zei dat hij hem nog veel ergere dingen toewenste.  

Pilgrim Jansz getuigt dat Cleyn Wolterken bij hem is gekomen om te vragen of men dat dikke bier hier 

wel zou brouwen, waarop Pilgrim bevestigend antwoordde en Wolterken zei dat hij dan wel ‘honderd 

droese’ moest krijgen en dat degenen die dat beslist hadden, meinedig waren. Pilgrim stuurde hem weg 

en zei dat hij het op het stadhuis moest gaan zeggen en Wolterken wilde dat wel doen.  

Henrick Maesz getuigt hetzelfde en waarschuwde Wolterken dat hij zich beleefder moest uitdrukken. 

 

Nr. 687 FOLIO:         178v              DATUM:          25 mei 1519 

 

-  Tussen Machtelt Cremers en Henrick van Trier. 

Wolf Cremer getuigt dat het hoekhuis op de Geertstraat van der A, waar nu Machtelt Cremers in woont 

sinds ongeveer 36 jaar zijn eigendom is, meestal door hem zelf bewoond, soms verkocht en dan weer 

teruggekocht; hij heeft er altijd prettig in gewoond. Het privaat waar nu problemen over zijn ontstaan, 

daar heeft niemand iets mee te maken.       

Hermen Borre getuigt dat hij ongeveer 23 jaar geleden het achterhuis gekocht heeft dat nu door Henrick 

van Trier gekocht is, dat hij daar 15 jaar in gewoond heeft en dat hij goed weet dat het genoemde 

privaat alleen bij het huis van Machtelt hoort en niet bij het achterhuis. 

 

Nr. 688 FOLIO:        178v                 DATUM:            25 mei 1519    

 

-  Tussen Lubbert Wychertsz en Roelof Corfmaker. 

Arent Smyt en Hille de weduwe getuigen dat ongeveer met OLV Lichtmis Lubbert Wychertsz en Roelof 

Corfmaker bij hen thuis zaten en iets dronken en zij zagen dat zij elkaar met de vuist op het hoofd 

sloegen en verder deden zij niets en werden het weer eens. 

 

Nr. 689 FOLIO:        179               DATUM:          25 mei 1519 

 

-  Tussen Wybbe, de vrouw van Jan Tymensz en Greete Lyffers. 

Johan Aeltsz getuigt dat hij een conflict heeft met Greete Lyffers over de nagelaten goederen van wijlen 

Wyllem Aeltsz; hij en Greete en haar echtgenoot hebben uiteindelijk hulp gevraagd aan de priesters 

Johan Cornelysz en Gerbrant Kerstkensz en hebben beloofd hun uitspraak te accepteren.  

 

Nr. 690 FOLIO:       179                 DATUM:          27 mei 1519 

 

Thys Raven, Egbert Badynck en Jan van Kalker getuigen dat zij een maand geleden bij Jan Geertsz 

geweest zijn en hoorden dat hij op zijn sterfbed zei dat ongeveer 25 jaar geleden Willem Crabbers beval 

een sloot te graven aan de grens van zijn land, dat nu toebehoort aan Oede van Bummen en dat van 

Jan Bloemen en dat Willem Crabbers terzelfder tijd hem beval de sloot te graven op het land van 

Willem en niet op dat van Jan Bloemen, wat Jan Gerritsz ook deed. Getuigen hebben van hem gehoord 
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dat hij op zijn sterfbed de waarheid sprak, dat hij wel wist dat de sloot geheel op het land van Oede ligt 

en niet op dat van Jan.  

 

Nr. 691 FOLIO:       179                DATUM:          27 mei 1519 

 

-  Tussen Eefse inde Swaen en Claes Rabe en diens vrouw Geertken Wyllems. 

Dirick Bitter, Jan van Grolle, Jan van Wylsem en Engbert Wylhemsz getuigen dat zij gezworen dragers 

zijn van de stad Kampen en dat zij bij Geertken inde Witte Arent de laatste vijf of zes jaar regelmatig 

bier naar binnen hebben gedragen afkomstig van veel verschillende brouwers, zoals Eefse inde Swaen, 

Thonis Jansz, Reyner Brouwer en Geert Backer. Het gebeurde soms dat Eefke geen bier had of zich 

vergist had met het brouwen of zei dat ze een vordering op Geertken had. Geertken beklaagde zich dat 

Eefse haar geen voorwaarden stelde.  

 

Nr. 692 FOLIO:       179v                DATUM:          27 mei 1519 

 

-  Tussen Johan Droochscherer uit de Broederstraat en Lubbert Bast. 

Cornelys Vleyshouwer getuigt dat hij afgelopen herfst aanwezig is geweest toen Lubbert Bast van 

Johan Droochscherer 2 ossen kocht; hij hielp bij de koop. Hij is echter vergeten hoe duur de ossen 

waren, want hij helpt veel mensen met het kopen van ossen en hij kan niet alles onthouden. 

 

Nr. 693 FOLIO:       179v                DATUM:            27 mei 1519 

 

Jan ten Hove getuigt dat hij in de vasten ongeveer veertien dagen voor Pasen aanwezig is geweest 

toen zijn waardin in Amsterdam Jutte inde Witte Hondt problemen kreeg met Else, de weduwe van 

Willem Pilgrim. Cornelys Jansz uit Deventer, gast van Jutte, en getuige kwamen tussenbeide op 

verzoek van Jutte om het conflict vreedzaam op te lossen en niet voor de rechtbank.  

Jan meldt verder dat Cornelys Jansz er later bij kwam om de problemen te helpen oplossen. 

 

Nr. 694 FOLIO:      179v                 DATUM:         3 juni 1519  

 

-  Tussen mr Jacob Barbier en mr Wyllem Appoteeker. 

Mathys Geye getuigt dat hij bij de moetsoenslieden is geweest die een uitspraak hebben gedaan tussen 

genoemde partijen over de ruiming van het huis ‘inde Pellicaen’.  

Hij zegt en wil onder ede verklaren dat hij geen uitspraak gedaan heeft dat mr Jacob enige wijnkoop 

zou betalen, mocht dat zo zijn dan is dat in zijn afwezigheid en buiten zijn weten gebeurd.   

 

Nr. 695 FOLIO:       180                DATUM:          3 juni 1519 

 

-  Tussen Dirick Blauwe en Peter Kuenretorff. 

Johan Thonysz en Luytken van Hasselt getuigen dat Dirick Blauwe Peter Kuynretorff een tijd geleden 

een gouden kroon gegeven had tegen 10 g.g. om terug te geven en dat bij het spelen Peter het geld 

had verbeurd; beide partijen hebben de hulp ingeroepen van de getuigen om het conflict op te lossen. 

Er werd besloten dat Peter Kuynretorff de geleende kroon weer terug zou geven aan Dirick en daarbij 

een nobel die de broer van Peter, Henrick Kuynretorff, had gegeven voor de reis naar Jeruzalem en nog 

een broek van bruxgrijs laken zonder de kosten en een wambuis. 

 

Nr. 696 FOLIO:       180                DATUM:         6 juni 1519 

 

Geesken Hermensdochter uit Meppel heeft een kind dat Anna heet en van wie men zegt dat zij van een 

andere man is dan van Dirick van Essch; dit is een gerucht en niet waar. Dirick van Essch beschouwt 

het kind als zijn eigen dochter en heeft dit voor het gerecht onder ede verklaard. Hij zal het kind 

onderhouden en erkennen. 
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Nr. 697 FOLIO:        180               DATUM:            7 juni 1519 

 

-   Tussen Claes Tymmerman en Henrick van Groll. 

Symon Hermensz en Jacob Dircksz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest ongeveer een jaar geleden 

in de Hagen bij Cornelys Baertscheerder thuis en dat daar Henrick van Groll opdracht gaf aan Claes 

Tymmerman een nieuwe schuit te bouwen, waarvoor hij 18 ph.g. zou betalen min 1 oord. Claes zou als 

betaling de oude schuit van Henrick accepteren, waarvoor hij hem een bedrag in mindering zou 

brengen dat door twee goede mannen was getaxeerd.  

Hiermee waren beide parijen tevreden. 

 

Nr. 698 FOLIO:       180v                DATUM:           7 juni 1519 

 

-  Van het gevecht tussen Jan van Menslagen en de vrouw boven het huis van Jacob Klinckenberch. 

Hermen Kerckhoff getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden ’s avonds om 10 uur hoorde dat Jan van 

Menslagen voor de deur van genoemde vrouw kwam en zag dat zij de trap afkwam met een bloedende  

knie en dat de vrouw van Hermen er een pleister op deed. Getuige weet niet hoe zij aan die wond is 

gekomen, de vrouw zelf zei dat ze gevallen was. Hij meldt verder dat Jan van Menslagen toen geen 

mes bij zich had. 

De weduwe van Henrick Jacobsz, Alyt Harnasmaker en Peter Lubbertszdochter getuigen dat Jan bij 

hun huis kwam en niets bijzonders deed. 

 

Nr. 699 FOLIO:        180v               DATUM:          7 juni 1519 

 

-   Tussen Arent Messemaker en Albert van Nymwegen.  

Claes Draeck, Lambert Hoerneblaser en Johan Gerritsz getuigen dat zij ongeveer vijf jaar geleden 

zeilden met schipper Arent Messemaker, toen Albert van Nymwegen 12 of 13 stuks wijn liet inschepen, 

waarbij zij geholpen hebben, zodat zij zeer goed weten dat de vaten waar de wijn inzat van slechte 

kwaliteit waren. Vooral de banden van de vaten waren ondeugdelijk; enkele gingen los en 

veroorzaakten schade aan het zout waardoor de schipper veel schade had. Zij lieten Albert halen van 

de wal en zeiden dat de vaten vermolmd waren. Deze liet een kuiper komen om de vaten te herstellen 

en had hij dat niet gedaan, dan zouden meer vaten gebarsten zijn. Er waren wel 25 plekken die 

vermolmd waren. 

 

Nr. 700 FOLIO:         181              DATUM:        7 juni 1519 

 

Johan Wachter, Egbert Robertsz en Reyner Brouwer getuigen dat Peter van Calcker in Amersfoort is 

gestorven en in de Nieuwe kerk begraven is en dat Rotgart van Calcker zijn echte zoon is en zijn enige 

erfgenaam. Wijlen Peter had verder geen erfgenamen, noch kinderen of kleinkinderen nagelaten. 

 

Nr. 701 FOLIO           181                DATUM:           11 juni 1519       

 

-  Tussen Greete Varwers en haar zoon Jacob Coster.  

Evert van den Vene getuigt tijdens de eedaflegging dat Greete Varwers en Jacob Coster, haar zoon 

samen een conflict hebben gehad over de erfenis en de goederen en dat er een uitspraak over gedaan 

is. Verder weet hij niets. 

 

Nr. 702 FOLIO:         181              DATUM:            11 juni 1519 

 

-  Tussen Mette Strijprock en haar moeder Merriken Philips en de erfgenamen van wijlen Agate 

Philips. 
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Anna Bontwerker getuigt dat zij vorig jaar aanwezig is geweest is haar huis en heeft gehoord dat wijlen 

Agate Philips van Catherijne, de dochter van Mette Strijprock, een kamer huurde in Mettes huis voor 3½ 

h.p. en hierop deed Catherijne haar een oordje voor een goede penning.  

Tele, de weduwe van Goesen Block, getuigt dat zij gezien heeft dat wijlen Agate een briefje op de deur 

had gehangen om de kamer weer te verhuren. 

Jacob Kystemaecker getuigt dat wijlen Agate hem gezegd heeft dat zij de kamer gehuurd had en dat zij 

bij Jacob in huis ging wonen.  

 

Nr. 703 FOLIO:       181v                DATUM:          16 juni 1519 

 

-  Van Gyse Wagemansdochter en haar man de bakker. 

Mette, de weduwe van Jan van Roederloe, getuigt dat toen de koning van de schippers langs haar deur 

was gegaan er ruzie was tussen de bakker en zijn vrouw. Zij hoorde dat er geroepen werd en dat er 

lawaai was, maar zij  weet niet wat er gezegd werd. Daarna kwam de dienstmaagd van de bakker naar 

buiten om bier te halen en zei dat er niets aan de hand was. 

 

Nr. 704 FOLIO:       181v                DATUM:         16 juni 1519 

 

-  Tussen Hermen Borre en Berent, de man van Lutgart Coxs.  

Greete, de dienstmaagd van Mette van Roederloe weet niets van de zaak en Vroucken Slewarts getuigt 

dat zij evenmin iets gezien heeft maar hoorde dat Lutgart Coxs tegen Hermen Borre zei dat hij niet 

deugde. 

Swane Gruters getuigt dat zij gezien heeft dat Berent Messeler de zoon van Hermen Borre uitdaagde 

naar buiten te komen en toen deze buiten was schold mr Reyner hem uit en hoorde zij dat Lutgart tegen 

de vrouw van Berent Messeler zei dat Hermen Borre op de kalkbank geweest was. 

Mette Reyners getuigt dat ook en meldt verder dat Berent Messeler de zoon van Hermen Borre 

hoerenzoon noemde en zei dat als hij de zoon van zijn moeder was, dan moest hij maar naar buiten 

komen.  

Agate Evers getuigt dat zij ook gehoord heeft dat Berent Messeler de zoon van Hermen Borre 

uitdaagde en vast hield en tegen hem zei: “je wilde mijn dienstmaagd slaan, sla mij nu maar.” Meer 

weet zij niet. 

Mette Claes getuigt dat Berent Messeler door de vrouw werd vastgehouden en hoorde dat Lutgart 

tegen zijn vrouw over de kalkbank sprak en wees haar er op daar over te zwijgen; meer weet hij niet. 

Greete Jacobs getuigt  dat zij gezien heeft dat Berent Messeler de zoon van Hermen Borre uitdaagde 

en dat de zoon vastgehouden werd, dat is alles. 

 

Nr. 705 FOLIO:       182                 DATUM:           17 juni 1519 

 

-  Tussen Claes Willemsz en de weduwe van Aerent Petersz over hooi. 

Thys Raven en zijn zoon Reyner getuigen dat zij gehoord hebben ongeveer veertien dagen geleden dat 

de weduwe van Aerent Petersz woorden had met Claes Willemsz over het hooi dat van de Kattenwaard 

kwam. Hij antwoordde dat het hooi toebehoorde aan degene die de waard gehuurd had en dat zij 

indertijd waren overeengekomen dat als iemand tijdens de huurperiode zou sterven, hij niet meer 

meedeed. Hij hoorde dat Claes Willemsz tegen de weduwe zei dat hij de onkosten van het hooi wel 

wilde betalen, hij wilde het hooi graag laten volgen maar dan moest zij rest van de huur betalen. De 

weduwe stond op en ging weg zonder iets te zeggen.  

Claes heeft dus alles zelf genomen en het naar huis gebracht. 

 

Nr. 706 FOLIO:       182                DATUM:            17 juni 1519    

 

-  Van Hermen Kystemaecker en de koeien. 
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Hermen Roede getuigt dat Hermen Kystemaecker hem op woensdag voor afgelopen Palmzondag 

opgedragen heeft 4 koeien op zijn mate te merken en dat de koeien vanaf woensdag voor Palmzondag 

tot de donderdagmiddag daarna op zijn mate gestaan hebben, maar hoe de koeien uit zijn mate zijn 

gekomen, weet hij niet.  

Reyner Martensz getuigt dat Hermen Kystemaecker hem daarna op Paasavond opdroeg de koeien op 

zijn mate te merken waar zij gestaan hebben vanaf Paasavond tot aan de avond dat zij in het broek 

gebrandmerkt werden.   

 

Nr. 707 FOLIO:       182v                DATUM:          22 juni 1519  

 

-  Van Hermen Woltersz te Groningen. 

Lambert Pelser en Jan Bontwerker getuigen dat zij Wolter Jansz en Nele Jacobsdochter wel kennen, de 

ouders van Hermen Woltersz uit Groningen. Zij weten zeker dat Hermen een echte zoon is van Wolter 

en Nele, een vrij geboren burger van onze stad en ook hun kennissen hebben deze mening. 

 

Nr. 708 FOLIO:        182v               DATUM:            27 juni 1519 

 

Geert Wyllemsz getuigt dat Claes Warnersz een tijd geleden aan Egbert van Veesen een erf verhuurd 

had in de buurschap van Marle; de partijen in kwestie zijn bij hem gekomen en hebben hem twee 

cedulen laten maken over de huur van het erf. Toen hij klaar was heeft hij de cedulen twee of driemaal 

voorgelezen  en beide partijen waren tevreden. Geert heeft deze cedulen eigenhandig geschreven in 

1511 op de maandag na de meimaand. [d.w.z. 2 juni] 

 

Nr. 709 FOLIO:       183                 DATUM:            27 juni 1519 

 

-  Van Johan van der Maesz. 

Johan Erentsz Woltsaeck getuigt dat Johan van der Maesz hem schuldig is 4½ pond vanwege zijn 

overleden vader en dat hij hem gemaand heeft te betalen, terwijl zij iets zaten te drinken. Kort daarop 

stond Johan van der Maesz op en stak hem van achteren in de schouder. 

Johan van Eerp getuigt dat hij gezien heeft dat Jan van der Maesz Johan Erentsz van achteren in de 

schouder stak.  

 

Nr. 710 FOLIO:         183              DATUM:            27 juni 1519 

 

-  Tussen Jan Thonysz en Lubbert Topken. 

Henrick Bock getuigt dat hij gezien heeft op St. Barbara dag in het jaar dat Berent Huyer gestorven is, 

dat Lubbert Topken  onder de preek een spintgat of een zegelgat liet hakken in de scheidsmuur tussen 

Lubbert en het huis van wijlen Berent, welk gat er nog steeds is. Het is heimelijk gebeurd zodat 

niemand het weet. 

 

Nr. 711 FOLIO:         183              DATUM:          27 juni 1519 

 

-  Van Arent Jansz en Casper Gutz over de ƒ30. 

Willem Rippertsz getuigt dat Aernt Jansz en Casper Gutz in de herfst van 1517 in zijn huis kwamen en 

dat zij hun boekhouding bekeken en dat bleek dat Aerent nog ƒ41 schuldig was aan Casper van de 

weit; van dat bedrag wilde getuige ƒ11 hebben en Jacob Lunenborch uit Deventer de andere ƒ30.  

Van die ƒ11 heeft hij nu met Pasen ƒ4½ ontvangen van Aerent. 

 

Nr. 712 FOLIO:       183                DATUM:          6 juli 1519 

 

-  Tussen Otto Muller en mr Aelt Benensz. 
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Jan Kerckhoff getuigt dat hij ongeveer een jaar geleden in het Brughuis zat bij mr Aelt en dat Otto Muller 

daar kwam en mr Aelt maande voor 2 ph.g. waarvan mr Aelt maar 10 stuiver wilde betalen, zoals de 

getuige hoorde. Otto zei dat hij hem wel zou leren en hem zou laten panden. 

Hij meldt verder dat hij niet bij de rekenschap is geweest en niet méér weet. 

 

Nr. 713 FOLIO:      183v                 DATUM:          6 juli 1519 

 

-  Tussen Jan Geertsz, koperslager en Hermen Kerckhoff. 

Henrick[v] Goltsmit getuigt dat zij gehoord heeft van Anna Coperslager, dochter van koperslager Johan 

Geertsz , dat zij van haar zuster Jan[netje] Coperslager , nog in leven, hun beider bed wilde lenen 

waarop haar zuster antwoordde dat alles wel redelijk moest blijven; wijlen Anna liet het bed naar het 

huis van Hermen Kerckhoff brengen, waar zij nadien aan de pest is gestorven.  

Kempe Coperslager en echtgenote Fije getuigen ook dat wijlen Anna en haar zuster Johan[na] half / half 

eigenaar waren van het bed, afkomstig van de nagelaten goederen van hun moeder. Zij melden verder 

dat de tinnen [kwartliter] kan die wijlen Anna in het huis van Hermen Kerckhoff heeft gebracht, ook half / 

half hun beider eigendom is. 

 

Nr. 714 FOLIO:         183v              DATUM:          6 juli 1519 

 

Geert Voss, priester en Henrick Dircksz, bakker getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in het begin van 

de afgelopen meimaand hier in Kampen, in het huis van Hermen Vleyshouwer, toen Tymen Albertsz uit 

Emmeloord aan Jan Willemsz zijn aandeel in de nagelaten goederen van zijn broer wijlen Willem 

Albertsz verkocht, zowel met de kosten als de baten. Jan Willemsz wilde daarvoor 53 ph.g.  geven, 

waarvan hij contant 4 ph.g. zou betalen in g.g., met Pinksteren 12 ph.g. en de rest met a.s. Pinksteren 

over een jaar. Er werd verder afgesproken dat Jan de stad niet zou verlaten voordat hij de 4 ph.g. had 

betaald, daarna werd de koop gesloten. 

Zij melden verder dat er bij de koop geen sprake was van land dat Tymen Albertsz in ruil zou 

ontvangen, alleen van een geldbedrag van 53 ph.g.  

Bovendien zijn zij ook aanwezig geweest toen Hille, de zuster van Tymen Albertsz, met hem afrekende 

wat zij hem gegeven had van de nagelaten goederen van hun broer, daterend van vóór de koop. Tymen 

bedankt haar voor de betaling en getuigt hiervan gerechtelijk.  

 

Nr. 715 FOLIO:       184                DATUM:           6 juli 1519 

 

-  Tussen Johan Thonysz en Hermen Appoteeker. 

Johan de Guede en Jacob Coertsz getuigen dat er een conflict is tussen Johan Thonysz en Hermen 

Appoteeker over een zijmuur tussen hun huizen, dat zij de muur bekeken hebben en ook het gat dat 

aan Hermens kant van de muur is. Zij zeggen dat het ernaar uit ziet dat het gat waarschijnlijk gemaakt 

is nadat de muur gemetseld was. Zij weten niet wanneer de muur gemaakt werd. 

Catherijne Sanders getuigt dat zij weet dat wijlen Berent Hoyer en Hermen Appoteeker een tijd geleden 

naar de rechtbank gingen over genoemde zijmuur en dat Berent meende dat de muur op Hermens 

grond stond die hij ook huurde. Tenslotte is er door verschillende metselaars uitgesproken dat Hermen 

3 g.g. moest geven voor de muur en dat wijlen Berent de muur op zijn kosten zou laten repareren. Toen 

parijen dit conflict hadden, was Catherijne de dienstmaagd van Berent. Verder weet zij niets, ook niet 

over een gat in de muur. 

Alyt Hirts, ook een oude dienstmaagd van Berent, getuigt dat zij van de zaak niets anders weet dan dat 

Berent klaagde dat hij de 3 g.g. van Hermen niet kon krijgen. 

 

Nr. 716 FOLIO:        184v               DATUM:          11 juli 1519 

 

-  Tussen Jan Twent en Reyner Martensz. 
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Henrick Caye en Arent Smit, de waard, getuigen dat Henrick Caye verleden jaar omstreeks St. Maarten 

een paard verkocht aan Reyner Martensz voor ƒ10 en Henrick terzelfder tijd ook een paard kocht van 

Johan Twent voor ƒ8 en zij hebben gezien en gehoord dat Johan Twent zijn ƒ8 zou krijgen van Reyner 

die beloofde te betalen tussen St. Jan en St. Jacob. 

 

Nr. 717 FOLIO:       184v                DATUM:           11 juli 1519 

 

-  Tussen Evert van Hardenberch en Jelys Claes. 

Johan Thonysz, Jan van Bommelen en Claes Petersz getuigen dat toen Evert van Hardenberch Jelys 

Claes gerechtelijk aansprak voor de schout van Ens over schade die Evert geleden had omdat het 

schip van Jelys het schip van Evert zou hebben aangevaren, dat zij daarna nog steeds woorden met 

elkaar hadden over de kwestie; Evert zei o.a. dat hij twee broeders aan boord had, waarop Jelys de 

Ensinger antwoordde dat het eerder twee ‘zusterlingen’ waren. Hij had verder gezworen voor de schout 

dat hij noch zijn schip de schade had veroorzaakt. 

 

Nr. 718 FOLIO:        185               DATUM:           11 juli 1519 

 

-  Van Hermen Thomasz. 

Mr Johan Bolte getuigt dat hij op een zondag iets dronk bij Dove Hermen, waar Hermen Thomasz ook 

zat en dat hij hem vroeg wat hij vond van het bier en of het zo moest blijven. Hermen antwoordde dat hij 

er niets van af wist en dat het wel kon gebeuren dat de nieuwe Raadsleden en de gezworen gemeente 

het t.z.t. met elkaar eens zouden worden en stiekem mensen binnen lieten komen om hen te  straffen, 

zoals in andere steden gebeurd is. Mr Johan antwoordde dat het niet mogelijk was omdat de burgers 

teveel macht hebben en de burgerij en de schutterij elkaar hebben beloofd dit te verhinderen. Hermen 

zei dat ze niets konden doen als de Raad en de gezworen gemeente het eens worden.  

 

Nr. 719 FOLIO:        185               DATUM:         12 juli 1519 

 

-  Tussen Dirick Brouwer uit Wilsum en Johan Geertsz, koperslager.  

Reyner Jansz, Andries Cuper en Claes Backer getuigen dat zij omstreeks afgelopen Midwinter 

aanwezig zijn geweest bij Claes Backer thuis, waar zij gezien en gehoord hebben dat Dirick Brouwer uit 

Wilsum een brouwketel bestelde bij Johan Geertsz de koperslager, die met Pasen geleverd zou worden 

voor een bedrag dat zij samen overeen gekomen waren; als Dirick dit niet zou doen, zou Jan Geertsz  

hem een jaar lang een handgeld van 15 ph.g.geven. Verder werd er beslist dat Johan Dirick extra zou 

geven met Pasen een kleine ketel die tussen de 5 en de 7 pond zwaar was. 

 

Nr. 720 FOLIO:       185v               DATUM:               14 juli 1519 

 

-  Tussen Engele Swartkens en Alyt Blijffers, kystemaeckers. 

Hermen van Voirst, Gyse Wageman en Wyger Wygertsz getuigen dat Engele Swartkens aan Alyt 

Blijffers een partij hooi verkocht heeft, waarvan zij nu zegt dat het niet goed is; zij hebben het hooi 

bekeken en geconstateerd dat het goed koeienhooi is, zij kennen het land waar het hooi vandaan komt 

en weten dat het goed land is dat altijd goed hooi voor de koeien voortbrengt.  

Femme Goesens getuigt dat zij op de avond voor St. Margareta bij Engele thuis was, waar zij hoorde en 

zag dat Alyt Blijffersdochter Engele  vroeg naar hooi en dat zij naar de hooiberg gingen waar het hooi 

lag; zij zag het en het beviel haar wel. Het werd haar geleverd op St. Margareta, droog en goed, en 

Engele had wel 2 stuivers meer mogen krijgen dan de afgesproken prijs. 

Jacob Gerritsz getuigt dat hij haar het hooi gebracht heeft en dat het uistekend hooi voor koeien is, 

goed en droog toen hij het afleverde. Alyt was tevreden en hielp met uitladen en vroeg of hij het voor 

alle dagen brengen wilde. 

Arent Henricksz getuigt ook dat Alyt het hooi met genoegen ontvangen heeft maar nu ander hooi wil. 

Zelf zou hij  wel 24 stuiver gegeven hebben voor het hooi. 
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Jacob Roloffsz getuigt ook dat het goed hooi voor de koeien is. 

 

Nr. 721 FOLIO:        186               DATUM:             18 juli 1519   

 

-  Van Alyt Reaels en Cornelys Joestsz. 

Peter Evertsz, Jan Rijnvisch en Berent Prior getuigen dat zij omstreeks afgelopen Vastenavond in 

Sneek zijn geweest, waar zij gehoord hebben dat de burgemeesters van Workum zeiden dat zij 100 

ph.g. aan Cornelys Joestsz  gegeven hadden en het halve schip van Claes van Dockum en daarbij 

zoveel mout en rogge als er nog over was en alles op voorwaarde dat Cornelys Alyt Reaels en haar 

mensen daarvoor zouden betalen volgens de machtigingsbrief die Cornelys daarvan liet zien; zij waren 

behoorlijk geïrriteerd omdat Cornelys Alyt en haar mensen niet had betaald.  

 

Nr. 722 FOLIO:        186               DATUM:            18 juli 1519 

 

-  Tussen Jan ten Hoeve en Gerbrich de weduwe van Arent Petersz. 

Lambert Sleuwart, schout, Wolter Tymensz, Arent Woltersz, Kersken Woltersz, Egbert Badynck en 

Jacob Dodensz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij de eerste keer toen Johan ten Hoeve zijn  

recht ging halen in Kamperveen en gerechtelijk de goederen wilde accepteren van wijlen Arent Petersz 

die daar lagen en zij hebben terzelfder tijd gehoord dat Johan ten Hoeve zei dat hij alleen maar de 

goederen wilde accepteren die hij geërfd had en zeker niet de goederen van de weduwe.  

Henrick Joncker getuigt hetzelfde. 

Tymen van Dashorst, schout in Kamperveen, getuigt ook hetzelfde. 

 

Nr. 723 FOLIO:        186               DATUM:           18 juli 1519 

 

-  Van Johan Backhuys. 

Geert van Bysell, Wyllem Maesz en Vrouken van Rysen getuigen dat zij wijlen Johan Backhuys goed 

hebben gekend en tevens Greete Backhuys zijn echtgenote en dat beiden hier in de stad gewoond 

hebben; ongeveer 11 jaar geleden is Johan Backhuys gestorven en begraven op het OLV kerkhof, waar 

Geert en Vrouken bij zijn geweest. Wyllem had contact met de zoon van Johan in Deventer, die daar 

met zijn schip lag, om hem te melden dat zijn vader overleden was. 

Er zijn dus voldoende getuigen die Johan Backhuys gekend hebben. 

 

Nr. 724 FOLIO:       186v                DATUM:           18 juli 1519 

 

-  Tussen Ulrich Henricksz en Swarte Jacob. 

Wessel Engbertsz, Claes Dubbeltsz en Geert Roloffsz getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden 

aanwezig zijn geweest op de steiger, waar zij gehoord hebben dat Ulrich Henricksz ruzie had met een 

vreemde man over een bepaald laken dat Ulrich hem niet wilde meegeven als hij niet eerst een borg 

had aangesteld. Zij hoorden dat Swarte Jacob bereid was voor de vreemde man in te staan, voor het 

geval hij het laken niet betaalde. 

 

Nr. 725 FOLIO:          186v             DATUM:              18 juli 1519 

 

-  Van Peter van Aeken en Hermen Jansz. 

Coert Albertsz, Henrick Jansz en Wyllem Andriesz getuigen dat zij omtrent acht of veertien dagen na 

Midwinter aanwezig zijn geweest in onze stad in het huis van Coert, waar zij gezien en gehoord hebben 

dat Peter van Aecken, burger uit Zwolle, aan Hermen Jansz 100 ‘waegen’ wol verkocht van 1 ph.g. per 

waege, te leveren met St. Jacobsavond; Hermen zou dan een contante betaling doen, waarop men de 

wijnkoop dronk voor 1 ph.g. die zij samen deelden. 
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Peter en Hermen hebben officieel de koop bevestigd, zonder heimelijke bepalingen e.d. Ook werd 

afgesproken dat Peter acht dagen na Pinksteren 40 h.p. zou betalen en dan nog 40 h.p. na St. Jacob, 

waarvoor een borgstelling was.   

 

Nr. 726 FOLIO          187                  DATUM:           26 juli 1519 

 

- Tussen Claes Wyllemsz en Lambert Jacobsz. 

Symon Hermensz getuigt dat hij ongeveer zes jaar geleden aanwezig is geweest in het huis van Dirick 

Wesselsz waar hij zag en hoorde dat Lambert Jacobsz aan Claes Wyllemsz verkocht had het gewas 

van het Pollartken achter de Kattenweerd voor een periode van vijf jaar; Jacob kreeg spijt van de koop  

en er ontstond een conflict waarvoor als intermediairs gevraagd werden Johan Droochscherer, Johan 

Roese en Arent Heynensz om een bindende uitspraak te doen. Er werd besloten dat Lambert Claes 

gedurende die vijf jaar elk jaar 2 ph.g. compensatie zou geven en dan zou Lambert de weert en het 

gewas weer  terug nemen. 

Arent Heynensz en Jan Roese getuigen hetzelfde. 

 

Nr. 727 FOLIO:        187               DATUM:            27 juli 1519 

 

-  Tussen Lange Tymen en Wyllem Rippertsz. 

Arent Michieltsz getuigt dat Roloff Stegeman de stad uit is en dat Wyllem Rippertsz voor hem bepaalde 

wijnen zou bewaren en dat hij, Arent, naar Wyllem is gegaan om te zeggen dat Roloff hem nog wat 

schuldig was en of hij hem wilde helpen door hem 3 of 4 g.g. te geven van het geld van de wijn; Wyllem 

antwoordde dat hij niets kreeg want hij zou Lange Tymen daarvoor al 11 ph.g. geven.                                                            

Jacob Dubberltsz getuigt dat hij aanwezig is geweest in de Marienborch toen Wyllem Rippertsz de wijn 

van Roloff Stegeman proefde en in ontvangst nam en hij hoorde dat Roloff tegen Wyllem  zei dat hij zijn 

2 g.g. in mindering zou brengen t.b.v. Lange Tymen. 

Nr. 728 FOLIO:       187v                DATUM:            27 juli 1519 

 

Gheert Ghysen, de broer van Claes Ghysen en Lubbeken, de vrouw van Henrick van Mellemsz, waard 

´inde Witte Aerent´, getuigen dat zij aanwezig zijn geweest gisterenavond op St. Anna toen Reyner van 

Zutphen, burger uit Lübeck met acht gezellen, Claes Ghysen, voerman, opdroeg hen deze woensdag 

naar Amersfoort te brengen, waarvoor hij per persoon 6 stuiver Brabants zou betalen en als het er meer 

werden, dan betaalden ze hetzelfde bedrag; zij wilden dat de voerman niemand anders meenam, omdat 

zij met 8 tot10 personen zouden zijn, dat weerd de afspraak.   

Zij melden verder dat de kooplieden deze morgen met 10 personen bij de voerman zijn gekomen en 

vroegen of zij allemaal mee konden voor het afgesproken bedrag. De voerman had al twee andere 

personen op de wagen zitten en daar waren de kooplieden niet blij mee want de voerman had hen wat 

anders beloofd. Deze is vertrokken zonder de kooplieden.   

 

Nr. 729 FOLIO:       187v                DATUM:            27 juli 1519 

 

-  Van Gheertken Peters voor de baar uitgaande. 

Henrick Dircksz, Jan Jacobsz en Gheert Gheertsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen wijlen 

Peter Luytkensz naar het kerkhof werd gebracht voor zijn begrafenis en dat Gheertken de sleutels op 

de baar legde voordat hij uit huis gedragen werd en zij ging vóór de baar het huis uit en liet alles staan 

zoals het stond, volgens stadsrecht. 

 

Nr. 730 FOLIO:       188                DATUM:          27 juli 1519 

 

- Tussen Hermen Corvenmaecker en Meynart Hugynck uit Vollenhove. 
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Lamme Michiells getuigt dat zij ongeveer 7 of 8 jaar geleden, vóór de dood van Claes Meynartsz, aan 

hem en Geese Cremer, zijn vrouw, een deken geleend had om over de opgeslagen huisraad te leggen; 

het was een goede, blauwe deken met wit gevoerd en 2 of 3 jaar daarna stierven Claes, zijn vrouw en 

kinderen aan de pest en Lamme durfde niet het huis in te gaan om de deken terug te halen. Toen kwam 

de vader van Claes, Meynart Hugynck, om het huis leeg te maken en nam de deken ook mee die zij 

aan zijn zoon had uitgeleend. Zij heeft de deken terug gekregen en heeft hem aan Hermen 

Corvenmaecker  overhandigd om ermee te doen wat hij wilde. 

 

Nr. 731 FOLIO:         188              DATUM:            27 juli 1519 

 

-  Van Henrick Backer over de molen. 

Wyllem Thewesz getuigt dat hij aanwezig is geweest toen Henrick Backer aan Geert Mulner de halve 

molen verkocht met land, paard en wagen, gelegen op de Uterweg, voor 37 g.g., alleen de helft en niet 

meer. Dit gebeurde bij Henrick in de afgelopen vasten. 

 

Nr. 732 FOLIO:        188v               DATUM:           1 augustus 1519 

 

Geert Kuenretorff, priester, Johan Hermensz en Henrick Wynkensz getuigen dat Johan Rijnvisch en 

Peter Mulner een tijd geleden de wijnaccijns samen ontvangen hebben en de memoriemeesters en 

erfgenamen van wijlen Symon Glauwe, de inning van de rente uit de memorie overgedragen hadden 

aan Johan en Peter, 543 g.g.; zij zijn erbij geweest dat de erfgenamen Peter gemaand hebben vanwege 

het geld en getuigen hoorden dat Peter daarop antwoordde dat als Johan Rijnvisch zijn deel betaald 

had, hij zijn deel ook graag wilde betalen. 

 

Nr. 733 FOLIO:       188v                DATUM:           1 augustus 1519 

 

Johan Hermensz getuigt dat hij is opgetreden als intermediair in het conflict tussen de erfgenamen van 

Symon Glauwe en Peter Mulner, waarbij Peter een verantwoording heeft gegeven over ƒ350. De 

intermediairs lieten vragen aan Peter waar dat overzicht vandaan kwam, waarop Peter antwoordde dat 

het afkomstig was van de maatschap van Egbert Jansz.  

Geert Kuenretorff, priester en Henrick Wynkensz geven dezelfde getuigenis. 

 

Nr. 734 FOLIO:        189               DATUM:            2 augustus 1519 

 

-  Tussen Alert Brant en de dochter van wijlen mr Reynersz. 

Goesen van Voirst getuigt dat hij ettelijke jaren een zolder heeft gehuurd boven in het huis van Tymen 

Brant, waar Alert nu in woont, en dat hij, toen Tymen nog leefde, haar altijd de huur heeft betaald en 

aan niemand anders. Toen Tymen overleden was, heeft hij de helft van de huur gestuurd naar mr 

Reyner Brant in Utrecht en de andere helft aan Alert Brant, waar deze tevreden mee was.  

Griete, de weduwe van Jacob Leckerkerck, getuigt dat zij zes jaar lang in hetzelfde huis gewoond heeft 

in de kelder en wijlen Tymen erboven en dat zij vijf jaar haar de huur betaalde; het laatste jaar toen 

Tymen overleden was, stuurde zij de helft van de huur, ƒ4, naar Utrecht aan mr Reynersz en de andere 

ƒ4 gaf zij aan Alert Brant, waar hij tevreden mee was.  

 

Nr. 735 FOLIO:       189                DATUM:            2 augustus 1519 

 

- Tussen Cornelys Joestsz en Alyt Reaels. 

Henrick Wynkensz getuigt dat de Gelresche Friezen in de afgelopen oorlogen twee schepen hebben 

aangehouden van Johan Grebber en Claes van Dockem en dat Henrick een achtste deel bezat in het 

schip van Johan Grebber en dat hij Cornelys Joestsz een volmacht gaf om het achtste deel en de 

goederen van de Friezen op te eisen. 
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Toen Cornelys Joestsz weer terugkwam uit Friesland, vroeg Henrick Wynkensz hem hoe alles gegaan 

was en Cornelys antwoordde dat het goed ging en als zij de 100 gulden ontvangen hebben die beloofd 

zijn, dat zij dan beter af zijn dan wanneer zij naar Amsterdam waren gevaren. 

Claes Croese en Johan van Urck getuigen ook dat zij Cornelys Joestsz een volmacht gegeven hebben 

om namens hen van de Friezen hun scheepsaandeel en goederen van Claes van Dockem op te eisen. 

Toen Cornelys terug was uit Friesland, vroegen zij hem hoe het gegaan was en Cornelys antwoordde 

dat hij een deal had gesloten met de Friezen inzake het schip van Claes van Dockem; hij zou daarvoor 

krijgen alle mout en rogge die in het schip zaten om de schade te vergoeden. Zij konden alles pas 

krijgen als zij de Friezen eerst een kwitantie gaven.  

 

Nr. 736 FOLIO:        189v               DATUM:          8 augustus 1519 

 

- Tussen Cornelys Mertensz en Jacob Coertsz. 

Gheert Pelser getuigt dat zijn zwager Thonys van Zutphen verleden jaar in de winter woonde in het huis 

van Cornelys Mertensz in de Hagen, waar Cornelys nu zelf in woont en dat hij zijn zwager toen vaak 

hoorde klagen dat het huis lekte en niet goed dicht was. 

 

Nr. 737 FOLIO:       189v                DATUM:            8 augustus 1519 

 

Dirck Corfmakers, de waard Boven de poort, getuigt bij zijn eedsaflegging dat Gheert Jelisz en Hermen 

Besselsz bij hem iets zaten te drinken omstreeks afgelopen Pinksteren, precies weet hij de datum niet 

meer, en dat hij hoorde dat Hermen Besselsz van Gheert Jelisz twee runderkens kocht en hij zag dat 

Gheert  en Hermen ‘handjeklap‘ deden om hun tevredenheid met de koop te uiten. 

Mechtelt, de waardin en zijn echtgenote getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 738 FOLIO:        189v                DATUM:            8 augustus 1519 

 

-  Van de knecht van Lubbert Tymensz. [moet zijn: Wyllem Tymensz] 

Geert van Zwolle getuigt dat hij gezien heeft dat Albert de knecht van Wyllem Tymensz Bartolt Jansz 

sloeg met zijn vuist. 

 

Nr. 739 FOLIO:         189v              DATUM:           8 augustus 1519 

 

-  Tussen Wyllem Baertscherer en Albert Seylmaecker. 

Mr Berent Baertscherer en Peter Jelysz getuigen dat zij afgelopen winter bij Willem Barbier iets zaten te 

drinken, waar zij hoorden en zagen dat Wyllem Baertscherer zijn huisheer Albert Seylmaecker riep om 

met hem af te rekenen, waarop Albert antwoordde dat hij zijn boeken moest nakijken en dat hij de 

volgende dag bij hem wilde komen. 

Gese Heymens getuigt dat de vrouw van Albert Seylmaecker haar ongeveer twee jaar geleden 

gevraagd heeft om 2 mannen tabberts te verkopen en 1 vrouwen rok, toebehorend aan de vrouw van 

mr Wyllem Baertscherer voor een bepaald bedrag dat zij nu niet meer weet; de kopers waren Merriken 

Prange,  Albert Smit en de dienstmaagd van de dochter van Foysse ter Stege. 

Egbert Badynck getuigt dat hij namens Wyllem Baertscherer aan Albert Seylmaecker een koe verkocht 

heeft voor 3 ph.g. en 2 stuiver Brabants, die Albert ontving als betaling voor de schuld die Wyllem aan 

hem had. 

 

Nr. 740 FOLIO:        190               DATUM:          8 augustus 1519 

 

- Tussen Jacob Boyster en de vleyshouwers. 

Jan Croeser, timmerman, getuigt dat hij en zijn zwager Wolter ongeveer veertien dagen geleden van 

Jacob Boyster elk een kwart van een os gekocht hebben en dat zij die helft gekocht hebben per stuk en 

niet per pond. 
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Jan van Eep getuigt dat hij van dezelfde os ook een kwart gekocht heeft, per stuk en niet per pond. 

 

Nr. 741 FOLIO:         190              DATUM:         16 augustus 1519 

 

Kerstken Woltersz en Alyt Wolters, zijn zuster, getuigen dat zij en hun overleden broer Peter Woltersz, 

samen met hun andere broers en zusters van Oelant Wolters, hun moeder, de helft van een huis en erf 

geërfd hebben in de Nieuwstraat, waar wijlen Wolter Snuver altijd in woonde en dat de andere helft 

toebehoorde aan Wolter Kerstkensz, hun overleden vader. Zij melden verder dat zij en de andere 

kinderen het andere deel kochten van Wolter Snuver en dat wijlen Peter Woltersz voor zijn aandeel in 

de helft 1 h.p. per jaar ontving die altijd aan Gheese Wynters, de weduwe van Peter en de vrouw van 

Lambert Santvoerer, is uitgekeerd. En zij melden verder dat bij aankoop de helft van het huis nog vrij 

was van tins.   

 

Nr. 742 FOLIO:         190              DATUM:            16 augustus 1519 

 

Peter Woltersz en Aerent Woltersz getuigen dat zij zeker weten dat bovenstaande aankoop zo gebeurd 

is en dat Gheese Wynters, de  vrouw van Lambert Santvoerer, daaruit 1 h.p. per jaar houdt en dat er 

geen tins of rente verschuldigd is.  

 

Nr. 743 FOLIO:         190v                 DATUM:            19 augustus 1519 

 

-  Tussen mr Warner Schroer en Mechtelt, de vrouw van Coert Wever.  

Jacob Coepsz, priester, Gese Malers en Foysse Nagels getuigen dat ....... [niet af]  

 

Nr. 744 FOLIO:          190v               DATUM:           19 augustus 1519 

 

-  Tussen Jan Twent en Henrick Caye. 

Geert van Zwolle en Claes Petersz getuigen dat er een conflict is tussen Henrick Bentinck en Jan Twent 

over een paard en dat zij aan getuigen en aan Henrick Caye een uitspraak gevraagd hebben.  

Er werd besloten dat Henrick Bentinck aan Jan Twent 5 ph.g. zou geven, te betalen tussen St. Jan en 

St. Jacob en mocht hij in gebreke blijven dan zou Henrick Caye garant staan voor de betaling. Dit is 

door partijen geaccepteerd. 

 

Nr. 745 FOLIO:         190v              DATUM:             19 augustus 1519 

  

- Tussen Sweer Claesz en Swarte Jacob. 

Jan Wachter getuigt dat omstreeks afgelopen Pasen bij hem in de herberg hebben gezeten Sweer 

Claesz en Swarte Jacob, waarbij hij gehoord en gezien heeft dat Sweer aan Swarte Jacob zijn deel van 

zeker kalk en matten verkocht, die Sweer uit Brabant meebracht; in het schip zou 32 hoed kalk zijn 

waarvan Jacob de helft zou ontvangen en 8 duizend matten waarvan hij ook de helft zou krijgen, nog de 

helft van 8 grote matten; verder nog 500 matten waarvan de helft voor Henrick Eckelboem bestemd 

was. Meer weet hij niet. 

 

Nr. 746 FOLIO:        191               DATUM:                 22 augustus 1519    

 

- Van Otto van Wylsteren . 

Pater Arent getuigt dat ongeveer veertien dagen geleden zijn twee kinderen met de zoon van Hermen 

Geerloff langs de dijk zijn gereden en pater Arent liep naast de wagen en Otto van Wylsteren kwam hen 

tegemoet rijden en vroeg aan de jongen op de wagen of hij uit Kampen kwam, wat deze bevestigde. 

Otto zei toen onprettige dingen over de stad, ze hebben op mij geschoten, ik wist niet dat ik de vijand 

was. De jongens sprongen van de wagen en pater Arent wilde Otto zeggen dat er niet op hem 
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geschoten was maar op de schepen die aanlegden. Otto zei dat er geen schip te bekennen was en 

gebruikte enige schelwoorden, ook t.o.v. de nieuwe Raad. 

Daarna kwam Henrick Biscop aangereden en hem werd ook gevraagd of hij uit Kampen kwam, maar hij 

antwoordde dat hij uit Grafhorst was en ontsprong zo  de dans. 

Jacob, de zoon van Asse Wagemans, getuigt dat hij terzelfder tijd aan de dijk zat toen Otto van 

Wylsteren kwam en zei dat die van Kampen op hem geschoten hadden en hij wilde dat Jacob de 

burgemeester zou zeggen dat de nieuwe Raad op hem had laten schieten; Jacob wilde de boodschap 

niet aannemen en was zo verbaasd dat hij niet kon antwoorden. Otto trok zijn mes, bedreigde hem en 

wilde hem vastnemen, maar hij ontkwam via een hek. 

 

Nr. 747 FOLIO:        191                DATUM:           22 augustus 1519 

 

- Van het huis van Lambert Santvoerer. 

Golde, de weduwe van Hermen Geertsz en de naaste buren enerzijds en Claes Geertsz, schilder .... 

[niet af]     

 

Nr. 748 FOLIO:         191v              DATUM:            22 augustus 1519 

 

Steven Kruse getuigt dat hij een tijd geleden geld schuldig was aan Cornelys Joestsz van Hamburger  

bier en dat hij hem geheel betaald heeft; hij heeft Alyt Reaels geen geld gegeven, niet klein en niet 

groot. 

Wyllem Rippertsz getuigt dat hij niet weet dat Steven geld schuldig was aan Cornelys en meldt dat 

Steven, bij zijn weten, Alyt Reaels geen geld heeft gegeven, niet klein en niet groot.  

 

Nr. 749 FOLIO:         191v              DATUM:            22 augustus 1519 

 

- Tussen Jacob Scuver en Jan Goytkensz. 

Jacob van Urck en Jan Henrixsz getuigen dat zij omstreeks St. Maarten Schuddekorf [4 juli]  gezien 

hebben dat Jacob Scuver met zijn schip in Rodenrijs lag in Holland, toen hij wilde dat zijn knecht Jan 

Goytkensz aan land zou gaan om een kwart bier te halen. De knecht wilde dat niet doen en bleef aan 

land; de schipper en zijn vrouw riepen hem na dat hij terug moest komen omdat zij hem geen verlof 

gaven. 

 

Nr. 750 FOLIO:         192              DATUM:           26 augustus 1519 

 

- Tussen Claes Loen uit Amsterdam en Catherijne ten Toerne. 

Florys Jansz getuigt dat hij, ongeveer zes weken geleden, met Claes Loen uit Amsterdam naar 

Catherijne ten Toerne ‘onder de Clocke’ ging, waar Claes Catherijne maande voor het geld dat zij hem 

schuldig was; omdat zij het contante geld niet had, beloofde zij in handen van Florys en in 

tegenwoordigheid van Peter Lubbertsz, dat zij binnen veertien dagen zou betalen. Zij heeft hem 15 

g.g.betaald.  

Geertruyt Tade getuigt dat Catherijne ten Toerne haar gevraagd heeft om naar Geert van Hengelen te 

gaan en hem namens haar te verzoeken om de schuld van het laken aan Claes van Loen te voldoen, 

die zij namens haar broer had; zij zou Geert tijdig terugbetalen en hem goede onderpanden geven. 

Geert wilde het niet doen. 

Peter Lubbertsz getuigt dat hij ook gehoord heeft dat Catherijne ten Toerne binnen veertien dagen wilde 

betalen. Hij heeft niet gehoord dat zij beloofde dat als haar eigen schuld te beschouwen.  

 

Nr. 751 FOLIO:          192                   DATUM:            26 augustus 1519 

 

- Van Gyse van Bommelen. 
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Thonys van den Grave en Henrick van Steenre getuigen dat zij omstreeks het octaaf van Petrus ad 

Vincula met Peter Mulner en Henrick Croeser naar de brug zijn gegaan, waar Gyse van Bommelen hen 

tegemoet kwam en veel scheldwoorden gebruikte, hij zei o.a. tegen Henrick Croeser dat deze dacht dat 

hij, Gyse, hem verraden had.  

 

Nr. 752 FOLIO:          192v                DATUM:            26 augustus 1519 

 

- Tussen mr Warner Schere en Mechtelt Biertappers. 

Jacob Coepsz, priester, getuigt dat mr Warner Schere zijn huis aan een vrouw verhuurd had, maar dat 

deze vrouw met de noorderzon was vertrokken. Hij hoorde dat Mechtelt Biertapper voor haar huis stond 

en zei “wat erg dat ik voor haar heb ingestaan”.  

Hermen Borre, Geese Malers en Foysse Gerbrants getuigen dat zij ook gehoord hebben van Mechtelt 

dat zij zei dat het zo erg was dat zij beloofd had garant te staan voor de huur, omdat ze dat niet kon 

betalen. 

Gerbrich, de dienstmaagd van mr Warner, getuigt dat zij gezien heeft dat Mechtelt Biertapper de vrouw 

naar het huis bracht en toen mr Warner zag dat ze niet kon betalen wilde hij het huis niet aan haar 

verhuren, maar Mechtelt beloofde garant te staan voor de huishuur.    

 

Nr. 753 FOLIO:       192v                DATUM:            26 augustus 1519 

 

- Tussen Johan Droochscherer en Gyse Poss. 

Jan Wachter, Reyner Brouwer en Henrick Cuper getuigen dat zij met Johan Droochscherer en Gyse 

Poss in de voorzomer bij Johan Wachter iets hebben zitten drinken en dat Gyse de kosten van het 

gelag graag wilde verdelen; hij wilde van Sweer Scolte 1 schrickenberger hebben voor het gelag en zou 

dat compenseren met 1 voeder hooi. Johan Droochscherer zei dat als hij een goede voeder hooi voor 

de koeien kreeg, dan zou hij wel 28 gosseler voor het gelag geven; hiermee werden zij het eens en 

deden ‘handjeklap’.  

 

Nr. 754 FOLIO:       193                DATUM:          26 augustus 1519       

 

Maes Maesz en schipper Engbert van den Berge getuigen dat zij ruim 35 jaar lang wijlen Henrick Jansz 

gekend hebben en zijn vrouw Catherina en dat zij lange tijd in Kampen gewoond hebben; Henrick is 

ongeveer een jaar geleden overleden en begraven en Catherina leeft nog. Zij hebben altijd goed 

bekend gestaan; getuigen kennen ook Johan Henrixsz alias Botteler, een echte zoon van Henrick en 

Catherina, zoals door iedereen erkend wordt. Zij weten dit heel zeker want Johan heeft van kinds af aan 

tegenover het huis van Maes gewoond.  

Schipper Engbert getuigt hetzelfde en meldt verder dat hij Johan op verzoek van zijn ouders 20 jaar 

geleden uit het land vervoerd heeft.  

 

Nr. 755 FOLIO:         193              DATUM:         26 augustus 1519 

 

Geert Borgertsz en Lubbert van Hattem getuigen dat zij omstreeks afgelopen Vastenavond namens de 

stad naar Friesland gestuurd waren om vergoeding te krijgen voor de burgers van Kampen die schade 

hadden geleden door de Gelderse Friezen, en dat zij o.a. gehoord hebben over een aam wijn die Alyt 

Reaels in Friesland ontnomen was, dat bevelhebber Raemen van Heyger bekende dat hij Alyt de aam 

wijn wilde vergoeden.  

 

Nr. 756 FOLIO:        193                DATUM:          26 augustus 1519 

 

Mr Jan Glasemaecker en stadsdienaar Goesen getuigen dat zij afgelopen zondag gezien hebben dat 

mr Wyllem, de nieuwe apotheker, een vreemde man vasthield om hem de waarheid te laten zeggen of 

hij uit het huis van de weduwe van mr Wycher medicijnen had gehaald; de vreemde man bekende in 
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tegenwoordigheid van priester Geert Hermensz die de man van diens schuld wilde bevrijden, dat hij uit 

genoemd huis medicijnen had gehaald, welke dat weten zij niet; priester Geert gaf het geld aan 

Goesen, zodat hij de vreemde man weer liet gaan, maar Goesen hield hem vast in het huis van de 

weduwe. 

 

Nr. 757 FOLIO:        193v               DATUM:           26 augustus 1519 

 

- Tussen Johan van Noerthoerne en Kersken Woltersz. 

Arent Dijck en Johan de Guede getuigen dat zij de gevel bekeken hebben waarover een conflict is 

ontstaan tussen Johan van Noerthoerne en Kersken Woltersz en zijn tot de conclusie gekomen dat 

Kersken Woltersz de gevel getimmerd heeft op een vredemuur, die zowel aan Johan als aan Kersken 

toebehoort. Aan de kant van Johan van Noerthoerne zijn er in de muur bogen die betekenen dat de 

muur ook van Johan is. Of Kersken volgens stadsrecht daarop had mogen timmeren, laten zij in het 

midden, dat moet de Raad beslissen; aan de kant van Kersken zitten ook gaten in de muur.  

 

Nr. 758 FOLIO:        193v               DATUM:         26 augustus 1519       

 

- Van de knecht van Cleys van Urck en Henrick Swartken. 

Thobe Wyllems, de waardin, getuigt dat zij gezien heeft dat Henrick Swartkensz de knecht van Cleys 

van Urck met een dolk in de borst stak zonder dat de knecht hem op welke manier dan ook, had 

beledigd of uitgescholden. 

Ariaen Hubrechtsz en Geert van Dotinchem getuigen hetzelfde. 

 

Nr. 759 FOLIO:          193v             DATUM:           5 september 1519 

 

- Van Peter Muller en Jan Rijnvisch. 

Gheert Borgertsz en Goesen Dam getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij het afrekenen tussen Peter 

Muller en Jan Rijnvisch en dat zij hoorden dat beiden zeiden dat elk de ƒ58 had staan, of zoveel als er 

betaald was, van de wijn die zij gekocht hadden van Jan van Reckelinghuysen. Jan Rijnvisch bracht de 

wijn in rekening omdat hij zei dat hij het betaald had.  

Gheert Borchertsz getuigt dat hij van Peter Muller het geld van de wijn voor Jan van Reckelinghuysen  

ontvangen had en aan hem uitbetaald, zoals ook anderen getuigd hebben. Verder meldt Gheert samen 

met Goesen dat zij bij de afrekening vonden dat Peter Muller 100 g.g. min 3½ stuiver méér uitgegeven 

had dan Jan Rijnvisch, welk bedrag Peter schuldig was aan de maatschap. Dit moest worden 

terugbetaald of terugverdiend, zo niet dan zouden zij de schade met elkaar delen. 

 

Nr. 760 FOLIO:        194               DATUM:           7 september 1519 

 

- Tussen Henrick Hoff en Gyse van Hoerne. 

Jan van Hardenberch, Dirck Opreyder, Roelof Opreyder, Kuynere, de weduwe van Evert Bartolts, 

getuigen dat zij weten dat 30 jaar geleden toen wijlen Lambert van den Hoeve de hof kocht die nu in 

bezit is van Henrick Hoff, er een open publieke steeg was tussen die hof en het erf dat Gyse van 

Hoerne nu heeft, waar men vanaf de Vloeddijk door placht te gaan via een vlonder naar de Wetering, 

wat nu de Groenestraat is en de steeg was net zo breed als de steeg die daar nu tegenover is. Verder 

melden zij dat wijlen Lambert naderhand de steeg betimmerde en de poort maakte die er nu nog is. Wie 

daarin heeft toegestemd, weten zij niet, maar zij weten wel dat het daarvoor altijd een open steeg is 

geweest, behorende bij de [droog]ramen.       

 

Nr. 761 FOLIO:          194             DATUM:         9 september 1519 

 

- Tussen Jacob Goesensz en Hermen van Voorst. 
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Wolter Luytkensz en Dirick Coepsz getuigen dat Jan Jansz en Jacob Goesensz namens zijn vrouw  

enige tijd geleden een conflict hadden over een paard, waarbij beide partijen elkaar dreigden met 

gerechtelijke stappen. Er werd verzocht aan getuigen door Jacob en diens echtgenote en aan Hermen 

van Voorst en Hermen Roede door Jan Jansz als intermediairs een oplossing te bieden.  

Men  besloot dat Jan Jansz aan Jacob en zijn vrouw 6 ph.g. zou geven min 1 oord en daarmee moest 

alles opgelost zijn. Jacob wilde eerst een borg hebben en Hermen van Voorst beloofde dit te 

aanvaarden. Toen wilden Hermen Roede, Jan Twenth, Hermen Henrixsz en Hessel Henricksz ook borg 

staan waarop de getuigen vonden dat zoveel borgen niet nodig waren en beloofden de zaken onderling 

te regelen.  

 

Nr. 762 FOLIO:        194v               DATUM:          10 september 1519 

 

- Tussen Heyle Wychmans en Tele, de weduwe van Goesen Block. 

Hase Baers heeft gehoord dat Tele, de weduwe van Goesen Block tegen Heyle Wychmans zei “wat 

mag mijnheers vrouwe menen? “  

Jacob Lubbertsz en Bette Claes hebben gehoord dat Tele zei, toen ze het over Heyle had, dat zij een 

papenhoer was die wijlen Goesen Block uit [haar] bed jaagde. 

Berent Prior getuigt dat hij bij Dirick Boet is geweest die ziek was en dat deze hem opdroeg namens 

hem aan de Raad te zeggen dat Dirick gehoord had dat Heyle Wychmans door Tele een papenhoer 

genoemd werd. 

Luytken Jansz getuigt dat hij gehoord heeft dat Tele, de weduwe van Goesen Block, op straat o.a. zei   

“mijnheers vrouwe “  maar tegen wie zij dat zei, weet hij niet omdat hij binnen zat. 

 

Nr. 763 FOLIO:       195                DATUM:          10 september 1519 

 

- Van mr Godtschalck en Alphert van den Vene. 

Wyllem van den Schere getuigt dat hij gezien en gehoord heeft dat mr Godtschalck en Alphert van den 

Vene ruzie met elkaar hadden en dat mr Godtschalck, die begonnen was, op een gegeven ogenblik een 

tinnen kan naar Alphert gooide die hem niet raakte. Toen pakte Alphert een kandelaar van de tafel en 

sloeg daarmee mr Godtschalck op zijn hoofd of op zijn hoed zonder hem te verwonden en met woord 

en daad deed hij iets terug.  

 

Nr. 764 FOLIO:       195                DATUM:             13 september 1519   

 

- Tussen Henrick Stoeldreyer en Rycolt Corvenmaecker. 

Lubbert Cremer getuigt dat hij laatst op een zondag gezien heeft in de St. Nicolaaskerk , waar Rycolt 

Corvenmaecker naar de preek stond te luisteren, dat Henrick Stoeldreyer bij hem kwam en vervelende 

dingen tegen hem zei en een scene maakte tijdens de preek; Lubbert en de andere mensen berispten 

Henrick vanwege de onrust en hij ging weg, maar kwam weer terug en begon weer te kijven. Wat hij 

precies zei, weet getuige niet meer en hij  weet ook niets over het slaan.  

 

Nr. 765 FOLIO:          195             DATUM:            13 september 1519 

 

- Van Francke Hodemaecker. 

Dirick toe Boecop getuigt dat de waardin was gekomen om te melden dat Francke Hodemaeckers 

gestolen garen gekocht zou hebben en omdat hij de waarheid wilde achterhalen en verzocht hij haar  

om de drapeniers te laten komen, een meisje met haar moeder die in de Hagen woonden, Engbert 

Wachter kent hen wel. Hij zei hen streng dat ze garen gestolen hadden en dat ze moesten zeggen aan 

wie zij die verkocht hadden. Het eerste ontkenden zij geheel en toen Dirick hen vriendelijk beloofde dat 

hij daar niets van hebben wilden, vielen zij beiden op de knieën en smeekten om genade: het meisje 

bekende dat zij van Luytken de Wylde 3 pond en 2 stuks garen gestolen had en dat zij het weer 

verkocht had aan Francke Hodemaeckers, elk pond voor 3 stuiver wat normaal tussen de 6 en 7 stuiver 
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oplevert en de 2 stuks garen voor 5 butken. De moeder bekende niet en het meisje zei dat het de eerste 

keer was. Hierbij was Egbert Wachter aanwezig. 

Hij getuigt het zelfde, de moeder heet Aefken Dirixs en de dochter heet Hilleken. 

Henrick Gysbertsz getuigt hetzelfde als Dirick toe Boecop. 

 

Nr. 766 FOLIO:        195v               DATUM:          18 september 1519 

 

- Van Henrick Cannegieter uit Zwolle. 

Kersken Woltersz getuigt dat ongeveer vier jaar geleden Henrick Cannegieter bij hem in Kampen is 

gekomen en hem gevraagd heeft of hij hem een vat Jopen bier wilde verkopen. Kersken antwoordde 

dat alles wat hij in zijn schip had al geleverd was, maar hij had nog een vat Jopen bier voor hem zelf, 

dat hij hem wel wilde verkopen. Henrick vroeg hoe duur het vat was en Kersken zei dat ze het wel eens 

zouden worden. Kersken heeft toen het vat bier naar Zwolle gestuurd en Henrick heeft hem goed 

betaald. 

 

Nr. 767 FOLIO:        195v                DATUM:           19 september 1519 

 

- Van Gyse Poss en Albert Start, gevecht.  

Alyt Mulners getuigt dat zij gezien heeft dat Gyse Poss bloedde, maar zij heeft niet gezien wie het 

gedaan heeft of wat er gebeurd is. De mensen die in het gelag zaten, zeiden dat hij zich zelf had 

verwond. Hierbij waren aanwezig toen dit gebeurde in het huis van Alyt: Jonge Jan Arentsz en Rotger 

Jansz. 

Gyse Poss die gewond was, getuigt dat hij zichzelf verwond heeft met Albert Starts mes: zij zaten daar 

en aten noten en bij het grijpen naar de noten kreeg hij de verwonding aan zijn hand. Hierbij waren 

aanwezig Wyllem Tymensz en Evert Aertsz.  

Jonge Jan Arentsz heeft bloed gezien, verder niets. 

Rotger Jansz weet helemaal niets. 

Evert Arentsz en Wyllem Tymensz getuigen dat zij gezien hebben dat Gyse Poss en Albert Start daar 

zaten en noten aten en onenigheid met elkaar hadden over een weg op Herings land, tenslotte greep 

Gyse Albert bij zijn hoofd en Albert sloeg zijn handen weg, zo kreeg Gyse de verwonding.  

 

Nr. 768 FOLIO:       196                     DATUM:             19 september 1519      

          

- Van Francke Hodemaecker. 

Peter Mulre getuigt dat ongeveer 10 of 12 van de drapeniers bij hem en de waardin zijn gekomen om 

zich te beklagen over het feit dat er mensen waren die hun garen stalen en mensen die het voor half 

geld kochten. Genoemd werd Francke Hodemaeckers die regelmatig gestolen garen zou kopen van 

een meisje. Op die manier zouden de drapeniers geruïneerd worden en zij wilden dat de waardin dit bij 

de Raad zou aankaarten.   

Aanwezig waren de drapeniers Luytken de Wylde, Hermen Jansz en Reyner ter Helle, de andere 

personen weet hij niet meer. 

 

Nr. 769 FOLIO:          196                 DATUM:            18 september 1519 

 

- Tussen Peter Mulre en Johan Rijnvisch. 

Johan Hermensz getuigt dat hij niet meer precies weet wanneer hij getuige was van de afrekening 

tussen Johan Rijnvisch en Peter Mulre die hij zelf geschreven had en die bij Geert Borchertsz in 

bewaring was. Johan Rijnvisch bracht in rekening alle wijn die gekocht was van Johan van 

Reckelichhuysen , waarvan Peter zei dat hij het betaald had. Johan vroeg of hij dat niet kon bewijzen 

met Johan van Reckelichhuysen en dit is wat Jan Hermensz weet, het is ook zo lang geleden. 

 

Nr. 770 FOLIO:         196               DATUM:           22 september 1519 
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Alart Brant getuigt dat hij terzelfder tijd aanwezig is geweest toen de gebroeders oude Jan Evertsz en  

jonge Jan Evertsz  een conflict met elkaar hadden en dat hij toen hoorde dat zij alle problemen die zij 

hadden voorlegden aan Geert Borchertsz , Peter Lubbertsz en hemzelf, Alart Brant, de getuige en dat 

beide broers beloofden de uitspraak van de intermediairs te accepteren. 

 

Nr. 771 FOLIO:         196v              DATUM:            28 september 1519  

 

- Tussen Roloff opt Ende en Geert Henrixsz van de Zwartendijk. 

Geert van Swolle en Alyt Mulners, de waardin, getuigen dat genoemde partijen bij Alyt hebben zitten 

drinken en dat zij bij het afrekenen zich afvroegen of de rekening wel klopte. Geert wedde dat de 

rekening niet klopte en Roloff wedde om een vat bier dat het wel zo was. Alyt controleerde de rekening 

enkele malen samen met de genoemde partijen en men kwam tot de conclusie dat er goed gerekend 

was. De anderen zeiden dat Geert ongelijk had.  

 

Nr. 772 FOLIO:        196v               DATUM:            7 september 1519 

 

- Tussen Johan Nahuys en Jacob van Ittersum. 

Claes Kerskensz en Roloff Hermensz getuigen dat zij verleden jaar aanwezig zijn geweest in 

IJsselmuiden in het huis van de schout, waar zij gezien en gehoord hebben dat Jacob van Ittersum een 

erf bij Wilsum, de Harstenhorst geheten, aan Johan Nahuys verhuurde voor een periode van zes jaar. 

 

Nr. 773 FOLIO:           196v            DATUM:         11 oktober 1519 

 

- Van Joncker Aloffs doodslag. 

[verder niets]    

 

Nr. 774 FOLIO:         197                DATUM:           11 oktober 1519 

 

- Tussen Roloff Dunnynck en Claes Mouwertsz. 

Johan Mouwertsz en Arent Bolhoerne getuigen dat zij aanwezig zijn geweest ongeveer acht dagen 

geleden in de ‘Witte Arent ‘, waar zij gezien en gehoord hebben dat Claes Mouwertsz aan Roloff 

Dunnynck 4 mud gerst verkocht, het mud voor 15 stuiver Hollands, op Nieuwjaarsdag.  

 

Nr. 775 FOLIO:        197               DATUM:            11 oktober 1519 

 

Symon Hermensz, Geert Lubbertsz en Jacob Dubbeltsz getuigen dat zij ook in de ‘Drie Torens’ zaten te 

drinken toen Henrick van Urck wijlen Aloff van Dorsten neersloeg; zij weten goed hoe het gebeurd is, 

want Geert Lubbertsz zat naast Henrick en Symon en Jacob zaten tegenover de andere man.  

Zij getuigen tijdens hun eedaflegging dat wijlen Aloff en Henrick eerst een woordenwisseling hadden, 

begonnen door Aloff die op Henrick neerkeek; deze liet alles eerst over zich heen komen en probeerde 

niet op die woorden te reageren. “Dat zijn woorden van dieven, daar let ik niet op” zei hij, dat horende 

sloeg wijlen Aloff de ander met zijn vuist op zijn hoofd en Henrick haalde zijn mes uit zijn broekzak en 

stak Aloff daarmee in de borst. Deze trok zelf het mes eruit, zakte in elkaar en bleef dood liggen.   

 

Nr. 776 FOLIO             197               DATUM:           11 oktober 1519  

 

Fije Dirix, een meisje van 10 jaar, getuigt in de zaak van Francke Hodemaecker dat zij een zuster heeft 

die bij haar moeder Aeffken in de Hagen woont en op de dag van het ‘verloren garen’ was haar moeder 

ziek: zij is een arme vrouw en heeft, behalve de twee meisjes, nog drie kleine kinderen; ze had niets te 

eten in huis. Dat meisje woonde met haar tante Nelle bij St. Geertruyt en de tante was gewend de 

moeder te helpen met spinnen en omdat de moeder ziek was en niets kon doen, heeft Hille, de zuster 
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van Fije, verschillende garens gebracht naar tante Nelle en daar het spingeld van ontvangen; het garen 

nam het meisje dat bij de tante woont weer mee naar haar zuster, die enige tijd laten het garen weer 

naar de tante bracht en wéér het spingeld ontving, ongeveer vijf dagen na de vorige betaling, 3 pond en 

2 stukken. Met dat geld kocht het meisje voor haar moeder en de kinderen brood en zij was van plan dit 

geld later te vergoeden met spinnen. Volgens haar wist de moeder daar niets van af, want zij verborg 

telkens het garen. Toen de moeder daar achter kwam, sloeg Hille het meisje en wilde weten aan wie zij 

dat garen verkocht had. Zij vertelde dat zij er dubbel voor had ontvangen; haar zus wilde de 

stadsdienaar inlichten en tante Nelle zei dat ze het aan Francke Hodemaeckers had verkocht, wat het 

meisje eerst ontkende en later toegaf. Ze zei “o tante, sla mij niet meer, ik heb ontvangen 3 pond en 2 

stuks garen.    

 

Nr. 777 FOLIO:        197v               DATUM:           14 oktober 1519 

 

- Tussen Reyner van Ommen en Johan Goertsz. 

Johan Schelderman getuigt dat hij de kalk mee heeft helpen dragen uit het potschip van Reyner van 

Ommen en zegt dat de kalk in hopen gedragen werd naar de muur; er waren allemaal hopen kalk voor 

ƒ1 en daarvan heeft Johan Goetsz er een meegenomen. 

Hermen de Olde getuigt dat hij de kalk heeft helpen delen in vier gelijke porties en dat de mensen die 

de hopen kochten, allemaal ƒ1 gaven. Johan Goertsz had ook één van de hopen en Reyner van 

Ommen heeft hem zijn arbeid betaald met ƒ1 kalk.  

 

Nr. 778 FOLIO:          198             DATUM:            14 oktober 1519 

 

Claes ten Toerne getuigt dat hij zijn zestiende aandeel in het schip dat nu door Reyner Tymmerman 

gevaren wordt, aan Reyner heeft verkocht voor ƒ50, het schip in zijn huidige staat; de reparaties zijn 

gebeurd na de koop op kosten van de schipper. Otto Stegeman weet niet anders te getuigen dan wat hij 

al eerder gedaan heeft en weet van de 6 pond groot niets af.Jacob Dodensz getuigt ook zoals Roloff 

Paell; Jacob Hoppenbrouwer heeft al eens getuigd en weet van de 6 pond groot niets, net zomin als 

van de lading. 

Nr. 779 FOLIO:         198              DATUM:             17 oktober 1519 

 

- Tussen Bye Cremers en Kerstken Jans Coninck die Bye behandeld heeft. 

Jan Cloetinck getuigt dat hij aanwezig is geweest omstreeks afgelopen St. Jan in het huis van Elsken in 

de Hagen, toen Bye Cremers en Kerstken Coninck samen woorden hadden over de [medische] 

behandelkosten die Bye aan hem verdiend had. Hij hoorde dat Kerstken beloofde aan Bye te geven, als 

hij weer uit Friesland kwam, een achtste deel boter of 1 g.g., waar Bye hem weer 10 stuiver korting op 

zou geven die zij al had ontvangen. 

Wyllem Maesz getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 780 FOLIO:         198              DATUM:            17 oktober 1519 

 

- Van Jan Rijnvisch. 

Hermen Kistemaker getuigt dat hem zijn 32
e
 deel in het schip dat nu door schipper Reyner gevaren 

wordt, aan onderhoudskosten en lading tot nu toe 35 koopmansgulden gekost heeft en 1 oord. 

 

Nr. 781 FOLIO:         198v              DATUM:         17 oktober 1519 

 

Tymen Tymensz, rijnschipper uit Bingen, getuigt bij zijn eedsaflegging dat Hillebrant Jansz, zeepzieder 

uit Amsterdam, afgelopen mei bij hem ingescheept had 4½ last rogge, 3½ last weit en 5 tonnen zeep 

die de schipper vervoeren zou naar Emden en leveren aan Henrick uyt Jansz en Hillebrant gaf de 

schipper een brief mee voor Henrick in Emden. Toen de schipper bij Ameland was gekomen, kwam er 
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een groep soldaten aan boord met een dubbel seinschip, zeggende dat zij uit Dokkum kwamen en 

vroegen waar de schipper naar toe ging. De schipper verstond hen niet goed, hij dacht dat het Gelderse 

waren, stak de brief voor Emden bij zich en zei dat hij naar Groningen ging en niet naar Friesland; hij 

wilde de goederen van de koopman veilig stellen. De soldaten namen hem mee naar Harlingen.  

De schipper getuigt zoals boven dat hij de goederen nergens anders brengen zou dan naar Emden. 

[akte is doorgehaald]        

 

Nr. 782 FOLIO:         198v              DATUM:          19 oktober 1519 

 

- Van Heyle, de dochter van Beernt Prior en Vette Femme.  

Aelt Beerntsz, schoenmaker, getuigt dat hij vrijdagmorgen tegen de middag hoorde dat Femme Boyster 

veel lelijke woorden sprak tegen Heyle Beernts, die bij haar inwoonde en hij zag dat Femme het 

spinrokken en een stoel naar beneden gooide en riep dat zij hier niet langer mocht wonen, waarop 

Heyle volgens getuige antwoordde dat zij weg zou gaan en dat ze dan geen huur hoefde te geven en 

greep het spinrokken weer van de grond.  

Zwane Hermensz en de vrouw van Jan Claesz getuigen dat zij dit ook gehoord hebben en bovendien 

dat Femme Boyster zei dat Heyle haar na verloop van tijd zou betalen.  

 

Nr. 783 FOLIO:         199              DATUM:          19 oktober 1519 

 

- Van de apotheker. 

Mr Wyllem Baertscheerder getuigt dat hij gehoord heeft van de  vrouw van  mr Berent Barbier dat zij zei 

dat de moeder van mr Berent bij de weduwe van mr Wychert siroop, pillen en gebakken suiker gehaald 

had en een drankje. 

Alyt Marcks getuigt dat zij bij de weduwe van mr Wychers gehaald heeft wat pillen voor de stoelgang en 

wat siroop en een drankje.  

 

Nr. 784 FOLIO:        199               DATUM:            19 oktober 1519 

 

- Van Heyn Joncker en Claes Kersken. 

Egbert Badynck en Swarte Berent getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen Heyn Joncker Claes 

Kersken opdroeg deze winter zijn paard te verzorgen en terzelfder tijd hebben zij gehoord en gezien dat 

Claes dit aannam voor 3 lichte ponden; Heyn Joncker zou zelf hooi en haver bestellen voor het paard. 

Else Blanckers en haar dienstmaagd Else getuigen dat Heyn Jonckers paard de hele afgelopen zomer 

in hun stal heeft gestaan; hij kwam ongeveer drie weken na Pasen en staat daar nu nog. 

 

Nr. 785 FOLIO:         199              DATUM:            19 oktober 1519 

 

- Tussen Albert Coenynck en Alyt ter Helle. 

Claes Dubbeltsz getuigt dat hij ongeveer een maand geleden twee maal bij Alyt ter Helle is geweest om 

haar te manen voor 2 ph.g. en 12 gosseler die zij Albert Coenynck schuldig was en die hij namens 

Albert mocht ontvangen. Beide keren erkende zij de schuld, maar vroeg of hij geduld kon hebben en dat 

zij het later zou betalen.  

Goyke Wyllemsz getuigt dat hij ongeveer twee maanden geleden ook bij Alyt ter Helle is geweest toen 

Albert Coenynck haar maande en hoorde terzelfder tijd dat hij haar toestond het geld nog even schuldig 

te blijven. 

Greet Grelle getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 786 FOLIO:          199v             DATUM:            9 november 1519 

 

- Tussen Claes Peter Jansz en Johan Evertsz de Olde. 
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Peter van Gelre, pater op den Oort en Henrick Nicolaesz, priester, getuigen dat Johan Evertsz de Olde 

een bepaalde rente gekocht heeft gevestigd op de goederen van Claes Peter Jansz, waarbij Claes zich 

verbonden had de rente niet af te lossen gedurende een bepaalde periode. Getuigen zijn ongeveer drie 

weken geleden aanwezig geweest op de steiger bij de brug, waar zij gehoord hebben dat Johan Evertsz 

aan Claes vroeg wanneer hij het geld bracht met de verschenen pacht en zei dat hij daarna weer mocht 

aflossen. Getuigen zijn bereid dit onder ede te verklaren. 

Johan Aeltsz getuigt dat hij dit ook twee maal gehoord heeft van Jan Evertsz. 

 

Nr. 787 FOLIO:         199v              DATUM:            9 november 1519 

 

- Tussen Henrick, de vrouw van Claes Goerts, erfgenaam van Goert Schutemaecker en Mense 

Hermensz. 

Hermen Symontsz en Jan Henrixsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen Goert Schutemaecker 

op zijn sterfbed zei dat hij Mense Hermensz wel betaald had voor het huis dat hij van hem gekocht had. 

Henrick, priester op den Oord, getuigt hetzelfde.        

 

Nr. 788 FOLIO:         199v              DATUM:           9 november 1519 

 

Henrick Evertsz, metselaar, getuigt dat hij ook bij de aanbesteding van de verdieping was van Maes 

Maesz aan Jacob Coertsz en hij hoorde ook dat Maes Jacob Coertsz dit aanbesteedde voor ƒ5½. Na 

de eerste ‘gewenge’ [versiering onder venster], die niet inbegrepen was,  zou Jacob ƒ7 krijgen, waarvan 

Roeloff zijn helft betaald heeft. 

 

Nr. 789 FOLIO:       200                DATUM:            9 november 1519 

 

- Van Thomas Schulte. 

Hermen van der Vecht en Jacob Pannebacker getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in de “Drie 

Torens” toen Thomas Schulte enige onrust had veroorzaakt; hij zat te dobbelen om het gelag met 

genoemde Jacob en tenslotte om geld in hun portemonnee. Toen de waard dat in de gaten kreeg, 

weigerde hij dit dobbelen. Thomas wierp het kaartspel omver, greep een kandelaar en sloeg daarmee 

op de tafel en zei kwade dingen tegen de waard. 

Getuige heeft niet gehoord dat de waard onoorbare dingen zei en Jacob getuigt dat Thomas tegen de 

waard zei: ‘vervloekte monnik’.    

 

Nr. 790 FOLIO:        200               DATUM:            13 november 1519 

 

- Tussen Jacob Coertsz en Maes Maesz. 

Roelof Alpherdinck getuigt dat Maes Maesz en hij zelf hadden aanbesteed bij Jacob Coertsz om een 

‘geweng’ [versiering onder venster] te maken tussen hun beider huizen, waar Jacob ƒ8 voor vroeg en zij 

ƒ7 boden; dit verschil van ƒ1 zou na afloop worden bekeken door goede lieden. 

Zij getuigen dat toen het ‘geweng’ klaar was, zij met Jacob tot overeenstemming kwamen dat hij de 

verdieping zou maken zoals bij Werner Robbertsz huis, waarvoor Jacob nog eens ƒ7½ rekende.   

Roelof wilde Maes overhalen om op zijn huis ook zo’n verdieping te laten maken, waar deze in eerste 

instantie geen oren naar had. Later maakte hij de afspraak met Jacob Coertsz dat deze de verdieping 

zou maken voor ƒ5½. Hij meldt verder dat hij niet anders weet dan dat de kwestie van de ‘gewenge’ en  

de verdieping een soort gecombineerde opdracht was waarvan hij de helft aan Jacob betaald heeft.   

Werner Robbertsz en Jacob van Graesz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest en gehoord hebben 

over de overeenkomst voor deze verdieping en het was niet anders; Jacob van Graes voegt er nog aan 

toe dat Maes bij hem kwam en zei dat hij een verdieping voor een gulden of anderhalf niet wilde laten 

lopen.  

 

Nr. 791 FOLIO:        200v               DATUM:          13 november 1519 
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- Tussen Wolter Hermensz en Jacob Dubbeltsz over de weit. 

Claes Somerdijck en Jan Geertsz, touwslager, getuigen dat zij aanwezig zijn geweest omstreeks 

afgelopen St. Michael bij Hermen Spaerleers huis, waar zij gehoord hebben dat Jacob Dubbeltsz aan 

Wolter Hermensz een last weit verkocht voor 23½ gulden die hij de volgende dag zou kunnen leveren. 

Wolter zou betalen met Maria Lichtmis, met een marge van veertien dagen.  

Zij hoorden ook dat Jacob zei dat hij hem de weit net zo lief op termijn verkocht voor contante betaling, 

maar zij waren met de (ver)koop beiden tevreden.  

 

Nr. 792 FOLIO:        200v               DATUM:            13 november 1519 

 

- Van Goesen de Vrije en mr Pilgrim Schoelmeister. 

Henrick van Mullem getuigt dat ’s avonds tussen 10 en 11 uur Goesen de Vrije en mr Pilgrim 

Schoelmeister bij hem zijn gekomen met een kruik en dat Goesen wilde dat hij met hem zou drinken, 

wat hij ook deed. Zij begonnen te kletsen over de Raad en de meester vroeg hem: “wat zijt gij voor een 

man” en toen Henrick hoorde dat Goesen over zulke dingen begon te praten, wilde Henrick weg gaan.  

Toen trok Goesen hem neer, pakte hem in de borst, scheurde zijn hemd en ging tekeer alsof hij hem 

nog meer wilde aandoen; dit zei de vrouw van Henrick en zij schoven hem in de kelder. 

Wat buiten de deur is gebeurd, weet hij niet. 

 

Nr. 793 FOLIO:        201               DATUM:          13 november 1519 

 

- Van Claes van Wije. 

Jan Droochscheerder en Engbert Coertsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in de “Drie torens” 

toen Claes van Wijhe met zijn stuurman daar waren en zij hebben gezien dat Claes en zijn stuurman 

beiden tegen elkaar opsprongen, elk met een getrokken mes en dat zij gescheiden werden zodat ze 

niet bij elkaar konden komen. Verder hebben zij niets gezien.   

Claes Wyllemsz getuigt dat hij niets van de zaak weet.  

 

Nr. 794 FOLIO:          201             DATUM:             13 november 1519  

            

- Tussen Geerlof Backer en Wessel metde Musyck. 

Jan Droochscheerder, Gielis Valckener en Jan Brouwer getuigen dat zij ongeveer een jaar geleden 

aanwezig zijn geweest als intermediairs in het conflict tussen Geerlof Backer en genoemde Wessel. 

Afspraak was dat Wessel aan Geerlof zou geven 7 ph.g., waarvan de helft betaald moest worden met 

Pasen en de andere helft met St. Maarten daarna. Daarmee zouden zij van alle verplichtingen zijn 

ontslagen. 

 

Nr. 795 FOLIO:         201              DATUM:            13 november 1519 

 

- Tussen Jacob Dodensz en Maes Gysbertsz over de hof. 

Henrick Cloetinck en Dirck de waardin in de Barse, getuigen dat zij aanwezig zijn geweest vóór 

afgelopen Pasen toen Jacob Dodensz aan Maes Gysbertsz het erf verkocht, waarvan zij als gekozen 

vertegenwoordigers van beide partijen, de koop hebben geregeld. Maes zou het erf krijgen voor 4 h.p. 

per jaar én zou daarop een huis timmeren waarvoor Jacob hem een balk gaf. Verder was er 

afgesproken dat Maes met Pasen een gulden zou betalen waarvoor hij al het hout dat op het erf lag, 

mocht behouden. Maes betaalde het gelag en met Pasen zou hij de eerste van de 4 h.p. in mindering 

brengen op de jaarlijkse betaling en hiermee moest iedereen tevreden zijn. 

 

Nr. 796 FOLIO:       201v                DATUM:           13 november 1519 

 

- Van Gysbert Lubbertsz van het gevecht met Jan Herbertsz. 
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Claes van Angeren en zijn dochter Aefken getuigen dat zij vorige week samen zaten te drinken bij 

Aefken thuis met zijn compagnons om de rekening op te maken van de visvangst van afgelopen  jaar; 

er waren ook familieleden en iedereen was vrolijk; toen kwam Jan Herbertsz zich bij hun gezelschap 

voegen, hij was dronken en wilde bij hen blijven hoewel hij vriendelijk verzocht werd te vertrekken door 

Gysbert en de anderen. Zij pakten hem bij de armen en zetten hem buiten de deur. 

Voor de rest heeft Claes noch zijn dochter iets gezien en zij weten ook niet wat er gebeurd is. 

 

Nr. 797 FOLIO:       201v                DATUM:          17 november 1519 

 

Cornelys Joesten getuigt dat hij terzelfder tijd in Lübeck was als wijlen Thomas Rensborch daar 

gevangen zat en dat Thomas op verzoek van familieleden uit de toren werd gehaald waar hij in zware 

omstandigheden gevangen zat, met een ijzeren ketting en twee sloten aan zijn benen en via de 

paardenstal kon Cornelys bij hem komen en sprak dikwijls met hem en hij zag dat Thomas gemarteld 

was en half verlamd was en stonk. Hij meldt verder dat Thomas zich dikwijls bij hem beklaagde dat hem 

geen recht werd gedaan en dat hij aan de stalmeester vroeg of zij hem voor het gerecht wilde brengen. 

Hij getuigt ook dat hij, op verzoek van Thomas, met Dirick van Zwoll naar priester Henrick Warmbeke is 

geweest omdat de burgemeester niet beschikbaar was, om hem te vragen Thomas voor het gerecht te 

brengen, waarvoor hij zijn best heeft gedaan. Maar Thomas is opnieuw in de toren geworpen waaruit hij 

ontsnapt is. 

Dirick van Zwoll getuigt dat hij toen ook in Lübeck was en dat Thomas op verzoek van zijn familie uit de 

toren was gehaald en vandaar met twee sloten en een lange ijzeren keten vastgezet was in het donker, 

waar Dirck hem dikwijls bezocht en zag dat hij zwaar gemarteld was en zich hooglijk beklaagde dat hem 

geen recht gedaan werd. Op verzoek van Thomas, heeft hij met Cornelys Joestsz een gesprek gehad 

met priester Henrick Warmbeke om zijn invloed aan te wenden, omdat Thomas bereid was voor het 

gerecht verantwoording af te leggen. Toen dit niet gebeurde werd hij weer in de toren geworpen, waar 

hij nadien uit is ontsnapt. 

[akte is doorgehaald]  

 

Nr. 798 FOLIO:         202              DATUM:            17 november 1519 

 

- Van een zilveren ketting.  

Elsken, de weduwe van mr Gelis Barbier, getuigt dat zij aanwezig is geweest in Zwolle op de vrijmarkt 

waar zij zag dat een gesluierde  joffer bij de kraam van Grietje Goltsmit stond en dat de joffer een 

zilveren ketting in de schaal legde en liet wegen. Welke handel zij samen gedaan hebben, weet zij niet.  

 

Nr. 799 FOLIO:       202v                DATUM:         16 november 1519 

 

- Tussen de erfgenamen van Symon Glauwe en Peter Muler. 

Henrick Wynkensz getuigt dat de kinderen van Symon Glauwe Peter Muler hebben gemaand voor de 

jaarlijkse 7 g.g. en dat Peter bekende dat hij hen dat geld over meerdere jaren nog schuldig was. Hij 

had het geld laten staan omdat hij nog wat tegoed had van IJsbrant Baers. De erfgenamen zeiden dat 

zij met de boekhouding van wijlen Symon Glauwe de schuld konden bewijzen.  

 

Nr. 800 FOLIO:        202v               DATUM:          26 november 1519 

 

- Van Dirick Warnersz dijk. 

Egbert Henricksz getuigt dat hij ongeveer 24 jaar geleden namens wijlen Dirick Warnersz gedurende 

drie jaar een stuk van de dijk onderhouden heeft tussen Ronnenboom en het kapelletje, van drie roeden 

groot en op dezelfde plaats waar nu of vorig jaar Mechtelt, de weduwe van Dirick Warnersz, een tuin 

heeft laten maken met dezelfde maten. 
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Claes Geertsz getuigt hetzelfde, n.l. dat hij in zijn jeugd de dijk heeft helpen maken, dat hij ook weet dat 

Dirick Warnersz de dijk van drie roeden op die plaats liet maken, een voet of vier erboven of eronder 

weet hij niet precies. 

Henrick Jansz getuigt dat hij ongeveer vijf jaar geleden gedurende een jaar de dijk heeft onderhouden, 

ook op dezelfde plaats, een voet of vijf voorwaarts of achterwaarts, dat weet hij niet.     

 

Nr. 801 FOLIO           203                 DATUM:         27 november 1519    

 

Wolter Tymensz, Hermen Roede, Henric Jacobz, Wyllem Mertensz(?)  en Andries Cuper getuigen dat 

het stuk dijk van 26 roeden, strekkend van de grote stenen hont tot de helft van de gracht bij de 

Ronnenboom altijd behoord heeft tot wijlen Peter Glasemaecker land, dat daar tegenover ligt en dat 

Peter drie erfgenamen naliet, Claes en Geert Glasemaecker en hun zuster Truyde, de weduwe van 

Geert Sleuwart. De dijk van de 26 roeden is uit een boesem gekomen en of de drie erfgenamen na de 

dood van hun vader de dijk en het goed gedeeld hebben, weten zij niet. 

Henrick Jansz  getuigt nog dat in de tijd dat Wyllem van de dijk weggehouden werd, de drie erfgenamen 

de hoofdjes voor de dijk samen hebben laten maken. 

 

Nr. 802 FOLIO:        203               DATUM:           1 december 1519 

  

Egbert van Yngen en Wolter van Uterwyck getuigen tijdens hun eedaflegging dat zij op verzoek van de 

stad ongeveer veertien jaar geleden in Elburg waren, waar Willem van Rossum stadhouder was, in 

dezelfde tijd dat Jan Reynersz uit Medemblik en Jan Gysensz uit Edam daar gevangen waren door 

ettelijke soldaten, in dienst van de vorst van Gelre. Zij melden dat zij terzelfder tijd met Willem van 

Rossum gesproken hebben en dat de twee genoemde gevangenen kosteloos en schadeloos ontslagen 

werden. Zij weten niet of de gevangenen iets betaald hebben. 

 

Nr. 803 FOLIO:       203v                DATUM:         1 december 1519 

 

Mr Coert Hermensz getuigt dat hij onlangs bij Dirick Kistemaecker thuis zat en dat toen de vrouw van 

Jan Kistemaecker binnenkwam en Dirick maande voor 10 stuivers met veel ophef van woorden. Dirick 

vroeg wat ze kwam doen en of hij haar iets schuldig was en zei dat er immers gerechtigheid was in 

Kampen. Mijn knecht is u iets schuldig en u maant de meester!   

Hij verbood haar de toegang tot zijn huis, wat niet hielp en toen duwde ze haar naar buiten waarbij hij 

een hamer in zijn hand hield. Getuige weet niet of hij haar geslagen heeft, want dat heeft hij niet gezien.  

Henrick Hermensz uit Nijkerk getuigt hetzelfde want hij was op dezelfde tijd in het huis.  

Henrick[je] Kistemaecker getuigt dat zij voorbij kwam toen de vrouw het huis van Dirick werd uitgeduwd 

en hoorde dat zij terzelfder tijd riep: “gij rover, gij dief, wat heb je me te slaan”.  

Jan Diricksz getuigt dat alles gegaan is zoals mr Coert getuigt en zegt dat Dirick de vrouw met een 

hamer op het hoofd sloeg zodat zij viel en bij het schelden was de vrouw niet in het huis. 

 

Nr. 804 FOLIO:         203v              DATUM:           2 september 1519 (?) 

 

Femme, de dienstmaagd van Evert van den Veen, getuigt dat het 4 uur was en tijd om de vespers te 

luiden, toen Claes en Alfart van den Vene ruzie kregen met hun broer Tymen; de kaarsen waren nog 

niet aangestoken.  

Jan, de knecht van Evert van den Vene, getuigt hetzelfde, dat het gebeurde kort na 4 uur en vóór 5 uur 

en dat de kaarsen nog niet aangestoken waren.  

 

Nr. 805 FOLIO:       203v                DATUM:          2 september 1519   (?) 

 

IJsbrant Keyser, de bode, getuigt dat hij, in dezelfde tijd als Gheert van Yngen en Wolter van Uterwijck 

de twee Hollanders die in Elburg gevangen hebben gezeten, gekwiteerd hebben, met een brief van 
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onze stad gestuurd werd naar Medemblik om Thomas Roters, die daar gevangen zat, vrij te krijgen, dat 

hij daar vijf dagen op antwoord heeft gewacht dat hij niet kon krijgen, zodat hij zonder antwoord terug 

moest gaan en Thomas bleef daar zitten.      

 

Nr. 806 FOLIO:      204                  DATUM:            2 december 1519  

  

- Van Geert van Yngen. 

Jan ten Hove getuigt dat het een tijd geleden is, hij weet niet hoe lang, dat hij in de Eenhoorn zat te 

drinken, waar wijlen Willem Morre en Gheert van Yngen met een ander gezelschap zaten te drinken en 

hij hoorde dat Gheert van Yngen o.a. dingen zei die hij met Willem besproken had, n.l. ‘lieve burgers, 

wordt wakker en bevrijdt mij en de anderen, de stad zal in de verdoemenis raken, want de jongeren 

willen de lakens uitdelen en wij ouderen mogen dat niet’ Hij hoorde niet dat er nog meer gezegd werd 

over ontrouw van de Raad of anderszins en hij weet evenmin waarom hij dat zei. 

Egbert van den Berge getuigt dat hij op een ander ogenblik in de Eenhoorn zat te drinken, toen ook 

Gheert van Yngen daar was om iets te drinken en dat hij hoorde dat Gheert ook openlijk zei: ‘burgers 

wordt wakker en zuiver ons als een schepel koren, want de stad is verdoemd, wij ouden, worden 

overstemd door de jongeren die willen de baas spelen en wij ouderen mogen dat niet’; meer hoorde hij 

niet, alleen dat de jongeren de ouderen overstemden.     

 

Nr. 807 FOLIO:         204              DATUM:            2 december 1519 

 

Alyt Jans getuigt dat zij ongeveer 20 jaar bij wijlen mr Jan van der Weden gewoond heeft en dat zij weet 

dat hij een langwerpig register had waarin al zijn onkosten stonden van de dijken en dammen. Op de 

woensdag vóór de vrijdag waarop hij stierf, had wijlen mr Herbert van Wilsum bij hem gegeten, zoals 

iedere woensdag, waarbij zij altijd de dijken bespraken. Hij liet zijn dienstmaagd Alyt dan altijd het 

dijkboek halen en toonde dan mr Herbert alle zaken betreffende de dijken. 

Waar het boek gebleven is, weet zij niet. 

 

Nr. 808 FOLIO:        204v               DATUM:          2 december 1519 

 

Peter Muller getuigt dat hij ongeveer drie of vier jaar geleden, precies weet hij dat niet meer, in de 

Wijnkelder gezeten heeft waar ook Gheert van Yngen aanwezig was en hoorde dat Gheert, die 

gedronken had, o.a. zei: ‘wordt wakker en let op uw zaak’. Wat hij bedoelde, weet hij niet. 

 

Nr. 809 FOLIO:        204v               DATUM:            2 december 1519 

 

- Van St. Bregitte en Claes Wernersz met zijn schoonzuster. 

Gysbert van Leeuwen en Lubbert van Hattem getuigen dat zij afgelopen jaar vóór de vasten aanwezig 

zijn geweest en gehandeld hebben in de zaak tussen het convent van St. Bregitte en Claes Wernersz 

en diens schoonzuster over ettelijke goederen in Wijhe, waar Claes en zijn schoonzuster het wereldlijke 

recht voor wilden inschakelen en het convent wilde procederen met geestelijke inhibitie. 

Na enige tijd hebben beide partijen besloten wederzijds goede mannen in te schakelen aan wie zij hun 

conflict zouden voorleggen, waarbij beide getuigen zouden optreden als scheidsrechter.  

De kwestie zou behandeld worden met Petrus ad Cathedram, opdat niemand van beide zijden intussen 

kon ingaan tegen een ieders recht of tegen de gemaakte afspraken in zou handelen. Een en ander is 

voor de schout van Wijhe bevestigd. 

Thonis van den Grave getuigt dat hij aanwezig is geweest toen genoemde compromis is gesloten.  

 

Nr. 810 FOLIO:       205                DATUM:           2 december 1519 

 

Anthonis van den Grave getuigt dat ongeveer vijf jaar geleden Gheert van Yngen in de Wijnkelder zat 

na de Raadskamer, waar Thonis ook zat naast Gheert; ze hadden wel iets gedronken en Gheert zei: 



163 

 

‘wees waakzaam, want de stad gaat naar de verdommenis’, waarop Thonis niet reageerde omdat 

iemand een andere mening kan hebben. Enige tijd later zei Gheert weer hetzelfde tegen Thonis en 

deze antwoordde toen dat het vreemd was nu hij over de helft van zijn leven was en dat er ouderen in 

de Raad zaten, die gebreken hebben, en dat de burgers, zoals de monniken die hun kwade religie 

daadwerkelijk moeten reformeren, moeten veranderen, dat zou nuttig zijn.  

Gheert antwoordde dat het niet mogelijk was, men moet ons bevrijden want onze dingen deugen niet, 

noch de mijne noch die van de anderen.  

 

Nr. 811 FOLIO:        205               DATUM:          2 december 1519 

 

- Van Gasse Johans en Dirick Kystemaeckers. 

Arent Petersz getuigt dat hij gehoord heeft dat Gasse Johans bij Dirick Kystemaeckers thuis kwam en 

hem maande voor zijn bierconsumpties, waarop Dirick antwoordde dat hij haar niets schuldig was; zij 

hield vol en Dirick zei weer dat hij haar de pest schuldig was. Toen greep Dirick haar vast en trok haar 

de mantel over het hoofd, waarbij de hamer tegen haar hoofd kwam en zij een verwonding opliep; Dirick 

sloeg haar niet met de hamer en Gasse zei zelf, toen ze het huis had verlaten, dat de houtdief het had 

gedaan.  

Gerrit Symonsz heeft gezien dat Gasse Dirick maande, dat hij de schuld ontkende en haar zei dat hij 

haar de pest schuldig was en dat zij moest vertrekken. Toen werd er nog het een en ander gezegd dat 

hij niet heeft onthouden en toen nam Dirick een hamer en sloeg Gasse op haar hoofd zodat zij op haar 

knieën viel. Buiten de deur zei Gasse dat de houtdief dat had gedaan. 

Broese Kystemaecker getuigt dat hij niet weet wat er gezegd is maar zag dat Dirick haar op het hoofd 

sloeg, meer weet hij niet.  

 

Nr. 812 FOLIO:        205v               DATUM:           2 december 1519 

 

Roeloff Alpherdynck getuigt dat hij ongeveer vier jaar geleden, dat weet hij niet precies meer, in “de 

Gulden Arent” is geweest waar Steven nu de waard is, bij een groot gelag waar ook Geert van Yngen 

bij aanwezig was en boven bij het glasvenster zat; na enige tijd stond deze op en ging naar beneden 

aan de tafel zitten bij Roeloff Alpherdynck, waar ook Wybrant Snuver, Jan ten Holte en anderen zaten 

en toen er o.a. over stadszaken gepraat werd, zei Geert van Yngen: “Ontwaakt burgers en hervorm je 

zoals de monniken zich hervormen, dit geldt voor een ieder, de stad is geheel verdoemd want onze 

zaken deugen niet “ en nog veel meer. Roelof en de anderen antwoordden dat zij niet wisten waarom 

Geert dat zei.  

 

Nr. 813 FOLIO:         205v              DATUM:           2 december 1519 

 

- Tussen Evert van den Vene en Johan Schepeler. 

Claes van Wijhe, Johan Henrixsz en Albert Raeven getuigen dat zij ongeveer negen jaar geleden 

aanwezig zijn geweest op het Tolhuis toen de huwelijkse voorwaarden werden opgesteld tussen Rotger 

Henrixsz en Geese Brandeborch, de nicht van Johan Schepeler. Zij hebben toen gehoord en gezien dat 

Johan Schepeler aan Rotger en zijn nicht o.a. in eigendom wilde geven de helft van een mate gelegen 

bij het Kruis met de beelden, waar Evert van den Vene jaarlijks 4 pond uit ontvangt en waarvan de 

andere helft toebehoort aan de weduwe van Geerloff Wynters. Rotger wilde de halve mate niet hebben 

omdat er een dijk bij hoort en hij dijken en dammen niet kon onderhouden. Evert van den Vene bood 

aan de helft van hem te kopen en Rotger wilde daarvoor 30 g.g. hebben en Evert bood 20 g.g. Door 

toedoen van de getuigen werd de koop gesloten voor 25 g.g. waarmee beide partijen tevreden waren . 

 

Nr. 814 FOLIO:         206              DATUM:            2 december 1519   

 

- Van mr Otto uit Hasselt en de man uit Barspijk over meesterloon. 
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Geert Goessensz, Egbert Jansz, Jan Goertsz en Jacob Helpers  getuigen dat mr Otto uit Hasselt door 

Jan Jacobsz uit Barspijk aangenomen was om zijn zieke been te genezen en zij weten heel goed dat 

Jan Jacobsz geruime tijd in Hassselt geweest is voor de behandeling, maar dat het been zieker en 

slechter was dan voor die tijd; volgens hem had de behandeling hem meer last dan genezing gebracht.  

 

Nr. 815 FOLIO:            206           DATUM:           5 december 1519 

 

- Tussen Claes ten Toorne en Geert van den Schere. 

Gheert Douwertsz getuigt dat Claes ten Toorne, boeierschipper, omstreeks afgelopen Midvasten in 

Kollumerzijl in Friesland lag en dat Gheert Douwertsz schipper op het schip was. Terzelfder tijd kwam 

Gheert van den Schere daar en bezette het schip, zodat het daar moest blijven totdat Claes ten Toorne 

daar weer kwam, die grote schade leed omdat hij Gheert en zijn bemanning de helft van de gage moest 

geven en weer nieuw volk moest aannemen.  

 

Nr. 816 FOLIO:         206v              DATUM:           5 december 1519 

 

- Van Geert Glaesemakers dijk. 

Hermen Claesz getuigt dat toen wijlen Geert Sleeuwart gestorven was, zijn zoon Lambert bij hem kwam 

om het stuk dijk te repareren dat hij van zijn vader geërfd had, waarvoor hij 2 g.g. zou ontvangen; 

daarvan zou 1 g.g. gekort worden omdat Hermen die schuldig was aan de vader van Lambert en de 

andere g.g. kreeg hij contant. Intussen repareerde Hermen het stuk dijk namens Lambert in de richting 

van de stad naast de dijk die Jan Seysinck nu heeft laten maken tot halverwege de sloot tegen de 

omheining, zoals Lambert bevolen had. Deze was tevreden en getuige meldt dat hij bij leven van Geert 

Sleeuwart nog een keer aan de dijk heeft gewerkt.  

 

Nr. 817 FOLIO:         206v              DATUM:            5 december 1519   

 

Hermen Jansz getuigt dat hij ongeveer 15 jaar lang bij wijlen Geert Sleeuwart gewoond heeft en dat hij 

heel goed weet dat wijlen Geert Sleeuwart en Geert Glaesmaker de dijk boven de poort samen deelden 

en dat hij de houten palen in genoemde dijk hielp slaan zodat Geert Sleeuwart het stuk dijk richting stad 

naast de omheining tot zich nam en het alle jaren liet onderhouden en daar tevreden over was. 

 

Nr. 818 FOLIO:       206v                DATUM:          5 december 1519 

 

Jan Seysinck, Dirck Opreider, Jan Tripmaker, Gerbrich, de weduwe van Aernt Petersz en Griete, de 

vrouw van Jan Tripmaker, willen getuigen voor de dijkgraven of anderen gerechtspersonen en er hun 

eed op doen dat de dijk tussen Geert Sleeuwart en Geert Glaesmaker altijd door hen gedeeld is en dat 

beiden hun aandeel hebben gehad in het onderhoud.   

Lambert Sleeuwart, schout, getuigt dat hij vroeger wel gehoord heeft dat wijlen zijn vader en Geert 

Glaesmaker de dijk van elkaar gescheiden hadden, maar Lambert is er niet bij geweest; hij weet ook 

wel dat zijn vader daarna het stuk dijk naast de omheining heeft laten onderhouden, maar of de 

scheiding van de dijk definitief is, weet hij niet. 

 

Nr. 819 FOLIO:        207               DATUM:          9 december 1519 

 

Dirick Noye, Jan Evertsz en Jan Beerntsz getuigen dat zij goed weten dat Mette en Else, dochters van 

Gysbert Rademaker, echte kinderen zijn van wijlen Gysbert Rademaker en diens vrouw Mette. 

Henrick Prange en zijn vrouw Meriken getuigen hetzelfde want zij hebben hun vader goed gekend en 

melden verder dat wijlen priester Henrick van Weerden, gestorven in Zoest en de moeder van Mette en 

Else neef en nicht waren en de vader van priester Henrick heette mr Henrick van Werden en de 

grootvader van moederszijde van de meisjes Mette en Else heette mr Geert van Werden en deze waren 

volle broers. Mr Geert was hoefsmid in Kampen en mr Henrick was daar grofsmid. 
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Nr. 820 FOLIO:       207                DATUM:           9 december 1519 

 

- Tussen Geese Dirixs en Dirick Kystemaecker, erfgenamen van Henrick[je], de schoonmoeder 

van Johan van Kuenres.   

Luytken Wachter en Gysbert Luytkensz getuigen dat zij goed weten dat wijlen Lubbe Luytkens, de 

vrouw van Luytken Wachter, namens Dirick Berentsz, de eerste man van Geese, een dubbele hoycke 

en rok heeft gebracht om te verkopen aan wijlen Henrick[je], de schoonmoeder van Johan van Kuenres,  

die ook opkoopster was en dat wijlen Henrick[je] de opkoopster alles meenam naar Hasselt, het 

verkocht en het geld in haar zak stak. Luytken is naar Hasselt gegaan om bij wijlen Henrickje te vragen 

waar de kleren waren en zij antwoordde dat zij indertijd niet bij machte was te betalen, maar zij wilde 

dat naderhand graag doen. 

Luytken ten Hoeve getuigt dat hij in Hasselt aanwezig is geweest, ongeveer drie jaar geleden, toen 

Geese Dirixsz wijlen Henrick[je] maande voor de genoemde kleren en dat deze haar een dubbele 

stuiver als betaling gaf en zei dat ze een stuk doek op het weefgetouw had en als dat klaar was dan 

wilde ze haar het doek óf het geld geven. 

 

Nr. 821 FOLIO:         207v              DATUM:           9 december 1519 

 

Dirick Tripmaker, Engbert Robertsz en Alyt Sasse hebben een heilige eed gezworen dat zij op de avond 

voor OLV Onbevlekte Ontvangenis met priester Cornelys Schere als vierde man gekocht en ontvangen 

hebben van Albert Egbertsz uit Kampen een ‘stuck’ haring voor een ‘stuck’ climmer haring met een 

merkteken en toen zij dat vat wilde openmaken, was het nat en Albert heeft hierom ƒ1 Hollands aan de 

gelden moeten korten en het betrof 850 haringen.  

 

Nr. 822 FOLIO:         207v              DATUM:           9 december 1519 

 

- Tussen Luytken Schoemaecker en de moeder van Koenynck Kersken. 

Evert Jacobsz en Henrick ten Velde getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in de Hagen, afgelopen mei 

een jaar geleden, waar zij zagen en hoorden dat Luytken Schoemaecker aan de moeder van Coenynck 

Kerskens opdroeg in de zomer zijn koeien te merken voor 1 hoornsgulden en niet aan haar dochter 

want die was er niet bij. In de herfst vroeg de moeder van Coenynck Kersken weer aan Luytken om een 

paar laarzen te maken voor haar zoon Kersken en toen deze klaar waren en zij de laarzen ophaalde, 

bracht zij de hoornsgulden in mindering op het bedrag voor de laarzen en betaalde de rest gewoon met 

geld.  

 

Nr. 823 FOLIO:          207v             DATUM:          12 december 1519 

 

- Van de kistenmakers vrouw. 

Mr Adam Cyrurgijn en Wyllem Bouwensz getuigen dat zij de vrouw van de kistenmaker medisch 

hebben behandeld en dat na verschillende onderzoeken, bleek dat haar schedel gescheurd was en dat 

zij daar voldoende bewijs voor hadden.  

 

Nr. 824 FOLIO:        208               DATUM:           12  december 1519 

 

Wenemer Kistemaker en Reyner Kistemaker getuigen dat zij gehoord en gezien hebben toen hun 

vrouw thuis kwam, dat zij klaagde dat Dirick Kistemaker haar geslagen had. Hermen Apteker werd 

gehaald, onderzocht de vrouw en zei toen dat ze erg geslagen was en erg ziek was; volgens hem was 

de hersenpan gebarsten, maar het bloedde niet. 

 

Nr. 825 FOLIO:          208             DATUM:            12 december 1519 
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- Tussen Willem Petersz en Claes van Copren uit Deventer. 

Rycolt Aertsz en Tymen van Voirst getuigen dat zij ongeveer drie jaar geleden, dat weten zij niet meer 

precies, aanwezig zijn geweest hier in Kampen in een herberg waar ze iets dronken en dat Claes van 

Copren aan Willem Petersz een partij pepers verkocht en daarbij als voorwaarde stelde dat hij, omwille 

van de kosten, de peper in Deventer zou leveren, op trois gewicht en anders niet, zoals afgesproken.  

 

Nr. 826 FOLIO          208                  DATUM:           12 december 1519 

 

- Tussen Geert van Dotingem en Geert Cluppell. 

Evert Nucke, Hermen van Hattem, Thys Dirixsz en Wyllem Jansz getuigen dat zij aanwezig zijn 

geweest afgelopen zomer bij Hermen van Hattem thuis, waar zij gehoord en gezien hebben dat Geert 

van Dotingem bij Geert Cluppell al het houtwerk bestelde voor zijn huis aan de Vloeddijk, bij Reyner ter 

Helle, zoals balken, bomen, latten e.d. alles wat van hout was, voor boven en beneden, zonder 

uitzondering. Hij zou daarvoor betalen 23 ph.g. min 1 oord, Geert van Dotingem zou het oude hout 

behouden en Geert Cluppell de oude stenen.   

 

Nr. 827 FOLIO:       208v               DATUM:           12 december 1519 

 

- Tussen Claes en Dirick Sceeptymmerman en Peter Aggens. 

Claes Dubbeltsz en Kersken Woltersz getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden aanwezig zijn 

geweest in Kampen bij Else Blanckers thuis waar zij gehoord en gezien hebben dat schipper Peter 

Aggens aan Claes en Dirick, scheepstimmerlui, opdroeg een verbrande barse[schip] twee gangen hoger 

te maken en daarvoor zou schipper Peter de scheepstimmerlui 41 ph.g. betalen en hij zou het 

wagenschot, hout- en ijzerwerk leveren; bovendien zou hij hen met hun knechten iedere week een vat 

bier geven en als het voorkwam dat ze niet verder konden met het werk door gebrek aan gereedschap 

o.i.d., dan zou Peter hen dagelijks elk een schilling geven. 

Beide parijen werden het eens en hielden de wijnkoop. 

 

Nr. 828 FOLIO:       209                DATUM:          13 december 1519 

 

Jacob Hoppenbrouwer getuigt, met Jan van der Vecht en mr Coert Geije, dat mr Werner Scheer, de 

erfgenaam van Plonis Voorne, de erfgenamen van Beernt Jansz en de moeder van Jan van der Vecht 

een bepaald stuk dijk hadden, liggend bij het erf van Claes Lasman en dat die vier erfgenamen hun 

dijkstuk verdeeld hadden in drie stukken, zodat de meiers van de genoemde erfgenamen elk hun stuk 

dijk behielden, al 20 tot 30 jaar lang om te onderhouden; in 1515 nadat alle scheuren tot aan 

Genemuiden gerepareerd waren, is de dijk voor een derde deel weggeslagen en vroegen degenen die 

geen schade hadden de dijkgraaf en heemraden om raad, want de dijk werd gedeeld en ze wilden niet 

verplicht worden tot reparaties. Voor de dijkgraaf en heemraden was verdelen van de dijk niet 

toegestaan, dus werd iedereen verplicht te helpen. Genoemde erfgenamen hebben samen de dijk 

hersteld, hoewel mr Werner zelf geen schade had.    

 

Nr. 829 FOLIO:        209               DATUM:          14 december 1519 

 

- Tussen Johan Seysynck en Dirick Tripmaker. 

Peter Sticker getuigt dat hij met Henrick van Steenre ongeveer drie of vier maanden geleden in de 

Wijnkelder aanwezig is geweest bij een afrekening tussen Johan Seysynck en Dirick Tripmaker van een 

handelsovereenkomst in as en turf die zij al enige tijd met elkaar hadden; Johan Seysynck meende dat 

hij geld van Dirick tegoed had en deze meende dat hij geld kreeg van Johan dat hij namens hem 

betaald had. 

Er werd gepraat en gepraat en het kon niet bewezen worden, Dirick vond het billijk als Johan eerst over 

de brug kwam. 
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Nr. 830 FOLIO:        209v               DATUM:          14 december 1519 

 

- Tussen Katherijne, de moeder van Kersken Jansz en Luytken Schoemaecker. 

Geert Jansz en Jan Jansz getuigen dat zij afgelopen maandag acht dagen geleden op het Schepenhuis 

zijn geweest waar zij hoorden dat Kersken Jansz tegen Luytken Schoemaecker zei dat hij de laarzen 

van Luytken gehaald had, dat hij de man was en niet zijn moeder; als er iets niet goed was, dan zou hij 

het wel horen. Daarna liet Luytken Schoemaecker Kersken hiervoor panden, maar deze ging weg naar 

Friesland. 

 

Nr. 831 FOLIO:        209v               DATUM:            14 december 1519 

 

- Tussen Claes van Wije en Dirick Borre. 

Dirick Monnynck en Albert Sticker getuigen dat zij in de afgelopen weken aanwezig zijn geweest op het 

Schepenhuis, waar zij hoorden dat Dirick Borre verweet aan Claes van Wije zeggend: “jullie zijn in 

Wijhe aan de galg ontsnapt“ en dat laatste woord sprak Dirick maar half uit en Claes verstond het niet 

en juist toen Dirick dat woord herhaalde, sloeg hij zich zelf op de borst en antwoordde dat hij het niet 

herhaalde. 

 

Nr. 832 FOLIO:         209v              DATUM:            16 december 1519 

 

- Van Dubbelt van Urck en Henrick Rogge. 

Jan Woltersz getuigt dat hij gezien heeft toen Dubbelt van Urck Henrick Rogge sloeg, dat Henrick met 

zijn vuist van zich af sloeg; hij heeft niet gezien of Henrick hem weer sloeg met zijn vuist of iets anders. 

Danyell Potschuver leunde tegen de afrastering en Dubbelt viel vol op zijn rug, hoe dat gebeurd is, weet 

hij niet.  

 

Nr. 833 FOLIO:       210                 DATUM:             16 december 1519       

 

- Tussen Goesen Dam en Peter Frerixsz.  

Hermen Dirixsz, Jan Stuvesant en Johan Henrixsz getuigen dat zij afgelopen winter in Dantzig waren 

om het schip van Peter Frerixsz op te halen en daar hoorden en zagen zij, toen Goesen Dam voor 

schipper Frerixsz 5 of 6 vaten Jopen bier inscheepte, dat deze huur wilde hebben om samen met de 

schipper het schip terug te brengen. Schipper Frerixsz nam hem aan en gaf hem 1 mark in de hand en 

wilde hem verder belonen, volgens Hermen en Johan; en zo is Goesen uitgezeild. 

 

Nr. 834 FOLIO:          210             DATUM:               16 december 1519 

 

- Tussen Willem Jansz, potschuiver en Claes Tymerman. 

Dirick Sceepstymmerman getuigt dat hij Wyllem Jansz potschuiver toestemming heeft gegeven zijn 

hout op zijn werf te leggen, die half / half van hem en zijn broer Claes is. Daarna heeft hij enige schade 

veroorzaakt aan de werf waar hij geen toestemming voor had en toen dit gebeurde was het hoog water, 

zodat het hout ook nog wegdreef.  

 

Nr. 835 FOLIO:        210               DATUM:            16 december 1519 

 

- Tussen Henrick Cloetynck en Henrick Nijemeygers. 

Jan Jansz opt Eyland getuigt dat hij afgelopen St. Lambertusdag gezien heeft dat Henrick Cloetynck de 

paarden van Henrick Nijemeygers opdreef; hij kent de paarden goed, daar vergist hij zich niet in. Ze 

waren allemaal van Henricks land af. Hij weet niet of Cloetynck de paarden weer teruggedreven heeft.  

 

Nr. 836 FOLIO:        210v               DATUM:            17 december 1519  
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- Tussen Melis, de weduwe van Jan Schoemaker en haar kinderen Werner en Mechtelt Jansz.  

Egbert Melisz, Jan ter Helle sr, Claes ten Toren en Frederick van Appele getuigen dat zij aanwezig zijn 

geweest bij Melis thuis op het Oord en dat daar terzelfder tijd Mechtelt, de weduwe van Henrick 

Wesselinc haar broer Werner Jansz aanbood hun beider moeder in huis te nemen en levenslang te 

verzorgen en te onderhouden, zij zou de vrije beschikking houden over al haar goederen, roerende en 

onroerende; Hermen was het hiermee niet eens, zodat de getuigen als intermediairs optraden.  

Er werd besloten dat Mechtelt haar moeder levenslang zou verzorgen en zij zou wederom de vrije 

beschikking over alle goederen behouden en hiermee was Hermen tevreden. 

Omdat Werner Jansz zijn moeder Melis wegens een lening 10 g.g. schuldig was, hebben de 

intermediairs beslist dat Werner nu met Pasen de tins zal betalen, n.l. 2 h.p. gevestigd op het huis van 

Melis en bovendien zal hij ook met Pasen het bont betalen dat zijn moeder gekocht heeft en verder zal 

hij gedurende zes jaar jaarlijks met Pasen vanaf 1521 zijn moeder 1 g.g. betalen, of Mechtelt als zijn 

moeder niet meer leeft, waarmee de schuld van 10 g.g. afbetaald is.    

 

Nr. 837 FOLIO:         211              DATUM:             17 december 1519 

 

- Van het tolgeld. 

Steven Kruese getuigt dat hij ongeveer in 1511 het tolambt huurde van de stad en dat hij altijd tolgeld 

gebeurd heeft van de zalm die men per pond verkocht, fifty fifty.  

 

Nr. 838 FOLIO:        211               DATUM:             19 december 1519 

 

- Van Geert Glaesmaekers dijk. 

Lambert Sleuwart getuigt dat hij van zijn overleden vader, Geert Sleuwart, gehoord heeft dat deze zei 

dat hij de dijk vanaf de grote stenen, te weten de 25 roeden die op naam van Geert Glaesmaker staan, 

met het bijbehorende land met Geert had verdeeld, zodat Geert drie kleine maten hield en de plaatsen 

waar de huizen op stonden en verder zou zijn vader ook onderhouden de laatste twee delen van de dijk 

beneden, richting stad. 

Vrouweken Sleuwart getuigt dat zij van wijlen Geert Sleuwart gehoord heeft dat hij het land gedeeld 

had, meer weet zij niet.  

 

Nr. 839 FOLIO:       211                DATUM:          19 december 1519 

 

- Van het huis van Geert Loese. 

Lambert Sleuwart getuigt dat wijlen zijn moeder Truyde  een eerdere echtgenoot had die Lambert 

heette en een Bergenvaarder was en toen hij op reis ging naar Bergen, gaf hij zijn vrouw, voor het geval 

hij niet terugkwam, het huis waar nu Geert Loese in woont; nog geen jaar later verdronk hij op een St. 

Maartens avond op de terugreis uit Bergen. Enige tijd later hertrouwde zij met Geert Sleuwart, de vader 

van Lambert en deze nam het huis in bezit. Wijlen Lambert had het indertijd gekocht van IJsbrant 

Keyser.  

Johan Seysynck getuigt dat hij dit ook gehoord heeft van zijn stiefvader, Geert Glasemaecker, hij zelf 

weet het niet, maar het is wel algemeen bekend; verder is alles gebeurd zoals Lambert Sleuwart 

getuigt.      

Vrouken Sleuwart getuigt dat zij dat ook vaak gehoord heeft van wijlen Truyde Sleuwart en dat alles 

gebeurd is zoals Lambert Sleuwart heeft getuigd; de eerste man van Truyde heette Lambert 

Westvelynck, naar hem is Lambert genoemd.  

 

Nr. 840 FOLIO:        211v                DATUM:          19 december 1519 

 

- Van de dijk van Geert Sleuwart. 

Berent Albertsz getuigt dat hij een deel van het vorige jaar de dijk van Geert Glasemaecker heeft 

onderhouden over de gehele breedte van het land namens Geert Sleuwart en daarna heeft hij het 
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zelfde stuk dijk gedurende drie jaar onderhouden voor Geert Sleuwart en mede voor Arent Petersz en 

Johan Seysynck, n.l. de twee delen van Geert Sleuwart en het derde deel vanwege Arent en Johan. 

Wijlen Geert en Arent zeiden dat zij de dijk en het land onderling verdeeld hadden en dat Geert de twee 

delen in de richting van de stad had tot aan de Ronnenboom.  

 

Nr. 841 FOLIO:        211v               DATUM:          23 december 1519 

 

- Tussen Evert Jacobsz en Henrick Kaije. 

Ruerick van Roederloe en Hermen Borre getuigen dat zij vier of vijf dagen geleden bij Claes Backer 

kwamen in de Geertstraat van der Aa en hoorden dat Evert Jacobsz afgerekend had met Henrick Kaije 

en dat Henrick Evert nog 2½ ph.g. en 6 gosseler schuldig bleef en zij hoorden dat Evert aan Henrick  

vroeg of hij tevreden was met de afrekening en dat was zo; meer weten zij niet. 

 

Nr. 842 FOLIO:       212                DATUM:          23 december 1519 

 

- Tussen Claes Corff en zijn stiefmoeder Catherijne. 

Goert Reynertsz, Henrick Dirixsz en Sweer Claesz getuigen dat Claes Corff in 1515 van de stad 

gehuurd had de stek van mr Henrick Sterck en samen met Goert Reynertsz, die deels garant stond. 

Claes en Goert konden niet met hem tot overeenstemming komen, zodat de vader van Claes, wijlen 

Johan Henrixsz, de pacht van de weerd in kwestie het jaar daarna van hen beiden overnam en Geert 

gaf hem de pacht van het eerste jaar om dat aan de stad te betalen. Wijlen Johan Henrixsz heeft dus de 

pacht van het eerste jaar ontvangen en heeft beloofd dit aan de stad te betalen. Na zijn dood, nu drie 

jaar geleden, is het Catherijne, zijn weduwe, die de weerd niet wil accepteren en zijn zoon Claes wil dit 

evenmin. Getuigen hebben dit na de dood van Johan zelf van de weduwe gehoord.  

 

Nr. 843 FOLIO:         212              DATUM:            23 december 1519 

 

- Van de dijk van Johan van den Vene. 

Dirick toe Boeckhout getuigt dat de afgevaardigde van de Raad en de meenten afgelopen zomer op de 

dijk boven de poort bijeen waren, dat hij terzelfder tijd als kerkmeester van het St. Catherijne Gasthuis 

daar aanwezig was om namens wijlen Herbert de Vulre een waarheidsgetrouwe getuigenis te geven 

van de Harckendijk zover als die strekt. Wijlen Herbert zei in aanwezigheid van ettelijke personen, dat 

hij genegen was te getuigen dat hij ongeveer 40 jaar geleden gedurende 14 jaar gewoond en gediend 

heeft bij wijlen Hermen van Uterwijck en dat hij gedurende die tijd altijd diens dijkgedeelte heeft 

onderhouden; het betreft de dijk vanaf Glasemakers dijk, n.l. vanaf de grote stenen tot voorbij de afweg 

die naar Ceulvoets brug leidt, ongeveer 1 of een ½ roede ervoor of erachter. Verder meldde wijlen 

Herbert dat hij ook de dijk van wijlen Hermen van Uterwijck placht te repareren tegenover de Ceulvoets 

brug, hoeveel roeden weet hij niet. 

Dirick meldt verder dat Rorick van Uterwijck, de zoon van wijlen Hermen, ook twee maal op de dijk 

boven de poort is geweest waar de afgevaardigden van de Raad bij waren, waarbij getuige hoorde dat 

Rorick in aanwezigheid van iedereen zei dat hij wel onder ede wilde verklaren dat wijlen zijn vader de 

dijk placht te onderhouden vanaf de grote stenen tot voorbij Buurhooft, tot de uiterste sloot van  

Harckenland en tot aan St. Catherijne dijk. Verder zei Rorick dat zijn vader niet zo gek was dat hij een 

dijk onderhield als hij daartoe niet gerechtigd was. Getuige heeft niet gehoord dat Rorick iets zei over de 

andere dijken die op de mate van Johan van den Vene liggen, daar werd ook niet naar gevraagd. 

 

Nr. 844 FOLIO:        212v               DATUM:           19 december 1519 

 

Coenrart Johansz, Claes Henrixsz en Thonys Alberts getuigen dat zij goed weten dat in 1514 op St. 

Odulphusdag wijlen priester Egbert Wolffsz zijn neef Johan Wolffsz de goederen overgedragen heeft 

die hij aan de andere kant van de IJssel had liggen en dat hij niet wilde dat Johan zijn dienstmaagd 

Greete van Velthuys of iemand anders daar iets van gaf.  
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De getuigen verklaren dat Johan Wolffsz ook inderdaad zo gehandeld heeft. 

 

Nr. 845 FOLIO:         213              DATUM:            2 januari 1520 

 

Lambert Jacobsz, Johan Tymensz en Greete zijn echtgenote getuigen dat zij goed weten dat Claes 

Corff en Goert Muddevisch namens Henrick Sterk het eerste jaar toen Claes de weerd gehuurd had 

deze alleen samen gebruikt hebben en het jaar erna nam wijlen Johan Henrixsz de weerd van Goert 

over en gebruikte hem met zijn zoon Claes elf jaar lang tot aan zijn dood, waarna Claes Corff de weerd 

in kwestie alleen heeft gehouden en drie jaar lang gebruikt heeft. Of hij het eerste jaar betaald heeft, 

weet hij niet.  

 

Nr. 846 FOLIO:      213                 DATUM:           2 januari 1520 

 

- Van de smidsknecht die Reyner Martensz gewond heeft. 

Rijck Woltersz getuigt dat op de avond dat de St. Joriaens schutters van het stadhuis kwamen, hij met 

Reyner Martensz en zijn dochter door de Oudestraat liep, tussen 6 en 7 uur en dat een smidsknecht, 

die bij Geert de stadssmid woonde, woorden kreeg met Reyner; de dochter van Rijck getuigt dat de 

smidsknecht zijn mes trok en Reyner stak. Zij hebben verder niets gezien, er waren geen andere 

mensen.  

 

Nr. 847 FOLIO:         213              DATUM:          2 januari 1520 

 

Maes Maesz, Wolter van Uterwijk , Jacob Clinckenborch en Geert Loese getuigen dat zij gehoord 

hebben van Jasper Jansz, als rentmeester van de weerd namens de gezworen gemeente sprekende, 

dat hij in aanwezigheid van de Raad en de meente, die vergaderden over de wynaccijns door Gysbert 

van Leuwen en Geert van Yngen in 1507 en ‘08 gebruikt, inbracht dat zij hen zouden korten voor alles 

wat van de accijns t.b.v. de stad betaald was, behalve dat Maes niet zeker weet of het Jasper Jansz 

was die het zei of een ander.   

Geert Loese getuigt bovendien dat Jasper Jansz terzelfder tijd ook zei dat Gysbert en Geert bij de vier 

rentmeesters moesten komen die het zouden uitleggen.  

Zo getuigen voor de gehele Raad: dd 4 januari, Wolter van Uterwijck en Jacob Clinckenborch en dd 7 

januari, Maes Maesz en Geert Loese.   

 

Nr. 848 FOLIO:       213v                DATUM:           2 januari 1520 

 

- Tussen Engbert van Hardenberch en Coert Moer. 

Peter Smit en Berent Draeck getuigen dat zij met schipper Engbert van Hardenberch afgelopen zomer 

gevaren hebben en aanwezig zijn geweest in Amsterdam waar zij gezien en gehoord hebben dat Coert 

Moer schipper Engbert opdroeg koren in te laden en naar Groningen te brengen en dat hij schipper 

Engbert beloofde, zodra hij in Groningen kwam, het schip te laten lossen. Toen schipper Engbert in 

Groningen kwam, nam hij weer een vracht aan van iemand anders, boter en huiden bestemd voor 

Antwerpen, omdat hij dacht dat Coert de rogge zou laten lossen, zoals afgesproken. Het duurde wel 

veertien dagen voordat het schip gelost werd en daardoor raakte hij een deel van de vracht naar 

Antwerpen kwijt. Hij moest ballast varen en had daarmee een schade van 20 g.g. , want hij miste nu 

een lading van 8½ last boter, waarvoor hij per last 3 koopmansgulden en 8 stuiver Brabants had kunnen 

ontvangen en 30 grote huiden, die per 5 stuks 1 g.g. opleverden en van die lading bleef maar een halve 

last boter over.  

 

Nr. 849 FOLIO:          214             DATUM:            11 januari 1520 

 

- Tussen Anna van Packbergen en Greete Hermens. 
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Sanna Cupers, Alyt Muys en Femme Alberts getuigen dat zij vóór de laatste kermis op de Warmoes  

markt gehoord hebben dat Greete Hermens tegen Anna van Packbergen zei op verwijtende en 

ruzieachtige toon dat ze met haar knecht geslapen had en zei “loop naar Urk, daar durf je niet met eer 

te komen; ik heb een jonge man en gij een oude man en ik heb nog nooit met mijn knecht geslapen 

zoals jij.”    

 

Nr. 850 FOLIO:         214              DATUM:               11 januari 1520 

 

- Tussen Kersken Jansz en Albert van Hoerne. 

Henrick Cloetynck en Goert Jansz getuigen dat zij in het voorjaar aanwezig zijn geweest in de Hagen bij 

Elsken  Backer thuis, waar zij gehoord en gezien hebben dat Kersken Jansz aan Albert van Hoerne een 

schuit verkocht die op naam van zijn vrouw stond voor 5½ ph.g.; zij waren het beiden eens over de 

koop en Albert gaf een ½  ph.g. voor de wijnkoop. 

Elsken Backer getuigt dat zij hoorde dat tussen Kersken en Albert een handeltje plaats vond over een 

schuit die op naam van de vrouw van Kersken stond. Op welke manier de koop gebeurde, weet zij niet.  

 

Nr. 851 FOLIO           214                  DATUM:            11 januari 1520 

 

- Tussen Ditmar Alartsz en mr Rycolt Tymmerman. 

Albert Jansz, Greer Grelle en Jan Luytkensz getuigen dat Ditmar Alartsz een rijnschip gekocht had van 

mr Rycolt Tymmerman en dat zij op de avond vóór Allerheiligen aanwezig waren in het huis van Greet 

Grelle, waar zij gehoord en gezien hebben dat Ditmar en mr Rycolt samen een overeenkomst sloten  

over de 29 ph.g. die Ditmar nog schuldig was voor het schip aan Rycolt. Zij spraken af dat Ditmar Rycolt 

zou betalen, als hij terug was van zijn eerste reis naar Holland, 5 ph.g. en dit bedrag mocht Ditmar 

eventueel in goederen leveren, zoals boerenkool en verder zou Ditmar van ieder reis wat geld geven, 

maar er werd geen termijn afgesproken.  

 

Nr. 852 FOLIO:         214v              DATUM:             16 januari 1520  

 

- Tussen Jacob Coertsz en Johan van Eep. 

Lubbert Lubbertsz, Berent van Dotingem, Berent Hermensz en Henrick Dirixsz getuigen dat zij op 

afgelopen avond voor de kermis bij Geert Blauwe een vloer gelegd hebben in het huis waar Johan van 

Eep boven de poort in woont en omdat zij voor eigen rekening werken en ’s middags naar huis zouden 

gaan om te eten, zei Geert Blauwe dat zij ’s middags daar konden eten en drinken bij de waard Johan 

van Eep. Geert wilde betalen wat zij verteerden per dag, zodat zij eerder aan het werk konden gaan en 

de vloer op de avond voor de kermis af konden maken. De waard hoorde dit en was wel tevreden met 

Geert Blauwe.  

 

Nr. 853 FOLIO:       214v                 DATUM:           16 januari 1520 

 

- Tussen Evert Henricksz en Beernt van Dalfsen. 

Henrick Engbertsz en Jan Drager getuigen dat zij een tijd geleden aanwezig zijn geweest voor de boom 

en hebben gehoord dat Beernt van Dalfsen Evert Hermens aansprak voor 2½ ph.g. die hij had bekend 

schuldig te zijn en zij hoorden dat Maes Maesz, indertijd de burgemeester, tussenbeide kwam en 

bepaalde dat Evert wekelijks aan Beert een halve gulden moest geven totdat alles betaald was.  

 

Nr. 854 FOLIO:         215              DATUM:            15 januari 1520 

 

- Van Papen Gerritken. 

Geert van Lanckvelt getuigt dat hij gezien heeft, nadat het schip van Papen Gerritken op het Groninger 

Diep in beslag genomen zou zijn en hij in Eesden gevangen was gezet, dat Henrick Steenge en 

Cloppenborch die dat veroorzaakt hadden, in Groningen op straat liepen. 
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Henrick Cuper en Ditmar Alartsz getuigen dat zij Henrick Steenge ook na de tijd dat het schip van 

Papen Gerritken in beslag was genomen en hij gevangen was gezet, in Groningen op straat hebben 

zien lopen.  

Nr. 855 FOLIO:        215               DATUM:           18 januari 1520 

 

- Tussen Luytken de Wylde en Henrick Caye. 

Dirick Opreyder, Wycher Wychersz en Roloff Opreyder getuigen dat zij ongeveer zes weken geleden 

aanwezig zijn geweest in het huis van Stijnen Swartkens, waar zij gezien en gehoord hebben dat 

Luytken de Wylde en Henrick Caye met elkaar de paarden wilden ruilen, n.l. Luytken een merrie tegen 

Henrick zijn hengst; zij beloofden elkaar het paard gezond en wel te leveren, maar Henrick Caye zei dat 

zijn hengst een klein schurftig plekje had in de manen, waarop Luytken vroeg of het verder geen 

gebreken had, want dan hij wilde hij wel wat beters hebben. Nu klaagt Luytken dat het paard onder de 

schurft zit. De getuigen hebben niet gezien of dat zo is.     

 

Nr. 856 FOLIO:        215v               DATUM:           18 januari 1520  

 

- Tussen Peter Dirixsz en Johan Evertsz, boekbinder. 

Mr Hermen Appoteeker getuigt dat naar zijn best weten en zoals hij altijd ervaren heeft en in geschriften  

heeft gelezen, de kortste dag en de langste nacht vallen op 15 dagen voor Midwinter. 

Lubbert Quanter heeft ongeveer 58 jaar op zee gezeild en heeft deze kwestie ook waargenomen en 

geeft dezelfde getuigenis als Hermen. 

Wycher Wyllemsz getuigt dat hij in Picardie heeft gelegen, waar hij van de geleerden hoorde dat zij 

hetzelfde zeiden als bovengenoemde getuigen.   

 

Nr. 857 FOLIO:         215v              DATUM:            18 januari 1520 

 

- Tussen jonge Gysbert Hoyer en de gebroeders Dirick en Claes Tymmerman 

Johan Tymensz, Jacob Dubbeltsz, Olde Gysbert Hoyer en Geert van Bysell getuigen dat zij ongeveer 

drie jaar geleden aanwezig zijn geweest bij Johan Tymensz thuis, waar zij gezien en gehoord hebben 

dat jonge Gysbert Hoyer aan de gebroeders Tymmerman opdroeg een rijnschip te maken dat net zo 

groot, breed en hoog was als het schip van Olde Gysbert Hoyer.   

Nb. In de kantlijn: vacat. 

 

Nr. 858 FOLIO:        216               DATUM:          18 januari 1520 

 

Geert Henrixsz, de koster van de St. Catherijne kapel buiten onze stad, getuigt dat er in de kapel een 

heilig graf is waar een ‘yffels’ kleed overheen is gelegd en dat dit kleed afgelopen Vastenavond van het 

graf was afgehaald. Op woensdag in de vasten kreeg Geert van een vrouw, die nu boven Deventer 

woont en die het kleed had weggehaald, het kleed weer terug en dat ligt nu weer op het graf.  

Getuige weet dus zeker dat Gyse Woltersz uit Amsterdam die verantwoordelijk is voor het graf, geheel 

onschuldig is en dat hij van hem alleen maar goede dingen weet.  

 

Nr. 859 FOLIO:        216               DATUM:           21 januari 1520 

 

- Tussen Tymen Jansz en Geerloff Backer over huishuur. 

Claes Kerskensz getuigt dat hij omstreeks afgelopen Pasen aanwezig is geweest in het huis van Evert 

Geije, waar hij hoorde en zag dat Evert Geije aan Wycher Vleyshouwer een koe verkocht voor 4 ph.g. 

en 1 oord en omdat Evert Geije de huur schuldig was van het huis van Geerloff Backer waarin hij 

woonde, moest Evert het geld overdragen aan Geerloff Backer in mindering op de huishuur, waarvoor 

Tymen Jansz garant stond.  
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Nr. 860 FOLIO:          216             DATUM:            21 januari 1520 

 

- Tussen Geese Dubbeltsz en Jacob Pottebacker. 

Goyken Wyllemsz en Herbert Tripmaker getuigen dat zij iets hebben gedronken bij Geese Dubbeltsz 

toen Jacob Pottebacker er ook was en dobbelde wie het gelag zou betalen; Jacob moest betalen 40 

kwart Hamburger bier en beloofde de waardin om haar de volgende dag te betalen, waarop hij 

‘handjeklap’ deed met de waardin in aanwezigheid van de getuigen.  

Nr. 861 FOLIO:        216v               DATUM:           25 januari 1520   

 

- Tussen Geert Roloffsz en Claes van den Vene. 

Mr Reyner Tymmerman, Gysbert Arentsz en Peter Woltersz getuigen dat Geert Roloffsz en Claes van 

den Vene afgelopen zomer in Engeland ruzie met elkaar gehad hebben en elkaar verwond hebben en 

toen de schepen in diezelfde zomer in de Brouage gekomen waren vanuit Engeland, zijn zij aanwezig 

geweest toen Geert Roloffsz al zijn problemen voorlegde aan de ‘ouderlui’ onder de schippers, die in 

het buitenland de macht hebben uitspraken te doen over onze burgers bij conflicten; deze riepen beide 

partijen op om de zaak aan te horen, maar Claes versmaadde de oproep van de ouderlui zodat deze 

Geert Roloffsz in het gelijk stelden inzake de twisten en aanspraken. Toen de schepen weer thuis 

gekomen waren, daagde Claes Geert hier voor de burgemeester, hoewel de zaak al afgehandeld was. 

Als Geert kon bewijzen dat de ouderlui hem in het gelijk hadden gesteld, zou Claes hem ongemoeid 

laten en dit hebben de getuigen ook gehoord.  

 

Nr. 862 FOLIO:        217               DATUM:            26 januari 1520 

 

- Tussen jonge Gysbert Hoyer en Claes en Dirick Tymmerluyden. 

Johan van Wyringen, Rotger van Calcker en Geert Geertsz getuigen dat jonge Gysbert Hoyer en Claes 

en Dirick de scheepstimmerlui ruzie met elkaar hadden over een rijnschip dat zij geleverd hadden, maar 

niet zo groot, lang en hoog als zij Gysbert beloofd hadden. Zij legden de kwestie voor aan de getuigen 

die hierover een uitspraak zouden doen. 

Er werd besloten dat Claes en Dirick, de scheepstimmerlui, aan Gysbert zouden geven 16 

koopmansgulden en 1 gulden voor het gelag waarmee alles in orde moet zijn. 

 

Nr. 863 FOLIO:        217               DATUM:           26 januari 1520 

 

- Van Florys Jansz. 

Luytken Schuttrop, Henrick van Diepholt, Cornelys Joestsz, Ulrich Henrixsz en Henrick Petersz 

getuigen dat zij omstreeks 1512, toen het vrede was tussen de landen van Holland en Hamburg, 

aanwezig zijn geweest in Amsterdam waar Johan Speck, hoofdman van de Schepen voor de oorlog 

namens de stad Amsterdam, Luytken Schuttrop had aangehouden met zijn schip geladen met zekere 

goederen, waarvan Luytken de ene helft en Florys Jansz de andere helft toebehoorde. Florys, een 

burger uit Kampen en niet uit Hamburg, deed erg zijn best om zijn deel terug te krijgen. De getuigen 

weten heel goed dat die van Amsterdam Florys helft van het schip in beslag namen en dat Florys zich 

terecht beklaagde dat hem onrecht was aangedaan.  

En Luytken, de schipper, getuigt bovendien dat Florys zijn leven en goederen aanbood om te bewijzen  

dat de helft van het schip van hem was en van niemand anders, maar dat mocht hem niet baten. 

 

Nr. 864 FOLIO:          217v             DATUM:           27 januari 1520 

 

- Tussen Cleys Mathysz en Johan Berentsz. 

Henrick Walle, Johan Goesensz, Geert Roek en Claes van Driehuysen getuigen dat zij afgelopen 

zomer met schipper Johan Berentsz hebben geholpen de hulk uit de wester Eems te halen die Cleys 

Mathysz daar eerder heen gevaren had en hoewel hij ettelijke goederen uit de hulk naar Ditmar 
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gebracht had, naar de boeier van Allartsz die bij de hulk hoorde, hebben de getuigen met enkele leden 

van de bemanning de goederen van de hulk in de boeier geladen, een kist en een vat met allerlei 

goederen en gereedschappen behorend bij de hulk, waaruit zij hebben genomen 6 kranen, 1 doos met 

pompen en spijkers, 3 elsenen, 3 vaten bodemen,1 staander, 1 kompas, 1 nachtglas, 1 oud marszeil, 
1
/8 

deel boter, 1 schaal boter, 1 schenkel, ongeveer 16 pond kaarsen, 25 pond stokvis, 1 pan, 1 roerlepel, 1 

tang, 1 ijzeren lepel, 1 kleine klok die men luidt voor het eten, 1 waskaars, 5 dozijn rabanten, 6 vislijnen, 

wat zeilnaalden, 1 zaag, 1 kloofhamer, 1 koksmes, 1 koks vuurslag, 10 vadem nieuw zeildoek en wat 

tweebakens; al deze zaken behoren tot de schepen en getuigen weten zeker dat uit genoemde kist en 

vaten geen kleding genomen is die toebehoort aan de schipper of de bemanning, alleen het 

scheepsgereedschap.  

 

Nr. 865 FOLIO:         218              DATUM:           27 januari 1520 

 

- Tussen Claes Petersz van de Zomerdijk en Dirick Kystemaecker. 

Peter Baeck getuigt dat Dirick Kystemaecker hem gevraagd heeft om aan Claes Petersz, zijn zwager, te 

vragen of deze nog wat geduld wil hebben met de ƒ3½ die Dirick hem schuldig is; hij wilde hem betalen 

zodra het ‘trijzen’ klaar was dat hij op de deel had staan. Zo is Peter pleitbezorger voor de rechten van  

Dirick.  

Getuige meldt nog dat de zwager van Claes hem nooit gevolmachtigd heeft in deze zaak namens hem 

op te treden.  

 

Nr. 866 FOLIO:       218                DATUM:          27 januari 1520 

 

- Tussen Tymen en Claes, nagelaten zoons van wijlen Gysbert Louwensz en Bruyn Tymensz, 

hun zwager.  

Geert Borgertsz getuigt dat wijlen zijn moeder, weduwe van Geerloff Berentsz Wynter, met haar broer 

de kinderen Borgertsz jaarlijks 16 g.g. tegoed hadden uit een stuk land dat van Gysbert Louwensz is 

geweest en dat wijlen Geerloff en de kinderen Borgertsz, aan Tymen en Claes, de zoons van Gysbert 

Louwensz, en ook aan Warner Wynkensz uit Ens, de aflossing van de 16 g.g. hebben toegestaan met 

18 tegen 1 penning. Daarna hebben Claes en Tymen, evenals Warner, de rente betaald en afgelost 

zodat de weduwe met haar kinderen hen de documenten daarvan heeft overhandigd, behalve dat Geert 

heeft opgemerkt dat er van het geld nog 8 of 9 hoornsgulden resteert. 

 

Nr. 867 FOLIO:        218v               DATUM:           27 januari 1520 

 

- Van Dirick Symonsz. 

Peter Smit en Johan Claesz getuigen dat de Geldersen (?) in het jaar 1509 het huis in Kuinre 

ingenomen hadden en dat onze genadige heer bisschop Frerick een stel soldaten had laten komen die 

naar Kuinre verscheept zouden worden om het huis te ontzetten. De bisschop heeft uit onze stad 

ontboden genoemde getuigen, Dirick Symonsz en iemand die Theuwes Hermensz heette om de 

soldaten als loodsen en bekenden over te brengen, zoals zij hadden afgesproken, zeggende dat zij uit 

de Kuinre kwamen waar ook hun familie woonde en waar het schip van Dirick lag; mochten zij schade 

oplopen, wat door de hoogwaardigheidsbekleders werd betwijfeld, dan was het land rijk genoeg om dat 

te betalen, wat werd bevestigd door de aanwezigen van de Raad en de Ridderschap. Hierop voeren de 

vier uit. 

De eerbare heer mr Evert van Ens is hiervan op de hoogte want hij heeft de vier personen aangenomen 

en voerde het woord; Dirick Symonsz is hierbij zijn schip kwijtgeraakt.  

 

Nr. 868 FOLIO:        219               DATUM:           30 januari 1520  

 

- Tussen Gerbrant van Wyringen en Henrick Cuper. 
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Johan Olt getuigt dat hij verleden jaar aanwezig is geweest hier op de steiger, toen Greete van 

Wyringen en Henrick Cuper een bod wilden doen op een halve last bokking: Greete beloofde Henrick 

38 koopmansgulden per last te betalen, Henrick bood haar 36 koopmansgulden. Daarop kwam Johan 

Olt, de schipper, tussenbeide en maakte de koop af op 37 koopmansgulden, waarmee beide partijen 

tevreden waren. De schipper leverde Henrick dus de halve last bokking uit zijn schip. 

 

Nr. 869 FOLIO:       219                DATUM:             30 januari 1520  

 

- Van Johan Boyster en het St. Catherijne Gasthuis. 

Jacob Hoppenbrouwer getuigt dat in de periode dat hij kerkmeester was van het St. Catherijne 

Gasthuis, hij in het kerkenboek de vermelding over Johan Boyster heeft gelezen, n.l. dat Coert van 

Ysselmuyden en de provisors hem levenslang aangenomen hebben als kostkoper in het Gasthuis,  

waarvoor hij 20 hoornsgulden per jaar zou ontvangen; verder zou Johan inbrengen voor het Gasthuis 

zijn erf in Oosterwolde en dit is gebeurd in 1508. Jacob heeft Johan in de twee jaar dat hij kerkmeester 

was, deze 20 hoornsgulden betaald. 

Pilgrim van Ingen is daarbij geweest toen Johan Boyster aangenomen werd en Gysbert van Leuwen en 

Dirirck van Holtzende waren de provisors en weten ook dat Johan aangenomen werd, zoals is getuigd. 

 

Nr. 870 FOLIO:         219v              DATUM:           30 januari 1520 

 

- Tussen Joriaen Jansz en Johan Gerritsz. 

Henrick Eckelboem en Gerrit Abbensz getuigen dat ongeveer een jaar geleden Johan Gerritsz, schipper 

met zijn knecht Joriaen Jansz problemen met elkaar kregen over het loon en dat zij het conflict 

voorlegden aan de getuigen en beloofden de uitspraak te accepteren. Getuigen hebben een uitspraak 

gedaan, te weten dat Joriaen de schipper zijn knecht Johan 2 ph.g. zou geven te betalen vóór Kerstmis 

en dat zou hij hierna ieder jaar doen.  

 

Nr. 871 FOLIO:         219v              DATUM:            30 januari 1520  

 

- Van Marten Wyllemsz en wijlen Gerryt Cupers uit Varsseveld. 

Frans van Borckem getuigt dat Marten Wyllemsz en wijlen Gerryt Cupers uit Varsseveld met elkaar een 

maatschap hebben gehad en dat de een nog iets schuldig was aan de ander en getuige meldt dat hij 

aanwezig is geweest ongeveer met afgelopen Midzomer in Kampen bij Arent Cuper in huis, waar wijlen 

Geert ziek lag en waar hij zag dat Marten hem betaalde wat hij schuldig was, 43 ph.g. en verder had 

Marten nog andere uitgaven af te rekenen, waarvoor wijlen Gerryt hem een volmacht gaf om zich te 

verantwoorden t.o.v. zijn familieleden.  

 

Nr. 872 FOLIO:          220             DATUM:            1 februari 1520 

 

- Tussen Else Blanckert en Arent. 

Hermen Snoyer getuigt dat hij ongeveer acht dagen geleden in het huis van Else Blanckert gehoord 

heeft dat zij Arent van Urck maande en vroeg wanneer zij het geld eindelijk kreeg en of zij de bode naar 

hem moest sturen. Arent antwoordde dat ze geduld moest hebben tot maandag met de betaling. 

Swarte Berent getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 873 FOLIO:            220           DATUM:            1 februari 1520 

 

- Tussen Joest Arentsz en zijn broers en zusters. 

Dirick Monnynck en Albert Henrixsz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest voor afgelopen kerstmis in 

het huis van wijlen Armgart Wynters in Brunnepe waar zij zagen en hoorden dat de erfgenamen van 

wijlen Armgart de boedel verdeelden en dat vier van hen, Dirick van Veesen, Lambert Sticker, Arent van 

Veesen en Evert Arentsz zich beklaagden dat zij minder ontvingen dan de anderen vijf kinderen.   



176 

 

Deze vier wilden dit weer inbrengen en men vond dat zij elk 6 g.g. uit de algemene goederen moesten 

krijgen en verder zou ieder houden wat hij had en gelijk delen; Joest Arentsz hoorde bij de erfgenamen. 

 

Nr. 874 FOLIO:          220v             DATUM:           3 februari 1520 

 

- Tussen Greete Hermens en Anna van Packbergen. 

Johan Lubbertsz, Claes Albartsz en Claes Gerritsz getuigen dat zij ongeveer drie jaar geleden in 

Holland gehoord hebben van een zekere Peter Jansz uit Urk dat hij er prat op ging dat hij bij Anna van 

Packbergen, zijn vrouw uit Kampen, in de bedstee had geslapen en zei nog veel meer dat zij niet 

onthouden hebben; er waren veel anderen aanwezig toen Peter dat zei.  

 

Nr. 875 FOLIO:       220v                DATUM:            3 februari 1520 

 

- Van Johan Geertsz en Wybrant Cuper uit Eemnes. 

Johan Berentsz getuigt dat hij weet dat Wybrant Cuper uit Eemnes gezegd zou hebben dat hij hem een 

zeker geldbedrag in mindering had gebracht namens Hermen Wytte, dat hij zou overdragen hier in 

Kampen aan Johan Geertsz en dat dit in werkelijkheid niet is gebeurd en dat Wybrant dat evenmin van 

Johan gevraagd heeft.  

 

Nr. 876 FOLIO            220v                DATUM:           3 februari 1520 

 

- Van Anna van Packbergen. 

Femme van Ens getuigt dat zij dit ook gehoord heeft en meldt bovendien dat Geert Hermensz zei dat 

Anna dit in Urk zou verantwoorden en dat het kind van Anna van haar knecht is en niet van haar man.  

 

Nr. 877 FOLIO:         221              DATUM:           6 februari 1520 

 

Schipper Gerbrant Hayensz heeft bij zijn eedsaflegging getuigt dat hij ongeveer zes jaar geleden 

Joachim Smit uit Riga als schrijver op zijn schip had en dat terzelfder tijd schipper Coert Woltersz in 

Arnemuiden de genoemde Joachim Smit aannam als schrijver en dat schipper Gerbrant schipper Coert 

en Joachim maant het loon te regelen vóór aankomst in Riga; de schipper zou hem een vrije matroos 

geven zodra zij in Riga kwamen en de schrijver zou in Riga zijn loon inleveren.  

 

Nr. 878 FOLIO:         221              DATUM:           6 februari 1520 

 

- Tussen Rutger van Kalker en Jan Geertsz. 

Schipper mr Reyner, Albert Seylmaker en Hermen Petersz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest 

afgelopen jaar voor Kerstmis in het huis van Otto Wegge en dat daar terzelfder tijd Rutger van Kalker 

aan Jan Geertsz een mantel verkocht waarvoor Jan 4 hoornsgulden zou geven, te betalen met Pasen; 

daarop gaf Jan Geertsz twee vaan Hamburger bier en Rutger zou hem bij de betaling één vaan bier 

korten.  

 

Nr. 879 FOLIO:        221               DATUM:            8 februari 1520 

 

- Tussen schipper Gerbrant Haygensz en jonge Jan Mouwertsz. 

Joachim Smit uit Riga getuigt dat hij met schipper Gerbrant in 1514 als schrijver gevaren heeft en toen 

ze in de Brouage waren, ging de schipper met de bemanning aan land, behalve vier of zes mensen die 

op het schip bleven, waarvan jonge Jan Mouwertsz er één was. Zij maakten een vat wijn open zonder 

dat de schipper dat wist en dronken zich vol en werden erg vrolijk en baldadig. Jan was een van de 

gangmakers en hij liep ook een hoofdwond op. 
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Nr. 880 FOLIO:          221v             DATUM:          10 februari 1520 

 

- Van het kind. 

Fije Henricks, Elsken Tymmermans , Wibbe Hermens en Geertken Aernts getuigen dat zij naaste buren 

zijn van Anna Egberts en dagelijks bij haar over de vloer komen en duidelijk gezien hebben toen de 

waardin in de Drie Torens het kind van haar zoon bij Anna Egbertsz thuis bracht dat het een heel ziek 

en verhongerd kind leek te zijn en dat zijn uitrusting armoedig was.  

Daarna hebben zij gezien dat Anna Egberts het kind heel goed verzorgde, hem voorzag van eten, 

drinken en schone luiers als betrof het een prinsenkind. Niemand had het beter kunnen doen en er is 

dus geen enkele reden om over de verzorging te klagen.    

 

Nr. 881 FOLIO:       221v                DATUM:          10 februari 1520 

 

- Van het hooi. 

Priester Gerbrant Kerstkensz getuigt dat hij bereid is gerechtelijk te zweren dat op de Burgel bij het huis 

van mr Otten een partij hooi had gelegen, wel veertien dagen lang, die nat was geworden door de regen 

en dat het hooi van Alyt Kistemaeker was die het had laten liggen omdat zij het niet wilde hebben.  

Zij wilde het nu leggen op de plaats van Wyllem van Essen en dat wilde priester Gerbrant en de andere 

omwonenden niet omdat het brandgevaarlijk kon worden. Alyt Cupers had het er wel mogen leggen 

toen het nog droog was. 

Egbert Tymmerman, Hermen Herbertsz, Gertken Tymmermans en Fije Henricks, de omwonenden,  

getuigen dat het zo gebeurd is en dat zij het niet wilden toestaan omdat het hooi nat was.  

 

Nr. 882 FOLIO:        222               DATUM:        10 februari 1520 

 

- Tussen Styne Straetmakers en Lambert Sleuwart. 

Coert Albertsz en Mechtelt zijn echtgenote getuigen dat zij aanwezig zijn geweest toen Lambert 

Sleuwart schout zou worden en dat zij aan Styne Straetmakers gevraagd hebben dat zij Lambert toen 8 

ph.g. zou lenen, omdat hij naar Utrecht moest reizen om geïnstalleerd te worden en hierbij waren 

tegenwoordig wijlen Willem UIdensz en Beernt Borchersz.  

 

Nr. 883 FOLIO:        222               DATUM:         10 februari 1520 

 

- Tussen Johan Henrixsz en Luytken Schuttrop. 

Wolter Arentsz, Henrick Dirixsz en Johan Veesen getuigen dat zij bij Luytken Schuttrop op het schip 

geweest zijn toen hij onder ‘aenholt’ bleef(?) en dat zij terzelfder tijd ongeveer 28 vaten Jopenbier uit het 

schip haalden, waarvan er twee van Johan Henrixsz waren; de mensen op het land wilden het bier 

graag kopen tegen kostprijs, maar zij vreesden dat het niet vrij verhandelbaar was vanwege de koning. 

Schipper Luytken reisde naar de koning, wat hij daar deed, weten getuigen niet en evenmin of de 

schipper er de oorzaak van was dat het bier niet verkoopbaar geworden was. Omdat het bier 

onverkocht bleef liggen op het land, is het door de bemanning opgedronken m.u.v. 7 vaten die de 

schipper wel verkocht had en waarvan ieder die er een aandeel in had, zijn geld kreeg.  

De getuigen melden verder dat de schipper nog twee vaten van de partij verkocht aan een schipper die 

van zee kwam en geen bier meer had, omdat Johan Henrixsz zei dat een van de vaten van hem was; of 

dat waar was, weten zij niet. 

Nr. 884 FOLIO:         222v              DATUM:           10 februari 1520 

 

- Tussen Henrick Jansz de brouwer en de vrouw van Albert van Ensz. 

Henrick Baersz en Frerick Theeuwesz getuigen dat zij aanwezig zijn geweest hier op het Rechthuis 

omstreeks afgelopen Driekoningen en dat zij gehoord hebben dat Henrick Brouwer Albert van Ensz 
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maande voor 15 stuiver Brabants. Albert antwoordde daarop: ”waarom maant gij mij, moet je soms 

brood voor je kinderen kopen? “ Henrick zei dat hij zijn geld wilde hebben.  

Tielman Backer getuigt dat hij hetzelfde gehoord heeft maar vergeten is om hoeveel geld het gaat. 

 

Nr. 885 FOLIO:         222v              DATUM:           10 februari 1520 

 

- Van Lubbert Beer en Tymen Jelysz. 

Aveke Tymerman getuigt dat Lubbert Beer toen hij uit de stad verbannen was, Aveke hier voor de brug 

aansprak en hem opdroeg namens hem tegen degenen van wie hij zijn schip gekocht had, te zeggen 

dat zij het schip, dat toen in Deventer lag, weer terug konden nemen zodat zij hun geld zouden krijgen. 

Aveke Tymerman heeft de boodschap van Lubbert Beer overgebracht.   

 

Nr. 886 FOLIO:       223                DATUM:           10 februari 1520 

 

- Van Dirick Geertsz. 

Geert Houwynck, Sweer Claesz, Roloff Henrixsz, Volcker Jansz, Styn Jacobsz, Francke Claesz en 

Albert Evertsz getuigen dat de Geldersen omstreeks 1512 een aanval hadden gedaan op Enkhuizen en 

om hun soldaten over te brengen, hebben zij een deel van onze burgerschepen van zee en uit de 

havens met geweld in beslag genomen. Na de aanval, vluchtten de Geldersen met onze schepen weer 

naar Gelre, naar Elburg en Harderwijk en lieten onze schepen daar leeg achter, waaronder een van 

Geert Houwynck. Deze stuurde Dirick Geertsz naar Elburg om het schip op te halen. Toen hij al in onze 

wateren was gekomen, werd hij achtervolgd door de mensen uit Enkhuizen, die hem gevangen namen 

en het schip naar Enkhuizen brachten. Getuigen weten zeker dat Dirick Geertsz niet op genoemd 

expeditie aanwezig is geweest en evenmin steun heeft verleend aan de Geldersen of met hen heeft 

meegedaan. Hij heeft alleen het schip uit Elburg gehaald in opdracht en er waren ook geen wapens aan 

boord, het schip was leeg. De mensen uit Enkhuizen hebben Geert gevangen gezet en gemarteld en 

zijn tenen laten wegrotten. Deze kwestie is al vaker beschreven, maar dat heeft niet geholpen.    

 

Nr. 887 FOLIO:         223v              DATUM:             10 februari 1520 

 

- Tussen het klooster op de Sonnenberch en de omwonenden van Oosterholt. 

Johan Schultynck getuigt dat hij op maandag voor Maria Lichtmis aanwezig is geweest in Kampen bij 

het conflict tussen de omwonenden van Oosterholt en het convent op de Sonnenberch, afkomstig van 

de schattingsgelden die beide partijen gebruikten. Hij hoorde daar dat de procurator van het convent 

aan een van de omwonenden, Dirick Hermensz uit Oosterholt, die de overeenkomst bekrachtigd 

hebben, vroeg of hij achter de overeenkomst stond en deze antwoordde dat hij geen overeenkomst had 

gesloten, waarop priester Erenst van Yselmuyden, die ook tegenwoordig was, reageerde tegen Dirick 

en vroeg waarom hij in de bezwaarbrief genoemd werd. Dirick antwoordde dat hij geen overeenkomst 

met hem had gesloten. Of Dirick weet wat ‘compostie’  betekent en of hij alles wel meende, weet 

getuige niet.  

 

Nr. 888 FOLIO:        223v               DATUM:          10 februari 1520 

 

- Van Dirick Kystemaecker. 

Boldewijn Kystemaecker  getuigt dat hij gehoord heeft van Johan Kystemaecker dat deze zei dat zijn 

vrouw geen andere verwonding had dan een barst in haar schedel en dat zij nu Dirick Kystemaecker op 

de dijk kunnen helpen.  

Hermen Appoteeker getuigt dat hij de vrouw ook gezien heeft en dat er geen wond was of hevige pijn. 

 

Nr. 889 FOLIO:       224                DATUM:             12 februari 1520 

 

- Tussen Peter Salm en Luytken Holthoevynck.  
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Sweer Roloffsz, schieman en Johan Evertsz getuigen dat zij afgelopen zomer gevaren hebben met 

schipper Peter Salm en dat Luytken Holthoevynck een hoeveelheid as in het schip had waarvan hij zei 

dat het ‘onderstallig’ [vochtig] was geworden. Volgens getuigen is dit niet de waarheid, want zij hebben 

zelf de as uitgeladen en weten dat alles droog en goed was, want de vaten hadden hoog in het schip 

gelegen en het schip was niet lek. Toen de as uitgeladen werd, nam Luytken de vaten met genoegen in 

ontvangst zoals goede kooplui altijd doen. Zij hebben geen klachten gehoord. 

Goesen Dam, schrijver op het schip, heeft ook helpen uitladen en heeft evenmin gehoord dat de as  

vochtig was. Luytken Holthoevynck heeft de as met genoegen in ontvangst genomen. 

 

Nr. 890 FOLIO:         224v              DATUM:            14 februari 1520 

 

- Tussen Peter Volckertsz en Marriken Reyners. 

Truyde Gysbertsz getuigt dat zij gehoord heeft dat haar bazin Greete van Ens wilde dat het dode kind 

van  Marriken Reyners uit Grafhorst afgelopen Pasen nog gezond was en dat Marriken haar het kind 

wilde brengen. Truyde was ook wel eens in Grafhorst geweest om het kind te halen zodat Marriken de 

goederen kon ontvangen die het kind toekwamen voor zijn onderhoud; zij wilde het kind niet brengen.  

Op donderdag vóór Petrus ad Vincula bracht de dienstmaagd van Marriken het kind, lijdend aan de 

pest, bij het huis en legde het voor de trap; het droeg niets dat de moeite waard was. Greete vroeg of 

het kind soms ziek was, waarop de dienstmaagd antwoordde dat het niet zo was en dat haar bazin 

Marriken uit Genemuiden was en het kind niet langen kon verzorgen; binnen drie dagen overleed het 

kind aan de pest. 

Femme Backer getuigt hetzelfde.   

Greete Johans zat in huis en heeft het ook gezien en gehoord.  

 

Nr. 891 FOLIO:        225               DATUM:         25 februari 1520  

 

Beernt Jansz [doorgehaald], Aernt Woltersz, Wolter Tymensz [doorgehaald], Warner Wockersz en Henrick 

Egbertsz getuigen dat zij ongeveer 15 tot 20 jaar op Kamperveen gewoond hebben en heel goed weten 

dat het land waar Jan Schepeler tegen Gerbrich, de weduwe van Willem Woltersz, met recht over heeft 

geprocedeerd en waarover de wijzigingen van Folcker Sloet en de uitspraak plaats hebben gevonden, 

dat het haar eigen land is en gelegen is zoals in de gerechtsbrieven van Jan Schepeler vermeld is, n.l. 

dat de acht akkers land op Kamperveen liggen tussen het St. Geertruyden Gasthuis in Kampen en de 

nonnen van Brunnepe, strekkend van de Gelderse gracht tot aan de oude wetering; op hetzelfde land 

van wijlen Wyllem Woltersz waar nu zijn weduwe woont. 

Genoemde Warner, die als kerkmeester op Kamperveen, namens de kerk de pacht van het huis en erf 

placht te ontvangen, en Rycolt Arentsz en zijn zuster Greete getuigen dat zij geboren en getogen zijn op 

het erf in Kamperveen waar een conflict over was tussen bovenstaande partijen; hun ouders hadden 

het erf getijnst van wijlen Geert Schepeler en wijlen Aelt Vloet en gebruikten het 19 jaar lang.    

En dit erf is gelegen tussen het land van het convent in Brunnepe en het St. Geertruyden Gasthuis, 

strekkend van de Gelderse gracht tot aan de wetering. 

NB. bovenaan staat geschreven: voor de schout geschied. 

 

Nr. 892 FOLIO:      225v                 DATUM:           25 februari 1520 

 

Lubbert van Hattem en Johannes Bredae, secretaris, getuigen dat toen de procurator van de Kartuizers 

op de Sonnenberch en de verhuurders en omwonenden van Oosterholt in Deventer voor de Heren van 

Utrecht tegenwoordig waren, dat zij ook aanwezig zijn geweest op woensdagmorgen na afgelopen St. 

Valentijnsdag in Deventer op het hof aldaar en dat zij daar gehoord hebben dat de procurator zei dat 

het convent van de Sonnenberch een erf had dat ‘Lubbert van den Vecht goed’ heette en dat daarop 

vier schilden gevestigd waren; het convent had daarvan niet meer dan ongeveer 1½ morgen land, 

waarvoor  zij in verhouding betaalden en het andere land was in beheer van de omwonenden van 

Oosterholt, die ook zorg droegen voor de bijbehorende gelden.    
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Nr. 893 FOLIO:       225v                DATUM:           25 februari 1520 

 

- Tussen Reyner Martensz en Aert Lubbertsz. 

Arent Kussenwerker en Symon Johansz getuigen dat zij afgelopen maandag 8 dagen terug aanwezig 

zijn geweest in het huis van Symon Jansz, Bovenpoorte, waar zij gezien en gehoord hebben dat Reyner 

Martensz en Aert Lubbertsz met elkaar van paard ruilden en Reyner zou daarbij toe krijgen 3 ph.g. te 

betalen met St. Jan; toen de ruiling plaats vond, nam Aert Lubbertsz het paard van Reyner en reed 

daarmee naar huis. Beide partijen waren tevreden met de ruil; er was geen sprake van enig gebrek bij 

de paarden. Enige tijd later in dezelfde lokaliteit, verkocht Aert Lubbertsz aan Reyner een veulen voor 5 

ph.g. min 1 oord, ook te betalen met St. Jan.   

 

Nr. 894 FOLIO:       226                DATUM:           28 februari 1520  

 

- Tussen Aelt Bene en Goesfrundt van Sneeck. 

Johan Claesz getuigt dat Aelt Bene in de Friese oorlog te Sneek twee paarden gekocht had en een 

paspoort had verkregen van Goesfrundt van Sneeck om de paarden veilig over te brengen. Mr Aelt 

Bene heeft hem opgedragen de paarden met zijn schip uit IJlst, waar ze in het land stonden, te halen en 

naar Lemmer te brengen. Toen hij met zijn schip in IJlst kwam, had Goesfrundt de paarden weer 

opgehaald en naar Sneek laten brengen, waar getuige de paarden zelf gezien heeft: het waren twee 

mooie jonge merries. 

 

Nr. 895 FOLIO:         226              DATUM:            28 februari 1520 

 

Reyner ter Helle, Hermen Nest, Hermen Jansz en Arent Grelle getuigen dat zij ongeveer een maand of 

vijf weken geleden in ‘de Zilveren Helm’ geweest zijn om het conflict aan te horen tussen mr Aelt en 

Goesfrundt over de paarden [nr. 894]; beiden spraken woorden van spijt, maar ook anderen zeiden 

tegen mr Aelt dat Goesfrundt de paarden had laten halen om ze te verkopen, wat door Goesfrundt werd 

ontkend. Deze was bereid zijn eed af te leggen om te bewijzen dat het niet waar was. Mocht mr Aelt 

kunnen bewijzen dat het wél waar was, dan zou hij hem betalen voor de paarden. 

 

Nr. 896 FOLIO:        226              DATUM:          28 februari 1520   

 

Gheert Gysbertsz, priester, getuigt bereid te zijn te verklaren dat terzelfder tijd dat het schip van Jan 

Grebbers in Workum in beslag was genomen, de stadhouder van Friesland hem, priester Gheert, naar 

Workum gestuurd heeft om namens de stadhouder de 21 kronen die Alyt Reaels namens haar broer 

gehad zou hebben, te ontvangen; priester Gheert heeft het geld ontvangen en aan de stadhouder 

overhandigd en hij getuigt verder dat hij niet weet of Cornelys Joesten of diens zoon, dit hebben verteld, 

want hij is er niet bij geweest. Ook meldt hij dat ze er waarschijnlijk niets van weten.  

 

Nr. 897 FOLIO:          226v             DATUM:           28 februari 1520 

 

- Tussen Marten Wyllemsz en de erfgenamen van wijlen Gerrit Cupersz uit Varseveld. 

Arent Jansz, kuiper, getuigt dat Marten Wyllemsz uit Kampen en wijlen Gerrit Cuper uit Varseveld 

samen een maatschap hadden en elkaar geld schuldig waren. Afgelopen St. Jan ongeveer, is hij in 

Kampen aanwezig geweest in het huis van Arent Cupers, waar wijlen Gerrit ziek te bed lag en hij zag 

daar dat Marten wijlen Gerrit het geld gaf dat hij hem schuldig zou zijn, n.l. 43 ph.g. en omdat Marten 

nog bepaalde ander uitgaven en onkosten met wijlen Gerrit moest afrekenen, gaf Gerrit hem de macht 

om tegen zijn familieleden te zeggen dat alles wat hij hen in rekening bracht, door hem, Gerrit, was 

goedgekeurd, want Marten was een goed, trouwe partner. Gerrit is daarna gestorven in het huis van 

Jutte Spaens. Na zijn dood, kwamen zijn moeder en broer die van getuige Arent de ongeveer 7 of 8 

gulden ontvingen die waren overgebleven na de afrekening. 
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Jutte Spaens getuigt dat zij eveneens gehoord heeft wat Arent Jansz gemeld heeft en toen de familie 

van wijlen Gerrit hier was, vroeg zij aan de broer of hij ook het geld ontvangen had dat was 

overgebleven en deze zei dat het 7 of 8 gulden was.  

Hille, de vrouw van Arent, getuigt ook dat zij meerdere keren van wijlen Gerrit gehoord heeft dat hij 

Marten Wyllemsz zou betalen en zij is ook aanwezig geweest toen haar man de broer van wijlen Gerrit 

het geld gaf. 

Arent en zijn echtgenote melden nog dat hij de moeder en de broer van wijlen Gerrit de afrekening gaf 

en voorlas, waarop zij beiden antwoordden dat zij de afrekening van Marten accepteerden en dat zij het 

wilde laten staan totdat Marten bij hen in Doesburg kwam.  

 

Nr. 898 FOLIO:       227                DATUM:          29 februari 1520 

 

- Van het land van Scepeler. 

Jacob Dodensz getuigt dat ongeveer vijf of zes jaar geleden Johan Scepeler beslag wilde laten leggen 

op wijlen Wyllem Woltersz voor 3 oude schilden, een achtste deel boter en een halve vim rijshout en dat 

getuige borg stond voor Wyllem Woltersz en hem ook eerlijk gered heeft. Getuige weet niet of de 3 

oude schilden tins of pacht waren, omdat hij de papieren niet heeft gezien; het betrof het land waar nu 

Johan Scepeler en de weduwe van Wyllem Woltersz problemen over hebben.  

Johan van Delden getuigt dat hij zes of zeven jaar geleden aanwezig is geweest in het huis van Geert 

Blauwe waar hij hoorde dat wijlen Wyllem Woltersz de weduwe van Lambert Wynkens levenslang 

toezegde voor de overwaarde van een stuk land op Kamperveen een achtste deel boter en een halve 

vim rijshout per jaar; of daarmee het land betaald is weet hij niet.  

Reyner Martensz getuigt hetzelfde. 

Wolter Tymensz getuigt dat hij ook aanwezig is geweest toen de weduwe van Lambert Wynkens aan 

Wyllem Woltersz haar helft overdeed van een stuk land op Kamperveen, gelegen tussen het land van 

het St. Geertruyden Gasthuis en dat van het convent van Brunnepe, strekkend van de nieuwe wetering 

tot aan de oude wetering, voor een achtste deel boter en een halve vim rijshout levenslang per jaar; het 

andere deel van het land hadden wijlen Lambert en zijn vrouw elkaar levenslang geschonken, zodat dit 

toekwam aan de erfgenamen van Lambert.  

 

Nr. 899 FOLIO:          227v             DATUM:           29 februari 1520 

 

Thonys van den Grave, Roloff Paell, Henrick Wynkensz, Henrick van Steenre en Jacob Bolhoerne 

getuigen dat zij verleden jaar in de librairie van de OLV kerk aanwezig zijn geweest en ook beneden in 

de sacristie, toen er een conflict was over de afrekening van jonge Jan Evertsz en de OLV memorie, 

omdat er geconstateerd was dat hij van de memorie een document bezat van drie mud rogge jaarlijks 

en 3 pond per jaar, waarvan hij de gelden beheerde maar verzwegen had dat er percelen waren 

afgelost die geheel uit de boeken gehaald waren, zonder toestemming van de andere 

memoriemeesters. Na veel gepraat werd dit door Jan Evertsz bekend en er werd afgesproken dat hij 

het document van de jaarlijkse drie mud rogge zou teruggeven met de rente van twee jaar en verder 

zou hij de memorie de 30 gulden van de jaarlijkse 3 h.p. die afgelost waren, ook teruggeven. Hij hoopte 

wel dat men hem enig respijt wilde geven. Dit wordt ook getuigd door Jan Hermensz.  

Genoemde getuigen melden nog dat Jan Evertsz werd voorgehouden dat hij de memorie tekort had 

gedaan, want als andere mensen hoorden dat de memorie zo slecht beheerd werd, zouden zij een 

afkeer van de memorie krijgen en minder of geen schenkingen meer doen en daardoor zouden zij  

ernstige schade lijden.  

Aanwezig waren Jan Peter Lubbertsz, Henrick van Diepholt en Jan Hermensz namens hem en de 

memoriemeesters Anthonys van den Grave, Henrick Wynkensz en Roloff Alferdinck. Jan Evertsz was 

hiermee tevreden. 

Roloff Paell, Henrick van Steenre en Roloff Alferdinck getuigen dat Jan Evertsz nog op zondag 

Invocavit heeft gemeld dat hij de schillingen aan de zes moetsoenslui geregeld had, waarmee hij ook 

tevreden was.  



182 

 

 

Nr. 900 FOLIO:          228             DATUM:           29 februari 1520 

 

- Tussen Jan van Osenbrugge en Jan Luytgensz. 

Thonys Riemslager, Claes Dolbotter en de weduwe Alyt Grelle getuigen dat zij afgelopen maandag 

aanwezig zijn geweest in het huis van Geert Grelle en dat zij daar hebben gehoord dat Jan van 

Osenbrugge kocht van Jan Luytgensz zijn smidsgereedschap met alle toebehoren m.u.v. de kolen voor 

30½ g.g. en dat Jan Luytgensz alles ’s anderendaags zou leveren en dat dan Jan van Osenbrugge hem 

zou betalen. Beiden gaven elkaar een godspenning in de bus van St. Joriaen en Jan Luytgensz gaf 

twee kwarten Hamburger bier om de koop te bezegelen en dat deed ook Jan van Osenbrugge. 

 

 

Nr. 901 FOLIO          228                  DATUM:           2 maart 1520 

 

- Van Alyt Mullers. 

Dirck Bitters en Jan Willems, gezworen bierdragers, getuigen en hebben onder ede gegicht dat Alyt 

Mullers hen afgelopen maandag heeft gevraagd om uit het huis van Dirick Brouwer drie vaten koyte bier 

te halen, want Alyt wilde dat Dirick Brouwers personeel haar drie vaten dubbel bier ipv koyte bier zou 

geven; zij wilde dat niet zelf doen, omdat de vrouw van Dirick zou zeggen dat ze dat naderhand niet 

wilde opbiechten. Alyt heeft de bierdragers dus naar het huis van Claes Dubbeltsz gestuurd waar zij 

drie vaten bier haalden en naar Alyt brachten. Zij wisten niet anders dan dat het koyte bier was dat Alyt 

eerder bij Claes Dubbeltsz besteld had.  

De volgende ochtend kwam Dirick Brouwer bij de bierdragers en zei hen dat Alyt van hem, Dirick, 

verwachtte dat hij haar dubbel bier zou leveren ipv eenvoudig bier, maar dat hij dat niet wilde doen. Hij 

dacht dat de bierdragers nu bij Claes Dubbeltsz dubbel bier voor koyte hadden gehaald en naar Alyt 

gebracht hadden. De dragers gingen naar het huis van Alyt om de waarheid te horen; zij hebben een 

vat opengemaakt en dat bleek dubbel bier te zijn dat zij voor eenvoudig bier had besteld.  

 

Nr. 902 FOLIO:         228v              DATUM:            2 maart 1520 

 

- Tussen Alyt Mulners en Tymen van der Vene over het bier. 

Geert Voss, priester, Marten Jacobsz, Claes Gysbertsz, Symon Mouwesz en Arent Henrixsz getuigen 

dat zij afgelopen dinsdag bij Alyt Mulners zijn geweest en eenvoudig koyte bier hebben gedronken; zij 

wilden van de waardin dubbel bier hebben, maar deze zei dat ze dat niet had en zij hebben daar ook 

niet méér voor betaald dan drie plakken.  

Priester Geert meldt verder dat er vier vaten op de deel lagen en dat Alyt de waardin zich beklaagde dat 

de dragers bij haar thuis geweest waren en wilden proeven of het dubbel bier was. Hierop ging priester 

Geert van alle vier de vaten proeven en zei dat het gewoon eenvoudig bier was; de waardin tapte 

hiervan en ieder betaalde voor gewoon bier.  

De anderen getuigen hetzelfde en hebben ook van alle vaten geproefd en geconstateerd dat het 

gewoon bier was en hebben ook niet meer betaald; zij hoorden dat de waardin zich beklaagde dat de 

bierdragers kort daarvan geproefd hadden en zeiden dat het dubbel bier was.  

 

Nr. 903 FOLIO:       228v                DATUM:           2 maart 1520 

 

Steven de dienaar getuigt dat hij dinsdag na de middag bij Alyt Mulners huis kwam en dat Alyt vier 

vaten bier liet proeven die in haar huis op de deel lagen; hij meldt dat het bier niet beter was dan 

gewoon koyte bier, maar of het om hetzelfde bier ging zoals zij zei, weet hij niet.  

 

Nr. 904 FOLIO:        229               DATUM:          2 maart 1520  

 

- Tussen Wessel Claesz en Jacob Arentsz. 
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Johan Berentsz getuigt dat hij ongeveer veertien dagen geleden op het Schepenhuis is geweest, waar 

hij zag dat Jacob Arentsz Wessel Arentsz aanbood op een bepaalde schuld waarvoor deze Jacob 

gependet had, een gulden te geven die hij in zijn hand, had mits Wessel hem nog wat uitstel wilde 

geven; hij zou dan graag betalen. 

Rycolt Tymmerman getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 905 FOLIO:       229                DATUM:           5 maart 1520 

 

Dirick Monnynck getuigt dat Egbert Badynck aangesproken is dat hij de twee kampen die Henrick 

Dirixsz gehuurd had, beide gebruikt zou hebben en getuige meldt dat hij goed weet dat Egbert Badynck 

niet meer dan het éne kampje gebruikt heeft en dat het andere kampje door Gyse Poss is gebruikt. 

Roloff Henrixsz getuigt ook dat Egbert Badynck nooit meer dan één kamp heeft gebruikt en dat Gyse 

Poss het andere kamp altijd gebruikte, maar dat hij het deze laatste zomer heeft laten liggen. 

Albert Henrixsz zegt hetzelfde.   

 

Nr. 906 FOLIO:        229               DATUM:          5 maart 1520 

 

- Tussen Geerloff Backer en Johan van Osenbrugge. 

Rycolt Tymerman getuigt dat hij met Peter Cremer, als momber over de dochter van wijlen Johan 

Braetommen, het smidsgereedschap van Johan verkocht heeft aan Geerloff Backer en aan niemand 

anders; er waren ook geen andere gegadigden. 

Johan Bussch getuigt hetzelfde want hij is erbij geweest toen de koop gesloten werd. 

Peter Cremer, Henrick Mesmaker, Geert Smit en Arent Grelle zeggen hetzelfde. 

 

Nr. 907 FOLIO:        229v               DATUM:             5 maart 1520 

 

- Tussen Peter Volckertsz en Marriken van Grafhorst en Heyle Wychmans. 

Florys Jansz en Johan Stellynck, mombers over de kinderen van wijlen Johan Blox, getuigen dat de 

kinderen samen 2½ h.p. per jaar was toebedeeld bij de erfscheiding, gevestigd op een huis op de Oort 

en dat Peter Volckertsz het huis zonder toestemming van de mombers verkocht had. Peter is toen bij 

hen gekomen en zei dat hij dat bedrag weer voor de kinderen wilde vestigen op het huis in de 

Oudestraat en dat hij dat schriftelijk wilde vastleggen, waarmee de mombers tevreden waren, hoewel zij 

aanvankelijk geen toestemming hadden gegeven voor de verkoop.  

 

Nr. 908 FOLIO:        229v               DATUM:             5 maart 1520 

 

- Tussen Gyse Poss en Henrick van Heerde. 

Dirick van Veesen, Dirick Lubbertsz en Joest Aerntsz getuigen dat zij ongeveer een maand geleden 

zaten te drinken in het huis van Dirick Wesselsz in de Baerse waar Gyse Poss en Henrick van Heerde 

ook aanwezig waren en waar Gyse met Albert van Heerde, broer van Henrick, verschil van mening had. 

Henrick, namens zijn broer en Gyse legden hun conflict voor aan de getuigen en Aernt Poss, die ook 

aanwezig was; men kon het aanvankelijk niet met elkaar eens worden. Zij hoorden dat de waardin van 

de herberg zei dat het conflict aan haar en Aernt Poss voorgelegd was met Joest Winter, maar zij 

hoorden niet dat beide partijen dat geloofden. Tenslotte werd besloten dat Albert van Heerde Gyse 

Poss zou geven 5 g.g. en 1 ph.g. voor het gelag, maar getuigen weten niet of de partijen daarmee 

tevreden  zijn. 

Joest Aerntsz getuigt als een van de moetsoenslieden dat in de overeenkomst niet inbegrepen is dat zij 

zich hierbij betrokken voelden.   

 

Nr. 909 FOLIO:           230            DATUM:            5 maart 1520  

 

- Van Hermen Piep die een wijnglas voor het hoofd is geworpen en Roeloff Kerskensz. 



184 

 

Peter Gelisz en Jan Tade getuigen dat zij zondagavond samen in de Wijnkelder zaten waar Hermen 

Piep ook was en tevens Geert Coepsz, de  broer van Roeloff, die met elkaar woorden hadden gehad. 

Toen Geert Coepsz weg wilde gaan, kwam Roeloff, zijn broer, bij de tafel staan en vroeg wie dat was 

waar hij woorden mee had. Hermen Piep zei dat hij met Geert gesproken had en werd uitgenodigd om 

iets mee te drinken aan hun tafel. Roeloff en Hermen spraken kort met elkaar maar getuigen konden 

dat niet verstaan. Toen zagen zij dat Roeloff een glas in zijn hand nam en dit naar het hoofd van 

Hermen Piep wierp; deze liep weg uit de kelder en liet zich verbinden.  

 

Nr. 910 FOLIO:        230               DATUM:          5 maart 1520 

 

- Zelfde zaak van Gyse Poss. 

Dirck[je], de vrouw van Dirck Wesselsz, de waardin, getuigt dat de vier moetsoenslieden tussen Henrick 

van Heerde, namens zijn broer en Gyse Poss, het niet eens konden worden en dat zij bij de deur met 

Albert, de broer van Henrick van Heerde, sprak met hem in het bijzijn van zijn broer zodat hij tevreden 

was; hij beloofde haar Gyse het geld te betalen, n.l. 5 g.g. contant en 1 ph.g. voor het gelag. Daarna 

schudden partijen elkaar de hand en waren tevreden.  

Aernt Geertsz getuigt dat de uitspraak zo heeft plaats gehad en dat Henrick namens zijn broer daar wel 

tevreden mee was. 

Henrick Berntsz getuigt dat hij er bij was toen de waardin de uitspraak deed en hoorde niet dat Henrick 

van Heerde daar iets over zei; hij weet wel dat er daarna afspraken over het gelag gemaakt werden. 

Meer weet hij niet want hij had gedronken. 

 

Nr. 911 FOLIO:         230v              DATUM:             12 maart 1520 

 

Claes Dubbeltsz heeft onder ede verklaard dat hij een scheepsbrief had van Peter Geertsz 

Schutemaecker, op naam van Albert Jansz, groot 27 ph.g. en dat hij Deuwe Schutemaecker, de zuster 

van Peter, daarvan betaald heeft 20 ph.g. namens haar broer Peter.  

 

Nr. 912 FOLIO:         230v              DATUM:            12 maart 1520 

 

Egbert Badynck getuigt dat ondanks de beslaglegging door het gerecht, het potschip van Seger 

Berentsz uit Meppel is gevaren naar de Hagen, waar getuige met Kersken Pottebacker, volgens bevel,  

het potschip wilde aanhouden, maar Seger verzette zich met geweld en wilde het niet toestaan; hij stak 

zes of zeven keer naar Egbert zodat deze niet van hem kon winnen en ging zo varen en zei: “kom maar 

achter mij aan”. Gekomen in het Zuiderdiep, werd het schip met de baarsen ingehaald en toen stak 

Seger ook naar Kersken Pottebacker en Egbert Badynck. 

Wyllem Hart kwam ook uit het potschip en duwde Egbert tegen de borst en dwong hem ook het schip 

uit. 

 

Nr. 913 FOLIO:          231              DATUM:             12 maart 1520 

 

- Van Luytgen Jansz, smid. 

Peter van Tolzende getuigt dat Luytken Jansz verweten wordt dat hij de brief van zijn vrouw van de 700 

gulden, na Peters dood wilde verkopen en er 200 gulden voor wilde hebben; Peter zegt dat Luytken 

noch diens vrouw hem daarvan op de hoogte hebben gesteld. Hij meldt dat Femme Schele eens bij 

hem is gekomen om te zeggen dat Peter haar dochter 200 gulden contant bood voor de brief van 700 

gulden en dat zij dat niet wilde doen. Zij zegt verder dat wijlen priester Jan van Olthuysen, leesmeester 

in Zwolle, hem  bekende dat Peter hem aanbood een brief van 15 g.g. jaarlijks te geven en daarbij nog 

100 hoornsgulden als hij de andere brief van de 700 gulden weer terug zou hebben en meldt verder dat 

de familie daar met hem wel over heeft gesproken in het huis van Anthonys van den Grave en elders. 

Zij  weet niet of Luytgen of zijn vrouw hem daarover gesproken heeft.   
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Nr. 914 FOLIO:        231               DATUM:              14 maart 1520 

 

- Tussen Henrick Baers en Femme Henrixs over het kind. 

Femme Vromoeder getuigt dat zij vroedvrouw was toen Femme Henrixsz haar kind baarde en haar 

vroeg van wie het was; zij antwoordde dat het van haar echtgenoot was. De vroedvrouw vroeg waar 

haar man nu was en Femme zei dat hij in de buurt van Groningen was. Toen het kind geboren was, zei 

iedereen dat het leek op Henrick Baers, waar de kraamvrouw niets op antwoordde. 

Alyt Wessels getuigt dat zij Femme de kraamvrouw tijdens de kraamperiode verzorgd heeft en haar 

vaak heeft gevraagd de waarheid te vertellen. De kraamvrouw zei steeds dat het van haar man was en 

vroeg zich af hoe iemand erbij kwam te denken dat het van een ander was en zich die schande op de 

hals zou halen. 

Alyt Peters getuigt dat zij gestuurd is door de kinderen van Henrick Baers om aan Femme de 

kraamvrouw te vragen of het kind van hun vader is. Als dat zo was, dan kon het kind niet meer bij haar 

blijven, waarop de kraamvrouw weer antwoordde dat niemand anders dan haar man  de vader was. 

 

Nr. 915 FOLIO:       231v                DATUM:            16 maart 1520   

 

Peter Smit getuigt dat hij verleden jaar na Pasen aanwezig was in het huis van Dirck Brouwer waar 

Henrick Petersz met Dirck de afrekening van het schip maakte. Toen zij daarmee klaar waren, beloofde 

Kersken Petersz, de broer van Henrick, Dirck Brouwer met handtasting namens zijn broer hem te 

betalen wat deze hem schuldig was. . 

Pilgrim van Ingen en Jacob Klinckenberch getuigen dat zij aanwezig waren in de St. Nicolaas kerk, 

waar zij hoorden dat Kerstken Petersz aan Dirck Brouwer vroeg zijn broer met rust te laten omdat hij de 

schulden van zijn broer wilde betalen. 

Jacob Coster getuigt dat hij ook van Kersken gehoord heeft dat hij Dirck beloofde te betalen alsof het 

zijn eigen schuld was; dit gebeurde hier in huis.  

 

Nr. 916 FOLIO:        231v               DATUM:              16 maart 1520 

 

- Tussen Ariaen Cuper en Claes Jansz. 

Jacob Kystemaecker en Dirick Kystemaecker getuigen dat Claes Jansz van wijlen Geert Coster een 

rund gekocht heeft waarvan Claes de erfgenamen nog geld schuldig is. De erfgenamen weten dit, het 

was in de tijd dat Claes getrouwd was met Alyt, de dochter van Hermen Roboltsz, voor zij stierf. 

 

Nr. 917 FOLIO:         232              DATUM:             20 maart 1520 

 

- Tussen Roloff Alpherdynck over de huisraad en Alyt, de weduwe van Dirick Philipsz en diens 

vader Philip Corvenmaecker. 

Schipper Zeele en Henrick Eckelboem getuigen dat zij gekozen intermediairs zijn geweest, n.l. Henrick 

Eckelboem namens Alyt en schipper Zeele namens Philip Corvenmaecker, de vader van Dirick en dat 

zij een uitspraak gedaan hebben in het conflict over de nagelaten goederen van Dirick Philipsz. Er is 

besloten dat Philip Corvenmaecker van zijn zoon zou krijgen de beste tabbert en dat van de brief uit 

Friesland, Philip en Alyt, de weduwe van Dirick, beiden de helft zouden ontvangen van hetgeen het 

opleverde. Verder zou de weduwe alle andere goederen behouden en de schulden betalen.  

 

Nr. 918 FOLIO:        232               DATUM:               20 maart 1520    

 

- Tussen Dirck Tripmaecker en de vrouw van Dubbelt van Urck. 

Tymen van Vorst getuigt dat hij aanwezig is geweest met Dirck Tripmaecker in het Schepenhuis, waar 

hij hoorde dat de  vrouw van Dubbelt van Urck tegen Dirck en Tymen zei dat Herbert, de zoon van 

Dirck, haar niet meer schuldig was dan 25 stuiver, waarop Dirick zei: ‘ als het niet meer is laat dan een 

vat bier halen’. 
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Dirick Kystemaecker getuigt hetzelfde. 

Geert Grelle getuigt ook hetzelfde. 

 

Nr. 919 FOLIO:       232                DATUM:              20 maart 1520  

 

- Van Johan van Grafhorst. 

Luytken Schuttrop en Nenne Roede getuigen dat zij gezien hebben dat Johan van Grafhorst de mensen 

die stonden bij een Urker man die paling verkocht, van achteren opduwde alsof hij de mensen over de 

paling heen wilde hebben en toen de Urker hem vroeg waarom hij dat deed, sloeg hij de Urker met de 

vlakke hand op het hoofd. Toen zij dit zagen, sprak Peter Evertsz  Johan bestraffend toe en vroeg 

waarom hij de man sloeg; deze zei dat hij daar zijn boete wel voor zou betalen. Johan van Grafhorst 

nam zijn natte vinger en streek Peter Evertsz over de borst, zeggend ´dat strijk ik eruit’ en daarna streek 

hij het haar uit zijn tabbert met zoveel geweld, dat Davydt die achter hem stond, een stoot tegen het 

hoofd kreeg en zijn oog bloedde.   

Geert Martensz getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 920 FOLIO:        232v               DATUM:          21 maart 1520. 

 

- Over de erfscheiding t.b.v. de kinderen van wijlen Henrick Baers. 

Priester Jacob Coepsz getuigt met ziel en zaligheid bereid te zijn te bewijzen dat hij aanwezig geweest 

is in april 1516, al voordat Nyese Coeps haar kerkgang gedaan had, toen de erfscheiding gedaan werd 

tussen Nyese Coeps en haar kinderen van de nagelaten goederen van wijlen Henrick Baers, waarbij 

aanwezig waren Gheert Borgertsz, diens moeder en Femme Schele, de moeder van Nyese. Nyese 

wilde in het erfhuis blijven en de goederen behouden en dit werd ook besloten; zij zou de kinderen als 

hun aandeel ƒ350 uitkeren en van de rente de kinderen onderhouden totdat zij volwassen waren. 

Tevens werd beslist dat Nyese geen goederen mocht verkopen of belasten zolang de kinderen van de 

opbrengst van hun aandeel verzorgd werden. 

Hiermee waren beide partijen tevreden.  

Goesen van Dam getuigt hetzelfde, n.l. dat Nyese haar kinderen als hun vaders erfdeel 350 ph.g. zou 

geven en dat zij van de rente zouden worden onderhouden tot hun volwassenheid. Dit gebeurde 

vóórdat zij haar kerkgang voor Luytken had gedaan; verder dat zij de goederen niet zou bezwaren 

voordat de kinderen volwassen waren en hun aandeel was uitgekeerd.  

Henrick Lentinck getuigt hetzelfde als hierboven en ook Gheert Borchertsz. 

 

Nr. 921 FOLIO:         233              DATUM:           19 maart 1520 

 

- Van Albert Leyendecker. 

Heyn Bole en Berent Potschuver getuigen dat zij gehoord hebben in Deventer ongeveer een jaar 

geleden van Johan Coetinck dat hij openlijk zei en het eventueel onder ede wilde bevestigen dat Albert 

Leyendecker hem niet had verwond en dat de verwondingen waarvan de stad Kampen hem 

beschuldigde en waarvoor zij hem hadden uitgewezen, veroorzaakt waren door zijn eigen mes.  

 

Nr. 922 FOLIO:        233               DATUM:           19 maart 1520 

 

Gheert Borchertsz getuigt dat toen Nyese Coeps beloofd werd door Luytken van Hasselt dat Gheert bij 

haar zou komen om de waarde van de nagelaten goederen te bepalen, dat hij toen gezien heeft dat 

Nyese met haar moeder Femme en met Hase Baers samen de goederen, huis en hof, renten en 

huisraad, koeien e.d. waardeerden en vaststelden dat alles 700 ph.g. waard was en dat zij dat de 

familie mededeelde. Zij beloofde haar twee kinderen 350 ph.g. te geven en wilde verder dat Gheert 

binnenkort terug zou komen, zij wilde n.l. de familie oproepen en in hun aanwezigheid de kindsdelen 

vaststellen en beloven hen tot hun volwassenheid te onderhouden; zij zou hen geen rente uitbetalen 

ivm hun onkosten. Hiermee was iedereen tevreden.  
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Nr. 923 FOLIO:      233v                 DATUM:           21 maart 1520 

 

Geert Cock en Alyt Geerts, zijn echtgenote, getuigen dat zij ongeveer elf dagen geleden in Kampen op 

de waag gekocht hebben van schipper Engbert van den Berge een vat vlas van 11 koopmanskronen 

per schippond; het hele vat woog 1030 pond en het lege vat woog 225 pond. 

Schipper Engbert getuigt dat de koop zo heeft plaats gevonden en dat ook het gewicht zo is 

vastgesteld.  

 

Nr. 924 FOLIO:        233v               DATUM:          21 maart 1520 

 

- Tussen Rotger van Calcar en Lubbert Vorcke. 

Johan Kerckhoff, Johan Guede en Claes Jansz getuigen dat zij nu in het gerecht gezien hebben toen 

Rotger van Calcar en Lubbert Vorcke uit de rechtbank kwamen en Rotger de trap afging, dat Lubbert 

achter hem hem bij de hoicke greep en zei “luister eens hier”, waarop Rotger zich omdraaide en met 

zijn hand de hoicke los trok en vroeg: “wat wil je van me?”  

 

Nr. 925 FOLIO:         233v              DATUM:         21 maart 1520 

 

- Van Lubbert Corfmaker en de Ensenaar. 

Geert Martensz getuigt dat hij afgelopen dinsdag gezien heeft dat Lubbert Corfmaker veel gedronken 

had en veel onbehoorlijke woorden sprak tegen de man uit Ens en zou hem geslagen hebben als hij 

niet in het water was gevallen. De Ensenaar had zijn laarzen aan, deed een stap achterwaarts en viel in 

het water, waar Lubbert hem vervolgens uittrok.  

 

Nr. 926 FOLIO:          234                    DATUM:           21 maart 1520 

 

- Van Peter Mulre en Jan Rijnvisch over de wijn afrekening. 

Luytgen Olthoevinck getuigt dat hij ook bij de afrekening geweest is en dat deze heeft plaats gevonden 

zoals beschreven is; meer weet hij niet.  

 

Nr. 927 FOLIO:         234                    DATUM:           22 maart 1520 

 

- Tussen Anna Werners en Jan Scroer. 

Hadewich, de vrouw van Willem Theeuwsz en Femme van Hasselt getuigen dat ongeveer veertien 

dagen geleden Jan Jansz, scroer, bij Hadewich thuis kwam; hij had wel gedronken. Zij hoorden dat hij 

zei dat de reis naar Deventer 4 ph.g. had gekost, die Henrick[je] Werners, de zuster van Anna, hem 

geleend had. Hadewich vroeg waaraan hij het had uitgegeven en hij antwoordde dat het hem zoveel 

had gekost en dat Anna zoveel voor hem gedaan had, dat hij haar dankbaar was en het geld terug zou 

betalen. 

Henrick Geertsz getuigt dat hij gezien heeft dat Henrick[je] Werners Jan Scroer tweemaal geld heeft 

gegeven waarmee hij zijn recht ging halen in Deventer; hoeveel geld het was, weet hij niet. Verder 

meldt hij dat Anna tegen Jan zei: “heb je Alyt Everts eerst getrouwd, houd haar en reis dan naar 

Deventer”.   

 

Nr. 928 FOLIO:         234                   DATUM:          22 maart 1520 

 

- Van Jan van den Veen. 

Geertken, de vrouw van Jan Wachter, getuigt dat zij op zondag voor half vasten, ’s middags na het 

Magnificat, uit de kerk kwam, door de Oudestraat liep en bij het huis van Tymen van den Veen kwam en  

hoorde dat Beernt de stalknecht Jacob van Oenden aansprak en vroeg of zijn vader er was; iemand die 
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in  het venster zat zei dat er niemand van de nieuwe Raad was en zei: “zeg de nieuwe heren dat zij een 

witte merrie neuken”; zij weet niet wie het zei, maar haar dochter dacht dat het Jan van den Veen was.   

Frederick Theeuwsz getuigt dat hij ook zoals Geertken, de vrouw van Jan Wachter, bij het huis van 

Tymen van den Veen kwam en daar hoorde dat Geertken met Beernt sprak en dat Jan van den Veen 

gezegd zou hebben: “zeg de nieuwe heren dat zij een witte merrie neuken”; maar hij heeft het niet zelf 

gehoord. 

Jonge Henrick Baers getuigt dat hij van zijn zwager Frederick en ook van Geertken heeft gehoord dat 

Jan van den Veen die woorden sprak; meer weet hij niet.  

 

Nr. 929 FOLIO:        234v               DATUM:            23 maart 1520 

 

- Van de huisarmen en Jacob Doedensz. 

Anthonys van den Grave en Antonys Jansz getuigen dat zij, enige jaren geleden, er ook bij geweest zijn 

met wijlen Aloff Bolck en anderen, toen Jacob Doedensz bekende dat hij de huisarmen namens wijlen 

Agge Doedensz de 33 ph.g. zou betalen die Agge hem geleend had en die bestemd waren voor de 

huisarmen; Jacob heeft hiervan betaald aan Roloff Alferdinck 15 g.g. zoals  vermeld in het stadsboek. 

 

Nr. 930 FOLIO:        234v               DATUM:            23 maart 1520 

 

- Tussen Johan ten Hoeve en de andere erfgenamen en Gerbricht, de weduwe van Arent 

Petersz.   

Gerbricht Geertsz getuigt dat zij dienstmaagd was bij wijlen Arent Petersz toen hij ziek was en ook na 

zijn dood bij zijn weduwe en zij hoorde vaak dat wijlen Arent zei dat hij een groot geldbedrag had. Na 

zijn dood, verdeelden zijn weduwe, haar zuster Greete en priester Warner het geld; hoeveel het was, 

weet zij niet.  

Wijlen Arent zei ook dat hij geen ossen meer wilde weiden en van zijn geld wilde leven. Hij had twee 

nieuwe zwarte tabberts, twee paltrokken [kort bovenkleed] en twee mantels, verder hosen en wambuizen; 

tijdens zijn ziekte, had zijn vrouw een geweven doek en na zijn dood verkocht zij ook veel haver en 

gerst, maar zij weet niet hoeveel. 

 

Nr. 931 FOLIO:          235                 DATUM:              23 maart 1520 

 

- Tussen Rycolt Tymmerman en Jacob Coertsz. 

Kersken Pannebacker getuigt dat hij een tijd geleden een som geld schuldig was aan Rycolt 

Tymmerman en dat hij met Vastenavond een jaar geleden hem als betaling 1800 pannen geleverd 

heeft, d.w.z. aan Rycolt zelf 1600 en aan zijn vrouw 200, die deze later weer verkocht heeft aan Jacob 

Coertsz. Omdat Jacob zei dat hij maar 1700 pannen had ontvangen van Rycolt, is hij een week geleden 

bij Kersken gekomen en vroeg hem hoeveel pannen Rycolt had ontvangen, waarop Kersken 

antwoordde 1800. Jacob zei hem: “ zeg a.u.b. dat het er 1700 zijn, anders moet ik er 1800 betalen.” 

Walys Reynertsz getuigt dat hij ook bij de koop van de pannen is geweest en zegt dat Kersken Rycolt 

1800 pannen verkocht heeft.  

 

Nr. 932 FOLIO:        235                 DATUM:          24 maart 1520 

 

- Van Johan van den Veen 

Berent Prior, stadsdienaar, getuigt en gicht dat hij afgelopen zondag acht dagen geleden tijdens de 

vespers, de Raad liet weten dat, toen hij uit de kerk kwam en door de Oudestraat liep en voor het huis 

van Tymen van den Veen arriveerde, hij daar zag dat Jacob van Oenden in het venster stond; Berent 

vroeg of zijn vader Henrick Hoff er was, maar dat was niet zo en een van de meisjes in het huis zei dat 

het niet waar was, dat zijn vader er wél was. Johan van den Vene zat in een van de vensters met zijn 

rug naar de straat en toen hij dit hoorde draaide hij zich om en zei tegen Berent de stadsdienaar: “ zeg 
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de nieuwe heren dat zij een witte merrie neuken.” Berent zag aan zijn gezicht dat Johan wel gedronken 

had. 

 

Nr. 933 FOLIO:         235v              DATUM:              26 maart 1520 

 

- Tussen Hermen Kystemaecker en Hille Waeger. 

Johan Rynvisch getuigt dat hij omstreeks afgelopen Midwinter gehoord heeft op het Schepenhuis waar 

Hermen Kystemaecker en Hille Waegers woorden met elkaar hadden over de huur van een plaats, dat 

Hille zei dat zij een uitgeschreven charter had waarvan Hermen de kopie had over de huur van de 

plaats in kwestie. 

Johan Aeltsz getuigt dat Hille Waeger hem een tijd geleden een charter heeft laten zien over de huur 

van de plaats en dat hij op haar verzoek de charter heeft gelezen; Hille zei dat Hermen Kystemaecker 

deze voor haar had opgesteld.  

 

Nr. 934 FOLIO:        236               DATUM:               26 maart 1520 

 

- Tussen Hermen Wynter en Zomer en en Henrick Brouwer. 

Johan Geertsz getuigt dat hij omstreeks afgelopen Pinksteren van Henrick Brouwer het huis met 

brouwerij, dat Hermen Wynter en Zomer eerder toebehoorde, weer gekocht heeft op de volgende 

voorwaarden: zeven jaar lang zou hij 30 g.g. geven en een kwart rogge en bij deze 30 g.g. was de huur 

van de brouwketel inbegrepen; Johan zou gedurende die zeven jaar in het huis blijven zitten voor 17½ 

g.g. per jaar en zou hij vrij zijn om de ketel weer te huren. Tevens was afgesproken dat de ketel van 

koper was en goed dicht. Toen bleek dat het niet zo was, wilde Johan het huis niet houden en zou hij de 

2 last gerst die hij had laten brengen, weer weg laten halen, wat Henrick niet wilde toestaan. Zij zijn 

door de tussenkomst van ‘goede mannen’ tot de overeenstemming gekomen dat de 2 last gerst in het 

huis zou blijven; Henrick zou daarvoor ƒ19 geven, terwijl Johan het voor ƒ24 had ingekocht. Hier ging 

Johan niet op in omdat hij toch zijn brood moest verdienen, waarop Henrick het huis weer terug nam. 

Frerick ten Apell getuigt dat hij aanwezig is geweest in het huis van zijn zuster waar de schuldenaars 

van Hermen Wynter en Zomer bijeen waren om met hem te overleggen en dagen en termijnen af te 

spreken; zijn zuster en Hermen werden het eens en Henrick en Dirick Brouwer zeiden dat zij de 

volgende dag weer terug zouden komen voor overleg.    

Robert Corvenmaecker en Johan Brouwer getuigen dat zij het conflict tussen Henrick Brouwer en 

Johan Geertsz Brouwer hebben bijgewoond en weten wat er beloofd is; zij hebben de koop van de 2 

last gerst geregeld, zodat Henrick de gerst behield en Johan daarvoor ƒ19 gaf en tevens dat Henrick 

het huis weer terug zou nemen; alle andere afspraken waren niet meer geldig. Wanneer de koop van 

het huis plaats had gevonden, weten zij niet. Henrick gaf 1 oord voor het gelag.  

Dirick Brouwer getuigt dat hij meegewerkt heeft in het huis van Frederick van Apelen om Henrick 

Brouwer en Hermen Wynter en Zomer te helpen tot overeenstemming te komen, wat niet lukte. Dirick 

zou borg staan voor Hermen, maar deze wilde hem de papieren van het huis niet in onderpand geven. 

 

Nr. 935 FOLIO:         236v              DATUM:             26 maart 1520 

 

- Van Coert Hanssoen uit Keulen. 

Gerryt Yrlant, koolgraaf, getuigt dat er helaas vier jaar geleden een doodslag heeft plaats gevonden in 

Deventer op de kruizing op wijlen mr Johan Boese, omdat hij op dezelfde route liep als de koolgraaf en 

Coert de wijnknecht; hij zag alles van het begin tot het einde gebeuren en hij weet dus zeker dat Coert 

niet heeft geholpen wijlen mr Johan te steken, te slaan of uit te schelden, want hij heeft hen zelf 

eigenhandig uit elkaar gehaald.  

Coert Hanssoen getuigt ook hetzelfde als Gerryt.  

 

Nr. 936 FOLIO:        236v               DATUM:            28 maart 1520 
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- Tussen Alphert van den Vene en Gese Berents, de moeder van wijlen priester Dirick 

Berentsz. 

Janneke Arents getuigt dat omstreeks twee jaar geleden wijlen priester Dirick Berentsz, Alphert van den 

Vene en Goyken Wyllemsz iets bij haar gedronken hebben voor 3 g.g. en 2½ stuiver Brabants en dat 

Alphert haar de rekening betaalde; zij heeft tevens gehoord dat wijlen priester Dirick en Goyken aan 

Alphert vroegen hun deel voor te schieten, wat ook is gebeurd.  

 

Nr. 937 FOLIO:       237                DATUM:               28 maart 1520  

 

- Tussen Hermen Nest, timmerman en mr Wyllem de schilder. 

Goesen Holtzager en Wyllem Velicke getuigen dat Hermen Nest mr Wyllem de schilder had 

opgedragen zijn zoon het schildersvak te leren; nu de zoon naar Lijfland zal vertrekken, zijn zij 

aanwezig geweest bij de les, waarbij mr Wyllem de schilder ook aanwezig was en Hermen vroeg aan 

mr Wyllem, waar hij aan toe was omdat zijn zoon ging vertrekken. De schilder zei dat hij hem later maar 

moest belonen en dat zij wel tevreden met elkaar zouden zijn. Ik doe het uit vriendschap.   

 

Nr. 938 FOLIO:         237              DATUM:             28 maart 1520  

 

- Tussen Goesen Roloffsz en Peter van Romunden. 

Henrick Jansz, gildemeester, Coert Albertsz, Wolter Jansz, olderman en Rijck Woltersz, gildebroeder 

van het St. Johans gilde getuigen dat Peter van Romunden het niet eens was met zijn leerjongen en dat 

hij de jongen een tijd geleden ten onrechte geslagen had en dat daarom de jongen van zijn meester 

weg wilde. Getuigen hebben geprobeerd tussenbeide te komen; als bleek dat Peter de jongen vaker ten 

onrechte sloeg, dan was hij vrij van dienst; als hij zijn werk slecht deed, dan zou mr Wyllem de hulp 

inroepen van Goesen Roloffsz en Arent Cremer en als deze van mening waren dat de jongen schuld 

had, dan zouden zij hem straffen zodat hij zich verbeterde. Hierna heeft Peter de jongen weer geslagen;  

die heeft er nog een blauw oog van.  

 

Nr. 939 FOLIO:        237v               DATUM:            28 maart 1520 

 

- Tussen Johan Henrixsz en Bartolt Backer. 

Wycher Vleyshouwer, Geert Schilt en Geert Loess getuigen dat Johan Henrixsz en Bartolt Backer een 

conflict hadden over een koe, over hoe lang de koe drie jaar geleden in het land in Mastenbroek achter 

de Kartuizers gegraasd zou hebben. Zij weten dat de koe minstens zes of zeven weken lang in het land 

geweest is. 

 

Nr. 940 FOLIO:          237v              DATUM:            29 maart 1520 

 

Johan Rijnvisch getuigt dat hij omstreeks afgelopen Driekoningen in onze stad in de Zilveren Helm is 

geweest met Jacob Doedensz, Geerloff Backer en Rijck Cuper en dat Jutte van Vilsteren hen daar 

vriendelijk vroeg of zij wilde vragen aan haar man mr Pilgrim Jansz of zij weer terug mocht komen, 

zoals normaal is voor echtelieden. Jutte verklaarde dat zij zich zou beteren en een eerlijk leven zou 

leiden en mocht het niet zo zijn, dan mocht men haar oren afsnijden en op de kerk zetten. Jacob 

Dodensz zou de boodschap overbrengen aan Pilgrim en de vier personen zouden proberen de 

onenigheid tussen de echtelieden op te lossen op een vriendelijke manier.  

Jacob Dodensz getuigt hetzelfde als Johan Rijnvisch en meldt verder dat hij de boodschap aan mr 

Pilgrim heeft overgebracht, maar dat deze zich niets wilde laten wijsmaken en zei over zijn vrouw: “al 

had ze een kwart kan vol dukaten, dan wil ik nog niet bij haar zijn”. 

Tenslotte kreeg Jacob het voor elkaar dat hij de volgende dag in de Heilige Geest wilde komen en zijn 

vrouw wilde aanhoren; Jacob wachtte op de afgesproken tijd maar mr Pilgrim kwam niet. 

 

Nr. 941 FOLIO:        238                  DATUM:           29 maart 1520 
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- Van Tymen Jansz. 

Lambert Sleeuwart getuigt dat Tymen Jansz Johan Geertsz uit Oosterholt voor het gerecht had 

gedaagd om in zijn getuigenis de waarheid te vertellen over het conflict tussen Evert Geye en Tymen 

Jansz over de koe die Evert verkocht had aan Wycher Vleyshouwer. Johan Geertsz getuigt dat hij 

aanwezig is geweest toen de koe verkocht werd, waarbij hij zag en hoorde dat Evert aan Tymen de koe 

als onderpand stelde voor de huishuur van het huis ‘inde Heilige Driekoningen’, waar Tymen borg voor 

stond.   

 

Nr. 942 FOLIO:          238               DATUM:             29 maart 1520 

 

- Tussen Jacob Ziell en Jacob Dodensz. 

Johan Thonys getuigt dat hij meegeholpen heeft bij het oplossen van het conflict tussen Geerloff Claesz 

en Jacob Dodensz over een portie turf. Besloten werd dat Jacob Dodensz aan Geerloff 5½ ph.g. zou 

geven, waarmee de zaak was afgehandeld.  

Johan Rijnvisch getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 943 FOLIO:            238              DATUM:            30 maart 1520 

 

- Tussen Sybrant Wynter en Hille Wagers. 

Henrick van Ysselmuyden en Roloff Alpherdynck getuigen dat Hille Wagers kort na de dood van 

Hermen Henrixsz de executeurs testamentair namens haar man Geert Ryngenborch maande vanwege 

een tabbert die wijlen Hermen haar man nog steeds schuldig zou zijn; Hille toonde de schuld aan met 

een register waarin wijlen Geert Ryngenborch dit zelf had geschreven. Er waren ook twee getuigen 

gekomen om beide partijen te ondersteunen en deze besloten dat de executeurs Hille 3 g.g. zouden 

geven waarmee de zaak was afgedaan. 

 

Nr. 944 FOLIO:          238v                DATUM:             30 maart 1520     

 

- Tussen Geertruydt Geye en Albert Mulner. 

Henrick van Dieffholt, Roloff Alpherdynck en Johan van Urck namens Geertruydt Geye en Reyner 

Brouwer en Tylman Backer namens Albert Mulner, allen door beide zijden daartoe verzocht, getuigen 

dat zij aanwezig zijn geweest in het huis van Geertruyt Geye op 7 maart toen Geertruyt haar helft van 

de molen op de Horstweg aan Albert Mulner en echtgenote aanbood op de volgende manier:  wie van 

beiden in de molen bleef, zou de 4 h.p. erftins die uit de molen ging, betalen en daartoe zou degene die 

uit de molen wegging 130 g.g. betalen en wat betreft de 4 h.p.tins zou de een de ander vrijwaren. Albert 

en echtgenote kregen veertien dagen de tijd om te beslissen of zij dit zouden accepteren of niet.  

 

Nr. 945 t/m 947 ontbreken - foutieve nummering 

 

Nr. 948 FOLIO:          238v                DATUM:           3 april 1520 

 

- Tussen Symon Cuper en Jan Valckener. 

Mr Geert Glasemaecker uit Zwolle getuigt dat hij ongeveer acht of negen jaar geleden aanwezig is 

geweest op het Schepenhuis voor de burgemeester, toen Symon Cuper en Johan Valckener beiden 

namens hun echtgenotes hun recht haalden inzake de huisraad en roerende goederen waarop ook de 

schoonmoeder van Symon Cupers recht had omdat de boedel nog niet was verdeeld onder de 

kinderen. Na veel gepraat, bood Symon Johan Valckener aan dat hij de moeder in huis zou nemen en 

haar levenslang zou verzorgen, waarvoor hij garant zou staan en daarvoor wilde Symon alle goederen 

hebben, wat Johan niet van plan was. Omdat de moeder een oude, versufte vrouw was vroeg de 

burgemeester aan Symon of hij de moeder wel wilde huisvesten en dat wilde hij wel, waarop de 
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burgmeester als uitspraak stelde dat Symon de moeder levenslang zou verzorgen en daarvoor zou hij 

alleen de goederen krijgen uit de woning van de moeder.  

Dit is ook zo gebeurd. 

Daarna getuigt Peter Lubbertsz, indertijd burgemeester, op 8 juli dat alles zo is gebeurd en dat de 

uitspraak zo is gedaan.  

 

Nr. 949 FOLIO:          239                     DATUM:           11 april 1520 

 

- Tussen Marten Wyllemsz en de familie van wijlen Geert Cuper uit Doesburg. 

Arent Cuper getuigt dat hij onlangs heeft verklaard dat Marten Wyllemsz wijlen Geert Cuper op zijn 

ziekbed 43 ph.g. gaf en getuige weet heel goed dat wijlen Geert van dit bedrag direct 23 ph.g. aan zijn 

gezel Johan van Versevelt gaf, die ook aanwezig was, om daarmee de schuldeisers van Geert te 

betalen. De andere 20 ph.g. werden beheerd door getuige en waren bestemd voor Geerts 

levensbehoeften; wat daarvan overbleef was ook voor de schuldeisers. Na de dood van Geert bleef er 

nog 7 ph.g. over die bestemd waren voor zijn moeder en broeder.  

Getuige meldt verder dat hij erbij was toen wijlen Geert aan Marten Wyllemsz zijn afrekening beloofde 

en hij weet wat hij zijn familie beloofde en wat hij wilde met zijn kerkrecht; hij stierf op de avond van St. 

Petrus ad Vincula. Vóór die tijd, in het begin van zijn ziekte omstreeks St. Jan, zei hij vaak de dingen die 

de andere getuigen ook genoemd hebben. Getuige meldt nog dat Marten wel eens vroeg waar de 

uitstaande schulden bleven en dan zei Geert dat hij erheen moest gaan om alles te innen. 

Frans van Borckum getuigt dat hij aanwezig is geweest en heeft gezien dat wijlen Geert Cuper 

Johannes van Versevelt, zijn gezel, een bedrag gaf van de 43 ph.g. die hij van Marten Wyllemsz had 

ontvangen, om zijn schulden te betalen en hij was ook aanwezig, na de dood van Geert, toen Arent 

Cuper de moeder en broer van Geert het restant van het geld gaf; van het overige geld weet hij niets. 

Hij zegt ook nog dat omstreeks afgelopen St. Jan, hij vaak hoorde van Geert dat hij met Marten 

Wyllemsz  de zaken moest afrekenen die zij samen gedaan hadden en dat hij tevreden was met 

hetgeen hij zijn familie kon geven.  

Jutte Spaens getuigt dat zij ook aanwezig is geweest toen Geert zijn zaken met Marten afrekende en 

verder hoorde zij, toen hij ziek bij haar thuis lag en zijn kerkrecht had gekregen omstreeks St. Jacob, 

dat dat alles zijn laatste wil was.  

 

Nr. 950 FOLIO:           239v               DATUM:            14 april 1520 

 

- Tussen Tymen Wyllemsz en Albert Jansz. 

Egbert Badynck en Dubbelt Lubbertsz getuigen dat Tymen Wyllemsz en Albert Jansz een conflict 

hadden over rogge, een wambuis met 2 Hoornsgulden en een bepaald gevecht dat zij samen hadden. 

Deze morgen hebben zij de getuigen om interventie gevraagd en beloofden hun uitspraak te 

accepteren. Besloten werd dat Tymen en Albert elkaar ongemoeid zouden laten en dat zowel het ene 

als het andere conflict niet meer bestond. Tymen zou een halve Hoornsgulden betalen voor het gelag. 

 

Nr. 951 FOLIO              240              DATUM:            14 april 1520 

 

Henrick Hoff getuigt onder ede aan de stad, dat hij ongeveer 20 jaar geleden aanwezig is geweest in 

Kampen onder de Clocke, waar hij zag dat Egbert de Beer een betaling deed van 4 oude Vlaamse per 

jaar aan Henrick Voerne van een erf in het land van Vollenhove, geheten de Poort en toebehorende 

aan Egbert en dat Henrick het geld graag aannam.  

 

Nr. 952 FOLIO:          240                 DATUM:            16 april 1520  

 

- Tussen Geertruydt Geye en Albert Mulner met echtgenote Lutgart. 

Johan van Bommelen en Henrick Luder getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in de Passieweek bij 

Geertruydt Geye thuis, waar zij gezien hebben dat Geertruydt aan Albert Mulner en diens echtgenote 
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Lutgart 130 g.g. betaalde afkomstig van de ‘zetkoop’ van de molen op de Horstweg; Geert Kuenretorff 

ontving het geld namens Albert en Lutgart en gaf elk het zijne. Toen de betaling en het tellen van het 

geld was gebeurd, vroeg Mathys Henrixsz aan Albert en zijn vrouw of er nog iets aan ontbrak, waarop 

Albert antwoordde dat hij bedankte voor de betaling.  

Priester Geert Kuenretorff getuigt en is bereid rechtens te bevestigen dat hij aanwezig is geweest toen 

Albert en echtgenote de gelden van de helft van de molen ontvingen en dat hij ook gehoord heeft dat zij 

bedankten voor de betaling.  

 

Nr. 953 FOLIO:          240v                 DATUM:           16 april 1520 

 

- Van Alyt Reaels huis. 

Geert van Ingen getuigt dat hij met wijlen Wyllem Morre als momber over Geese Hannegreve verkocht 

heeft op een openbare verkoop in de Wijnkelder het huis dat nu van Alyt Reaels is, in g.g. van 2 h.p. 

voor de gulden, voor 28 h.p. per jaar volgens de Schepenbrief die daarvan is gemaakt.  

 

Nr. 954 FOLIO:          240v             DATUM:              17 april 1520 

 

Evert van Hardenberch getuigt dat hij een kraaier gekocht heeft van Luder Baer uit Hamburg en dat hij 

hem al 14½ ph.g. en 3 stuiver Brabants gegeven heeft toen hij in Hamburg was; verder heeft hij betaald 

aan de opvarenden op verzoek van Luder 7 Hoornsgulden; in Hamburg in het huis van Johan Walther 2 

ph.g. min 1 oord, nog 5 stuiver Brabants in de Christoffer; verder heeft Peter Salm gestort op Luders 

scheepaandeel 6 koopmansgulden en een ½ g.g. waarvan Peter beweert dat Luder hem dat schuldig 

was.   

 

Nr. 955 FOLIO:         241                DATUM:              17 april 1520 

 

- Van Jan Boyster. 

Jacob Klinckenberch, Gysbert van Leeuwe, Antonys Jansz en Dirck to Boecop getuigen dat ongeveer 

vijf jaar geleden de provisors en de kerkmeesters van het St. Catherine Gasthuys gemeld was dat Jan 

Boyster, die toen provenier in het Gasthuis was, slecht gedrag vertoonde door ’s nachts terwijl iedereen 

sliep uit het Gasthuis te klimmen en weer naar binnen te gaan, om zijn streken uit te halen; op bevel 

van de Raad werd zijn toelage ingetrokken en de goederen die hij had ingebracht, werden verbeurd 

verklaard. Later hebben de provisors en de kerkmeesters uit barmhartigheid goedgevonden dat van de 

jaarlijkse 20 Hoornsgulden die hij van het Gasthuis zou ontvangen 10 Hoornsgulden werden 

kwijtgescholden en 10 gulden zou hij jaarlijks ontvangen zoals gewoonlijk. Jan Boyster was daar 

tevreden mee en bedankte de provisors en kerkmeesters.  

 

Nr. 956 FOLIO:           241              DATUM:         17 april 1520 

 

- Van Mette Mastebroek. 

Claes Florisz, Alyt Geertsz in Dronten en de weduwe Foyse Claes getuigen dat in mei van vorig jaar 

Geert Pelser en Henrick Mastebroek bij Foyse Claes thuis waren, waar zij hoorden dat Geert Pelser 

aannam om het been van Henrick Mastebroek medisch te behandelen voor een bepaald bedrag; er 

werd afgesproken dat Geert het been van Henrick zou genezen, anders zou hij niet betaald worden. 

Naderhand bleek dat Geert het been van Henrick niet kon genezen en de burgemeester stelde Henrick 

voor met zijn slechte been naar mr Jans huis te gaan, wat hij ook deed.  

 

Nr. 957 FOLIO:          241v              DATUM:           17 april 1520 

 

- Tussen Thonys Holtsager en Jan Holtsager. 

Goesen Holtsager, Jan Woltersz, Theeus Holtsager , Geert en Melis Holtsager getuigen dat zij 

maandag na Beloken Pasen gehoord hebben dat Thonys Holtsager Jan Holtsager vroeg om de tabbert 
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die hij van Theeus Holtsager geleend had; Jan Holtsager werd daar kwaad om en ging tekeer tegen 

Thonys Holtsager. Dit is gebeurd bij de kraan. 

 

Nr. 958 FOLIO:            241v            DATUM:               18 april 1520   

 

- Tussen Jan Mouwersz en Evert Hasemont over de gerst. 

Henrick Jacobsz en Jan Beerntsz getuigen dat zij afgelopen maandag met Roeloff Dunnynck bij Roeloff 

thuis geïntervenieerd hebben in het conflict tussen Jan Mouwertsz en Evert Hasemont over de gerst. Er 

werd besloten dat Evert Jan zou leveren drie kwartieren gerst en Jan zou Evert voor zijn vracht nog 1 

g.g. geven; hiermee waren beide partijen tevreden.  

 

Nr. 959 FOLIO:          241v               DATUM:            20 april 1520 

 

- Van mr Pilgrim Jansz en Jutte van Vilsteren. 

Wyllem van Renen getuigt dat hij op dezelfde avond dat de wakers de wacht bij het huis van Heer 

Gerbrant hadden ingenomen, om 11 uur ongeveer, Jutte van Vilsteren met Heer Gerbrant en haar 

zoontje het huis heeft zien binnen gaan.  

Wyllem en Johan Hillebrantsz getuigen verder dat zij het huis van Heer Gerbrant mede hebben helpen 

bewaken en dat Pilgrim eiste dat zijn vrouw uit het huis kwam en dat Heer Gerbrant vanuit het venster 

riep tegen Pilgrim ‘wat dat overwonnen hoerenkind voor zijn deur deed’.  

De volgende ochtend om 9 uur zei Heer Gerbrant tegen de wakers dat hij haar uit het huis wilde laten 

gaan; hij opende de deur en Jutte kwam van boven uit de kamer en vroeg de wakers haar ongeslagen 

te laten gaan. 

Hermen Jansz heeft Jutte ook ’s morgens uit het huis zien komen.   

 

Nr. 960 FOLIO:         242                   DATUM:            20 april 1520 

 

- Van het erf Broekhuysen. 

Johan Geerloffsz en zijn vrouw Armgart Johansz getuigen dat zij 32 jaar lang een klein erf bewoond en 

gebruikt hebben in het gerecht van Hattem, geheten het Lubeleys erf, dat van Maes Maesz is geweest 

en naderhand, toen Johan van Broekhuysen met de dochter van genoemde Maes getrouwd was, 

verpacht werd voor 33 pond per jaar, het pond van 22 gosselers; jaarlijks gingen hier vanaf 7 g.g. , nog 

5 pond en 5 oord en dit zelfde erfje is 11½ morgen land groot en Johan en Armgart melden verder dat 

dit erf al die jaren het erf van een keuter boer is geweest; als een volledig erf 4 schilden gaf aan 

schatting, dan gaf dit erf 2 schilden, de helft van een groot erf. En Johan en Armgart gebruikten altijd bij 

Maes en zijn zwager Johan voor het stro een vierde deel van een tiende, maar de tiende behoorde niet 

tot het erfje. Zij melden verder dat Maes het huis dat nu op het erf staat heeft laten timmeren en dat er 

voordien een klein keuterhuisje stond waar arme mensen in woonden, die hun broer dagelijks 

ophaalden voor het klooster ten Clarenwater. Maes heeft aan het keuterhuisje het nieuwe huis gebouwd 

en de boomgaard hebben Johan en Armgart zelf geplant, op die plaats stonden aanvankelijk 4 of 5 

boompjes.  

 

Nr. 961 FOLIO:          242v                  DATUM:           21 april 1520 

 

- Tussen Rotger Wyllemsz en Claes Warnersz. 

Jan Jansz, voerman, getuigt dat hij op afgelopen Paasavond aanwezig is geweest in het huis van 

Rotger Wyllemsz, waar hij gezien en gehoord heeft dat Claes Warnersz van Rotger 6 paarden en 1 

wagen met toebehoren kocht voor 78 ph.g., waarvan contant 20 ph.g. betaald werd, verder 10 ph.g. met 

St. Michael en de rest met St. Michael over een jaar; hiervoor gaf Claes aan Rotger 1 stuiver Brabants 

als godspenning. Deze paarden en wagen had Claes wel van tevoren gezien op de reis van Bremen 

naar huis en de koop geschiedde zonder voorwaarden. Toen Claes de godspenning wilde geven, vroeg 

hij of de paarden ook kreupel waren, waarop Rotger antwoordde dat hij niets kon beloven en dat hij ze 
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zelf gezien had en dat ze niet kreupel waren toen hij van huis ging. Claes wilde zich kunnen beraden 

maar dat vond Rotger niet goed. Claes betaalde de godspenning en vroeg Rotger of hij de as van de 

wagen wilde laten maken, wat hij beloofd had op zijn kosten te laten doen; verder zou Rotger de 

paarden in de Assche in de wei zetten totdat Claes weer thuis was, zoals was afgesproken.  

 

Nr. 962 FOLIO:         243                   DATUM:            23 april 1520 

 

- Tussen Claes Wyllemsz en de weduwe van Henrick Backer.  

Peter Claesz en Arent Wyllemsz getuigen dat zij afgelopen winter riet gesneden hadden op de 

Kattenwaard en dat Claes Wyllemsz en wijlen Henrick Backer samen hun arbeidsloon betaald hebben, 

ieder de helft; Arent meldt verder dat hij wijlen Henrick Backer 1 vimme méér gebracht heeft dan Claes 

en Peter heeft wijlen Henrick ¾ deel van een vimme riet ook méér geleverd dan Claes. 

 

Nr. 963 FOLIO:          243                  DATUM:            23 april 1520 

 

- Tussen Berent Baerscheer en Else, de weduwe van mr Jelys. 

Johan van Bommelen getuigt dat hij met de andere wijnkooplui een uitspraak gedaan heeft over het 

huis van wijlen mr Jelys, n.l. dat mr Berent Barbier de weduwe van mr Jelys voor de overwaarde van 

het huis100 g.g. zou geven, waarvan contant 20 g.g. betaald zou worden en de andere 80 g.g. zouden 

blijven staan op rente, te weten op 8 pond per jaar; maar mr Berent zou verplicht zijn jaarlijks 1 pond af 

te lossen op St. Jan of St. Jacob totdat de 8 pond afgelost zijn. Eerder ging er jaarlijks 13½ pond per 

jaar uit het huis en die zullen blijven staan. Hierop gaf mr Berent onmiddellijk 10 g.g. van de eerste 20 

en was de uitspraak een feit.  

 

Nr. 964 FOLIO:          243v                DATUM:          23 april 1520 

 

- Tussen de weduwe van mr Jelys en mr Berent Barbier. 

Jacob Coepsz, priester getuigt dat hij geholpen heeft de koop te sluiten van het huis van wijlen mr 

Jelys, n.l. dat mr Berent de overwaarde zou krijgen voor 100 g.g. te betalen op afgelopen Pasen en de 

weduwe van mr Jelys zou hem dan het huis overdragen. Hierna heeft mr Berent de godspenning 

gegeven en werd de wijnkoop gedronken. 

Jacob Goltsmit getuigt dat hij op verzoek van Jacob van Vorden, Engbert Robertsz en Jan van 

Bommelen, de moetsoenslui namens mr Berent, naar de weduwe van mr Jelys is gegaan om haar 

mede te delen dat de koop was gesloten en dat mr Berent 100 g.g. zou betalen met Pasen voor de 

overwaarde, maar dat mr Berent had gemeld slecht bij kas te zijn omdat hij ziek geweest was; hij 

hoopte dat de weduwe genoegen wilde nemen met 20 g.g. contant en de rest af te lossen  met 1 h.p. 

per jaar totdat alles betaald was; hij zou hiervoor met zijn echtgenote als onderpand stellen al hun 

bezittingen, wat door de weduwe werd geaccepteerd. Mr Jacob meldde dit aan mr Berent en hiermee 

was iedereen tevreden, de executeurs van het testament ook.    

 

Nr. 965 FOLIO:          244                DATUM:          24 april 1520 

 

Tymen Ernstensz, Jan Jacobsz en Hermen Albertsz, potschippers uit Meppel, getuigen dat Hermen Kell 

de vrouw van de schout op de Sluis aangeklaagd heeft en dat Gheert Lubbertsz, potschipper uit 

Kampen, daarbij aanwezig was, dat Gheert daar niets mee te maken had en de vrouw in kwestie niet 

mishandeld heeft of misleid. Er waren andere potschippers die graag door de sluis wilden, die zij niet 

wilde doorlaten en tegen wie zij erg tekeer ging. Geert Lubbertsz heeft daar geen schuld aan.  

 

Nr. 966 FOLIO:           244              DATUM:             26 april 1520 

 

- Van Thys Coelgreve. 
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Claeske van Dorsten en Arent van Venloe getuigen dat zij ongeveer zes jaar geleden op St. Cornelius 

bedevaart geweest zijn waar wijlen Ariaen van Dort ook bij was en zij hebben daar toen gehoord dat de 

familie van onze burger Thys Borchmans, die in de heerlijkheid van St. Cornelius [Zeeland] woonde, 

wilde dat hij zijn zuster die met de broer van de schout van St. Cornelius zou trouwen, iets ten huwelijk 

zou geven en dat Thys omwille van de familie zijn zuster zijn kindsdeel gaf mits zij met de schout van 

de Broeders zou trouwen, n.l. een schuur afkomstig van hun ouders. Arent meldt verder dat Thys zijn 

zuster daarbij ook gaf de hofstede waar de schuur op stond en Claeske en Arent getuigen beiden dat 

Thys niets anders gaf dan hierboven voorschreven, op voorwaarde dat zijn zuster de broer van de 

schout van St. Cornelius tot echtgenoot kreeg, zoals afgesproken.  

 

Nr. 967 FOLIO:          244v               DATUM:           27 april 1520 

 

- Tussen de kinderen van Deuwe Backer en Elsken Alferts, weduwe van Henrick Backer. 

Rycolt Tymmerman getuigt dat hij tegenwoordig was toen de kinderen van wijlen Deuwe Backer de 

goederen van hun moeder verdeelden buiten hun stiefvader Henrick Backer om; er waren goederen bij 

die van de broer van Henrick waren geweest, die overleden is tijdens hun moeders leven en wiens 

goederen toen geërfd werden door hun moeder en stiefvader Henrick samen. Henrick ontkende dat zijn 

broer dood was en omdat men niet wist wat de waarheid was, werden de goederen aan beiden 

overgedragen in het huis van Marriken Huygens, totdat men wist of Henricks broer dood was of niet. 

Over welke goederen het ging, weet Rycolt niet.  

Greete, de waardin en vrouw van Johan Tymensz , getuigt dat zij ook aanwezig is geweest toen de 

kinderen buiten hun stiefvader om de goederen verdeelden en dat zij de goederen van de broer van 

Henrick heeft helpen dragen naar het huis van Marriken Huygens. Er werd afgesproken tussen de 

kinderen en de stiefvader dat de goederen daar een half jaar of een jaar zouden blijven; intussen zou 

Henrick bewijzen zoeken dat zijn broer in leven was, anders zouden de goederen betrokken worden bij 

de verdeling tussen de kinderen en de stiefvader. Het betrof 2 schotels, kannen, lakens, potten en 

ketels, hoeveel weet zij niet. 

Bye, de vrouw van mr Peter, getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 968 FOLIO:          245               DATUM:            27 april 1520. 

 

- Tussen Johan Droochscheer en priester Gerbrant Kerskensz. 

Wyllem van Renes getuigt dat hij gezien heeft op de laatste dag vóór Pasen dat priester Gerbrant 

Kerskensz een hoeveelheid goederen en huisraad uit zijn huis liet halen, waaronder een kastje en twee 

of drie vaten met goederen; waar het vandaan kwam en waar het naar toe moest, weet hij niet.  

 

Nr. 969 FOLIO:            245              DATUM:             28 april 1520 

 

- Van Hermen Wynter en Zoemer. 

Dirick Brouwer getuigt dat toen Henrick Brouwer met Hermen Wynter en Zoemer voor het gerecht stond 

over het huis met de brouwerij in de Nieuwstraat en de zes weken nog niet voorbij waren, Henrick 

Brouwer, voordat het huis hem was toegewezen, het huis verkocht heeft aan Johan de oude knecht in 

de Heilige Geest op voorwaarde dat deze het huis niet eerder in bezit zou nemen dan dat Henrick de 

definitieve toewijzing had gekregen met medewerking van de bemiddelaars. Inmiddels bracht Johan 2 

last gerst in het huis en toen Johan vernam dat de brouwbenodigdheden niet in orde waren, kreeg hij 

spijt van de koop en zag ervan af. Henrick zou de 2 last gerst houden en Johan daarvoor ƒ19 geven 

maar het had Johan ƒ24 gekost.   

 

Nr. 970 FOLIO:           245               DATUM:             30 april 1520   

 

- Tussen Alyt Geerts en haar dienstmaagd Geertken. 
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Geert Baeck getuigt dat hij ongeveer met de afgelopen kermis ’s nachts tussen 11 en 12 uur nog op 

was en met Arent Grelle en Johan Kerskensz bij Alyt Geerts drie of vier mengelen bier dronk, zij wilde 

een spel kaarten hebben maar de waardin en de dienstmaagd hadden dat niet en wilden geen 

kaartspelers hebben. Toen werd Geert Grelle kwaad op de waard en gooide met de kandelaar met 

kaarsen en zei tegen de dienstmaagd: “ zou je mij niet een kaars brengen en mij dienen zoals je bazin, 

je verdient aan mij ook je brood en je loon”. 

Daarop ging de dienstmaagd weg.  

 

Nr. 971 FOLIO:         245v              DATUM:            2 mei 1520 

 

- Tussen Arent Goltsmit en Claes Dagge. 

Henrick Messemaecker, Johan Sloetemaecker, Goesen Holtzager en Hermen Jansz getuigen dat zij als 

wijnkopers tussen afgelopen St. Lambert en St. Michael aanwezig zijn geweest bij Johan 

Sloetemaecker thuis, waar Arent Goltsmit en Claes Dagge met de vier getuigen verzameld waren om 

de koop voor te bereiden van het huis van Claes Dagge in de Nieuwstraat, naast Henrick 

Messemaecker; Arent en Claes beloofden hen te accepteren als getuigen en tussenpersonen. De 

getuigen vroegen Claes b.v. of hij gerechtigd was het huis te verkopen, wat door Claes werd bevestigd 

en hierna gingen de wijnkopers over tot de definitieve verkoop, Henrick en Goesen deden de uitspraak, 

n.l. dat Arent het huis zou krijgen voor 12½ h.p. per jaar, waarvan Arent jaarlijks zou aflossen 1½ h.p. 

en de andere 11 h.p. zouden op het huis gevestigd blijven; Arent mocht ze wel aflossen met 20 

penningen tegen 1, alles tegelijk of in drie termijnen.  

 

Nr. 972 FOLIO:          245v              DATUM:            2 mei 1520.        

 

- Tussen Alyt Mulners en Eefsse inde Swaen. 

Priester Geert Voss getuigt en is bereid dit onder ede te bevestigen, dat hij ongeveer in het begin van 

de afgelopen vasten bij Alyt  Mulner thuis was, waar hij hoorde en zag dat Alyt Mulners Geert ten 

Hoeve, de zoon van Eefsse inde Swaene, maande voor 10 ph.g. en dreigde hem vast te houden totdat 

hij betaald had. Eefsse inde Swaen die daar ook was vrijwaarde haar zoon en beloofde Alyt als goede 

christenvrouw de schuld te betalen; dit werd bezegeld met een handdruk en Eefsse beloofde in twee 

termijnen te betalen: met Midvasten en met Beloken Pasen. 

 

Nr. 973 FOLIO:         246                DATUM:               2 mei 1520 

 

- Tussen Jacob Hoens, Bergenvaarder en Heyn Joncker. 

Lambert Sleuwart, schout en Egbert Badynck getuigen dat zij ongeveer 9 of 10 weken geleden hebben 

zitten drinken bij Wyllem Rippertsz waar ook Jacob Hoens, de bergenvaarder uit Deventer bij was, die 

ruzie kreeg met een man die Hermen van Elsspeete heette en die hem ƒ200 schuldig zou zijn. Henrick 

Jonckersz kwam met een document over ƒ15 die Geert Grelle aan deze Hermen schuldig was en zei 

dat Jacob beslag zou laten leggen vanwege de schuld en Henrick wilde hem daar niet bij in de weg 

staan. Jacob gaf daarop een rondje en Henrick Joncker was gevolmachtigd om de ƒ15 van Hermen van 

Elsspeete te innen. Jacob heeft beslag laten leggen op de ƒ15 en deze verwonnen.  

 

Nr. 974 FOLIO:          246                      DATUM:            2 mei 1520 

 

- Tussen de erfgenamen van Berent Swartkensz en de Memoriemeesters van de OLV-

memorie. 

Mette, de weduwe van Pilgrim Panners, getuigt dat de memoriemeesters van de OLV-memorie de 

erfgenamen van Berent Swartkensz aanspreken via een brief voor 12 h.p. per jaar die gevestigd zijn op 

het huis van wijlen Berent, gelegen Bovenpoorte, op de hoek van de Swaenepoort en op al zijn 

goederen. De brief in kwestie behoort aan Mette en zij heeft deze enige tijd geleden als onderpand aan 
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de Memoriemeesters gegeven voor niet meer dan 6 h.p. per jaar; nooit in 40 of 50 jaar heeft zij méér 

ontvangen per jaar dan 6 h.p., hoewel de brief meer waard is dan 6 h.p. per jaar.  

Nr. 975 FOLIO:         246v                    DATUM:            2 mei 1520 

 

- Tussen Alyt Grelle en haar dienstmaagd. 

Jan Kerckhoff getuigt dat hij omstreeks afgelopen kermis laat op was met Arent Grelle en Geert Baeck 

en dat ze naar het huis van Geert gingen om wat te drinken, 2 of 4 biertjes en toen wilde hij een spel 

kaarten hebben en een vierde man, maar de waardin wilde het niet hebben en verbood ook de 

dienstmaagd de kaarten te halen. Toen werd Geert Grelle kwaad en zei tegen de dienstmaagd dat zij 

hem moest gehoorzamen net als haar bazin. Inmiddels was de kaars opgebrand en zei Geert tegen de 

dienster dat ze een nieuwe kaars moest halen, wat zij niet deed. Geert gooide de kandelaar achter zich 

en hierop liep de dienstmaagd weg en Geert zei haar dat ze weg moest gaan. 

Getuige zag niet dat hij iets naar de dienster gooide, behalve dan de kandelaar en meer heeft hij niet 

gehoord.    

 

Nr. 976 FOLIO:           246v                  DATUM:         4 april 1520  (?)  

 

- Tussen Geert Louwensz en de schipper uit Bremen. 

Mr Reyner en Gerbrant Haygensz getuigen dat zij afgelopen maandag aanwezig zijn geweest in het 

huis van Albert Seylmaecker, waar zij gehoord en gezien hebben dat Geert Louwensz kocht van de 

schipper uit Bremen, die nu hier ligt met zijn schip, een hoeveelheid Bremer bier, de last voor 14 g.g. 

min 1 oord, op de voorwaarden die zij de zaterdag ervoor hadden afgesproken. 

Albert Seylmaecker getuigt dat hij bij de afspraken aanwezig is geweest die de schipper met Cornelys 

Joestsz op zaterdag had gemaakt, n.l. dat Cornelys zich had verbonden 2 g.g. voor de vracht en het 

paalgeld van iedere last contant te betalen en dat hij de rest uiterlijk met St. Jacob zou ontvangen. De 

maandag daarna kwam de schipper bij Albert in huis en Geert Louwensz vroeg of hij het bier wilde 

geven zoals Cornelys met hem besproken had; de schipper antwoordde dat hij tevreden was met 1½ 

last bier, de koop betrof 14 g.g. min 1 oord per last.   

 

Nr. 977 FOLIO:           247                    DATUM:            7 mei 1520 

 

Geese Heymens, uitdraagster, getuigt dat zij van Greete Lyffers een tabbert heeft gekregen om te 

verkopen, die Greete van Johan Aeltsz gepand had en die Johan t.z.t. zou aflossen met 6 ph.g.  Dit 

bedrag heeft Geese betaald aan Greete omdat zij het onderpand ging verkopen. 

Gerbrant Kerskensz, priester, getuigt dat Greete Lyffers de tabbert van mr Gysbert de Lege, haar man, 

had laten panden voor 6 ph.g. vanwege huishuur en dat getuige dat bedrag had afgelost en dat mr 

Gysbert daarna de huur betaald had. Toen Greete haar mans tabbert weer terug had, heeft hij namens 

Johan Aeltsz t.b.v. Greete ook 6 h.p. betaald van de 7 g.g. die zij Johan Aeltsz schuldig was en dit staat 

vermeld in het stadsboek.   

 

Nr. 978 FOLIO:          247v                   DATUM:             7 april 1520 (?) 

 

- Tussen Dirick Tripmaecker en Hans Sneteler. 

Gysbert van Bommelen, droogscheerder, getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden een Rouaans laken 

geschoren heeft dat van Dirick Tripmaker was. Hij weet dus heel goed dat het laken in kwestie 34½ el 

lang was en dat de el 18 stuiver Brabants waard was; als men hem een dergelijk laken zou willen 

leveren, dan zou hij zelf dat er wel voor willen geven. 

Peter Gelysz getuigt dat hij meegeholpen heeft het laken te scheren en dat hij ook goed weet dat het 

per el wel 18 stuiver Brabants waard was. Hoe lang het laken was, weet hij niet precies meer. 

Dirick heeft zijn zoon Herbert gemachtigd om 34½ portie stokvis te ontvangen die hij schuldig is 

vanwege het laken.  
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Nr. 979 FOLIO:        247v                   DATUM:             7 april 1520  (?) 

 

- Tussen Claes Dubbeltsz en Peter Snuyver. 

Johan van Grafhorst getuigt dat hij afgelopen herfst van Peter Snuyver heeft aangenomen om een 

lading teer van Amsterdam naar Kampen te brengen en af te leveren bij Claes Dubbeltsz. Peter zei dat 

het 5½ last teer betrof, maar toen Jan in Kampen kwam en het teer uitlaadde, merkte hij dat er 2 vaten 

méér waren dan 5½ last. 

Henrick Jansz en Wyllem Henrixsz, dragers, getuigen dat zij het teer in kwestie hebben uitgeladen voor 

Claes Dubbeltsz en dat er 2 vaten meer waren dan 5½ last.   

 

Nr. 980 FOLIO:           248                   DATUM:                11 mei 1520 

 

- Tussen Wyllem Brant en Wolter Tymensz. 

Roloff Alpherdynck en Luytken van Hasselt getuigen dat zij eergisteren op St. Nicolaasdag gehoord 

hebben in de ‘Gulden Arent’ dat Wyllem Brant zei tegen Wolter Tymensz dat hij zijn land had verhuurd, 

waarop Wolter antwoordde dat hij Wyllems land niet had verhuurd.  

Johan Hermensz getuigt hetzelfde, n.l. dat Wolter zei dat hij de akkers land van zijn meier Wyllem 

Brant, niet had verhuurd.  

 

Nr. 981 FOLIO:         248                     DATUM:           11 mei 1520 

 

- Tussen Heyn Joncker en Geert van Zwolle. 

Lambert Sleuwart en Jan Berentsz getuigen dat zij omstreeks afgelopen Midwinter aanwezig zijn 

geweest in de ‘Drie Torens’ waar zij zagen en hoorden dat Heyn Joncker aan Geert van Zwolle een 

paard verkocht voor 15 ph.g. met zadel en toom, te betalen met afgelopen Pasen; Heyn zou het geld 

ontvangen van Geerts toelage die deze met Pasen zou ontvangen en hierop dronken zij de wijnkoop. 

Egbert Badynck getuigt dat Geert van Zwolle ’s morgens bij hem kwam en vertelde dat de koop had 

plaats gevonden zoals hierboven is vermeld.  

 

Nr. 982 FOLIO:           248v                  DATUM:            17 mei 1520 

 

Johan Rijnvisch getuigt tijdens zijn eedsaflegging dat hij van Johan van Tye gehoord heeft afgelopen 

zondagavond in Wilsum, dat er in Kampen iemand in de Raad zat die ƒ1000 en misschien ook nog 

ƒ500 gestolen had en als men hem in Zwolle kon vangen, dan zou men hem ophangen aan de galg. 

Henrick Hoff werd hierover tijdens zijn eed gevraagd, maar weet het niet; hij heeft gehoord dat er in 

Kampen over werd gesproken en dat het werd toegeschreven aan Henrick Wynkensz. 

Johan van Tye is ook in Wilsum geweest toen hierover gesproken werd, maar zat aan een andere tafel; 

er werd gezegd dat in Kampen iemand in de Raad ƒ1000 of ƒ1500 gestolen had en als men hem in 

Zwolle zou pakken, zou hij opgehangen worden. Hij weet niet wie dit zei noch wie het betrof.  

Johan van den Vene getuigt dat Berent van den Bussche deze woorden sprak maar niemand zei wie 

het betrof.  

 

Nr. 983 FOLIO:         249                      DATUM:             19 mei 1520 

 

- Van Peter Evertsz en Dirick Tripmaecker. 

Jan Rijnvisch getuigt dat Peter Evertsz hem en de andere rentmeesters van de stad betaald heeft 

namens de rentmeesters van Salland 28 g.g. en dat terzelfder tijd Dirick Tripmaecker beloofde de 

andere helft van de pacht, 29 g.g., namens de rentmeesters ook te betalen, wat zo genoteerd is in het 

stadsregister en wat Dirick bezegelde met een handdruk.  

 

Nr. 984 FOLIO:          249                    DATUM:            19 mei 1520 
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- Tussen Walys Reynersz en Catrijne Cromme over de betalingen na haar vaders dood. 

Griete Reyners getuigt dat zij Catrijne Cromme na haar vaders dood 5 ph.g. gegeven heeft. 

Arent Reynersz getuigt dat hij Catrijne na zijn vaders dood 6 g.g. gegeven heeft en 10 stuiver Hollands. 

Ide Meyners, de vrouw van Luytgen Schuttrop, getuigt dat zij Catrijne, ongeveer vier jaar geleden, in 

deze zaak tweemaal 11 g.g. gegeven heeft, samen 22 g.g.  

Alyt Bolte getuigt dat zij Catrijne ook na de dood van Reyner 1 g.g. gegeven heeft. 

Friese Lysbeth getuigt dat zij ongeveer drie jaar geleden Catrijne 1½ h.p. gegeven heeft. 

Assel van Sueren getuigt dat zij Catrijne Cromme ongeveer twee jaar geleden wegens deze kwestie 3½ 

g.g. betaald heeft. 

Wendele Wegge getuigt dat zij na Reyners dood Catrijne 1 ph.g. betaald heeft. 

Verder meldt Griete Reyners dat zij ongeveer drie jaar geleden nog 1 g.g. en 1 ph.g. betaald heeft.  

Alyt Reyners getuigt dat zij ongeveer 2 jaar geleden Catrijne Cromme ook 5 gouden kronen betaald 

heeft. 

Walys Reynersz getuigt dat hij Catrijne nu op afgelopen Kerstavond 7½ g.g. gegeven heeft. 

Arent Reynersz getuigt dat hij met Onnozele Kinderen Catrijne  door zijn moeder 7½ g.g. en 4 of 5 

gosselers heeft laten brengen.   

 

Nr. 985 FOLIO:           249v                    DATUM:               19 mei 1520  

 

- Tussen Alyt de dienstmaagd van de pastoor en Geertruyt Tade.  

Thonys Jansz en Henrick Arentsz, dragers, getuigen dat zij omstreeks afgelopen Pasen door Alyt de 

dienstmaagd van de pastoor gevraagd zijn om een vat Bremer bier naar de werkplaats te dragen; zij 

had het vat bier gekocht van Geertruyt Tade. Henrick en Thonys wilden dat niet doen of de 

accijnsmeesters moesten eerst op de hoogte gebracht worden. Alyt vroeg Geertruyt of de pastoor ook 

accijns moest betalen waarop deze antwoordde dat de pastoor dat niet hoefde te doen. Geertruyt zei 

tegen de dragers dat ze het bier vrij konden vervoeren; maar ze wilden het niet doen en lieten het vat 

liggen.  

 

Nr. 986 FOLIO:            249v                   DATUM:            19 mei 1520 

 

- Tussen Geertken Alberts en Femme, de vrouw van Vrancke Claesz. 

Geert Schilt getuigt dat hij ongeveer twee jaar na de dood van Gerrit Haecksz, toen Vrancke Claesz in 

diens huis woonde naast Henrick Kuenretorff, iets zat te drinken met anderen en dat hij goed weet dat 

Femme, de vrouw van Vrancke Claesz, bier tapte, geld ontving en de consumpties afrekende. 

Johan Duykenborch getuigt hetzelfde.  

Johan EvertszFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. rijnschipper, meldt ook hetzelfde.  

 

Nr. 987 FOLIO:           250                      DATUM:           20 mei 1520 

 

- Tussen Johan van Noerthoerne en Peter ten Holte. 

Bartolt Evertsz, Henrick Jansz en Wyllem Henrixsz getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden 

aanwezig zijn geweest op de Kalverhekkenbrug waar zij gehoord hebben dat Johan van Noerthoerne 

vroeg aan Peter ten Holte of hij hem de muren wilde laten afkopen zoals de Raad had bevolen. Johan 

wilde daarop metselaars laten halen die de muren zouden opmeten. Peter antwoordde dat de muren 

hem niet interesseerden, maar dat hij wel het huis wilde hebben.  

 

Nr. 988 FOLIO:             250                   DATUM:             21 mei 1520 

 

- Tussen Oedewyn Scroer en Henrick Wygertsz uit Zwolle. 

Evert van Hattem, priester, getuigt en is bereid onder ede te verklaren, dat hij omstreeks een half jaar 

geleden aanwezig is geweest bij Odewyn Scroer thuis, waar hij gehoord en gezien heeft dat Odewyn en 
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zijn zwager Henrick Wygertsz samen ruilden met huizen; Henrick zou het aandeel houden dat Odewyn 

had van de kinderen van zijn vrouw, n.l. van de huizen van wijlen Kersken van Ingen achter de Nieuwe 

Muur en Odewyn zou de twee huisjes behouden die Henrick had staan op de Vloeddijk. Verder zouden 

zij een gerechtelijke eigendomsoverdracht doen als een van beiden dit wilde en hierna bezegelden zij 

dit met een handdruk en dronken samen een glas bier. 

Hierbij werd tevens besloten dat Odewyn t.z.t. de onkosten zou regelen die hij gemaakt had in de zaak 

tegen de oom van de kinderen van wijlen Kersken van Ingen.  

Johan van Oldenzeell getuigt dat hij afgelopen zomer aanwezig is geweest voor het huis van Jasper 

Schoemaecker, waar Henrick Wygertsz aan zijn zwager Odewyn Scroer vroeg of hij hem ‘onze dingen 

wilde toestaan’, wat beaamd werd door Odewyn. Waar het over ging, weet getuige niet. 

Jasper Schoemaecker getuigt dat Henrick en Odewyn voor zijn deur stonden te praten en hij hoorde dat 

de een zei tegen de ander: “sta je het mij toe? “ waarop de ander zei dat het goed was. Meer weet hij 

niet.    

 

Nr. 989 FOLIO:              250v               DATUM:           21 mei 1520 

 

- Tussen Peter van Wyringen en Jacob Smit. 

Symon  Leckerkerck en Geert Baeck getuigen dat zij omstreeks afgelopen Midwinter de koop hebben 

geregeld tussen Peter van Wyringen en Jacob Smit van 4 vaten Hamburger bier, waarover Jacob 

klaagde dat ze niet zo goed waren als beloofd. Jacob zou Peter geven 42 stuiver Hollands per vat min 1 

oord, te betalen op afgelopen Vastenavond; voorwaarde was dat als Jacob dit niet op tijd betaalde, hij 

Peter per vat 46 stuiver Hollands zou geven. 

 

Nr. 990 FOLIO:                250v             DATUM:            23 mei 1520 

 

- Tussen Jan van Eep en zijn schoonmoeder. 

Jan Rijnvisch, Wynolt Messeler, Jan Kerchoff en Jan van Hardenberch getuigen dat zij afgelopen winter 

omstreeks Vastenavond samen met Pilgrim van Ingen de conflicten hebben helpen oplossen tussen 

Jan van Eep en zijn schoonmoeder. Afgesproken is dat de moeder Jan zou geven 11 g.g. waarmee alle 

conflicten tussen partijen over de huwelijksgiften moeten zijn opgelost.  

 

Nr. 991 FOLIO:         251                      DATUM:            25 mei 1520 

 

- Tussen Dirick van Urck en Jacob Dubbeltsz. 

Claes Jansz en Willem Jansz, potschippers, getuigen dat zij drie jaar geleden uit de boeier van schipper  

mr Reynersz een partij Hamburger bier ophaalden waarvan de schipper hen de vracht gaf en terzelfder 

tijd haalde Dirick van Urck ook uit mr Reynersz schip 2 brouwten Hamburger bier waarvan hij per vat 

een ½ stuiver Brabants zou moeten krijgen die Claes Dubbeltsz aan hen zou betalen en waar Dirick 

tevreden mee was. Zij weten niet of Claes hen betaald heeft. 

Naderhand hebben zij van Dirick van Urck wel gehoord dat Claes hem ƒ4 had gegeven voor de vracht 

van het bier.  

Claes Jansz getuigt nog dat Claes Dubbeltsz voor hem en Dirick van Urck ongeveer tien jaar geleden 

goederen naar Steenwijk en Utrecht vervoerd heeft tot hun genoegen zodat Claes die kon verkopen; hij 

weet niet of er winst gemaakt is. 

 

Nr.992 FOLIO:           251                   DATUM:           25 mei 1520 

 

- Tussen Johan van Eep en Kersken zijn zwager. 

Wynolt Messeler getuigt dat hij aanwezig is geweest bij de Broederen toen de uitspraak plaats had over 

de huwelijksgeschenken van Jan van Eep en zijn vrouw; hij heeft toen gehoord dat Kersken, de zwager, 

met de andere Broederen zei dat de bruid een tabbert zou krijgen, maar hij weet niet welke. Meer weet 

getuige niet.  
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Nr. 993 FOLIO:          251v                 DATUM:             25 mei 1520  

 

- Van de man uit IJsselmuiden. 

Goesen Wolff, Dirick van Urck en Hermen Henricksz getuigen dat zij gisteren op donderdag voor 

Pinksteren mede aanwezig zijn geweest in IJsselmuiden voor de [recht]bank waar Dirck Albertsz, schout 

van Ens tegen Dirck Henricksz uit Ens beiden terecht stonden en waarvan de getuigenissen wel 

veertien dagen zouden duren, wat Dirck niet had verstaan; teruggekeerd, vroeg Dirck Henrixsz zijn 

tegenstander wanneer zij weer terug moesten komen, wat de schout hem kwalijk nam, kwaad werd en 

zei dat hij dat zelf wel gehoord moest hebben. Hij trok zijn mes en verwondde Dirck, die achteruit stapte 

en zich met de arm beschermde. Getuigen hebben niet gezien dat Dirck Henrixsz nogmaals geslagen 

of gestoken werd zodat zij iemand gevangen moesten nemen.  

 

Nr. 994 FOLIO:           251v               DATUM:             25 mei 1520 

 

- Tussen Lubbert van Hattem en Lambert Sleuwart. 

Wolter Tymensz en Arent Berentsz getuigen dat zij vorig jaar gehuurd hadden van Lambert Sleuwart 

een mate bij de molen naast het land van St. Catherijne voor een bedrag van 8 h.p., waarvan Arent de 

helft betaald heeft en waarvan Wolter de helft in mindering wil brengen op de schuld die Lambert nog 

aan hem heeft.  

 

Nr. 995 FOLIO:          252                      DATUM:             26 mei 1520 

 

- Tussen Warner Robertsz en Swarte Jacob. 

Schipper Engbert van den Berge, Peter Woltersz, Johan ten Hoeve en Arent  Messemaecker getuigen 

dat zij afgelopen donderdag aanwezig zijn geweest in de Zilveren Helm waar Warner Robertsz en 

Swarte Jacob onenigheid hadden over de vracht van een boeier e.d.; alles liep zo uit de hand dat de 

vier getuigen tussenbeide kwamen om een oplossing te zoeken voor het conflict. Er werd besloten dat 

Warner een vrije ruimte zou krijgen op het schip en mocht het voorkomen dat dit niet mogelijk was, dan 

zou Jacob de kosten betalen; Warner kreeg onmiddellijk toegang tot zijn gedeelte, waarmee de 

problemen over de boeier en de maatschap waren opgelost. 

Na deze uitspraak wilde Warner voor de ruimte van de boeier Jacob aanslaan voor 1 pond groot om de 

knecht te betalen; Jacob wilde zich hierover beraden maar was het er niet mee eens. 

 

Nr. 996 FOLIO:          252v                   DATUM:            1 juni 1520 

 

- Tussen Wyllem Rippertsz en Swarte Jacob. 

Geerloff Claesz getuigt dat Swarte Jacob en Johan Thonysz omstreeks een half jaar geleden  

onenigheid met elkaar hadden over een boeier en andere zaken en dat zij hun conflict hebben 

voorgelegd aan getuige, Johan Mouwertsz, Roloff Dunnynck en Michiel Wyllemsz. Deze hebben 

besloten dat Johan Thonysz een vrije ruimte zou blijven huren en dat Swarte Jacob alle consumpties 

zou betalen die zij in twee dagen gebruikt hadden bij Wyllem Rippertsz. Hiermee moest alles opgelost 

zijn. 

Roloff Dunnynck, Johan Mouwertsz en Michiel Wyllemsz onderschrijven dit op 23 mei.  

 

Nr. 997 FOLIO:            252v                DATUM:            1 juni 1520 

 

- Van Johan ten Hoeve en Hermen Baertscherer. 

Henrick, pastoor op Ens en Dirick Albertsz, schout op Ens getuigen dat zij op maandag vóór de Heilige 

Kruisvinding over de brug naar IJsselmuiden zijn gegaan om daar met de drost te spreken; Johan ten 

Hoeve ging mee en omdat de drost er niet was zijn zij in de herberg gaan zitten. De schout van 

IJsselmuiden en later Hermen Baertscherer en Jacob Goltsmit voegden zich bij hen en onder elkaar 
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zeiden zij dat het eigenlijk verboden moest worden over de IJssel te gaan en zij roddelden over de 

nieuwe Raad. Nadat zij het gelag betaald hadden, gingen zij naar de stad, naar de Heilige Geest en 

dronken daar met elkaar een kan wijn. Mr Hermen kreeg een idee en zei tegen Johan dat hij een boef 

was en een onruststoker. Johan ging hier eerst vriendelijk tegenin maar tenslotte werd mr Hermen door 

hem in de arm gestoken. 

Jacob Goltsmit getuigt hetzelfde maar hij heeft niet gezien dat mr Hermen gewond raakte. 

 

Nr. 998 FOLIO:          253                    DATUM:            3 juni 1520 

 

Tymen van Voirst en Jacob Smyt getuigen dat zij omstreeks veertien dagen geleden aanwezig zijn 

geweest bij Dirick Lueren thuis in de Baerse en dat zij daar hoorden dat Peter Evertsz toestond dat 

Dirck Tripmaker een jaar pacht betaalde voor het land dat zij samen gebruikt hadden en bovendien nog 

5 h.p. die Dirck ook had voorgeschoten. Meer weet hij niet.   

 

Nr. 999 FOLIO:          253                    DATUM:             3 juni 1520 

 

- Van het gevecht tussen Jan Gerritsz en Henrick Mouwersz. 

Jacob Gerritsz, Peter Gerritsz en Albert Smyt getuigen dat zij aanwezig zijn geweest in de week voor 

Pinksteren bij de kraan toen Jan Gerritsz en Henrick Mouwertsz samen onenigheid hadden. Zij hoorden 

dat Henrick Mouwertsz en de andere schippers zeiden tegen Jan Gerritsz dat als hij voer om de vracht 

dan zouden ze hem tegenwerken, waarop Jan Gerritsz antwoordde dat als iemand hem voor de voeten 

liep, hij hem omver zou lopen. Hierop ontstond een gevecht waarbij Jan Henrick in de schouder stak en 

daarna in de arm en ook Henrick trok toen zijn mes om zich te verweren.  

Nr. 1000 FOLIO:         253v                  DATUM:            6 juni 1520 

 

Schipper Sweer van Carnetten, Albert Jansz, stuurman en Jan Henrixsz getuigen dat zij aanwezig zijn 

geweest in de afgelopen kruisdagen bij Roemerden in Ditmar en dat onze burger Jan Symonsz 

terzelfder tijd daar van een gezel die Claes heette en daar woonde, 151 pond koper kocht en voor elk 

pond een schilling Lübecks gaf; Jan Symonsz heeft dit koper naar het schip van Sweer van Carnetten 

gebracht, die het vervoerde. Zij getuigen verder dat ze goed weten dat het om hetzelfde koper gaat dat 

Jan nu in Amsterdam verkocht heeft, want zij zijn afgelopen vrijdag na Pinksteren naar Amsterdam 

gereisd en het betrof 6 ronde stukken en een 1 plaat.   

 

Nr. 1001 FOLIO:             253v                 DATUM:         7 juni 1520   

 

- Over Dirick Jacobsz en de doodslag voor de Boedelstoren. 

Henrick Dirixsz getuigt dat hij de ochtend na de doodslag voor de Boedelstoren [woning van de beul] uit 

de mis in de Broederen kwam en dat hij in de ommegang de zonen van de buidelmaker, de 

gortenmaker en de beiaardier ontmoette die zich daar vermaakten; hij zei hun dat de man die zij ’s 

nachts verwond hadden bewusteloos was, waarna zij alle drie weggingen. Toen de zoon van de 

gortenmaker dat hoorde, beklaagde hij zich en zei dat het kwalijk was dat hij daarbij was gekomen want 

hij had nog nooit met een steen gegooid en was altijd beneden in de toren gebleven; hij was gevlucht in 

de Broederen om niet gevangen genomen te worden. Getuige vroeg of dat waar was aan de andere 

twee jongens, de zoon van de buidelmaker en van de beiaardier die zeiden beiden dat de zoon van de 

gortenmaker nooit boven in de toren geweest was en niet gegooid had. Hij had dus geen schuld. 

Adriaen Scerprichter getuigt dat de zoon van de gortenmaker ook in de toren was, ook boven op de 

zolder toen dit incident plaats vond; of hij ook gegooid had, weet hij niet. 

Volgens hem is de zoon van de buidelmaker de dader; Geert Budelmaecker, de vader, heeft hem zelf 

verteld dat zijn zoon gezegd heeft dat als de man sterft, niemand anders schuldig is dan ik.  

 

Nr. 1002 FOLIO:         254                     DATUM:           7 juni 1520 
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- Van Hermen van der Vecht. 

Claes van Dorsten en Stap de Greve getuigen dat Hermen van der Vecht afgelopen woensdag in de 

Wijnkelder aan de kassa is gekomen en aan Johan van Reckelickhuysen, de kassier, vroeg waarom hij 

geen vertrouwen had in de kelder zoals iedereen, waarop Johan antwoordde dat hij op naam van 

Hermen geen wijn zou leveren tenzij hij er zelf bij was. Dirick Blauwe wilde n.l. een dag of twee 

daarvoor wijn op naam van Hermen laten zetten, wat door Johan geweigerd werd. Hierna ging Hermen 

weg en Johan trok zich daar niets van aan.  

 

Nr. 1003 FOLIO:         254v                 DATUM:           7 juni 1520 

 

- Tussen Peter Moll en Johan ten Hoeve. 

Bartolt Egbertsz en Swane Lubberts getuigen dat zij omstreeks veertien dagen geleden in het  

Schepenhuis gehoord hebben dat Johan ten Hoeve tegen Peter Moll zei dat diens vrouw na de dood 

van Arent Petersz ƒ800 uit diens huis had gehaald.   

 

Nr. 1004 FOLIO:          254v                DATUM:           13 juni 1520 

 

- Tussen de erfgenamen van Claes Gerritsz en Meynart, Jelle en Arent Jacobsz, de 

erfgenamen van Johan Gerritsz. 

Jacob Clinckenborch getuigt dat er problemen zijn geweest tussen bovengenoemde erfgenamen over 

een stuk land op Ens, waarvoor een interventie heeft plaats gehad door wijze mannen. De kwestie is 

opgelost zoals in de moetsoens brief staat vermeld; getuige is er niet zelf bij aanwezig geweest.  

 

Nr. 1005 FOLIO:        254v                  DATUM:          14 juni 1520 

 

- Tussen Wyllem Backer en Claes Velthuys. 

Albert Backer getuigt dat hij afgelopen woensdag acht dagen geleden aanwezig is geweest in een huis 

op de Uterweg, waar Wyllem Backer zijn varkens mest en dat hij daar gehoord en gezien heeft dat 

Claes Velthuys zijn varkens daarvandaan haalde terwijl Wyllem Backer ze graag had gehouden; deze 

zei ‘laat ze staan tot St. Michael, als ze dan niet vet zijn verreken ik dat met je.’ Claes wilde hem de 

varkens niet laten, ze hadden er ongeveer drie weken gestaan. 

Thonys Backer getuigt dat hij de varkens gezien heeft en dat ze niet verlamd of slecht ter been waren; 

ze waren nog mager en men kan in twee of drie weken geen varken vet mesten. 

Henrick Backer getuigt hetzelfde, de varkens waren niet verlamd; zo getuigt ook Albert Backer.  

 

Nr. 1006 FOLIO:        255                    DATUM:              14 juni 1520 

 

- Tussen Johan van Wyringen en Albert Seylmaecker. 

Francke Claesz getuigt dat hij zijn uitspraak gedaan heeft t.b.v. de genoemde partijen over de drie 

koeien die Albert Seylmaecker aan Johan van Wyringen verkocht heeft met Papen Gerritken, waarbij 

tussen de partijen is afgesproken dat als Johan de schade niet vergoed krijgt die hij bij de Friezen heeft 

geleden, dan krijgt Albert evenmin het geld van de koeien; krijgt Johan wél geld, dan ontvangt Albert 

27½ ph.g. en hoeft hij de koeien niet te onderhouden totdat ze in het broek of op Seveningen buiten 

kunnen staan; de vrouw van Johan zal Albert helpen de koeien te voeren en het hooi aan te geven. 

Papen Gerritken getuigt hetzelfde.   

 

Nr. 1007 FOLIO:           255                  DATUM:           14 juni 1520 

 

- Van Johan ten Hoeve. 

Henrick Hoefsmit getuigt dat hij ook bij de ‘Heilige Geest’ is geweest toen Johan ten Hoeve Hermen 

Baerdscherer in zijn arm stak tussen 7 en 8 uur ’s avonds; hij heeft daar gehoord dat Hermen 
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Baertscherer Johan ten Hoeve met spijt verweet er de oorzaak van te zijn geweest van het protest 

tegen de ordonnantie op de accijnzen van het stadsbestuur in Kampen en dat het nog wel eens anders 

kon aflopen. Als Johan een zandvoerder[?]  had opgeborgen in de Broederkerk, dan zou men wel een 

andere zandvoerder[?] vinden in de St. Nicolaaskerk. Hermen schold hem uit voor dief en booswicht, 

waarop Johan hem met een knopmes in de arm stak. Voor die tijd heeft Johan veel gesar moeten 

aanhoren en het punt hierbij was steeds: het regiment in Kampen.  

 

Nr. 1008 FOLIO:           255v               DATUM:            18 juni 1520 

 

- Tussen Jan Maesz en Wyger Swarte. 

Johan de Velicke getuigt dat hij gezien heeft omstreeks afgelopen Pinksteren dat Wyger Swarte de stad 

verliet via de Venepoort met een gespannen stalen handboog, met een dolle kop en een pijl in de hand. 

Hij liep naar St. Catherijne toe; meer weet getuige niet.  

Ook Johan Maesz heeft geklaagd over Wyger Swarte en wil daarvoor zijn ziel en zaligheid inzetten dat 

het zo is, dat Wyger op donderdag voor Pinksteren ’s avonds tussen 4 en 5 uur bij hem langsliep voor 

de poort van St. Catherijne, met een gespannen stalen handboog met een pijl daarop, dat hij hem de 

pijl  op het lijf zette en zei: “ben je daar, dief, je hebt mijn koeien uit de wei gestolen, nu zul je sterven.” 

Toen hij dit hoorde, ontweek Johan hem en liep naar de stad; Wyger riep hem na: “dief, ik zal het je 

betaald zetten.” 

 

Nr. 1009 FOLIO:           256                 DATUM:            20 juni 1520 

 

- Van Coenraet Geertsz. 

Ode Stevens, de zuster van Coenraet en Peter van Collen, onze burgers, getuigen dat zij Assele 

Boeys, de vrouw van Coenraet Geertsz, gekend hebben en ook haar man Coenraet, dat zij indertijd ook 

op de bruiloft zijn geweest, omstreeks 11 jaar geleden in Kampen en tevens aanwezig waren toen 

Coenraet en wijlen Assele hun kerkgang deden, waarbij ook veel andere mensen waren. Getuigen 

weten dus zeker dat Coenraet en wijlen Assele echtgenoten waren en zij staan ook als zodanig bekend; 

getuigen zijn ook bij de kerkelijke plechtigheid geweest.  

Nr. 1010 FOLIO:      256                     DATUM:             20 juni 1520 

 

- Van Seyne Cornelys over bier. 

Jacob Coster getuigt dat hij weet dat Golde in de Hagen op 21 en 24 april j.l. twee tekens uit de 

accijnskamer gehaald heeft [om de accijns te voldoen voor vreemd bier]en dat er vreemd bier naar binnen 

werd gedragen en getapt werd, waarna Seyne Cornelys in de accijnskamer kwam en van de 

accijnsmeesters de cedule wilde hebben van het vreemde bier, die deze niet wilden geven. Seyne liet 

het bier wel binnen brengen. 

Albert Seylmaecker getuigt dat Seyne het Bremer bier van hem in mei op een avond had gekocht en 

daarna liet binnen brengen. 

Johan van Goch getuigt dat hij op een avond in mei meegeholpen heeft bij Seyne het bier naar binnen 

te dragen; hij wist niet dat hij daarmee iets fout deed en dat het verboden was.   

 

Nr. 1011 FOLIO:          256v                DATUM:             20 juni 1520 

 

- Tussen Cornelys Joestsz en Henrick Wynkensz. 

Claes Croeser getuigt dat hij, toen het schip van Claes van Dockum hier bij de brug lag, aan Henrick 

Wynkensz de boodschap bracht dat schipper Claes weer hier was en of Henrick het goed vond dat hij 

weer verder ging. Henrick wilde zich eerst beraden. Kort daarna zei schipper Claes dat hij van Henrick 

toestemming had om af te varen en dat hij daadwerkelijk met hem had afgesproken dat hij het schip en 

de goederen niet uit Amsterdam zou varen voordat Henrick gerechtelijk of vriendschappelijk schip en 

goederen had verantwoord. Daarna heeft Claes Croeser een of tweemaal de boodschap van de 
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schipper vanuit Amsterdam overgebracht aan Henrick Wynkensz dat de schipper wilde dat hij naar 

Amsterdam kwam om zelf verantwoording af te leggen, want hij was maar een arme varensgezel, 

waarop Henrick naar Amsterdam is vertrokken. Wat daar gebeurd is weet getuige niet, wel weet hij dat 

Henrick op het schip in kwestie een gerechtelijke bevel gekregen heeft van de schout van Amsterdam.  

 

Nr. 1012 FOLIO:          257                  DATUM:           27 juni 1520 

 

- Tussen Alyt Coens en Hermen Kempe. 

Jacob Hoppenbrouwer en Claes Dubbeltsz getuigen dat ongeveer een jaar geleden Hermen Kempe en 

Alyt Coens onenigheid hadden over het woonhuis dat Hermen van haar gehuurd had en dat op diverse 

plaatsen lek was. Jacob, als hoofdman namens de Raad samen met Geert Borgertsz gingen het huis 

bekijken in aanwezigheid van Claes en constateerden dat het nogal meeviel: er stonden een paar 

schoteltjes waar wat ingedruppeld was. Het was een oud huis, open aan de achterkant.  

Geert Borgertsz getuigt hetzelfde, maar weet niet of hij daartoe wel bevoegd was namens de Raad. 

 

Nr. 1013 FOLIO:          257                  DATUM:          27 juni 1520 

 

- Tussen Alphert van den Vene en Hille inde Osse. 

Alyt Messemaeckers getuigt dat zij afgelopen vasten met Hille inde Osse een kan Engels bier ging  

halen en toen zij onder de Clocke was kwam Alphert van den Vene haar tegemoet en Hille vroeg hem 

een paar krakelingen te geven. Hij zei “wat heb je eraan om 2 of 3 krakelingen te vragen als je een ½ 

stuiver Brabants wilt hebben”; hij pakte zijn buidel en gaf haar een gulden. Hille toonde de gulden aan 

Alyt en zei “heb ik niet goed geboerd, ik vroeg een ½ stuiver Brabants en kreeg 1 gulden.” 

Henrick Messemaecker en Jan Messemaecker getuigen dat Hille hen die gulden ook heeft laten zien en 

dat ze zei een goede deal gesloten te hebben, omdat ze 1 gulden heeft gekregen voor een ½ stuiver 

Brabants. 

 

Nr. 1014 FOLIO:          257v                DATUM:            27 juni 1520 

 

- Tussen Wyger Swarte en Johan Maesz. 

Goert de Loeper getuigt dat hij omstreeks afgelopen Pinksteren gezien heeft dat de ossen van Wyger 

Swarte uit het land waren gejaagd en eruit zagen of ze door de modder waren gehaald; ze stonden in 

Zalk bij het huis van schout Roloff Stegeman die beslag op het vee had gelegd. Als Wyger zijn ossen 

weer terug wilde hebben, moest hij eerst aan Roloff beloven het geld te betalen dat hij schuldig was aan 

Arent mette Spelden, van wie hij het land gehuurd had. De schuld was hoger dan de huur.  

Peter Cremer heeft gezien dat er koeien achter zijn land liepen langs de Rouwenbroecksweg, een diepe 

bijstere weg; meer weet hij niet.  

 

Nr. 1015 FOLIO:            257v              DATUM:          27 juni 1520 

 

- Tussen Jacob Smit en Dirick Jansz over het handschrift uit Amsterdam. 

Gheert Louwensz getuigt dat hij aanwezig is geweest omstreeks afgelopen Pasen met Pilgrim van 

Ingen en Roloff Dunnynck bij de interventie tussen Jacob Smit en Dirick Jansz over de schuldbrief uit 

Amsterdam, waarbij besloten is dat Dirick ieder keer als hij van een reis terugkwam 10 courante gulden 

zou betalen totdat alles betaald was; hiermee nam Jacob Smit genoegen.  

  

Nr. 1016 FOLIO:           258                 DATUM:            30 juni 1520 

 

- Tussen Geert Brouwers en Geertruyt Symons. 

Claes Dubbeltsz, Peter Cremer en Dirick van Urck getuigen dat Geert Brouwer en Geertruyt en 

Merriken Symons, de dochters van zijn vrouw, een tijd geleden onenigheid hadden over de nagelaten 

goederen van de ouders van beide meisjes; zij melden dat zij omstreeks St. Michael twee jaar terug 
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aanwezig zijn geweest in de Schepenkamer waar zij hebben gezien en gehoord dat Geert Brouwer 

Geertruyt en haar zuster een som geld gaf afkomstig van de nagelaten goederen van hun ouders in 

aanwezigheid van hun mombers Arent Petersz en Posken Backer; de zusters en hun mombers 

bedankten Geert, hun stiefvader, voor de erfscheiding en omdat er nog een zoon was die indertijd in het 

buitenland verbleef, stonden Arent Petersz en Posken Backer borg voor diens erfdeel. 

Lange Johan, rijnschipper, getuigt hetzelfde, maar hij heeft niet gehoord dat Arent en Posken borg 

stonden, want toen was hij al weggegaan.  

 

Nr. 1017 FOLIO:          258v                 DATUM:             30 juni 1520 

 

- Tussen de reder van Lubbert Topkens schip en Albert[je], de weduwe van Lubbert. 

Schipper Wybrant Woltersz getuigt dat wijlen Lubbert Topken een tijd geleden voor diverse kooplieden 

een partij kurk had ingenomen om vanuit Lissabon naar Dantzig te brengen, dat hij daarbij aanwezig is 

geweest met Jan Berentsz in die stad, waar werd afgesproken tussen Lubbert en de kooplieden dat 

Lubbert borg moest staan voor hun lading. Deze heeft schipper Wybrant en Jan Berentsz bereid 

gevonden hieraan mee te werken, maar toen afgelopen jaar wijlen Lubbert in Riga ziek werd en op 

sterven lag, is schipper Wybrant naar hem gegaan om te vragen hoe dat met de borgstelling moest 

gaan en op wie zij hun schade moesten verhalen, waarop Lubbert heeft geantwoord dat zij hun schade 

op zijn goederen moesten verhalen. Hierbij waren aanwezig priester Wyllem Tytkens, raadsman te 

Riga, een notaris, Henrick ter Laer, Peter Mulners maatschap en Hans Straetken, de neef van wijlen 

Lubbert.   

 

Nr. 1018 FOLIO:         259                    DATUM:            1 juli 1520 

 

- Over de schipper uit Zwolle en het geweld gebruikt tegen onze burgers in Amsterdam. 

Dirick Blauwe en Kempe Coperslager getuigen dat zij op de avond van afgelopen St. Petrus en Paulus 

om ongeveer 8 uur in Amsterdam wilden uitvaren naar Kampen en dat zij daar vijf of zes mensen zagen 

die vanuit een schuit aan boord van het schip kwamen van onze burger Lange Albert en een pakket 

wilden inladen waarvan zij ontdekten dat het niet het juiste was; zij lieten het pakket staan en zeiden dat 

het hun speet dat zij Kampen benadeelden, waarop Dirick en Kempe zeiden dat zij altijd gehoord 

hadden dat men over bestuurders en de stad geen kwaad mocht spreken. De bemanning van de boot 

zei dat de schipper uit Zwolle beloofd had hen te vrijwaren voor de tol van Kampen, zij betalen ook geen 

tol aan Meppel of aan de sluis. Wij verkopen onze lakens niet duurder dan wij ze uit Kampen gekregen 

hebben.  

Wie dit heeft gezegd, weten zij niet.  

 

Nr. 1019 FOLIO:           259                DATUM:          4 juli 1520 

 

- Tussen mr Jacob Barbier en Johan Scroer. 

Rycolt Baertscherer en Valentyn Fijn getuigen dat zij aanwezig zijn geweest afgelopen winter na St. 

Thomas bij mr Jacob thuis, waar Johan Scroer met mr Jacob de voorwaarden besprak om hem 

medisch te verzorgen en te genezen van de pokken; zij zijn het volgende met elkaar eens geworden: mr 

Jacob zou Johan genezen en een jaar en een dag later zou Johan mr Jacob 4½ g.g. geven, 2 contant 

en de rest met St. Jan in geld of in turf. Daarna heeft mr Jacob hem behandeld en genezen waarvoor hij 

hem bedankte. Wat later kwam de ziekte terug, hoe dat mogelijk was is niet duidelijk, zijn vrouw had 

ook de pokken en mr Jacob had beloofd dat hij genezen zou zijn met een jaar en een dag; Johan zou al 

die tijd niet bij zijn vrouw slapen.  

De getuigen zeggen dat als Johan uit zich zelf weer was teruggevallen, dan had hij dat moeten melden 

aan mr Jacob voordat hij naar een andere meester [dokter] ging.   

 

Nr. 1020 FOLIO:        260                    DATUM:            4 juli 1520 
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- Van Berent ten Bussche en Thonys van de Grave. 

Mr Jacob Barbier getuigt dat hij afgelopen vrijdag vóór St. Jan de Doper in het huis de Voirst bij Zwolle 

was, omstreeks 6 of 7 uur ’s avonds, waar Hermen Mulart, Wolff Mulart en Berent ten Bussche ook 

waren en gegeten hadden; na de maaltijd dronken zij met zijn vieren wel 18 of 19 kwarten wijn en 

praatten over de Raad van Kampen. Berent ten Bussche vroeg mr Jacob wat voor mensen in de Raad 

van Kampen zaten en of ze geen andere mensen konden krijgen dan Thonys de Grave, de schelm, 

waarop mr Jacob antwoordde dat het goede heren waren zo lang zij achter hun burgers stonden zoals 

zij nu deden. Berent zei dat dat nog wel zou veranderen.  

 

Nr. 1021 FOLIO:          260                DATUM:             4 juli 1520 

 

- Tussen Geertken, de vrouw van Johan Maesz en Stijne Swartkens. 

Geert Budelmaecker en Johan Goertsz getuigen dat ongeveer veertien dagen geleden Johan Maesz en 

Wyger Swartken voor de rechter stonden vanwege de een of andere onenigheid die zij met elkaar 

hadden en dat Johans vrouw en Stijne Swartkens daar ook bij waren in het Schepenhuis, maar niet 

‘voor de boom’; getuigen hebben toen gehoord dat Stijne verweet aan Geertken dat zij een verlopen 

hoer was, die wel honderd mannen had versleten die de waarde van een vette os op haar hebben 

verneukt.  

Heyn Joncker getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 1022 FOLIO:          260v                 DATUM:            8 juli 1520  

 

- Tussen Lubbert Jansz en Johan Borchholt. 

Evert Dirixsz getuigt dat hij afgelopen zomer een jaar terug met zijn boeier in Ditmarsen gelegen heeft, 

zodat hij zeker weet dat Lubbert Jansz daar toen ook lag met zijn schip in een haven die Bronsbotell 

heette en dat hij daar enige tijd verbleef. Lubbert zei dat hij dat deed omwille van Johan Borchholt, want 

de haven was een mijl weg van Romarden en Lubbert wilde daar eigenlijk naar toe, omdat hij zich 

beklaagde dat de kooplieden in Ditmarsen, waar Johan hem gezegd had koren in te laden, zeiden dat 

zij geen koren hadden.  

 

Nr. 1023 FOLIO:         260v                  DATUM:           11 juli 1520 

 

- Tussen Styne Swartkens en Geertken, de vrouw van Jan Maesz. 

Lambert Sleuwart, Wolter Tymensz en Johan Aeltsz getuigen dat Styne Swartkens een tijd geleden 

Geertken, de vrouw van Jan Maesz, beledigd had, waarvoor Styne 2 pond aan de stad moest betalen 

en dat zij ongeveer veertien dagen geleden in het Schepenhuis erbij zijn geweest, toen genoemde 

partijen onenigheid hadden over bepaalde woorden die door hen waren gebruikt en waarvoor zij elkaar 

voor de rechter wilden dagen. Getuigen zijn toen tussenbeide gekomen, hebben met beiden gesproken 

en zij hebben elkaar toen vergeven en vrede gesloten.  

 

Nr. 1024 FOLIO:         261                   DATUM:             11 juli 1520 

 

- Van Johan Goertsz en Heyn Joncker. 

Reyner van Ommen, de waard in het Rode Hert, getuigt dat Johan Geertsz hem 1 ph.g. schuldig was 

en Heyn Joncker was Johan ook 1 ph.g. schuldig en dat Heyn Joncker Reyner omstreeks afgelopen  

Midwinter had beloofd met de Sacraments markt in Steenwijk de ph.g. te geven; toen die tijd gekomen 

was, wilde Heyn Joncker hem niets geven.  

 

Nr. 1025 FOLIO:        261                   DATUM:            11 juli 1520 

   

- Tussen Johan Thonysz en de knecht. 
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Henrick Eggelboem, Dirick Kell en Dirick Rolffsz getuigen dat Johan Thonysz aangesproken is door een 

jongen die Johan ten laste legt dat hij hem met geweld en dwang behandel heeft en zo zijn getuigen 

aanwezig in de Gulden Arent, waar Johan en de jongen hierover onenigheid hadden en Johan vroeg 

o.a. aan de jongen of hij hem gedwongen had of hem zelf de schoenen had uitgetrokken, waarop de 

jongen antwoordde dat hij zelf meeging en zelf zijn schoenen uit trok en dat de waardin onder zijn 

voeten kietelde.  

 

Nr. 1026 FOLIO:           261                     DATUM:               11 juli 1520     

 

- Tussen  Arent Wesselsz , de knecht en Johan Thonysz. 

Johan Woltersz getuigt dat hij in de afgelopen vasten aanwezig is geweest in Amsterdam toen deze 

gebeurtenis plaats vond tussen Johan Thonysz en Arent, de knecht van Johan Vreese, over het geld 

dat Johan Thonysz verloren had uit zijn kleren; hij zag dat de knecht gewillig met Johan meeging en dat 

deze de knecht zeer onder druk zette om te zien of hij het geld had of niet, hem kleding beloofde en niet 

verder zou vertellen dat hij het geld had, waarop de knecht antwoordde dat hij onschuldig was. Omdat 

de jongen een gulden had gevonden, haalde getuige Johan die gulden tevoorschijn en vroeg Johan 

Thonysz of dat misschien de zijne was. Johan antwoordde dat hij die gulden aan zijn bureau wel drie of 

viermaal door zijn handen had laten gaan. 

Johan Vreese getuigt ook dat hij Johan Thonysz de gulden in kwestie heeft laten zien en hem vroeg of 

het soms zijn gulden was, waarop Johan antwoordde dat het zijn gulden was die hij aan zijn bureau wel 

drie of vier maal door zijn handen had laten gaan en dat de jongen de rest ook wel zou hebben. 

Johan Vreese getuigt verder dat toen Johan de knecht uit het schip haalde, hij suggereerde dat de 

knecht het geld gestolen had en dat hij het de jongen wilde laten opbiechten.  

 

Nr. 1027 FOLIO:          261v                DATUM:            11 juli 1520 

 

- Tussen Johan ten Hoeve en Henrick Baertscherer. 

Hermen Selle, priester, getuigt en is bereid dit onder ede te doen, dat hij ook gehoord heeft dat Hermen 

Baertscherer tekeer ging tegen Johan ten Hoeve en zei dat hij de eerste van de verraders was die over  

de ordonnantie van de accijns was begonnen en dat, als zij de zandvoerder in de Broederkerk hadden 

verborgen[?], zij nog een zandvoerder in de St. Nicolaaskerk zouden verbergen[?] en nog meer van dit 

soort woorden. Johan ten Hoeve reageerde vriendelijk. Getuige heeft de steekpartij niet gezien en 

evenmin gehoord wat Johan zei over Henrick Croeser.  

 

Nr. 1028 FOLIO:          262                  DATUM:           11 juli 1520 

 

- Tussen Walys Reynersz en zijn zuster en haar echtgenoot. 

Dirick van Hattem en Jan ter Helle getuigen dat zij aanwezig zijn geweest bij Dirick van Hattem thuis en 

gezien hebben dat, inzake de handel waarvan de proost van Clarewater op de hoogte is, deze met de 

keldermeester 100 g.g. uittelden, die Arent Reynersz via zijn broer Walys ontving waar zijn zuster bij 

stond en waarmee hij tevreden was. Hij zou de ƒ100 samen met zijn broer hebben en getuigen zagen 

Arent en zijn zuster met het geld weggaan, maar of hij met zijn zuster gedeeld heeft, weten zij niet.  

 

Nr. 1029 FOLIO:        262                    DATUM:             14 juli 1520 

 

- Tussen Roerick van Roerloe en Joest toe Brunnepe. 

Goesen Holtzager getuigt dat hij met Johan Geertsz uit Oosterholt de uitspraak gedaan heeft in het 

conflict tussen Roerick van Roerloe en Joest toe Brunnepe over een morgen hooi te halen uit bepaalde 

landen, een deal die beide partijen beloofd hadden te accepteren. Er was besloten dat Joest Rorick het 

hooi zou brengen zoals het behoort en Rorick zou hem betalen voor het hooi van de gehele morgen 15 

stuiver Brabants in de vorm van een mud gerst; Joest zou de naweide gebruiken en daarvoor betaalde 

Rorick 3 stuiver Hollands voor het gelag. Na afloop zei Joest dat hij zich er niet aan wilde houden. 
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Wyllem Velicke getuigt hetzelfde, dat hij aanwezig is geweest toen de uitspraak gedaan werd en dat 

alles is gebeurd zoals Goesen hierboven heeft verklaard.  

 

Nr. 1030 FOLIO:          262v                DATUM:             14 juli 1520 

 

- Tussen Greete, de vrouw van Hardy Staels en Cornelys Geertsz. 

Luytken Schuttrop en Peter Woltersz getuigen dat wijlen Hardy Stael en Cornelys Geertsz onenigheid 

hadden over verloren tijd, omdat Hardy t.b.v. Cornelys als stuurman zou optreden maar niet 

opgeroepen werd en dat omstreeks afgelopen Pasen de zaak zo hoog opliep dat er een uitspraak 

gevraagd werd van anderen. Er werd besloten dat Cornelys Hardy zou geven voor zijn verloren tijd 4½ 

g.g. waarmee de problemen zouden zijn opgelost.  

 

Nr. 1031 FOLIO:          262v                  DATUM:            14 juli 1520 

 

- Tussen Berent van Dotengem en Thys van Venloe. 

Cornelys Henrixsz, Joest Hubertsz, Symon Jansz en Gerrit Bildesnyder getuigen dat zij van het begin 

tot het einde aanwezig zijn geweest toen de broeders van het weversgilde hun broeder Jan Geertsz in 

de Drie Torens aannamen en twee vaten koite bier bestelden. Toen zij een deel hadden opgedronken 

wilden zij weggaan en de rest overlaten aan St. Severus [het gilde]; Thys van Venloe en de getuigen 

bleven achter en Thys begon tekeer te gaan tegen Berent van Dotengem, de gildemeester en wilde 

meer bier hebben, wat deze niet wilde omdat het bier aan het gilde was overgedragen. Het liep uit op 

een handgemeen. 

Getuigen hebben het slaan niet gezien en evenmin gehoord dat Berent Thys uitschold.  

 

Nr. 1032 FOLIO:         263                  DATUM:            16 juli 1520 

 

 - Tussen Joest Wynter en Roerick Schoemaker over het vervoer van hooi.  

Jacob Coertsz en echtgenote Mechtelt getuigen dat zij een tijd geleden bij het huis van Meriken 

Lamberts op de Koornmarkt kwamen waar Roerick Schoemaker, Joest Wynter, Wyllem Velicke, 

Goesen Holtzager en Jan Geertsz uit Oosterholt ook zaten en dat zij hoorden dat Roerick woorden had 

met Joest Wynter over het vervoeren van zijn hooi en dat Wyllem Velicke, Goesen Holtsager en Jan 

Geertsz een uitspraak hierover deden. Roerick Schoemaker gaf toen 3 stuiver Hollands voor het gelag. 

Daarna zagen zij dat Joest Wynter opstond en dat hij zei dat hij niet tevreden was met de uitspraak 

omdat hij niet beloond werd voor zijn werk, waarop hij wegging. 

Wat er van te voren is gebeurd weten zij niet, want zij waren pas aanwezig bij de uitspraak.  

 

Nr. 1033 FOLIO:        263v                  DATUM:             15 juli 1520  

 

- Tussen Dirick Fuls en Johan Claesz in ‘Het Spygell van Amsterdam’. 

Jorien Jansz getuigt dat twee jaar geleden ongeveer acht dagen na Pinksteren zijn broer Dirick Fuls in 

Amsterdam drie Kamper lakens uit zijn schip heeft gehaald, een rode, een groene en een blauwe die 

deze op last van zijn broer persoonlijk zou overhandigen aan Johan Claesz thuis in de ‘Spiegel van 

Amsterdam’  namens zijn broer Dirick Fuls, als betaling van het geld van Johan Scheers uit Deventer;  

Johan Claesz nam de lakens in ontvangst en was tevreden.  

Johan Mouwertsz getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden aanwezig is geweest op de brug waar hij 

hoorde dat Lange Johan zei tegen Claes Lanckhals dat deze Dirick Fuls 12 ph.g. zou geven die hij, 

Claes, Lange Johan schuldig was vanwege het schip; deze beloofde het te doen en werd gevrijwaard 

door Lange Johan en zij schudden elkaar de hand. 

Henrick Cuper getuigt dat hij ongeveer twee jaar geleden, toen Claes Lanckhals en Dirick Fuls voor het 

gerecht waren geweest, voor het Schepenhuis stond en hoorde dat Claes Lanckhals zei tegen Dirick 

Fuls: ‘mag ik je de ƒ12 geven zoals ik Lange Johan beloofd heb; hij heeft een ‘bijster’ hoofd en heeft mij 

hiervan ontheven, maar voor het geval hij mij hierover wil aanspreken, zal ik u het geld maar geven. ‘ . 
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Nr. 1034 FOLIO:         264                   DATUM:          16 juli 1520 

 

- Van Hermen Appoteekers neefje. 

Johan Thonysz getuigt dat hij gezien heeft dat het neefje van Hermen Appoteeker een meisje onder de 

rok wilde tasten; toen de dienstmaagd van Francke Hodemaeckers dit zag wilde zij de jongen straffen, 

waarop het neefje van mr Hermen op antwoordde: ””zwijg hoer, ik wil je vlug een “oepken” geven 

waarvan je tranen in de ogen krijgt”. Daarna nam de jongen een grote steen en wierp die tegen het 

hoofd van het meisje, zodat zij een gat in het hoofd had; zij sloeg de jongen met haar vuisten. 

Geert Jansz, scroer, getuigt ook dat hij gezien heeft dat de neef van Hermen Appoteeker een meisje 

een gat in het hoofd sloeg met een steen en dat het meisje de jongen weer sloeg; hij weet niet of dat 

met haar vuisten of met een steen was.   

Peter Coertsz getuigt hetzelfde, hij zag dat het meisje een steen in de hand had waar zij de jongen mee 

op het hoofd sloeg.            

 

Nr. 1035 FOLIO:             264                   DATUM:            16 juli 1520 

 

- Tussen mr Hermen Appoteeker en de dienstmaagd van de hoedenmaker. 

Rycolt Barbier getuigt dat hij de neef van mr Hermen heeft helpen vasthouden toen toen mr Hermen 

hem verbond en dat hij gezien heeft dat de jongen twee grote gaten in het hoofd had, die, zoals de 

jongen zei, de dienstmaagd van Hodemaeckers hem had toegebracht. Meer weet hij niet. 

 

Nr. 1036 FOLIO:            264v                  DATUM:            16 juli 1520 

 

- Van Johan van Grafhorst, wat hij tegen de wacht gedaan zou hebben. 

Johan Henrixsz weet niet anders dan dat hij gehoord heeft dat Rorick van Roerloe zei tegen Johan van 

Grafhorst dat hij het netjes zou houden omdat hij een echte vrouw had, waar Jan van Grafhorst op 

antwoordde dat hij de pest kon krijgen. 

Boldewijn Kistemaecker heeft dit ook gehoord en verder niets.  

Johan Kistemaecker getuigt hetzelfde. 

Dirick Jansz getuigt dat Johan van Grafhorst 3 of 4 maal voor het wachthuis langs ging, lawaai maakte,   

veel riep en tegen de eerste de beste zei dat hij het hem wel zou laten voelen. 

Roerick van Roerloe vroeg Jan wat ze hem hadden misdaan, waarop Jan vloekte en zei dat hij de pest 

kon krijgen. 

Rorick getuigt hetzelfde. 

Luytken Wachter heeft zelf niets gehoord of gezien van Jan van Grafhorst.  

 

Nr. 1037 FOLIO:        264v                    DATUM:          27 juli 1520 

 

- Tussen Thys Hoelboem en Johan Vyncke en Hermen, kraanmeesters. 

Luytken Schuttrop getuigt dat hij aanwezig is geweest op het schip van Thys Hoelboem waar hij 

gehoord heeft dat Jan Vyncke, kraanmeester, Thys maande voor 16 stuiver Brabants die hij nog tegoed 

had van de mast die met de kraan in het schip van Thys was geplaatst; Thys zei dat Hermen, de gezel 

van Johan, dat aan hem had overgelaten voor 1 Hoornsgulden en Thys bood aan de Hoornsgulden aan 

Jan Vyncke te geven maar deze wilde hem niet ontvangen, omdat hij vond dat het geen manier was: 

Thys had de kraan gehuurd.  

Arent Messemaecker getuigt dat hij gehoord heeft bij de kraan dat Johan ten Hoeve namens zijn 

zwager Thys aanbood voor het stellen van de mast 1 Hoornsgulden te geven en dat Jan Vyncke en 

diens gezel Hermen niet anders wilden hebben dan 16 stuiver en dat zij toen uit elkaar gingen. Hij weet 

niet of ze overeenstemming hebben bereikt.  

Kersken Woltersz, Hans Mijsener en Peter Woltersz getuigen dat zij in de Drie Torens aanwezig zijn 

geweest toen Thys Johan Vyncke en Hermen aanbood voor het stellen van de mast 12 stuiver te geven 
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die zij niet aan wilden nemen en dat na veel gepraat Thys hen aanbood 16 stuiver te geven zoals zij 

eisten, die zij evenmin wilden ontvangen.   

 

Nr. 1038 FOLIO:         265                   DATUM:            30 juli 1520 

 

- Tussen Jan Droochscheer en Herbert Cremer. 

Johan Berentsz inde Drie Torens getuigt dat hij acht dagen geleden beslag had laten leggen vanwege 

koopmanschap bij Herbert Cremer; hij meldt dat hij dat heeft gedaan en niet Jan Droochscheer, dat 

Berent Prior de bode was die dit ook wel zou willen gichten.  

 

Nr. 1039 FOLIO:        265                   DATUM:           30 juli 1520 

 

- Over de zakken turf en de vulsters. 

Luytken de Wylde, Arent Michielsz en Arent Smit getuigen dat zij gisteren met de turfdragers op de 

steiger stonden en over de turf spraken en over de zakken en dat zij o.a. hoorden dat de knecht van 

Arent van den Bussche zei dat de zakken ingekort werden en dat Alyt Pot daar toestemming voor had 

gegeven en dat hij zelf een zak of twee had verkleind. 

Claes Erentsz getuigt dat hij gezien heeft dat een potschipper beneden de zakken innam zodat de ene 

zak precies leek op de andere en dat Alyt Pot de naalden verstrekte; het gebeurde in een potschip dat  

voor de poort van Evert van den Vene lag, ongeveer vier dagen geleden.  

 

Nr. 1040 FOLIO:         265v                DATUM:           31 juli 1520 

 

- Tussen Lubbert van Hattem en Lambert Sleuwart. 

Heyn Joncker getuigt dat in 1518 Lambert Sleuwart hem gevraagd heeft om namens hem aan Lubbert 

van Hattem te vragen of hij er tevreden mee zou zijn als Lambert de tins die Lubbert uit de mate 

ontving, vaster wilde maken dan hij nu is en dat hij hem wel wilde betalen. Getuige weet niet of hij 1 of 2 

jaar achter was met betalen.  

 

Nr. 1041 FOLIO:           265v              DATUM:           1 augustus 1520 

 

- Van het hout van wijlen Wolter Cater. 

Broeder Jan, Cellebroeder en Jan Touslager getuigen dat zij afgelopen zaterdag aanwezig zijn geweest 

voor de deur van wijlen Wolter Cater, waar zij zagen en hoorden dat de vrouw van Wolter aan Cornelys 

Joestsz het brandhout verkocht voor 7 ph.g. en Cornelys gaf haar daarbij een ½ woechey als 

godspenning.  

Broeder Jan getuigt nog dat wijlen Wolter wilde dat hij en kapelaan Arent tegen Cornelys zouden 

zeggen dat het hout dat hij aannam van Wolters geld gekocht was. 

Berent Prior gicht dat hij vanwege Geese Trumpers beslag heeft gelegd op alle goederen in het huis 

van Wolter Cater n.a.v. de brief die Geese daarvan had, vermeld in het Stadsboek, op afgelopen 

zaterdag tussen 12 en 1 uur ‘middags, op zaterdag na St. Jacob.  

Johan Fijn gicht dat hij namens de moeder van wijlen Wolter Cater beslag heeft gelegd op alle 

nagelaten goederen van Wolter, op St. Jacobsdag, omstreeks 4 uur van de middag.  

Berent de Swarte gicht dat hij ook beslag heeft gelegd op alle goederen namens Jan Tripmaecker, 

afgelopen zaterdag na St. Jacob, om 2 uur ’s middags. 

 Johan Fijn is op bevel van de Raad naar de vrouw van Wolter Cater geweest en heeft haar gevraagd of 

het waar was dat Jan Tripmaecker het brandhout van wijlen haar echtgenoot had gekocht; zij 

antwoordde dat haar man op een maandag vóór St. Jacob uit Deventer was gekomen en Jan het 

brandhout verkocht had voor 7 ph.g. en dat het gebeurd was daar op de steiger, waar zij bij was. 

 

Nr. 1042 FOLIO:         266                   DATUM:           2 augustus 1520 
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- Van Pilgrim Potschuver. 

Jacob van Urck getuigt dat hij, toen de schuit met de drie personen boven de Lakenweert vóór Pilgrim 

Potschuvers boeg dreef en de inzittenden verdronken, met zijn schip vóór hen voer, ongeveer de lengte 

van twee potschepen en dat hij zag dat de schuit van boven kwam en dat er twee jongens in zaten die 

roeiden en toen ze bij Jacobs potschip gekomen waren, legde een van de jongens zijn riemen neer en 

ging slapen in de schuit; de andere jongen roeide hem voorbij, keek niet om en Jacob zag dat de 

jongen dichtbij Pilgrims schip kwam. Hij riep Pilgrim die op het achterschip was en zei: “pas op daar 

komt een schuit aan”. De jongen hoorde dit en keek om, liet de riem vallen en met de andere riem 

duwde hij de schuit dwars en wilde voor Pilgrim langs drijven, maar omdat de weg te kort was kwam de 

schuit vóór de steven van Pilgrim en werd zo de grond in geboord, waar Jacob niets aan kon doen. Ook 

Pilgrim kon niets verweten worden, de tijd was te kort om hen te redden.    

Albert Evertsz en Wyllem Aertsz getuigen hetzelfde; zij waren tegelijkertijd met Jacob aanwezig. 

 

Nr. 1043 FOLIO:         266v                  DATUM:              2 augustus 1520 

 

- Van de man uit Ens. 

Gysbert van Leuwen getuigt dat hij in de voorzomer in IJsselmuiden aanwezig is geweest toen twee 

partijen elkaar aanspraken voor de drost of schout over een stuk land op Ens. Zij weten niet hoe de 

zaak is afgelopen en of er mediation is geweest.  

Dit meldt ook Evert van den Veen, die op Meynertsdag aanwezig was, maar verder ook niets weet. 

 

Nr. 1044 FOLIO:         266v                  DATUM:             3 augustus 1520 

 

Johan Goertsz getuigt dat als Henrick Joncker zegt dat hij van Henrick Kellener uit de Kuinre ƒ1 

ontvangen zou hebben, dat het niet waar is: dat hij noch van Henrick Kellener noch van iemand anders 

ook maar een penning heeft ontvangen.  

 

Nr. 1045 FOLIO:           266v                 DATUM:              3 augustus 1520 

 

- Tussen Geerloff Backer en Thonys Starcken. 

Jan Backer en Rijck ten Holten getuigen dat zij omstreeks 2½ jaar geleden aanwezig zijn geweest in ‘de 

Gulden Arent’ waar Thonys Starcken aan Geerloff Backer zijn huis verkocht met de brouwerij, gelegen 

in de Nieuwstraat naast Goesvrundt van Sneeck en zij hebben gehoord dat er terzelfder tijd besloten 

werd dat Geerloff tevens kreeg alles wat bij de brouwerij behoorde.  

Rijck meldt verder nog dat hij gehoord heeft dat de waterkar behoorde tot de koop en dat Jan Backer 

wilde namens Thonys  dat Geerloff een paard kreeg om de kar te trekken.  

Jan weet niets van de kar. 

 

Nr. 1046 FOLIO:           267                  DATUM:              3 augustus 1520   

 

- Van Heyn Joncker. 

Johan Goertsz getuigt dat hij Heyn Joncker ongeveer drie jaar geleden naar een man die Johan Voss 

heette uit Baerlo gegaan is om van hem 1 ph.g. te ontvangen die Jan Goertsz verdiend had in de zaak 

tussen Heyn Joncker en de neef van de vrouw van Jan Voss; Jan Goertsz had twee reizen naar Utrecht 

gemaakt waarvan Jan beloofd had de onkosten te betalen en omdat Jan Goertsz moeilijk geld kon 

krijgen van Jan Voss , heeft hij de ph.g. geschikt voor 20 stuiver Brabants die hij ook ontvangen heeft.  

 

Nr. 1047 FOLIO:          267                   DATUM:            3 augustus 1520  

 

- Tussen Peter van Wyringen en Tele Bloxs. 

Otto Stegeman en Henrick Jacobsz getuigen dat zij beiden afgelopen jaar in de herfst aanwezig zijn 

geweest in Kampen in het huis van Heyle Wychmans om de afrekening te horen van de huishuur over  
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een aantal jaren die Peter van Wyringen schuldig zou zijn aan Tele, de weduwe van Goesen Bloxs; 

tezelfdertijd maakten Peter en Tele met haar momber Albert Seylmaecker hun afrekening en toen bleek 

dat Peter Tele over de afgelopen jaren niet meer schuldig was dan 3 lichte stuivers. Tele en haar 

momber konden hier niets tegenin brengen en moesten daarmee tevreden zijn.  

 

Nr. 1048 FOLIO:           267v               DATUM:             4 augustus 1520 

 

- Van Peter Jelysz en de vrouw van Gyse van Bommelen. 

Gyse van Bommelen en Anna zijn vrouw getuigen dat zij van hun zoon Peter of diens goederen niets af 

weten en evenmin hebben gezien dat hij enig goed weggehaald heeft; zij hebben thuis een borstel die 

Peter toebehoort en zij weten heel goed dat hij afgereisd is. 

Nr. 1049 FOLIO:           267v               DATUM:            4 augustus 1520 

 

- Tussen Peter Muller en Johan Rijnvisch. 

Geert Borgertsz getuigt dat hij op afgelopen St. Petersdag, zittend op de bank voor de Wijnkelder met 

Peter Muller, gehoord en gezien heeft dat Johan Rijnvis tegen Peter tekeer ging; Johan schold hem o.a. 

uit voor dief, leugenaar en roggentapper, waarna zij het weer eens werden met elkaar en samen 

weggingen. 

Engbert van Tweenhuysen getuigt dat hij ook gehoord heeft dat Johan Rijnvisch en Peter Muller met 

elkaar woorden hadden, maar heeft niet verstaan wat zij zeiden, behalve dat Johan Peter uitmaakte 

voor leugenaar. Peter vroeg om uitleg en Johan antwoordde dat 6 of 7 bakkers dat zeiden. Daarna 

stonden zij op en gingen samen wandelen en waren het weer met elkaar eens.  

 

Nr. 1050 FOLIO:           268                DATUM:            5 augustus 1520 

 

- Tussen Thys Coelgreve en Peter Muller. 

Jan Wachter, Tymen van den Vene en Roloff Frerixsz getuigen dat zij afgelopen jaar in Hasselt in de 

herberg zittend, gezien hebben dat Johan van Ommen voor Thys Coelgreve een cedule schreef over 

hetgeen hij in de Wijnkelder bij Peter Muller en in de tijd van Jan Rijnvisch verdiend had. Jan van 

Ommen wilde dat hij deze cedule aan Peter Muller liet zien, zodat Peter hem dat kon betalen en hem 

niet zou korten.   

 

Nr. 1051 FOLIO:           268                   DATUM:           5 augustus 1520     

 

- Tussen Luytken de Wylde en de executeurs testamentair van wijlen Alyt Gerbrants. 

Tymen van Dashorst en Thonys de Goije getuigen dat zij bij wijlen Alyt Gerbrants geweest zijn toen zij 

het laatste oliesel kreeg en nog helder was; zij hebben toen gehoord dat Luytken de Wylde van haar 

zijn schuldbekentenis van 30 ph.g. wilde hebben die hij wel betaald had. Alyt liet zoeken naar het 

handschrift maar men kon het niet vinden en ook Thonys liet naar een brief zoeken, die werd wel  

gevonden. Zij hoorden dat Alyt Gerbrants toegaf dat Luytken de schuld betaald had en zij wilde dat hij 

zijn bekentenis terug kreeg. Als men hem niet kon vinden dan zou mr Henrick de secretaris, die ook 

aanwezig was, een kwitantie schrijven, wat ook gebeurde. 

Priester Henrick van Hasselt getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 1052 FOLIO:          268v                DATUM:           5 augustus 1520 

 

- Tussen Alyt Reaels en Henrick Martensz. 

Johan van Bommelen, wijnkoper en Tilman Backer getuigen dat zij omstreeks de afgelopen week voor 

Pasen aanwezig zijn geweest bij Tilman thuis, waar zij gezien hebben dat Alyt Reaels Henrick Martensz 

28 h.p. betaalde van 13 stuiver het pond, rente afkomstig van het huis van Alyt. Zij wilde per pond 2 
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stuivers korten voor de belasting, waar Henrick het niet eens mee was. Hij zei dat hij zijn eigen 

goederen beheerde en ook zelf zijn belasting wilde betalen. Alyt gaf hem toen het volle pond.  

 

N r. 1053 FOLIO:          268v                DATUM:             5 augustus 1520 

 

- Over het gevecht tussen Roloff opt Ende en Jan Aertsz. 

Claes van Hoenschoeten en Truyde Laurents zijn vrouw getuigen dat zij de afgelopen week gezien 

hebben in Brunnepe op de St. Nicolaasdijk dat Roloff opt Ende en Jan Aertsz ruzie met elkaar hadden 

en elkaar sloegen met hun vuisten; meer hebben zij niet gezien. 

Nr. 1054 FOLIO:           269                DATUM:             8 augustus 1520 

 

- Tussen Jan Vette en Femme Vrancke. 

Johan Schultynck en Jan Woltersz getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden aanwezig zijn geweest 

bij Jan Vette thuis, waar zij hoorden en zagen dat Femme Francke, de vrouw van Claes, aan Johan uit 

de hand verkocht 2 grote schotels, 2 bekers, 1 bed met toebehoren, 1 kastje met toebehoren, 2 stoelen 

en 2 koperen potten, samen voor een bedrag van 33 ph.g. Beide partijen hebben getuigen geroepen 

om hiervan een oorkonde te schrijven.  

 

Nr. 1055 FOLIO:          269                DATUM:             14 augustus 1520 

 

Mr Geert Clockgieter getuigt dat hij beneden in het potschip van Pilgrim Potschuver lag, toen het 

ongeluk gebeurde met de omver gevaren schuit; hij hoorde, toen de schuit vóór het potschip voer, dat 

de mannen riepen en de vrouwen gilden en hij hoorde de schuit buizen voor het potschip en vroeg wat 

er aan de hand was en de mensen zeiden dat er een schuit met volk kwam; Pilgrim, de schipper, ging 

achteruit en wilde de mensen redden, maar kon dat niet doen en roeide naar land en was geheel in de 

war. Hij riep tot God en alle heiligen en mr Geert weet dat de schipper er niet op uit was hen aan te 

varen. 

Wyllem van Vollenhoe getuigt dat hij ook in het potschip van Pilgrim was en hoorde dat de bemanning 

vóór in het schip riep: ‘loeven, loeven’; toen zag hij een schuit voor de boeg van het potschip, waar de 

schipper in lag, gewikkeld in een zeil, deze stond op en duwde tegen het potschip, maar de schuit met 

de twee bemanningsleden zonk. Schipper Pilgrim voer achteruit en wilde de mensen graag redden. 

Toen bleek dat dit niet kon, was hij geheel van streek, riep God en alle heiligen aan. Toen de boot 

overvaren werd, hing het zeil aan loefboord zodat de schipper de schuit niet kon zien aankomen. Het 

ongeluk was niet de schuld van de schipper.  

 

Nr. 1056 FOLIO:         269v                  DATUM:              16 augustus 1520 

 

- Van Evert Joensz uit Zutphen. 

Roerick Stachouwer getuigt dat hij, ongeveer negen jaar geleden toen hij op Zutphen voer, een 

scheepslading hout had ingenomen, waarvan Evert Joensz uit Zutphen wilde dat hij deze naar Edam 

bracht. Hij had twee gezellen aan boord, Lummen en Lansynck, die Evert had opgedragen het hout in 

Edam te verkopen. Rorick is naar Edam gevaren met de gezellen en het hout en daar hebben de 

gezellen de vrachtkosten met hem afgerekend. Hij had Evert tevoren 48 ph.g. geboden voor de lading, 

maar daar konden ze het niet eens over worden en die koop ging niet door.  

 

Nr. 1057 FOLIO:        270                      DATUM:              16 augustus 1520 

 

- Van Golde. 

Arentken Wolffs, Reyntken Henrixsz en Moer Jan getuigen dat zij afgelopen vrijdagnacht gehoord 

hebben dat meerdere mensen tussen 12 en 1 uur ‘s nachts voor Goldes deur kwamen en bier wilden 

drinken en dat de man van Golde antwoordde dat hij geen bier had; de mensen gingen tekeer en 
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klopten overal aan, niet alleen bij Golde maar ook bij de buren. Het gebeurde vaker dat zij ’s nacht in de 

Hagen aan de deuren klopten, riepen en schreeuwden maar er is geen wapengerucht geweest. Zij  

weten niet wie het waren, want het was erg donker. De getuigen zijn buren van Golde en weten dit 

goed. Zij melden verder dat die mensen de bewoners bang maken en allerlei kwaad uithalen ’s nachts  

in de Hagen.  

 

Nr. 1058 FOLIO:        270                       DATUM:             17 augustus 1520 

 

- Van de beul.    

Joachim Geertsz getuigt dat tijdens de afgelopen wacht bepaalde mensen voor zijn huis stonden, 

dronken en vrolijk waren en toen is de beul bij hem binnengekomen en wilde meedoen met het gelag, 

maar de anderen wilden hem niet hebben en Joachim de waard stuurde hem weg, wat na veel gepraat 

lukte. Hij ging voor de deur staan en trok zijn mes en daagde de gasten binnen uit; tenslotte stond de 

knecht van Geert Theuwesz, Geert van Laer, op en ging naar hem toe en sloeg hem met een steen 

voor het hoofd.  

Nr. 1059 FOLIO:        270v                     DATUM:              17 augustus 1520 

 

- Tussen Hermen Kystemaecker en wijlen Arent, zijn knecht. 

Berent Kystemaecker, Arent Egbertsz en zijn vrouw Janneke getuigen dat zij ongeveer een week 

geleden gehoord hebben voor de deur van Hermen Kystemaecker dat deze tegen zijn knecht wijlen 

Arent zei dat hij hem een maand respijt gegeven had en dat hij hem vaak toestemming gegeven had en 

dat hij hem niet kon ontslaan. Hij zei: “ga heen, dat God u zegent en ben ik u wat schuldig, dan zal ik 

het betalen.” 

En Hermen beklaagde zich dat wijlen Arent in zijn goten kwam, de dakpannen verschoof en zo bij 

anderen naar binnen klom.  

 

Nr. 1060 FOLIO:         270v                  DATUM:              17 augustus 1520    

 

- Tussen Alyt Mullers en Albert Hermensz. 

Tymen  van Wylsem en Dirick Wesselsz getuigen dat zij ongeveer een week geleden in het huis van 

Alyt Muller gehoord hebben, dat Alyt aan Albert Hermensz een koe verkocht die op de zomerdijk stond 

voor 4 ph.g. en 1 oord en Albert zou de koe op korte termijn gaan halen. Dirck meldt verder dat er 

afgesproken werd dat de koe in goede gezondheid moest zijn. 

 

Nr. 1061 FOLIO:         271                    DATUM:            20 augustus 1520 

 

Goetsfrunt getuigt dat Peter Muller hem als moetsoensman gekozen heeft, dat hij met Peter en zijn 

kinderen altijd een vriendschappelijke verhouding gehad heeft, dat zij elkaar altijd geholpen hebben als 

goede vrienden, dat zij elkaar hun zwager noemen maar hoe zij verwant zijn, weet hij niet, want Peters 

vrouw komt hier vandaan en Goetsfrunt is in Friesland getrouwd.  

 

Nr. 1062 FOLIO:          271                  DATUM:            20 augustus 1520 

 

- Tussen Gerbricht, de weduwe van Arent Peters en Elske Backer. 

Hermen Raeven en Claes van Wije getuigen dat zij tot moetsoenslieden waren gekozen in het conflict 

tussen de weduwe van Arent Petersz en wijlen Henrick Backer en Claes Wyllemsz over de Kattenwaard 

en dat zij toen een uitspraak hebben gedaan, waarbij besloten werd dat wijlen Henrick Backer en Claes 

Wyllemsz de waard van de weduwe zouden overnemen, waarvoor zij de weduwe elk uit eigen zak 1 

Hoornsgulden zouden geven, betaalbaar afgelopen mei; hiermee waren beide partijen tevreden. 

Genoemde partijen hadden ook twee getuigen beloofd. 

Engbert Robertsz is hier ook bij geweest.   
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Nr. 1063 FOLIO:         271v                  DATUM:             20 augustus 1520 

 

- Tussen Symon Hermensz en Henrick Nijemeyger. 

Lambert Jacobsz, Henrick Jacobsz en Jan Caije getuigen dat zij afgelopen zaterdag met hun netten 

voor de Kattenwaard lagen, ’s middags tussen 11 en 12 uur en dat zij zagen dat de zoon van Henrick 

Nijemeyger 10 of 12 kalveren uit de Kattenwaard dreef waar zij het riet en het hooi bedierven. 

Nr. 1064 FOLIO:          271v                 DATUM:             20 augustus 1520  

 

Lambert Santvuerder en Hans Blijffternicht getuigen dat zij door de erfgenamen van wijlen Symon 

Glauwe zijn gekozen als moetsoenslieden in de kwestie tegen Peter Muller en dat Peter van zijn kant 

gekozen heeft voor Peter Lubbertsz, Dirck van Zwoll en Goetsfrunt Goetschalck; verder melden zij dat 

zij vaak samen zijn gekomen om de zaak te bespreken, maar laatstgenoemde stelde zich steeds 

partijdig op. Hij dacht zoals de getuigen gehoord hebben, dat de kinderen van Peter Muller niet meer 

gedaagd zouden worden omdat de moetsoenslieden al waren gekozen. Zij getuigen verder nog dat 

men heeft vastgehouden aan het feit dat Peter Muller zijn zaken had overgedragen aan de 

moetsoenslieden en zich er niet mee zou bemoeien. Zijn zwager Jan Thonysz kwam er steeds bij, waar 

zij ook problemen mee hadden.  

Zij melden verder dat nu op deze middag mr Goetschalck erbij was die toestond dat zij met de kinderen 

van Peter Muller contact hadden en zei dat ze elkaar au sérieux konden nemen.  

Dirck van Zwoll getuigt dat hij iets dergelijks ook gehoord heeft over mr Goetschalck.  

 

Nr. 1065 FOLIO:          272                  DATUM:             21 augustus 1520 

 

- Tussen de Karthuizers en Arent Pigge. 

Henrick Croeser en Anthonis van den Grave getuigen dat de Karthuizers en Arent Pigge samen een 

zekere verplichting van de dijken bij de Senicken hadden en dat ongeveer twee maanden geleden er bij 

partijen een misverstand was ontstaan over de bepalingen van de dijken, waar ze precies lagen, zodat 

zij de dijkgraaf te hulp riepen en na veel gepraat met de getuigen en anderen, zij tot een beslissing 

kwamen. De procurator van de Sonnenberch zou een dijkschouw laten houden waarvoor Arent Pigge 

hem 1 ph.g. zou geven. De landmeters zouden omstreeks Jacobi komen zodat men bij de rentmeesters 

van Salland kon eisen om kerkenspraak te laten plaatsvinden en bij de dijk van Senicken de grenzen 

wilde laten vastleggen door de landmeters, opdat ieder wist waar hij aan toe was en zijn eigen stuk had. 

Hier waren de partijen tevreden mee.   

Jacob van Vorden getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 1066 FOLIO:          272v                DATUM:             22 augustus 1520 

 

- Tussen Alyt Grelle en Goytken Wyllems. 

Catherijne Wyllems getuigt dat Alyt Geerts een tijd geleden beslag heeft laten leggen bij haar zoon 

Goytken Wyllemsz in het huis van Egbert Cremers en Alyt zei dat Goytken de nacht daarna thuis 

geslapen  zou hebben. Catherijne getuigt dat Goytken die nacht niet thuis is geweest en ook die avond 

niet. Twee of drie dagen later heeft zij hem gezegd dat er beslag was gelegd. 

Egbert Cremer getuigt hetzelfde. 

 

Nr. 1067 FOLIO:          272v                 DATUM:              24 augustus 1520  

 

Hans Blijffernicht getuigt dat hij in 1517 omstreeks St. Margaretha naar Friesland was gestuurd met 

Johan Bolten om hun goederen die door de Friezen afgenomen waren, weer terug te krijgen; tot die 

goederen behoorde o.a. een zak wol die toebehoorde aan Johan Neven uit Bremen. De Friese 

hoofdmannen boden hem aan de zak terug te kopen, die zij als hun eigendom beschouwden. Hans  
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vroeg Erenst Roever of hij hem onder de ƒ20 kon krijgen, zodat hij de zak weer terug kon geven aan 

Johan Neven. Wat Erenst in de zak heeft gedaan, weet getuige niet.   

 

Nr. 1068 FOLIO:          273                  DATUM:              31 augustus 1520 

 

- Tussen Henrick van Deventer en Hermen Herbertsz. 

Roloff Henrixsz, Wolter Jansz, Goert Reynertsz, Wynolt Henrixsz, Berent Warnersz en Goert Roloffsz 

getuigen dat zij omstreeks afgelopen Pinksteren aanwezig zijn geweest thuis bij Henrick van Deventer, 

waar zij gezien en gehoord hebben dat Henrick aan Hermen Herbertsz een stoof, een kom en een ketel 

verkocht voor 6½ ph.g. te betalen op een bepaalde termijn, uiterlijk met St. Maarten; zolang er niet 

betaald is, blijven de stoof, kom en ketel onderpand. Hiermee waren beide partijen tevreden en dronken 

daar de wijnkoop op waarvan de bovengenoemde personen getuigen waren.    

 

Nr. 1069 FOLIO:          273                  DATUM:             31 augustus 1520 

 

- Tussen Arent Hesseltsz jr en Johan Thonysz. 

Cornelys Joestsz, Arent Messemaecker en Luytken Schuttrop getuigen dat zij moetsoenslieden 

geweest zijn, n.l. Cornelys en Arent namens Arent Hesseltsz en Luytken met Hans Messener namens 

Peter Muller, als gevolmachtigde van zijn zwager Johan Thonysz, inzake de beschuldiging die Johan op 

Arent geuit heeft over zijn verloren geld. Zij hebben een uitspraak gedaan: Peter Muller zou Arent geven 

namens Johan Thonysz een Kamper laken en dit meegeven aan de schipper van Arent; de jongen zou 

een bewijs van onschuld krijgen. 

Hierna wilde Peter er geen woord meer over zeggen, dit werd gedaan door Hans Messener. Peter 

betaalde 12 stuiver voor het gelag.  

 

Nr. 1070 FOLIO:         273v                  DATUM:              3 september 1520 

 

- Tussen Alyt Geerts en Styne Wonders. 

Jan Luytkensz getuigt dat hij afgelopen winter vaak bij Alyt Geerts iets ging drinken, waar hij tweemal 

gezien heeft dat Styne Wonders naar haar man Ditmar ging, die daar in het gelag zat en met hem rug 

aan rug op de bank ging zitten en dronk wat men haar bracht; de zoon van Styne kwam ook en dronk 

mee. Die beide keren zaten Ditmar en getuige alleen, toen, zoals beschreven, Styne met haar zoon 

kwam.  

 

Nr. 1071 FOLIO:         273v                 DATUM:              3 september 1520 

 

- Tussen Geert van Zwolle en Evert Jacobsz. 

Roerick van Roerloe en Jan Hermensz getuigen dat zij afgelopen vrijdag voor St. Jacob bij Geert van  

Zwolle geweest zijn op de sluis van de Zwartendijk, waar ook Evert Jacobsz was die onderhandelde 

over de aankoop van een wagen met twee paarden. Zij bespraken dit met de getuigen: Geert zou de 

wagen met paarden kopen voor 14 ph.g., betaalbaar op St. Maarten met ƒ6 en de rest op vrijdag vóór 

St. Jacob 1521. Beide partijen waren tevreden met deze uitspraak, waarop de levering plaats vond. Er 

was geen sprake van borgstelling.  

Jacob Henrixsz getuigt hetzelfde.  

 

Nr. 1072 FOLIO:         274                    DATUM:              3 september 1520 

 

- Tussen Wyllemken inde Drie Torens en de vrouwe van Deventer. 

Heyn Joncker getuigt dat ondanks de uitspraak van de Raad, Wyllemken inde Drie Torens kon bewijzen 

dat alle aantekeningen in het stadsboek van Deventer niet langer golden dan een jaar na dagtekening. 

Getuige is namens Wyllemken naar Peter van Mouwyck en Johan ten Hoeve gegaan, raadsvrienden 
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van Deventer, om na te vragen of dit zo was: alle bekentenissen gelden daar niet langer dan één jaar 

en moeten voor die tijd afgehandeld zijn. 

Henrick van Mullem getuigt dat hij dit ook gevraagd heeft aan Henricus, stadssecretaris van Deventer 

die hier onlangs was, en dat deze bevestigde wat Heyn Joncker zei. 

 

Nr. 1073 FOLIO:         274                   DATUM:               17 september 1520 

 

- Tussen Symon Kelle en Claes Gerritsz. 

Jan Berentsz getuigt dat hij afgelopen woensdag aanwezig is geweest in Deventer bij Swarte Tymen 

waar Symon Kelle en Claes Gerritsz ruzie hadden over een schip, waarvoor zij bemiddeling zochten. 

Een en ander leverde nogal wat problemen op, maar tenslotte waren partijen bereid een uitspraak te 

accepteren. 

Swarte Claes Gerritsz getuigt dat hij daar ook bij is geweest; hij weet dat Symon Kelle alles beloofde, 

maar hij  weet niet goed of Claes Gerritsz dat ook deed. Hij zag wel dat Claes zijn hand uitstrekte. 

 

Nr. 1074 FOLIO:         274v                 DATUM:               17 september 1520 

 

Henrick van Heerde getuigt dat hij behoord heeft tot de vier moetsoenslieden en verklaart dat beide 

partijen de zaak hadden overgedragen en beloofd hadden de uitspraak te accepteren.  

Besloten werd dat Symon Kelle direct aan Claes Gerritsz een halve pot turf zou geven; in het volgende 

jaar tussen St. Jan en St. Jacob nog een halve pot en tenslotte in het jaar daarna nog een halve pot 

turf. Bovendien zou Symon namens Claes betalen aan Johan Berentsz 1½ koopmansgulden; er waren 

twee scheepsbrieven waarvan Claes de ene direct aan Symon zou overhandigen en de andere zou 

overhandigd worden aan Swarte Claes. Na de laatste betaling, zou Swarte Claes de andere 

scheepsbrief ook aan Symon teruggeven. Hiermee moet de zaak opgelost zijn. 

 

Nr. 1075 FOLIO:          275                  DATUM:                19 september 1520  

 

- Tussen Arent Grelle en Jacob Dodensz over de goederen van Albert van Hardenberch die 

beiden gepand hebben. 

Albert van Hardenberch en zijn vrouw Alyt getuigen dat zij wonen in het huis van Jacob Dodensz 

Bovenpoorte en hem een jaar huur schuldig zijn, n.l. 9 g.g. met afgelopen Pasen. Hiervoor hebben zij 

hem als betaling een merrie met veulen geleverd, die Jacob aannam voor de gehele huur. Volgens 

Albert had de merrie eigenlijk 10½ g.g. moeten opbrengen, waarop Jacob zei dat ze dat dan wel 

zouden merken. Hij gaf Albert een week de tijd om te zien of hij de merrie wilde terugkopen. 

Omdat Albert niet betaalde, haalde Jacob de merrie uit de wei. Zij gingen bij de burgemeester hun recht 

halen, maar intussen had Jacob de merrie verkocht.    

 

Nr. 1076 FOLIO:           275                  DATUM:              19 september 1520 

 

- Tussen Evert van Hardenberch en Johan Albertsz. 

Johan van Ossebrugge getuigt dat de genoemde partijen ruzie hebben over een partij vis waarvan 

Evert zegt dat het zijn eigendom is; Johan meldt dat hij de vis zelf heeft gekocht en dat het alleen maar  

over vis ging en de partij waar Evert het over heeft daar zit ook zijn portie bij en tevens zijn de banden 

anders. Daaraan kan hij zien dat de partij toebehoort aan Jan Albertsz en niet aan de schipper. 

Arent Sakelsz getuigt dat hij de verpakking van Jan Albertsz ook goed kent en heeft het inpakken zelf 

gezien. Hij weet heel goed dat de verpakking waar de ruzie over is, toebehoort aan Jan en niet aan de 

schipper. Verder meldt hij dat hij gezien heeft dat Johan die nu in het schip is dat aan de Oord ligt, nog 

een verpakking gemaakt heeft met zijn eigen vis die hij met Jan Scaep in hun ruim had liggen; wat 

daarvan overbleef, werd los vervoerd. Er werd geen vis toegevoegd die niet uit hun ruim kwam.   

 

Nr. 1077 FOLIO:          275v                   DATUM:             21 september 1520 
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Henrick van Cleve getuigt dat hij ook goed weet dat Jan Albertsz drie tonnen vis had waarvan hij hem er 

twee heeft dicht zien maken in Bergen met banden om de kuip uit zijn eigen ruim en dat van Johan 

Scaep; Johan Alberts gaf Jan Scaep 1 Hoornsgulden voor de vracht ervan. 

Evert Petersz en Johan Smoltken getuigen dat zij met schipper Evert van Hardenberch mee zijn 

geweest op zijn schip vanuit Bergen en weten goed dat schipper Evert drie tonnen vis aan boord had; 

meer weten zij niet. 

Geert van Collen getuigt dat de schipper tonnen vis in het schip had, hoeveel weet hij niet.  

De drie getuigen weten evenmin of de schipper vis is kwijt geraakt. 

 

Nr. 1078 FOLIO:         275v                    DATUM:             21 september 1520 

 

Thonysz Jansz, de kok op het schip, getuigt ook dat hij goed weet dat de schipper drie tonnen vis in het 

schip had en dat deze mede overgezet werden in de ever [vrachtschip]  om aan land gezet te worden; 

waar ze bleven, weet hij niet. Hij weet wel dat Jan de bootsman twee tonnen op de overloop had en dat 

hij de derde partij in zijn ruim had en weet ook niet wat daarmee gebeurd is. Hij meldt verder dat de 

schipper met de ever bij het schip kwam en dat de partijen vis werden overgebracht vóór dat Jan de 

bootsman erbij kwam, behalve de partij vis die de bootsman bij zijn kooi had, die werd later overgezet.  

 

Nr. 1079 FOLIO:         276                    DATUM:             26 september 1520   

 

- Van de beul en Geert van Zwoll. 

Lambert Horenblaser getuigt dat hij onlangs ’s nacht bij de Venepoort kwam en de hoorn blies, toen de 

vrouw van de beul riep: ‘Lambert help, help, zij vermoorden elkaar’  

Goert de stadsloper was bij Lambert, want hij liep ’s nacht wacht en zij gingen samen naar de Boedels 

toren [woning van de beul] en zagen dat de beul bij het bed stond aan het voeteneind, hij droeg niets 

anders dan een hemd en een onderkleed en had zijn wapenstok in de hand en tegenover hem stond 

Geert van Zwoll met zijn knopmes in de hand, de beul sloeg naar hem maar raakte hem niet. Lambert 

haalde Geert uit het huis en daarna nam de vrouw van de beul Geert de hoed van het hoofd voor het 

gelag. Meer heeft hij niet gezien. 

Goert de stadsbode getuigt hetzelfde, maar hij heeft niet gezien dat Geert van Zwoll zijn mes getrokken 

had, want hij stond met de rug naar hem toe.  

 

Nr. 1080 FOLIO:          276                    DATUM:             26 september 1520 

 

- Tussen Henrick Cuper en Jan Droochscherer met een man uit Aken. 

Hermen Raven getuigt dat hij ongeveer veertien dagen na Pasen aanwezig is geweest in de Drie 

Torens waar Henrick Cuper en Jan Droochscherer samen met een man uit Aken de zaken aan het 

afrekenen waren die zij in het verleden samen hadden gedaan en hij hoorde daar dat zij met hun drieën  

een verlies hadden geleden van 21 Hoornsgulden, n.l. elk 7 Hoornsgulden en tezelfdertijd bleven zij 

schuldig aan de maatschap in Aken 22 Hoornsgulden, die zij beloofden te zenden naar Nijmegen 

binnen een maand. Er was nog een man uit Mouwijck in de maatschap die ook 10 Hoornsgulden 

schuldig was en deze 32 Hoornsgulden waren bestemd voor Henrick Cuper en Jan Droochscherer 

samen, waarvan zij weer betalen zouden wat ze de maatschap schuldig waren.  

 

Nr. 1081 FOLIO:       276v                   DATUM:              26 september 1520 

 

- Tussen Gyse Poss en Heyn Joncker. 

Dirick Goesen en Jan Jansz getuigen dat zij in de afgelopen hooiperiode voor de deur van Heyn 

Joncker aanwezig waren, toen Gyse Poss en Heyn Joncker onenigheid hadden over de dijken en de 

hofstede op de Vossenwaard, waar Gyse een tijd gewerkt had met paard en wagen; Gyse wilde niet 

langer voor hem werken en had aanmerkingen op het loon. Heyn Joncker zei dat als hij voor hem zou 
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werken, hij het loon kreeg dat hij volgens Jan Arentsz verdiende. Hier was Gyse tevreden mee en hij 

wilde met zijn paard en wagen weer voor Heyn werken.  

 

Nr. 1082 FOLIO:        276v                  DATUM:              28 september 1520 

 

- Tussen Luytken Scuttrop en Swarte Jacob. 

Kersken Woltersz en Lubbert Bast getuigen dat Luytken Scuttrop en Swarte Jacob onenigheid hadden 

over de aankoop van een boeier die Jacob aan Luytken verkocht had en dat ongeveer 7 of 8 weken 

geleden, er een bijeenkomst was geweest over deze kwestie bij Lubbert Bast thuis, n.l. Dirick 

Tripmaecker namens Swarte Jacob en Luytken Scuttrop voor hemzelf. Zij legden hun problemen voor 

aan Kersken Woltersz, Arent Messemaecker, Cornelys Joestsz, Peter Woltersz en Hans Messener, die 

een uitspraak zouden doen. Deze moetsoenslieden hebben beslist dat Jacob zou geven aan Luytken 2 

ph.g. van zijn inleg, verder 2 g.g. contant voor zijn arbeid en 3 stuiver Brabants en 1 ph.g. voor het 

gelag. Hierna zou Swarte Jacob het schip in bezit nemen, over huur werd niet gesproken.  

Meer weten de getuigen niet. 

Dirick Tripmaecker getuigt hetzelfde.   

 

Nr. 1083 FOLIO:         277                   DATUM:            2 oktober 1520 

 

- Tussen Styne Rycolts, de weduwe van Rycolt Dirixs en Hermen Bessellsz van Kamperveen  

Dirick Coepsz. 

Luytken Arentsz en Arent Heymensz getuigen dat ongeveer een jaar geleden Styne Rycolt bij Luytken 

kwam en een schepenbrief liet zien waarmee zij niet wist wat te doen en omdat Luytken en Arent niet 

konden lezen lieten zij priester Johan Rynckhouwer halen; deze las de brief en getuigen hoorden dat 

wijlen Rycolt aan zijn vrouw Styne al zijn goederen had nagelaten, roerende en onroerende, huis en hof 

in de stadsvrijheid, alle huisraad etc. als haar eigen bezit. Wat er overbleef na haar dood, was bestemd 

voor de erfgenamen; dit was nu 4 à 5 jaar geleden. 

Lubbert Smit getuigt dat hij goed weet dat Rycolt aan zijn vrouw genoemde goederen had nagelaten en 

dat hij dit ook van Rycolt zelf heeft gehoord. 

Mette Thonys getuigt dat zij ook aanwezig was toen Rycolt deze verklaring liet maken en zij hoorde dat 

de Schepen vroeg of dit Rycolts wil was, waarop deze bevestigend antwoordde.  

 

Nr. 1084 FOLIO:        277v                  DATUM:            2 oktober 1520 

 

- Tussen Jacob Coertsz en Lubbert Vorcken. 

Henrick Messeler en Andries Messeler, gildemeesters van het metselaars gilde, getuigen dat zij als 

gildemeester verzocht zijn om het dak op het huis van Dirick van Swoll te inspecteren, dat Dirck had 

aanbesteed om door Jacob Coertsz dicht gemaakt te worden met goede pannen en waarvoor Jacob 

Lubbert Vorcken had gevraagd om het voor hem uit te voeren; deze zeggen dat er veel slechte pannen 

zijn blijven liggen zodat het dak nu lekt.  

Dirick van Swoll getuigt dat toen Lubbert Vorcken de pannen op het dak heeft geplaatst, Jacob Coertsz 

bij hem is gekomen en zei dat Lubbert het dak zou dichtmaken omdat hij geen narigheid wilde hebben; 

hij wilde wel voldoende materiaal leveren. Na afloop bleef er veel materiaal over. 

Henrick Messeler getuigt ook dat er genoeg kalk en pannen overbleven.  

 

Nr. 1085 FOLIO:          278                   DATUM:             6 oktober 1520 

 

- Tussen Albert Claesz uit Ens en ...... [niet vermeld]  

Heyn Joncker en Egbert Badynck getuigen dat zij afgelopen vrijdag na St. Jacob aanwezig zijn geweest 

in het gerecht als keurnoot en gerechtslieden samen met Lambert Sleuwart, toen schout in Kampen en 

dat voor hen verschenen is Albert Claesz uit Ens, die van zijn neef Peter Sticker wilde dat deze voor 

hem wilde bewaren, als dat nodig zou zijn, alle gerechtspapieren tegen Jacob Arentsz en alle klachten 
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die Jacob tegen hem had ingediend. Albert wilde Peter een gezegeld document geven door schout 

Lambert Sleuwart aangeleverd, waarvan de inhoud hieronder volgt. Alles in de tekst dat anders is dan 

hier vermeld, is niet geldig. 

Samenvatting van het schrijven van de schout: 

Lambert Sleuwart, schout te Kampen, getuigt dat voor hem en de keurnoten is verschenen Albert 

Claesz uit Ens die wilde dat zijn neef Peter Sticker voor hem zou bewaren indien dat nodig was, alle 

dagvaardingen die hij had gedaan tegen Jacob Arentsz en de onterechte klachten die Jacob over hem 

had ingediend bij de drost van IJsselmuiden. Omdat Albert genoodzaakt was te varen met zijn schip, 

heeft Peter dit aangenomen en hij wist ook dat Jacob ongelijk had.   

Hierbij waren aanwezig als keurnoten Egbert Badynck en Heyn Joncker en meerdere goede mannen; 

de schout heeft het schrijven voorzien van zijn zegel dd 1520, vrijdags na St. Jacob. 

 

Nr. 1086 FOLIO:         278v                  DATUM:              5 oktober 1520  

 

- Tussen Evert van Hardenberch en Wyllem Baertscherer. 

Kersken Scheydemaecker getuigt dat Evert van Hardenberch enige tijd geleden gewond was aan zijn 

hand en dat hij aanwezig is geweest bij Johan Wachter thuis toen Evert aan mr Adam vroeg zijn wond 

te genezen, wat mr Adam voor een zeker bedrag aannam; ook Wyllem Baertscherer was daarbij en 

getuigt hetzelfde als Kersken en de andere personen die daar zaten te drinken; hij wilde Evert niet 

behandelen want hij zei publiekelijk dat hij er niets mee te maken wilde hebben, want hij was Everts 

familielid en Evert geloofde hem evenmin.  

Tymen van den Vene getuigt hetzelfde en meldt verder dat hij aanwezig is geweest bij Wyllem 

Rippertsz toen Evert mr Adam betaalde voor zijn medische diensten en dat mr Adam hem bedankte. 

Evert gaf 24 gosseler voor het gelag. 

 

Nr. 1087 FOLIO:        278v                   DATUM:             5 oktober 1520 

 

- Van de waard inde Boenen. 

Henrick Lukener getuigt dat hij gehoord heeft dat Johan van Eep twee of driemaal ruzie had met Steven 

de stadsdienaar omdat deze hem maande voor zijn boete aan de stad en dat Johan tegen hem tekeer 

ging.     

 

Nr. 1088 FOLIO:         279                   DATUM:              7 oktober 1520 

 

- Tussen Jacob Schumer en Wabbe Vreese. 

Thonys Draeck getuigt dat hij ongeveer twee maanden geleden aanwezig was in Deventer waar Wabbe 

Vreese en Jacob Schumer een maatschap met elkaar oprichtten voor [de handel in] appels en hij heeft 

gehoord dat zij de volgende regels opstelden: Jacob Schumer zou zijn schip aanleggen in Welsum  

tegenover Olst en daar zou Wabbe hem aan boord leveren zoveel vaten appels als zij beiden wilden 

kopen; elk vat zou Wabbe leveren voor 1 schrickenberger en iets extra’s voor de onkosten. Jacob zou 

zijn schip gratis ter beschikking stellen om naar Friesland te varen en wat ze met de appels verdienden 

of er bij inschoten, zouden zij fifty fifty delen.  

Roelof en Aernt Smit getuigen zoals Thonys Draeck.  

 

Nr. 1089 FOLIO:          279                  DATUM:            8 oktober 1520 

 

- Tussen Coert Backer en Jan Luytkensz, smid. 

Hermen Smit, Peter Smit en Henrick Messemaecker getuigen dat zij afgelopen donderdag in het gelag 

zaten in het Hoorne met andere smeden om kolen te kopen, toen Coert Backer en Jan Luytkensz de 

smid ook aanwezig waren. Coert zei tegen Jan Luytkensz dat diens vrouw hem had verweten dat hij 

hem een kandelaar had ontnomen. Johan Luytkensz antwoordde dat het waar was, dat Coert de 

kandelaar in zijn mouw stak wat Johan onder ede wilde bevestigen.  



223 

 

Peter Smit wilde graag tussenbeide komen want Jan had wel gedronken; de volgende dag toen de 

kolen gebracht werden, zei Bolte Smit tegen Jan Luytkensz dat hij gisteren heel onbehoorlijk was tegen 

Coert, waar Jan op antwoordde dat hij volhield dat de kandelaar gestolen was en dat men dat ook tegen 

Coert mocht zeggen.  

 

Nr. 1090 FOLIO:          279v                DATUM:              8 oktober 1520 

 

- Tussen Wyllem Andriessen en Geese Mostens. 

Hermen Raven en Arent Heymensz getuigen dat Wyllem Andriesz en Geese Mosters onenigheid 

hadden over de nagelaten goederen van wijlen Engbert Mosters. Zij hebben een uitspraak gevraagd 

aan getuigen en Reyner ter Helle; deze hebben beslist dat Geese zal geven aan Wyllem 32 stuiver 

Brabants en daarmee moeten de problemen opgelost zijn.  

 

Nr. 1091 FOLIO:          279v                DATUM:             11 oktober 1520 

 

- Tussen Henrick Jansz en Gerrit Vreesken. 

Joest Hermensz en Wyllem Henrixsz getuigen dat Gerrit Vreesken zich beklaagd heeft omdat Henrick 

Jansz hem gestoten en geslagen zou hebben afgelopen woensdag op het Waakhuis toen de dragers 

‘gildespraak’ hadden; zij hebben toen gezien hoe alles ging: Henrick Jansz had wel gedronken, ging 

strompelend naar huis en viel over een bank tegen Gerrit Vreesken aan; deze heeft hem niet gestoten 

of geslagen voor zover zij konden zien.  

Jan de gildemeester was ook in het huis en heeft evenmin gezien dat Henrick Gerrit stak of sloeg.  

 

Nr. 1092 FOLIO:          280                  DATUM:             13 oktober 1520 

 

- Van Johan Wylholt uit Amsterdam. 

Henrick van Diepholt heeft gezworen dat hij ongeveer twee jaar geleden aan Johan Wylholt uit 

Amsterdam hem twee molenstenen verkocht heeft en dat de stenen volle zeventieners zijn en dat hij ze 

Johan ook als zodanig verkocht heeft. Naderhand heeft Jan Wylholt twee molenstenen gezien die hier 

buiten de stad bij de kraan lagen, ook twee zeventieners en Henrick heeft een heilige eed gezworen dat 

het andere stenen betreft en dat hij daar part nog deel aan had.  

 

Nr. 1093 FOLIO:         280                  DATUM:            20 oktober 1520 

 

- Tussen Arent Soemerdijck en Symon ten Holte. 

Seyne Jacobs getuigt dat Arent Soemerdijck en Symon ten Holte onenigheid hadden over de vracht van 

een schip dat Arent namens Symon voer. Zij hebben hier over gepraat, ongeveer een maand geleden 

bij Else Blanckers en tenslotte een uitspraak gevraagd aan Geert Houwynck en Lyffert Hodemaecker. 

Deze hebben beslist dat Symon aan Arent 22 stuiver Brabants zou geven, waarvan er 1½ bestemd 

waren voor het gelag en dat daarmee de zaak was afgelopen.   

 

Nr. 1094 FOLIO:          280v                 DATUM:                 23 oktober 1520   

 

- Van Gerit Martensz, drager en Vrieske Drager. 

Hermen van Voirst, Jan Kerchoff en Gyse Voerman getuigen dat zij gisteren, dinsdag, omstreeks 10 uur 

vóór de middag gezien hebben dat Gerit Martensz, de drager, bij de poort van Thonys Jansz op de 

steiger Vrieske de drager bij zijn hoofd greep en hem met zijn vuisten sloeg en toen Vrieske weer was 

opgestaan en weg wilde gaan, zagen zij dat Gerit hem volgde. Vrieske nam een mes in de hand om 

zich te verweren en ging Gerit tegemoet; toen deze dat zag, liet hij Vrieske met rust. Meer hebben 

getuigen niet gezien.   

 

Nr. 1095 FOLIO:          280v                 DATUM:              23 oktober 1520 
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- Van de metselaars en Jacob Coertsz. 

Brant Louwentsz, Andries Beerntsz en Eerdtman Hermensz getuigen dat zij onlangs zaten te drinken bij 

Alyt Muller waar Jacob Coertsz ook zat en dat zij hoorden dat Jan de Goede, gildemeester, tegen Jacob 

Coertsz zei dat hij klachten over hem had gekregen, omdat hij een bepaald werk niet had afgemaakt. 

De gildemeester waarschuwde Jacob en zij hoorden ook dat Henrick Evertsz uit Elburg die daar ook zat 

en gedronken had, zei als je mij nu iets aanbiedt, dan accepteer ik dat niet, waarop Jacob zei dat hij 

hem toch iets aanbood.  

  

Nr. 1096 FOLIO:          281                   DATUM:              24 oktober 1520 

 

- Tussen Jan Rijnvisch en Claes ten Toerne. 

Jan Hermensz getuigt dat hij ook een zestiende aandeel in de karveel had die Jan van Tye in Frankrijk 

gekocht had en dat hij daarvoor betaald ƒ30 had; Jan Rijnvisch bracht hem destijds de afrekening van 

de ƒ10 onkosten per 16
e
 deel, die werden verrekend. Hij kreeg dus niet meer terug van zijn deel dan 

ƒ20. 

Jan Glauwe getuigt dat hij een achtste deel in hetzelfde schip heeft en dat Jan Rijnvisch hem als 

onkosten ƒ20 rekende.  

 

Nr. 1097 FOLIO:         281                   DATUM:              25 oktober 1520 

 

- Van Jacob Doedensz en Jan de wijnknecht. 

Gherit de wijnknecht en Claes de wijnknecht getuigen dat zij ongeveer veertien dagen geleden ’s 

avonds in de Wijnkelder aanwezig waren toen Jacob Doedensz en Jan van Reckelinchusen samen 

woorden hadden. Jan Henricksz, wijnknecht, had namens Jan van Reckelinchusen beslag gelegd op 

Jacob Doedensz en was al aan zijn deur geweest om een onderpand te eisen, toen zij zagen dat Jacob 

een bijl in zijn hand had alsof hij ermee wilde gooien. Wat hij van plan was, weten zij niet, evenmin 

waarom hij de bijl bij zich had. 

 

Nr. 1098 FOLIO:           281v               DATUM:             25 oktober 1520 

 

Tussen Claes Wyllemsz en Elsgien Backer, over de Kattenwaard. 

Claes van Wye en Wycher Rensinck getuigen dat zij de Kattenweerd gehuurd hadden van de stad en 

deze een jaar lang gebruikt hadden en dat zij daarna de weerd hadden overgedaan aan Henrick Backer 

en Claes Willemsz samen, die de weerd gebruikten en de pacht gelijk betaalden. 

Hermen Raven getuigt dat hij aanwezig is geweest toen wijlen Aernt Petersz het derde deel van de 

weerd overnam van Claes Willemsz en wijlen Henrick Backer op voorwaarde dat zij de pacht van de 

jaren dat zij de weerd gebruikt hadden, zouden betalen, van de rest wilde hij het derde deel betalen. 

Priester Werner Cuynretorff getuigt bereid te zijn te zweren dat hij aanwezig is geweest op dinsdag vóór 

Vastenavond toen Claes Willemsz en Elsgien overlegden over riet dat gesneden was; Claes schold 

haar kwijt 7 delen riet, waarvan ze slechts de helft moest betalen met St. Petrus. 

 

Nr. 1099 FOLIO:          282                  DATUM:                25 oktober 1520 

 

- Tussen Elsgien Backer en Claes Willemsz over de weerd. 

Priester Geert Voss, Willem Schoemaker en Griete Stenden getuigen dat zij omstreeks afgelopen 

Pinksteren bij Steven in de Gulden Arent aanwezig waren, toen Claes en Elsgien samen woorden 

hadden over de weert; de getuigen bemoeiden zich ermee dat Claes twee vimmen riet van haar zou 

krijgen en dat Elsgien hem dat kwijtschold. Zij maakten nieuwe afspraken, want Claes zei dat alles van 

één persoon moest zijn: iemand moest zijn deel aan de ander afstaan. Elsgien deed haar deel over aan 

Claes die de weerd voortaan alleen zou gebruiken en de pacht ervan betalen. Elsgien kon de twee 
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vimmen riet behouden en zij scholden elkaar wederzijds alles kwijt. Over de afgelopen pacht werd niet 

gesproken.  

 

Nr. 1100 FOLIO:           282                     DATUM:            25 oktober 1520 

 

- Van Henrick Nyemeyger. 

Geert Henrixsz, knecht van Henrick Nyemeyger en Arent Jansz, 17 of 18 jaar oud, gewezen knecht, 

getuigen dat zij afgelopen St. Michael ’s morgens Symon Hermensz voor het huis van Henrick 

Nyemeyger kwam en tegen de getuigen zei dat hij twee van hun paarden nodig had twee ochtenden 

lang in de weerd, waarop zij antwoordden dat hun paarden daar niet stonden. Zij reden met de zoon 

van Henrick Nyemeyger naar de Kattenwaard om te zien of er paarden waren; dat was niet zo. 

Jacob Jansz die toendertijd knecht was bij Henrick Nyemeyger, getuigt dat hij op bed lag en de 

woorden wel gehoord heeft, maar verder niets weet. 

Genoemde getuigen melden verder dat zij, als Henrick Nyemeyger van huis was, de paarden en koeien 

verzorgden en niet in de weerd kwamen, wat hen verboden was.    

 

Nr. 1101 FOLIO             282v               DATUM:                  25 oktober 1520     

 

- Van de schipper van Genemuiden. 

Henrick van Lochem uit Genemuiden getuigt dat hij ook op het schip van Wyger Voss is geweest, 

komende uit Amsterdam, halverwege het IJsselmeer en voordat onze schepen aan boord kwamen,  

hoorde hij dat de schipper aan Albert de koopman vroeg of hij hem aan zijn woord kon houden; hij 

antwoordde bevestigend, maar zei dat hij een burger van Zwolle was en dat de goederen van hem 

waren en dat hij kon bewijzen dat hij wel vier jaar burger van Zwolle was geweest, dat de Kampenaren 

wel vrij konden overkomen, maar hij was een tevreden man.   

Thys Greve, Gyse van Bommelen, Evert Geye, Peter Remsoensz, Jan Coertsz, Rijck Corvenmaker en  

Laurens Jansz getuigen dat zij met Lambert Santvoerer mee geweest zijn toen dat schip ingenomen 

werd en hoorden dat Lambert Albert de koopman op het schip vroeg wat er was en van wie de haring 

en de andere goederen waren, waarop deze antwoordde dat hij uit Zwolle kwam en dat de lading van 

hem was. 

Jan Dirixsz getuigt dat de koopman uit Zwolle hem ook zei dat de haring in Zwolle thuis hoorde.  

 

Nr. 1102 FOLIO:        283                    DATUM:              6 november 1520   

 

- Tussen Dirick Munt en Jan Wachter. 

Priester Geert Voss, Claes ten Toerne en Peter Sticker getuigen dat zij afgelopen vrijdag omstreeks 11 

uur ’s morgens op de brug stonden en dat er een vrouw over de brug uit de stad kwam; de een zei dat 

ze uit Zwolle kwam, de ander dat ze uit Brunnepe kwam en hierover kregen Jan Wachter, die op de 

brug waakte en Dirick woorden. Dirick zei dat Jan een ervaren wachter was en dat hij wel zijn staf wilde 

nemen en naar de overkant brengen en pas terug zou komen als hij de waarheid sprak. Johan Wachter 

antwoordde dat als hij zou zien dat Dirick zijn stok had dan zou hij zijn pook nemen en hem in de ribben 

porren. Tenslotte kregen ze een handgemeen, grepen elkaar bij de haren en hielden elkaar vast; er 

waren genoeg getuigen.   

 

Nr. 1103 FOLIO:       283                     DATUM:              6 november 1520 

 

- Tussen Henrick Scarpynck. 

Hermen van Oldenzeel getuigt dat hij omstreeks 3 of 4 jaar geleden aan Henrick Scarpynck uit Elburg 

15 ph.g. schuldig was, afkomstig van drie koeien die hij van hem gekocht had. De vrouw van Thys 

Henrixsz , een dienaar van Geert van Ingen, kwam bij hem en zei dat Henrick Scarpynck haar man 

Thys 14 ph.g. van de 15 gegeven had en wilde nu dat Hermen haar die 14 ph.g. betaalde i.p.v. aan 

Henrick, wat Hermen weigerde, omdat Henrick daar niet bij was. Kort daarna kwam Henrick met de 
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vrouw  en wilde dat Hermen haar de 14 ph.g. gaf. Hij betaalde haar en de 15 gulden ontving Henrick 

zelf. 

Dirick Tripmaecker getuigt dat hij er bij was in het huis van Hermen en zag dat Hermen de vrouw van 

Thys 14 ph.g. betaalde en omdat Thys Dirick ook geld schuldig was, gaf de vrouw van Thys hem 

dezelfde 14 gulden weer terug.  

 

Nr. 1104 FOLIO:         283v                  DATUM:            9 november 1520 

 

- Tussen mr Pilgrim.  

Geert Cock en Gyse van Bloxiel getuigen dat zij omstreeks drie jaar geleden aanwezig zijn geweest in 

de Brouage, waar zij gezien en gehoord hebben dat mr Pilgrim Jansz aan Peter Salm 50 

koopmansgulden gaf voor de ‘bodemerie’ [soort verzekering] zoals de andere schippers uit Kampen 

betaald hadden, n.l. drie penningen tegen vier. Toen dat jaar de schepen in Dantzig aankwamen en 

daar afgemeerd lagen, kregen Pilgrim en wijlen Peter onenigheid over de bodemerie. Pilgrim wilde zijn 

geld hebben, want het schip was aangehouden in Dantzig en Peter wilde hem de bodemerie niet 

betalen voordat het schip weer terug was. Het kwam het jaar daarna behouden terug; waar zij nu naar 

toe zijn, weten zij niet. 

  

Nr. 1105 FOLIO:        284                    DATUM:              14 november 1520 

 

- Tussen Claes ten Toerne en Johan Rijnvisch. 

Peter Mulner getuigt dat in 1514 Johan Rijnvisch bij hem is gekomen, zei dat hij een schip gekocht had 

en wilde dat Peter een aandeel in dat schip kocht. Peter betaalde 16 gouden kronen en Johan heeft 

hem daarvan nooit een afrekening gegeven of laten zien en ook geen geld gegeven. Dit betreft het 

schip waar Claes ten Toerne en Johan Rijnvisch onenigheid over hadden. 

Johan Thonys getuigt dat Johan Rijnvisch evenmin met hem het scheepsaandeel in kwestie heeft 

afgerekend.   

 

Nr. 1106 FOLIO:         284                   DATUM:               14 november 1520 

 

- Van Warmbolt Bolte. 

Mr Pilgrim Jansz getuigt dat hij gisteren, maandag na de bovenkermis, in zijn moeders huis stond in de 

Venestraat toen Bolte bij hem kwam en zei dat de Zwollenaren kwamen om hen kwaad te doen, waarop 

mr Pilgrim vroeg wat ze doen kwamen en op dat ogenblik kwam Wyllem Brant voorbij het huis en zei 

Bolte tegen Pilgrim dat er daar een kwam die hem in een zak zou doen, in het water gooien en laten 

drijven voor het Varrendervell.   

 

Nr. 1107 FOLIO:          284                  DATUM:              14 november 1520 

 

Johan Droochscherer, Claes van Wye, Jacob Dirixsz, Jan van  Ens, Jan Aerntsz, Evert van 

Drienhuysen, Gyse van Blockxiel, Peter Corvenmaecker, Arent van der Heyde, Steven Kruse, Peter 

Lambertsz, Jan Geertsz, Goesen de waard, getuigen dat, toen Dirick Jansz Tase uit Meppel bij de stad 

Zwolle werd aangeklaagd omdat hij de soldaten uit Kampen.verraden zou hebben en het huisje in 

Caten bespionneerd en vernield zou hebben, dat zij met hun gezellen het huisje aangevallen en 

veroverd hebben en verklaren onder ede dat genoemde Dirick niet in zijn potschip bij het huisje was 

toen alles gebeurde, zij hebben hem niet gezien noch gesproken en zij menen dat hij niet schuldig is.  

Dirick van Groningen heeft gezworen dat, hoewel men zegt dat hij genoemde Dirick bij de stad Zwolle 

zou hebben aangeklaagd, hij niet degene is die het huisje vernield heeft.  

 

Nr. 1108 FOLIO:         284v                 DATUM:              24 november 1520  

- Tussen Geert van Reest en Jan Gerrijtsz van de Zwartendijk. 
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Roerick van Roederloe getuigt dat Geertruyt, de vrouw van Geert van Reest, drie koeien had staan op 

de Zwartendijk bij het huis van Johan Gerrijtsz; omdat het tussen Kampen en Zwolle was had zij ze van 

de dijk laten halen en bij Roericks huis laten zetten totdat ze stalling kon krijgen in Kampen. Zij is met 

Jan Gerrijtsz naar Roericksz huis gegaan om te zeggen dat haar koeien wel bij de zijne in de Hagen 

konden staan en dat zij ze zou laten brengen. Daarna bracht de dienstmaagd van Geertruyt de koeien 

van Roricks stal naar de Hagen. De koeien stonden de volgende dag weer op de dijk en toen Jan 

Gerrijtsz bij Roederick langs kwam, riep deze waarom de koeien weer terug waren. Jan antwoordde dat 

zijn landsvrouw in de Hagen het niet wilde toestaan. 

Hermen Claesz getuigt dat hij aanwezig is geweest bij Geert van Reest toen Geertruyt zei tegen Jan 

Gerrijtsz dat ze de koeien niet weer aan de Zwartendijk wilde hebben; Jan antwoordde dat ze moesten 

blijven staan, want hij had zelf een plek in de Hagen. 

Cornelys Claes [v] getuigt dat zij o.a. hoorde van Geertruyt en Jan Gerrijtsz dat hij de koeien naar de 

Hagen wilde brengen; meer weet zij niet. 

 

Nr. 1109 FOLIO:         285                   DATUM:            26 november 1520 

 

- Van Tymen van den Vene en Coep Dunnynck. 

Hermen van den Vecht getuigt dat de knechten en de Brunnepers samen twee mensen gevangen 

hadden genomen waarover zij onenigheid kregen. De knechten wilde hen aan de Raad overhandigen 

en de Brunnepers wilden dat niet; tenslotte werden ze bij hem in de herberg gebracht, waar de 

Brunnepers hen met geweld weg wilden halen. Er werd besloten ze naar de Raad te brengen. Tymen 

van den Vene, die erbij was, stompte toen Coert Dunnynck onder de kin en zei dat hij nu wel tevreden 

zou zijn. Deze ging direct weg en sloeg Tymen op zijn hoofd. 

Jacob Dirixsz getuigt dat hij gezien heeft dat Tymen Coep Dunnynck op de kin sloeg en dat deze 

Tymen daarna op het hoofd sloeg. 

Claes Henricksz getuigt net als Jacob. 

 

Nr. 1110 FOLIO:        285v                   DATUM:            26 november 1520 

 

- Tussen Claes Wyllemsz en Elsken Backer over de Kattenwaard. 

Symon Hermensz, Albert Jacobsz en Hermen Symonsz getuigen dat zij weten dat Claes Wyllemsz en 

Elsken Backer onenigheid hebben over een jaar pacht, van St. Peter 1519 tot St. Peter 1520. De man 

van Elsken is gestorven omstreeks afgelopen St. Jacob en haar man en zij hebben de Kattenwaard 

gebruikt samen met Claes Wyllemsz voor het hooi, het riet en het hout. 

 

Nr. 1111 FOLIO:         285v                  DATUM:              26 november 1520 

 

- Tussen Jan Berentsz en Luytken Lippert. 

Sweer Claesz en Geert Houwinck getuigen dat zij ongeveer acht dagen geleden aanwezig zijn geweest 

in Amsterdam in ‘het Vercken’ waar zij zaten te drinken met Jan Berentsz en Luytken Lippert en twee 

vanen bier hadden en Luytken vroeg of niemand iets te koop had, want zij mochten een rondje geven 

van de vanen. Jan Berentsz zei tegen Luytken dat hij zijn schip te koop had en zal dan de twee vanen 

betalen. Hij vertelde dit aan Sweer en Geert die het schip taxeerden op 330 ph.g.  

De een deed een bod en de ander deed een bod en tenslotte bracht Luytken een kan bier en zei: 

“Geluk schipper. ” Luytken werd gewaarschuwd voor een verkeerde koop vanwege twee vanen bier; 

hierop gaf Luytken een ½ stuiver als godspenning. 

Henrick Albertszen Jan Evertsz zijn er ook bij geweest en zeggen dat alles gebeurd is zoals hierboven 

beschreven is. 

 

Nr. 1112 FOLIO:         286                   DATUM:             27 november 1520 

 

- Van Goedtsfrundt van Sneek. 
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Hermen Rotgaers, onze gezworen stads leiendekker, getuigt dat de pastoor en kerkvoogden van 

Wijnaldum in Friesland verleden jaar aanbesteed hadden bij wijlen Jacob Hoyer om het achterste deel 

van hun kerk te dekken  voor een bepaald bedrag, dat Jacob zou ontvangen in de vorm van rente op de  

kerk. De kerkvoogden en Jacob hadden onenigheid gekregen omdat ze zeiden dat het dak niet 

geleverd was zoals Jacob had beloofd en men ging naar het hof van Leeuwarden om hun recht te 

halen. Er werden verstandige mensen opgeroepen, genoemde Hermen uit Kampen namens Jacob en 

namens de kerk Jan van Nuys, leiendekker, om een en ander te inspecteren en een uitspraak te doen.  

Er werd besloten dat wijlen Jacob van het geld of de rente 25 g.g. zou inleveren, later af te rekenen en 

daarmee moesten de kerkvoogden en Jacob het doen. De kerk moest tevreden zijn met het dak en 

Jacob betalen zoals afgesproken, minus de 25 g.g. die Jacob direct betalen zou.  

Een van de kerkmeesters uit het dorp zegde Hermen en Jan een paar ‘hosen’ toe omdat zij Jacob ƒ50 

of ƒ60 hadden willen korten, wat zij bij nader inzien niet deden. Hermen getuigt verder dat het dak goed 

was en dat hij voor die 25 g.g.[ onleesbaar ] een jaar lang op zijn kosten kon onderhouden.  

 

Nr. 1113 FOLIO:        286v                 DATUM:             27 november 1520 

 

- Van Maes Maesz en Matys Henricksz. 

Schipper Jan ter Helle sr getuigt dat hij afgelopen Pinksteravond ook op de brug aanwezig was toen 

Maes Maesz en anderen via Zwolle naar Coesfelt wilden varen; hij zag dat Matys Henrixsz aan kwam 

lopen bij de wagen waar Maes Maesz op zat en hij hoorde dat Matys hen waarschuwde dat zij niet via 

Zwolle moesten varen omdat daar de Kampenaren werden tegengehouden en nog veel meer dat hij 

niet onthouden heeft. Wat Maes terug zei, weet hij ook niet meer. Matys ging verder de andere wagens 

waarschuwen, waar Hans Stroeder en anderen op zaten.  

Hans Stroeder getuigt dat hij op een van de wagens zat en dat Matys Henricksz iedereen 

waarschuwde; Hans sprak met zijn voerman Jan Twenth en zij wisten niet anders te doen dan via 

Windesheim te varen. Jan wilde dat niet doen en daarom is Hans van de wagen afgegaan.  

Tymen en Luytgen van Wilsem getuigen dat zij ook bij de brug waren en dat Matys Henricksz iedereen 

die naar Zwolle wilde, waarschuwde, want enige dagen daarvoor waren twee schepen tegengehouden 

waar Hermen van Voirst bij aanwezig was.  

Berent Decker getuigt dat Matys Henricksz iedereen die naar Coesfelt wilde reizen waarschuwde dat zij 

niet naar Zwolle moesten varen omdat ze tegen gehouden zouden worden. Hij weet niet of Matys ook 

Maes Maesz gewaarschuwd heeft omdat deze toen niet op de wagen zat.  

 

Nr. 1114 FOLIO:         287                    DATUM:              2 december 1520 

 

De weduwe van oude oom Jacob getuigt dat zij 7 of 8 jaar geleden ........ [niet af]  

 

N r. 1115 FOLIO:         287                    DATUM:                5 december 1520  

 

- Tussen Mette, de vrouw van Jan Berentsz en Sweer van Carnetten. 

Jan Gysen getuigt dat hij vorig jaar in de vasten verkocht heeft aan Mette, de vrouw van Jan Berentsz,   

twee Kamper lakens die zij hem ook betaald heeft; enige dagen daarna is Sweer van Carnetten bij hem 

gekomen en heeft dezelfde lakens uit zijn huis gehaald, omdat Mette afgesproken had hem de lakens te 

geven.  

 

Nr. 1116 FOLIO:            287                 DATUM:             10 december 1520 

 

- Tussen Lysken Blieffers en Willem Zwaen over 15 stuivers. 

Alyt van den Dam, de weduwe van Dirck Zwane, getuigt dat ongeveer twee jaar geleden Willem Zwaen 

bij haar kwam en zei: “ lieve tante, wil u wel spreken met mijn zuster, omdat ik de ring die u bewaart, wil 

hebben, zodat ik hem aan een trouwe vriend kan geven.” Willem vroeg haar ook omdat hij naar het 

oosten zou afreizen, of zij beddengoed voor hem had. Als hij terug kwam, zou hij haar daarvoor goed 
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vlas of geld geven, n.l. voor de ring 9 stuiver Hollands en voor het beddengoed 9 gosseler. Hierop gaf 

zij hem de ring en het beddengoed en Alyt stond borg voor de betaling.  

 

Nr. 1117 FOLIO:        287v                   DATUM:             12 december 1520 

 

- Tussen Jan Schepop en Jan Bloemensz over de huur van een huis. 

Jan Jansz en Peter Remboltsz getuigen dat zij ongeveer twee jaar geleden aanwezig zijn geweest bij 

wijlen Jan Alfertsz thuis, waar ook anderen bij waren, en hoorden dat Jan Schep van wijlen Jan Alfertsz  

een huis huurde in Peter Lachers steeg, achter het huis van Jan Alfertsz voor een periode van twee 

jaar, eindigend op Pasen a.s. Als voorwaarde gold dat Jan Schep in die twee jaar ook de binnenplaats 

zou hebben. Als Jan de huur wilde beëindigen, moest hij dat vóór St. Maarten aangeven.   

 

Nr. 1118 FOLIO:          287v                 DATUM:                12 december 1520  

 

- Van de kuipers. 

Andries Cuper en Aernt Cuper getuigen dat Ceell Cuper namens het gilde Henrick Cuper had laten 

panden voor 2½ pond vlas, afkomstig van zijn knecht en dat Henrick Cuper boven kwam waar getuigen 

ook stonden en dat zij hoorden dat hij Ceell vroeg of hij er geen rechtszaak van wilde maken; hij was 

bereid te betalen en zij schudden elkaar de hand.   

Rijck Cuper getuigt dat hij hoorde dat Henrick Cuper zei tegen Ceell Cuper dat hij best wilde betalen; hij 

weet niet om hoeveel geld het gaat.   

 

Nr. 1119 FOLIO:         288                   DATUM:            13 december 1520  

 

- Tussen Greete Heymens en de vrouw van mr Reyners. 

Wyllem Henrixsz, Dirck Hermensz en Ambrosius Arentsz getuigen dat zij afgelopen maandag gehoord 

hebben dat de vrouw van mr Reyners tegen Greete Heymens zei dat ze een ‘bussencoel’ was. 

[boerenkool] 

 

Nr. 1120 FOLIO:        288                    DATUM:           14 december 1520 

 

- Van Nenne Roede en Cornelys Pottebacker. 

Frerick ten Appell getuigt dat hij aanwezig is geweest in het gelag toen Nenne Roede en Cornelys 

Pottebacker onenigheid met elkaar kregen; dit liep hoog op, hij zat er vlak bij. Vijf of zes soldaten 

wierpen hun messen ertussen en toen hij ze uit elkaar wilde halen kreeg hij een steek in zijn been, van 

wie weet hij niet. Hij zag evenmin dat een van beiden zijn mes had getrokken en dat Nenne een stoel 

greep. Bij deze gebeurtenis waren aanwezig Jan Rijnvisch, Henrick van der Hoeve en Geert Ruter.  

 

Nr. 1121 FOLIO:           288                 DATUM:              14 december 1520  

 

- Tussen Maes Gysbertsz en mr Reynolt inde Hagen. 

Claes Wyllemsz getuigt dat hij omstreeks afgelopen Pinksteren aanwezig was in de Sleutel en daar iets 

zat te drinken, dat hij daar gezien en gehoord heeft dat Maes Gysbertsz verkocht aan mr Reynolt inde 

Hagen 11 voer hooi, het voer voor 1 h.p. Als de stad Maes Gysbertsz maande voor de pacht van het 

hooi, dan zou mr Reynolts meebetalen aan de pacht, anders kreeg hij niets. 

 

Nr. 1122 FOLIO:          288v                 DATUM:              14 december 1520 

 

- Tussen Henrick Cuper en Gerryt Aeltsz uit Oldebroek. 

Albert Henrixsz getuigt dat Henrick Cuper en Gerryt Aeltsz uit Oldebroek enige tijd onenigheid hadden 

over 20 Hoornsgulden of 1 mud rogge per jaar. Getuige is ongeveer twee jaar geleden in Oldebroek 

geweest bij Jacob Aeltsz, de broer van Gerryt, waar zij spraken over de kwestie: Jacob zei tegen Albert 
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dat zijn broer ongelijk had, want bij de koop waren zij overeen gekomen dat Henrick Cuper 20 h.p. zou 

ontvangen of 1 mud rogge per jaar.  

 

Nr. 1123 FOLIO:         288v                 DATUM:               14 december 1520  

 

- Van Hermen Apteker en Weyme Aelts. 

Peter Lubbertsz, Lambert Sleuwart en Jan Breda getuigen dat zij door de Raad gevraagd zijn een 

uitspraak te doen in het conflict tussen Jan Aeltsz en Hermen Apteker inzake het Noordererf. Zij hebben 

beslist dat Hermen geen betalingen meer zou doen totdat het erf hem kostenvrij was overgedragen en 

daartoe zou men het erf na de uitspraak aanhouden. Het erf zou vóór OLV Hemelvaart worden 

overgedragen vrij van verplichtingen, pas daarna zou mr Hermen de rest van het geld aan Jan Aeltsz 

betalen en aan niemand anders.  

 

Nr. 1124 FOLIO:         289                   DATUM:             14 december 1520 

 

- Van Nenne Rode. 

Jan Rijnvisch en Henrick van den Hoeve getuigen dat zij onlangs ook bij Henrick van Mulre zaten, toen 

Frederick van Appelle gewond raakte; zij weten niet wie de verwonding heeft veroorzaakt en hebben 

evenmin gezien dat Nenne Roede zijn mes had getrokken en naar iemand stak. Zij weten niet waar 

alles op uitliep, want toen waren zij al weg.  

Geert Ruter getuigt ook dat hij er niets vanaf weet.  

 

Nr. 1125 FOLIO:          289                  DATUM:             17 december 1520 

   

Bolte Smit getuigt dat hij met St. Eligius, toen de smeden in de Marienborch hun gildedronk hielden, 

gezien heeft dat Jan Geertsz, koperslager en diens zwager Kempe na veel geruzie hun mes trokken en 

elkaar staken. De gildebroeders kwamen tussenbeide en haalden hen uit elkaar; er ontstond veel 

rumoer waar het hele gilde aan meedeed.   

 

Nr. 1126 FOLIO:             289                  DATUM:           17 december 1520 

 

- Tussen Jan Thonysz en Jan van Urck. 

Henrick Jacobsz en Arent Leffersz getuigen dat zij omstreeks 7 of 8 weken geleden op het schip van 

Arent Leffersz, komende uit Amsterdam, gehoord hebben dat Johan Thonysz en Jan van Urck spraken 

over koopmanschap en dat Jan van Urck o.a. zei tegen Jan Thonysz dat hij 5½ pak laken te koop had 

die betaald moesten worden als hij uit Lijfland terugkwam. Johan Thonysz vroeg hoeveel winst hij op 

dat laken wilde maken. Zij werden het met elkaar eens dat Johan van Urck nu 1½ pak laken zou 

leveren en als hij weer uit Lijfland kwam, zou Johan Thonysz hem voor elk laken een ½ gulden geven 

boven de kostprijs. Het ging om Kamper lakens.  

 

Nr. 1127 FOLIO:          289v               DATUM:            17 december 1520 

 

- Van Jan ten Hoeve. 

Jan Dirixsz, Frerick Geertsz, Geert Asse, Henrick Goytsz, Arent Albertsz en Jan Roese getuigen dat zij 

goed gekend hebben wijlen Peter Aertsz, Henrick Aertsz, Dirick Aertsz, Wobbe van Sanse(?) en oude 

Rijckland Schutte en omdat zij buren waren weten zij goed dat het echte broers en zusters waren en dat 

ze nu allemaal overleden zijn; zij hebben kinderen nagelaten n.l. Eefse, de vrouw van Jan ten Hoeve, is 

een dochter van wijlen Peter Arentsz, Elsken Tibbe, dochter van Wobbe van Sanse(?), Dirick Henrixsz, 

zoon van wijlen Henrick Aertsz, Hermen Roese, dochter van Dirick Aertsz, nu nog in leven en wijlen 

Rycoland Scutte jr , dochter van oude Ryckland, overleden. Hieruit blijkt dat Eefse, Elsken, Dirick en 

Hermen echte neven en nichten zijn en gerechtigd om de nagelaten goederen van hun nicht Rycolant te 

ontvangen.  
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Nr. 1128 FOLIO:          289v              DATUM:               17 december 1520 

 

- Tussen Rycolt Timmerman en Maes Gysbertsz. 

Jacob van Bommelen en Symon Mouwersz getuigen dat zij vorig jaar hebben zitten drinken in de 

Hagen waar Hermen de stiefzoon van Maes Gysbertsz van mr Rycolt Timmerman een schuit wilde 

kopen. Deze was niet overtuigd van Hermens kredietwaardigheid en de getuigen hoorden dat de 

stiefvader tegen Rycolt zei dat hij borg zou staan. Hierna werd de koop gesloten.  

 

Nr. 1129 FOLIO:         290                 DATUM:              17 december 1520 

 

- Van Merten Myters en Alyt, de weduwe van Claes Willemsz. 

Hermen Backer getuigt dat hij aanwezig is geweest toen Merten Willemsz bekende dat Alyt Claes hem 

goede erfscheiding had gedaan van de nagelaten goederen van zijn vader Willem Myters; de uitkering 

had nog niet plaats gevonden, maar zij had dat onder ede beloofd. Hij meldt verder dat Merten niet 

meer zou ontvangen dan ƒ10, want hij is bij de overhandiging geweest van het geld en de goederen. 

Maar omdat er vanwege de uitvaart e.d. nog kosten waren, heeft hij er niet veel aan overgehouden. 

Verder getuigt hij dat Merten verteld heeft dat hij de ƒ60 waarvan Alyt de helft zou krijgen, uit 

medelijden aan haar liet, want hij wist niet beter of de ƒ170, afkomstig van zijn moeder en waarvan zijn 

vader een lijfrente had, weer aan hem zouden komen, maar nog niet waren uitgekeerd. 

Arent Cuper getuigt dat hij ook weet dat Marten Wyllemsz nog niets ontvangen had toen de 

kwijtschelding in het stadsboek genoteerd werd.    

Nr. 1130 FOLIO:          290v               DATUM:             18 december 1520 

 

- Tussen Elsken Backers en Claes Wyllemsz. 

Geert Voss, priester, getuigt en is bereid hier een eed op te doen, dat hij een tijd geleden getuige is 

geweest in de zaak tussen Elsken Backer en Claes Wyllemsz die elkaar kwijtschelding hebben gegeven 

en hij meldt verder dat Elsken aan priester Wenemer Kuynretorff, namens Claes Wyllemsz, 12½ h.p. 

gaf die Claes hem schuldig was. Beide partijen bevestigden de betaling met een handdruk.  

Steven Kruese getuigt dat de genoemde 12½ h.p. een tijdje bij hem in huis hadden gelegen en door zijn 

vrouw Elsken bewaard werden.  

Wyllem Scoemaecker getuigt dat Claes met genoegen het geld ontvangen had en dat beide partijen 

elkaar vrijwaarden; Claes maakte geen melding van pacht of enig ander geldbedrag, waar hij nog recht 

op had.  

Arent Jacobsz heeft ook gezien dat beide partijen elkaar kwijtschelding schonken. 

 

Nr. 1131 FOLIO:         291                   DATUM:            18 december 1520 

    

- Van Lambert Sleuwarts huizen boven de poort. 

Jacob Klinckenborch en Peter Lubbertsz getuigen dat zij door de Raad en twee leden van de gezworen 

gemeente bevoegd waren om dd 1510 tijdens de Gelderse oorlog toen de huizen boven de poort 

werden afgebroken namens hen de eigenaren van de panden te zeggen dat ze na de vrede wel 

tevreden zouden zijn omdat ze een redelijke vergoeding zouden ontvangen.  

Tymen van Wilsem getuigt dat hij namens de gezworen gemeente ook bevoegd was om de 

erfgenamen, zoals beschreven, beloften te doen. 

Peter Muller getuigt dat hij aanwezig was bij zijn schoonvader Rorick van Endoven toen er met hem 

afspraken gemaakt werden over de vergoeding voor zijn afgebroken huis. 

 

Nr. 1132 FOLIO:         291  [ en 292v ]               DATUM:            19 december 1520 

 

- Tussen Jan Creycken en de stad. 



232 

 

Geert van Ingen getuigt dat hij weet dat toen hij enige jaren geleden een os verkocht aan Jan Creycken 

en hem voor het gerecht had gedaagd, dat deze antwoordde dat hij hem niet kon betalen omdat Wolter 

Wolffsz turf van hem had gekocht namens de stad en als hij zijn geld van de stad had ontvangen, kon 

hij Geert betalen. Later na het overlijden van Wolter Wolffsz was Geert van Ingen met Gysbert van 

Leuwen van rechtswegen bevoegd om met Creycken af te rekenen en de zaak af te ronden, maar de 

kwestie tussen de stad en Creycken was nog niet opgelost: Geert weet dus goed dat de stad nog 

schuld heeft aan Creycken; om hoeveel het gaat, weet hij niet.    

Jacob Clinckenborch getuigt dat Creycken in de tijd van Wolter Wolffsz  uit de helft van het stadsland 

turf had gegraven en dat Wolter dit namens de stad kocht, wat nog niet uitbetaald is; hij weet niet om 

hoeveel geld het gaat.  

Verder meldt Jacob dat Creycken nog tegoed heeft van de stad het arbeidsloon voor het turfgraven, dat 

hij nog niet ontvangen heeft en waarover Jan vaak geklaagd heeft. Jacob weet dat in 1510 toen 

Creycken soldaat was en de boete van de stad verbeurd was verklaard, dat een en ander met elkaar 

verrekend werd.  

NB. Er is een regeling getroffen met Jan Kreycken over deze kwesties en dit is genoteerd in het Boek 

der Recognitien onder de letter J dd 05-01-1521. 

 

Nr. 1133 FOLIO:         291v                 DATUM:             24 december 1520 

 

- Van Jan Geritsz uit Oosterholt. 

Claes Jacobsz, Claes Rabe, Tyelman Backer en Lubbert Cremer, olderluyden en hoofdlieden van 

schutterij St. Anna, Jan van Bommelen en mr Hermen Nes, olderluyden van St. Joriens schuttersgilde  

getuigen onder ede dat Jan Geritsz, uit Oosterholt in Zwolle beschuldigd werd dat hij zich met een van 

ons schutterijen verbonden had om de stad Kampen, of de maatschap of de burgers te benadelen; de 

hoofdlieden van St. Joriens zijn ervan op de hoogte dat Jan Geritsz de stad Kampen noch de 

schutterijen iets beloofd heeft; hij heeft uitsluitend afspraken gemaakt met schutterij St. Joriens, met wie 

hij ook zijn gildebier gedronken heeft, zoals gebruikelijk is, maar hij heeft zijn bier zelf betaald.   

 

folios 292 - 293 zijn blanco 

 

Nr. 1134 FOLIO:         293v                     DATUM:            24 december 1520 

 

- Dirick Wyllemsz en zoon en Jan Hermensz opte Belt. 

Jacob Pottebacker heeft een volmacht verstrekt aan Helmich van Schuttrop en Johan Driver om van 

Claes van Hoerne en Matheus van Monster het geld op te eisen dat deze hem schuldig zijn, afkomstig 

van pannen die Claes en Matheus namens hem ontvangen hebben.   

 

Nr. 1135 FOLIO:        293v                      DATUM:            24 december 1520 

 

- Hermen Huysman tegen de vrouw van Otto Wegge afkomstig van 6½ g.g. min een ½ stuiver. 

- Gildemeester van St. Severus tegen Brose Kystemaecker over de tafels van St. Severus. 

- Jan Aerntsz tegen de zuster van Jacob Schuver over de aanschaf van een vat bier. 

- Dirick Jansz tegen Claes van de Somerdijck over de vracht van het schip. 

- Claes van de Somerdijck tegen  Arent van Venloe over de vracht haring. 

 

Alles is doorgehaald.  

 

Nr. 1136 FOLIO:        293v                      DATUM:              24 december 1520 

 

- Jan Wachter en Tele. 

- Hille dienstmaagd van Evert van den Vene over pacht. 

- Jacob Gerritsz tegen Lubbert Top over een brief. 
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- Oedewijn Jansz tegen Styne Wonders. 

- Wyllem Evertsz en mr Jacob Barbier over de wijnkoop. 

- Priester Peter van Collen en Alyt Visken. 

- Claes Evertsz Lanckhals. 

- Dirick Jansz over 10 ph.g. voor een dek van een schip.  

- Hermen Kerckhoff tegen Gese Roberts. 

- Danyell Potschuyver tegen Peter Evertsz . 

- Hermen Appoteker tegen Jan Aeltsz over de pacht. 

- Jacob Dodensz en Steven Kruse. 

- Claes Raven en Swarte Jacob. 

- Goesen de Vrije en de vrouw van Dirick van Holtsende. 

 

Alles is doorgehaald. 

 

Nr. 1137 FOLIO:         293v                   DATUM:             24 december 1520 

 

- Wyllem Coertsz bekent Tymen Geliszen 1 g.g. 

- Gese Michiels bekent Luytken Thysz 3½ lichte ponden. 

- Gerrit Velthuys bekent Peter Gerritsz 9 g.g. 

- Johan Luytken bekent Tymen Jelysz 400 ysels [?], elke honderd voor 33 stuiver Brabants. 

- Lambert Sleuwart bekent Johan Ryxsz 1 ph.g te betalen met Pasen.  

- Alyt Henrixs bekent Peter Albartsz 16 stuiver Hollands. 

- Albert Jansz bekent Seyne Jacobsz 8 stuiver Hollands en een ½ woechey. 

- Johan Kaerle bekent Arent Egbertsz 6 lichte ponden. 
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