
GENEALOGIE VAN HET KAMPER GESLACHT
KUINRETURF

door K.Schilder

Alv66r het begin van de 15e eeuwwoonden er volgens de bronnen uit die tijd in Kampen
mensen met de merkwaardige naam Kuinreturf of volgens de to en gangbare spellingen,
Cuinreturf, Cuinderturf, Cuinretorff of een andere variant; soms beginnend met een K
maar in de regel met een C. De naam is een samentrekking van de plaatsnaam Kuinre en
de dikwijls via die deze plaats aangevoerde brandstof turf. Het is mogelijk dat de eerste
persoon die onder deze naam bekend stond uit Kuinre kwam en in turf handelde of
turfschipper was.
In de beide oudste Kamper burgerboeken, die inschrijvingen bevatten uit de periode
1302-1469, wordt de naam Kuinreturfniet aangetroffen. Dit betekent dat het geslacht al
v66r 1302 de burgerschap had verworven of dat de eerste Kuinreturf die zich hier
vestigde onder een patroniem werd ingeschreven. Het is ook mogelijk dat de eerste van
de familie die zich in Kampen vestigde, werd ingeschreven als 'Van Cuinre'. Evert van
Cuenre en zijn zoon Werner werden in 1326 als burgers van Kampen ingeschreven,
Lubbert van Cuenre en zijn broer Nanne in 1329, Peter van Cuenre in 1350. De niet zo
algemene namen Werner en Nanne kwamen later ook bij de Kuinreturfs voor. Anderen
die uit Kuinre afkomstig waren to en zij zich in de 14e eeuw in Kampen vestigden, waren
Herman, Johan, Claas, Laurens, Merten, Robert, Roelof en Tideman.'

Peter Kuinreturf
Het eerste met de familienaam aangeduide lid van het geslacht was Peter Cuenretorf.
Zijn naam komt voor op een lijst van personen die in 1375 aan de stad geld leenden ten
behoeve van de strijd tegen de Gelderse edelman Herbert van Putten die aljaren lang de
burgers van Kampen en Zwolle grote schade berokkende." Peter, die volgens de lijst in
het derde espel woonde, leende de stad twee en een half oude schilden. Onbemiddeld
was hij niet, anders kon hij dat voor die tijd aanzienlijke bedrag niet opbrengen, maar
gezien het feit dat er burgers op de lijst voorkomen die 10, 15 en in een enkel geval wel 25
schilden aan de stad leenden, moeten we constateren dat hij niet tot de bovenlaag van de
toenmalige Kamper bevolking behoorde.

Herman Kuinreturf
De tweede Kuinreturf die in de schaarse 14e eeuwse bronnen wordt genoemd, is Herman.
In een stadsrekening van v66r of omstreeks 1393 wordt hij samen met Henrie Everds
soen, Johan Vreze en Albert IJsebrandssoen genoemd als borg voor Ghisen Bodensoen,
die aan de stad 394 oude schilden schul dig was. 3Op de zondag na Nieuwjaarsdag van het
jaar 1400 schreef een stadssecretaris in de rekeningen dat de stad aan Herman Kuenre
torf en Roelf Brunen 229 Gentse nobel schul dig was voor geleverde wijn. Deze schuld
zou op de zondag na Pasen door de stad worden voldaan.' Uit beide akten blijkt dat ook
Herman niet onbemiddeld was; mogelijk was hij koopman en reder - een vroeger
normale combinatie van beroepen - die door de handel en scheepvaart op de Oostzee,
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Engeland en Zuid Europa, die door veel Kampenaren werd bedreven, tot een zekere
welstand was gekomen. Over zijn betrekkingen tot naamgenoot Peter Kuinreturf kunnen
we slechts veronderstellingen maken.

Werner, Johan, Hille en Geertrnid Kuinreturf
Meer dan drie decennia later wordt een Werner Kuinreturfvoor het eerst aangetroffen op
een lijst van leden van de Gezworen Gemeente, een college van aanzienlijke burgers dat
enige politieke macht bezat, maar in hoofdzaak als een het stadsbestuur adviserende
groep optrad. Stadsbestuurders (schepenen en raden) werden dikwijls uit leden van dit
college gekozen. Werner was gemeensman voor het Bovenespel 1436-1439, voor het
Buitenespel in 1440en voor het BroederespeI1441-1452; over de laatste periode zijn niet
van alle jaren de inschrijvingslijsten bewaard gebleven, maar iemand die in de Gezworen
Gemeente werd gekozen, bleef in de regel zijn hele leven in dat college zitting houden."
V66r 30 juni 1455 is Werner overleden, want op die datum verkocht joffer Hille Kuinre
turf aan haar broer Johan Kuinreturf naast haar vierde deel van een huis in de Oudestraat
ook nog een derde deel van een vierde deeIvan dit huis dat zij had geerfd van haar broer
Werner." Naast Werner, Johan en Hille moet er nog een andere deelgenoot aan dit huis
zijn geweest; de drie genoemden bezaten elk een vierde deeI, terwijl na de dood van
Werner joffer Hille van diens vierde deel, evenals Johan, een derde deel had geerfd,
Werners aandeel aan dit huis vererfde dus op drie personen. In het slot van de trans
portakte staat dat Johan na de overdracht van Hille eigenaar van het huis was op een
twaalfde deel na. Hun mede-erfgenaam had zijn of haar eigen vierde deel tevoren dus al
aan Johan verkocht maar bezat nog het geerfde derde deel van het oorspronkelijke
vierde deel vimWerner. Wiedeze vierde persoon zou kunnen zijn geweest, blijkt uit een
aantekening in een register van de Onze-Lieve-Vrouwememorie:De gezusters Geertruid
en Joffer Hille Kuinreturf schonken aan deze memorie een bedrag van 20 heren ponden
en gaven elke mcmoriepriester een halve kromstaart." De aantekening is ongedateerd en
hoewel het daarom niet zeker is, is het weI waarschijnlijk dat Geertruid de vierde
erfgenaam is geweest. Tot 1467heeft Johan het huis in bezit gehad; op 10 april van dat
jaar verkocht hij het samen met zijn vTOUW Femme aan Lubbert Woltersz. Femme's
familienaam was waarschijnlijk Van den Berge."
In negatieve zin komt Johan Kuinreturf naderhand nog enkele keren in de bronnen voor.
De eerste keer is dat in 1467wanneer hij voor een maand uit het Heilige-Geestgasthuis
wordt gezet omdat hij had geklaagd over het eten en drinken en onbehoorlijk met de
gasthuismoeder was omgegaan," Het volgende vergrijp tegen de regels van het gasthuis
begaat hij in november 1485. Hij heeft dan goederen, die hij oorspronkelijk aan het
gasthuis had geschonken, waarschijnlijk als aanvulling op zijn inkoopsom, weer uit deze
instelling weggehaald. De Raad (het stadsbestuur) bepaalt dan dat Johan deze goederen
in het gasthuis moet terugbrengen als hij provenier wil blijven. Wilhij echter niet langer
in het gasthuis blijven, dan moet hij een schadeloosstelling betalen. Johan gafte kennen
dat hijwilde blijven. Uit het stuk blijkt dat hij een, waarschijnlijk reeds overleden dochter
had, die een testament had gemaakt dat door de Raad geauthoriseerd was. Mogelijkhad
zij het gasthuis in dit testament bedacht met geld of goed dat moest worden aangewend
ter verzorging van haar vader."
Tevoren, in 1476,had Johan Kuinreturf zich te verweren tegen Peter van Uterwijck, Mr.
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Johan Folkersz, Gosen van Voorst en Berent Budding, vier prominente Kampenaren die
door wijlen Jacob Visch waren aangewezen als executeurs van diens testament. Helaas
blijkt uit het stuk niet waar het om ging, want de zaak die door de Raad zes weken wordt
uitgesteld, heeft in de bronnen geen vervolg."

Nanne Kuinreturf
De naam van Nanne Kuinreturf komt voor op lijsten van leden van de Kleine Gezworen
Gemeente uit 1456 en 145912, maarwordt verder ingeen enkele bron aangetroffen.Alswe
veronderstellen dan de latere Herman zijn zoon was, kunnen we ook het vermoeden
uitspreken dat de eerder genoemde Herman zijn vader zou kunnen zijn geweest.

Maas Kuinreturf
Maas Kuinreturf, die in 1447wordt genoemd", kan een oom van Nanne zijn geweest,
maar evengoed zijn broer of neef. Maas moet een aanzienlijk man zijn geweest, die lid
was van de memorie ofbroederschap diemen naderhand Schepenmemorie noemde. Bij
deze broederschap waren alle leden van de Raad en veel leden van de Gezworen
Gemeente aangesloten. In het memorieboek staat zijn overlijden aangetekend, helaas
zonder dat daar een datum of jaartal bij staat." In het necrologium van de Sint
Nicolaaskerk staan de namen van Maas Kuinreturf en zijn vrouw Katharina. Voor hun
zieleheilmoest worden gebeden op respectievelijk 21 en 30 augustus. Sterfjaren worden
ook in het necrologium niet verrneld."

Hoger in aanzien
Dat intussen de familieKuinreturftot hoger aanzienwas gekomenblijkt niet alleen uit de
GezworenGemeente-functies vanWerneren Nanne, maar ookuit de positie van Hille.Zij
stond als 'meisterse' aan het hoofd van de gemeenschap van geestelijke vrouwen inhet
Buitenconvent." De titel joffer had zij aan deze positie te danken.
De maatschappelijke top bereikte het geslacht met Hendrik Kuinreturf. Deze koopman
en reder, die huizen en land bezat, was lid van de Gezworen Gemeente van omstreeks
1459tot omstreeks 1466en zetelde daarna tot zijndood in 1485in de Raad van Kampen,
het uit 12 schepenen en 12 raden bestaande stadsbestuur. Van hem zijn waszegels
bewaard gebleven waarop het familiewapen van de Kuinreturfs te zien is; ook van de
eerder genoemde Johan Kuinreturf is een zegel bekend, maar daarop is een huismerk en
geen wapen aangebracht. Hendrik was gehuwd met Mette Govcrsdochter waarbij hij
twee dochters had, Agnes en Alijt. De eerste, die v66r 1484 stierf, trouwde met Claas
Lentinck, de tweede trouwde met Jacob Johansz de Lege;zij werd de stammoeder van
het geslacht Kuinreturf de Lege. Een tijdgenoot, misschien een broer of neef van
Hendrik, was Herman Kuinreturf. Ook hij was koopman en reder. Hij werd in 1467
ingeschreven in het Schepenmemorieboek, wat zou kunnen betekenen dat hij in datjaar
lidvan de GezworenGemeentewas geworden.Mogelijkwas hij in dat collegegekozen als
opvolger van Hendrik, die in 1466was gepromoveerd naar de Raad.
Zekerheid hierover zal wel nooit kunnen worden verkregen, want met het geregeld
inschrijven van Raads- en Gezworen Gemeenteleden in voor dat doel aangelegde regis
ters begon men pas in 1475;gegevensvan v66r datjaar staan met grote hiaten her en der
verspreid in de bronnen. Herman Kuinreturf, die omstreeks 1490 is gestorven, was
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gehuwd met Geertruid Wenemers. Het echtpaar had, zoals uit het in 1514 gemaakte
testament van Geertruid blijkt, zes kinderen en wel Johan, Wenemer, Geert, Nanne,
Geertruid en Lubbe. Met deze Kuinreturfs stierf het geslacht, voorzover het wettige
nakomelingen betreft, in mannelijke lijn uit, want de drie eerstgenoemden waren priester
en dus ongehuwd, terwijl Nanne, hoewel gehuwd, geen kinderen naliet. De priester
Wenemer Kuinreturf had drie, uiteraard onwettige, door de familie erkende kinderen.
Ook door hen werd het geslacht niet voortgezet.

Zegel van Johan Kuinreturf aan een akte van
12 september 1453.
(Arch. Kampen, KK.nr. 148)
Een huismerk. In het omschrift staat:
S(igillum) IOHAN KUENRETURF.

Zegelvan Hendrik Kuinreturf aan een akte van
25 april 1466.
(Arch. Kampen, A.nr. 919)
Op dit zegel is Hendriks wapen aangebracht.

Grete Kuinreturf
Behalve de bovengenoemde leden van het geslacht treffen we in de 15eeeuwse bronnen
nog een Grete Kuinreturf aan. Omstreeks 1480schonk zij aan de Onze-Lieve-Vrouweme
morie een jaarlijkse rente van drie ponden."

Hermanna Kuinreturf
Volgenseen getuigenisdie de poortsluiter Claas Coenraedsz en zijn zoon Coert op 12juli
1518aflegden,had RutgertjeDirckstegen HermannaKuinreturfgezegddat zijuit haar huis
moest vertrekken of dat zij er anders door de stadsdienaars zouworden uitgezet,want zij
wildegeenhoerengedoe in haar huis hebben. GrieteWesselsdie ook in het huiswoonde en
FijeMertens getuigdennog dat er 'ongelijkepersonen' bij Hermanna op bezoek kwamen."
Deze Hermanna zou de dochter van de hierna te behandelen heer Wenemer Kuinreturf
kunnen zijn geweest, maar waarschijnlijk is het niet. Als we aannemen dat de van
prostitutie betichte Hermanna in 1518een volwassen vrouwwas, moet zijver v66r 1500
zijn geboren, dus op een tijdstip waarop Wenemer nog maar eenjonge man was. Ook de
status van heer Wenemer en zijn familie geeft een reden om aan te nemen dat zij niet
identiek is geweest aan de latere Hermanna Kuinreturf Wenemersdochter.
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Hendrik Kuinreturf, koopman en reder en burgemeester van Kampen
In het voorgaande werd al gezegd dat over zijn atkomst slechts valt te raden. Hij zal geen
zoon van Werner Kuinreturf zijn geweest omdat een deel van diens erfenis naar de broer
en zusters ging. Ook Nanne Kuinreturf komt niet in aanmerking, omdat deze evenals
Hendrik omstreeks 1459 lid was van de de Kleine Gemeente. Het was niet gebruikelijk om
vader en zoon in hetzelfde college te kiezen. Maas Kuinreturf, hoewel diens naam niet op
de bewaard gebleven lijsten van de Gezworen Gemeente wordt aangetroffen, komt
eerder in aanmerking als vader van Hendrik. Hij was lid van de Schepenmemorie en zou
daarom best een functie als gemeensman of zelfs als raadslid bekleed kunnen hebben.
Naast een ongedateerde inschrijving in het necrologium van de Sint-Nicolaaskerk, is er
nog een transportakte uit 1447 waarin de naam van Maas genoemd wordt.
Hendrik Kuinreturf begon zijn politieke en bestuurlijke loopbaan in de Kleine Meente,
zoals de Kleine Gezworen Gemeente meestal werd genoemd. Wanneer hij in dat, in die
tijd uit een wisselend aantal personen bestaande college werd gekozen, is niet bekend.
Hij had er nog zitting in tot omstreeks 1459, in welk jaar hij in de Grote Meente werd
gekozen. Leden van de Grote Gemeente werden dikwijls gekozen in stedelijke functies
als heemraad, broodweger, bierproever of kerkmeester. Het is daarom niet verwonder
lijk dat we Hendrik in 1459 en 1463 aantreffen als kerkmeester van de Onze-Lieve
Vrouwekerk. In of voor 1466 werd hij lid van de Raad van Kampen: het college dat de
wetten maakte, het gericht uitoefende en de in die tijd autonome stad bestuurde." Als
raadslid moest hij soms voor de stad op reis naar vergaderingen met raadsleden van
andere steden of naar het Hof van de landsheer, de bisschop van Utrecht, die behalve in
zijn zetelstad ook wel resideerde in Wijk bij Duurstede of in Vollenhove. Minder aan
trekkelijk, maar ook uit zijn positie als raadslid voortvloeiend, was zijn aanstelling tot
boevenjager in 1469; deze functie bekleedde hij samen met drie andere raadsleden. De
boevenjagers zullen waarschijnlijk als leiders van een groepje stadsdienaars bij toer
beurt politiediensten hebben verricht.
In 1470 werd Hendrik Kuinreturf samen met zijn mede-raadslid Rutger Schere aannemer
van stads openbare werken. Zij namen aan om een deel van de stadsgracht en de
waterwegen buiten de stad tot aan de Zwartendijk toe, te zullen schoonmaken en schoon
te houden. In 1471 werd hen dit werk opnieuw gegund, en wel voor een peri ode van acht
jaar. Zij kregen voor dit werk inplaats van geld de visrechten in de schoon te houden
wateren. V66r midzomer, dus v66r 24 juni, moest ieder jaar het werk geklaard zijn op
straffe van een boete van 40 ponden"
Uiteraard gingen beide raadsleden niet zelf aan het modderbeugelen maar besteedden zij
dit werk uit aan daghuurders,
Dat Hendrik koopman en reder was blijkt uit een besluit van koning Lodewijk van
Frankrijk van 30 april 1479, waarin een schadevergoeding van 5350 ponden tournois
wordt vastgesteld als vergoeding voor een in beslag genomen Kamper schip dat eigen
dom was van een aantal Kamper burgers en kooplieden waaronder Henry Kuenretorff."
Dat de schadevergoeding was toegekend behoeft niet te betekenen dat het geld ook
betaald werd. Waarschijnlijk bang dat de Kamper burgers hun geld niet zouden krijgen,
liet de Raad op 3 juli 1479 een zestal kooplieden, waaronder ook Hendrik Kuinreturf,
weten dat zij geen goederen moesten laten vervoeren door Claas Tymansz van Hin
delopen of door andere Friezen nit steden die niet bij het Hanzeverbond waren aange-
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sloten, want de koning van Frankrijk beschouwde die schippers als zijn vijanden." Over
uit Frankrijk ontvangen geld sloten Aafken, de vrouw van Johan Valke, en Hendrik
Kuinreturf op 24 oktober 1482 een overeenkomst." Misschien was to en pas uitvoering
gegeven aan het drie jaar tevoren door de Franse koning genomen besluit.
Het ligt voor de hand dat Hendrik in de loop der jaren als vooraanstaand koopman en lid van
het stadsbestuur nogal wat onroerend goed had verworven. Zijn woonhuis op de Burgwal
heeft hij mogelijk geerfd, evenals een huis in de Nieuwstraat, een huis in de Venestraat en
een huis in de Oude Stovensteeg, waarmee de latere Kerkstraat werd bedoeld; akten van
aankoop van deze panden werden niet gevonden in de transportregisters, die met het jaar
1438 beginnen." WeI is er een akte van 10 februari 1461 waarin de aankoop van een hof
buiten de Broederpoort is vastgelegd. Hendrik kocht deze hofwaarschijnlijk om als zomer
verblijfte benutten, zoals veel rijke Kampenaren deden. Dikwijls werd in een dergelijke hof,
die beplant was met vruchtbomen en struiken, een zomerhuisje of een prieel gebouwd."
Naast de hof en de huizen bezat Hendrik nog een kalkberg buiten de Zwanenpoort. Zijn
weduwe wordt in 1488 genoemd als de belendster van de middelste kalkberg aldaar." Het
gaat hier waarschijnlijk om een plaats waar schelpkalk werd gebrand. Verder had Hendrik
Kuinreturf nog een Overijssels leengoed verworven. Op 9 juni 1471werd hij beleend met 113
deel van het goed Lutteke Wellingberg in het kerspel Wijha, In de akte vanbeleningstaat dat
ArentvanWellingbergafstand van dit goedhad gedaan." WaarschijnlijkkwamHendrikaan
dit leengoed via zijn tante Alijt,die was getrouwd met Gerrit van Wellingberg.Arent van
Wellingberg,die denkelijk dezelfde was als de man die afstand van het bovengenoemde
leengoed had gedaan, schold op 13 december 1485Mette, toen weduwe van Hendrik, zijn
aanspraak op een vordering kwijt.Deze aanspraak hield verband met de erfenis van Gerrit
van Wellingbergen Hendriks tante Alijt.OfAlijteen zuster van Hendriksvader of van zijn
moeder was, blijkt niet uit de akten."
Dikwijlstrad Hendrik op als executeur testamentair of als momber (voogd) voor vrou
wen, die volgens het geldende recht niet bevoegd waren om zelfstandig rechtshan
delingen te verrichten. Hij werd als executeur testamentair aangewezen door Johan
Spoelman, Bathe van der Hoeve,Grete Burgers, Coep Hillebrantsz, Berent Hermansz de
voller en Eefse Knigge." Momber was hij voor Alijt de weduwe van Roelof van Wullen,
Katrina de vrouw van Lubbert Woltersz en voor Hille de weduwe van Albert Daem."
Op 12augustus 1483maakt Hendrik zijn testament. Daarin benoemt hij zijnvrouwMette
tot erfgename van al zijn bezittingen gelegen binnen de jurisdictie van Kampen,waaron
der ook aandelen in schepen en in compagnonschappen op handelsgebied. Alijt Len
tinck, de dochter van hun overleden dochter Niese (Agnes) Kuinreturf krijgt 600 goud
guldens en een derde deel van het zilverwerk. Wat hun nog levende dochter Alijt
Kuinreturf krijgt, wordt niet vermeld. WeIis opgenomen dat wanneer Alijt Lentinck zal
komen te sterven zonder wettige nakomelingen na te laten, het bedrag van 600gulden zal
terugvallen op de naaste erfgenamen van Hendrik. Verder wordt bepaald dat wanneer
hun dochter Alijt Kuinreturf sterft voor haar nicht Alijt Lentinck (en voor haar vader),
Alijt Lentinck evenveel zal erven als de kinderen van Alijt Kuinreturf.
Tot zaligheid van zijn ziel reserveert Hendrik 600 goudguldens in de ere Gods en tot
behoef van hun arme familieleden, die overigens niet met name worden genoemd.
Mette maakt op dezelfde dag een gelijkluidende laatste wil. Tot executeurs van hun
testament benoemen zij Claas Lentinck, de weduwnaar van hun dochter Niese, Jacob
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Johansz, de man van hun dochter Alijt, Herman Grote en Grete Govers, de zuster van
Mette."
Uit dit testament blijkt indirect dat Hendriks vrouw Govers heette. Haar vader zal dus
Govert hebben geheten. De naam Govert werd ook gegeven aan een kleinzoon van Mette,
de latere kanunnik van Sint Jan.
Hendrik Kuinreturf werd in januari 1485 nog genoemd als lid van de Raad, maar is in
hetzelfdejaar, waarschijnlijkv66r 12mei, overleden. Op deze datum verkocht Mette, met
Hendrik Hoff en Simon Glauwe als haar mombers, haar deel van een huis in de Vene
straat. Omdat haar man in de akte niet wordt genoemd, mag worden aangenomen dat hij
was overleden. Zijn overlijden heeft met zekerheid plaatsgevonden v66r 23 juli van
hetzelfde jaar, wanneer de erfgenamen van wijlen Hendrik Kuinreturf partij zijn in een
geschil." Mette komt nog in de akten voor tot 13 december 1492.33 In het necrologium
van de Sint-Nicolaaskerk staat haar naam bij 31 augustus. Zijzal, na 1492,op die datum
zijn gestorven.
Ofhet echtpaar KuinreturfiGovers de stichter was van de Kuinreturfsvergadering op de
Vloeddijk,is niet bekend. In 1484wordt een vergadering op de Burgwalgenoemd, die aan
beide zijden was ingesloten door huizen van Hendrik Kuinreturf."

Het familiewapen
Hendrik Kuinreturf moest als koopman, maar zeker als schepen van Kampen, een zegel
hebben om daarmee akten te kunnen bekrachtigen. In de 15e eeuw werden de huis
merken dieveel individuele personen in hun zegellieten snijden, dikwijlsvervangen door

Notarismerk van GeertKuinreturj op een akte van 28 december 1541.
(Arch. Kampen, inv.nr. 2248)
Geert tekende tussen zijn ajgekorte voornaam en de beginletters van zijn jarnilienaam een
mispelbloem. De op veren lijkende voorwerpen zijn waarschijnlijk palmtakken die moeten
herinneren. aan zijn pelgrirnstocht naar Jeruzalem. Het latijnse motte 'delibera' betekent 'over
weeg'.
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Op dit blad staan de vier
kwartierwapens van de
kinderen van Hendrik
Kuinreturf (de Lege) en
Magaretha Glauwe Si
monsdr. De tekenaar
noemt het wapen links
boven 'Cuindertorj, de
Lege van moederszijde',
maar hij heeft. het mis,
want het is het wapen
van het geslacht DeLege,
dus van vaderszijde.
Het wapen rechtsboven
is het echte Kuirireturf
wapen. Hier suum ook
de kleuren bijgeschre
ven: In goud, een zwarte
keper vergezeld van drie
zwarte turuen. Helmte
ken: Een gouden vlucht,
beladen met een zwarte
keper. De beide onderste
wapens zijn van de ge
slachten Glauwe (links)
en Van Eeck. (Arch.
Kampen, Handschrif
tenverzameling, inv.nr.
117. Waarschijnlijk uit
het begin van de 18e
eeuw).

eenwapenmet een al dan niet 'sprekend' wapenfiguur.Ret zegeldat Hendrikontwierp -
waarschijnlijk toen hij in de Raadwerd gekozen - vertoont een in Kampenen omgeving
in wapens veel voorkomende keper. Kepers gingen meestal ver-
gezeld van drie voorwerpen, in dit geval drie, van de familienaam
afgeleideturven. Ruismerken gingenlangniet altijd,maar wapens in
de meeste gevallen wel, over van vader op kind. Omdat Hendrik
aIleen dochters had, verdween het Kuinreturf-wapen uit het da
gelijks gebruik. Slechts als een kwartierwapen zal het nog op graf
stenen en in ramen zijn aangebracht, of op kussens geborduurd.
Ret voeren van het wapen met de keper en de drie turven is van
andere Kuinreturfs niet bekend. Ret latere geslacht Kuinreturf de
Lege voerde een geheel ander wapen, namelijk de drie mispel
bloemen die ook de familie De Lege voerde. Dat de hier na te
behandelen heer Geert Kuinreturf in zijn notarismerk (1541) een
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mispelbloem heeft opgenomen, kan betekenen dat zijn vader geen wapen voerde en dat
Geert meer bekend was met het De Lege-wapen dan met het wapen van zijn mogelijke
verwant Hendrik Kuinreturf, die al in 1485 was overleden. Geerts vader, Herman Kuinre
turf, gebruikte voor het merken van zijn handelsgoederen een huismerk dat in de
grondvorm overeenkomt met het merk dat op Johan Kuinreturfs zegel staat. Deze
grondvorm was echter zo algemeen dat van een familiemerk geen sprake hoeft te zijn.

De kinderen van Hendrik Kuinreturf en Mette Goverts

1. Niese Kuinreturf
De (oudste?) dochter van Hendrik en Mette was Niese Kuinreturf, die, zoals uit het
testament van haar ouders blijkt, al v66r 12 augustus 1483 is overleden. In het
necrologium van de Sint-Nicolaaskerk staat haar naam bij 11 september. Niese was
gehuwd met de koopman en reder Claes Lentinck. Deze man was geen geboren
Kampenaar maar afkomstig uit Gelderland, waar zijn vader Johan Lentinck als horig
man van de Sint-Salvatorabdij te Priim in de Eifel de erven Lentinck en Schurinck in
leen had. Trude, de vrouwvan Johan Lentinck enmisschien de moeder of stiefmoeder
van Claas, begaf zich in 1448 vrijwillig in de horige stand. Zoon Claas had zich
vrijgekocht maar werd in 1450 opnieuw horig om met de beide genoemde ervan, die
na de dood van zijn vader aan hem als oudste zoon waren toegevallen, te kunnen
worden beleend. De keurmedigheid, dat was de vorm van horigheid waaraan Claas
was onderworpen, duurde tot 19 september 1471, toen beide ervan, Lentinck in het
kerspel Voorst en Schurinck in het kerspel Steenderen, op zijn verzoek en waarschijn
lijk tegen betaling, werden omgezet in leengoederen volgens het Zutphense leen
recht." Beide goederen bleven in het bezit van de familie Lentinck tot 1599, toen zij
door vererving overgingen naar de familie Sticker."
In 1481en 1482was Claaskerkmeester van deMinderbroederskerk en uit inschrijvingen
uit 1493 en 1497 blijkt dat hij lid was van de Kleine Gezworen Gemeente. Zijn in
vesteringen in de handel en scheepvaart hadden hem tot een rijk en aanzienlijk man
gomaakt.:"Het lidmaatschap van de Grote Gemeente of de Raad in het destijds oligar
chies bestuurde Kampenheeft hij,mogelijkomdat hij geen geboren Kampenaarwas die
bovendien tot 1471 een horige status bezat, niet verworven. Als opvolger van zijn
schoonvader werd in 1489de andere schoonzoon, Jacob Johansz, in de Grote Gemeente
gekozen.Dat het aanzien van Claas niet geringwas, blijkt uit de huwelijkspartijvan zijn
dochter Alijt; zij trouwde met Dirk van Holtsende, een man uit een zeer aanzienlijk
geslacht, die van 1502tot 1519burgemeester van Kampenwas.
Na de dood van NieseKuinreturf is Claeshertrouwd metArmgartWinter,ook een vrouw
uit een bekende Kamper familie.Uit dit huwelijk sproten een zoon Hendrik Lentinck en
een dochter Niese Lentinck."
Claes is overleden v66r 12augustus 1502,39zijnweduwekomt nog inde bronnen voor in
1508.40

2. Alijt Kuinreturf
Deze,naar wij aannemen jongste dochter van Hendrik Kuinreturf en Mette Govers,was
gehuwdmet Jacob Johansz de Lege.De nakomelingen van dit echtpaar noemden zich
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soms De Lege maar meestal Kuinreturf. Later werden zij ook wel Kuinreturf de Lege
genoemd. Dit geslacht zal in een volgende almanak worden behandeld.

De koopman en reder Herman Kuinreturf
In tegenstelling tot wat van Hendrik Kuinreturfs afkomst werd gezegd, kan Herman
Kuinreturfwel een zoon van Nanne Kuinreturf zijn geweest. Nanne's lidmaatschap van
de KleineGemeente (1456, 1459)en het begin van Hermans politieke loopbaan in 1467,
toen hij als lid van de Schepenmemorie werd ingeschreven, sluiten een mogelijke
verwantschap niet uit. De veronderstelde relatie wordt nog versterkt door het feit dat
Herman een van zijn zonen de weinigvoorkomende naam Nanne gaf.
De inschrijvingin het register van de Schepenmemorie zouweI eens een gevolgkunnen
zijngeweest van Hermans verkiezing in de KleineMeentewaarvan, zoals al eerder werd
aangehaald, de naamlijsten grote hiaten vertonen. In 1483werd Herman gekozen in de
Grote Gemeente; in het voorafgaande jaar was hij echter al tot kerkmeester van het
Sint-Catharinagasthuis benoemd, een functie die wel vaker door leden van de Kleine
Gemeente werd vervuld.De door de Raad benoemde toezichthouders op de gasthuizen
werden geen gasthuismeesters, zoals in veel andere steden, maar kerkmeesters ge
noemd. Zij oefenden niet aIleen de controle uit op de aan de gasthuizen verbonden
kerken of kapellen, maar ook op het gasthuis zelf.Als ten behoeve van de aan hun zorg
toevertrouwde instellingen onroerend goed moest worden verkocht of aangekocht,
waren zijpartij als de overdrachtsakte werd opgemaakt.Moeilijkhedenmet gasthuisper
soneel ofmet inwonerswerden door de gasthuismoeder met hen besproken. Zijmaakten
ook de jaarrekening van het gasthuis op. Door de Raad uit zijn midden benoemde
provisoren hielden formeel toezicht op de kerkmeesters; in de regel werden zij door
dezen geraadpleegd als er belangrijke zaken aan de orde waren. De registers waarin de
benoemingen van de stedelijke functionarissen werden ingeschreven beginnen pas in
het eerste kwart van de 16e eeuw met ononderbroken lijsten. In andere bronnen zijn
echter ookweInamen van kerkmeesters te vinden.Herman Kuinreturfwas kerkmeester
van het Sint-Catharinagasthuis in 1482en 1483en van het Sint-Geertruidengasthuis in
1486en 1490.41
Van Hermans andere dan bestuurlijke activiteiten vinden we de eerste vermelding
toevalligerwijzeook in 1467,toen hijvan de familieOmmeloepeen huis in de Oudestraat
kocht. Dithuis,waarvanBoudewijnvan Swensbergenen HermanSchoteler de belenders
waren, strekte zich uit tot de Hofstraat en stond dus in het deel van de Oudestraat dat
tussen Sint-Nicolaaskerken Broederstraat ligt.42Tweejaar later kocht Herman een huis
met een hof gelegen op de Vloeddijk.Dit erf strekte zich uit tot de OudeWetering, een
water dat parallel aan de Burael tussen Vloeddijken Groenestraat liep." Ditwas niet het
enige huis aan de Vloeddijk dat hij bezat, want er wordt in een aantekening uit 1484
gewag gemaakt van een huis van hem dat gelegen was op de Vloeddijk tegenover de
scherprichterstoren. Descherprichters- ofboedelstoren was dewoningvan de stadsbeul
en stond op de Burgwal ter hoogte van de Boven Hofstraat. Nog in 1512 bezaten de
erfgenamen van Herman een huis dat stond op de Vloeddijktussen de tegenwoordige
Graafschap en het Brigittenplein." In 1482kocht Herman eenjaarlijkse rente van 2heren
ponden uit een huis in de Hagen en in 1486kocht hij samen met de priester Marten
Willemszeen boterrente in Kuinre."
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Toen in 1487 het Kamper raadslid Wolter Wolfsoen aan het klooster op de Oort te
Kampen een jaarlijkse rente van 2 heren ponden, gaande uit het Dammenland in de
Asschet onder Genemuiden verkocht, werd als westelijke belending het land van Herman
Kuinreturf genoemd. Ditzelfde Dammenland wordt ook genoemd in een akte van 24
februari 1453, maar dan is Werner Kuinreturf de westelijke belender. In beide akten gaat
het om een stuk land dat 3Vzmorgen groot is en hoewel uit de andere belendingen geen
zekerheid geput kan worden, is het zeer waarschijnlijk dat het om hetzelfde land gaat.
Misschien heeft Herman dit land van zijn verwant Werner geerfd of gekocht."
In geen van bovenstaande transportakten wordt de naam van Hermans vrouw vermeld;
dit is niet verwonderlijk, want de namen van echtgenotes van kopers worden in de 15e
eeuwse Kamper transportakten in tegenstelling tot die van de verkopers bijna nooit
genoemd. Het is daarom gelukkig dat er een van 21 februari 1476 daterend charter
bestaat waarin Geertruit, want zo heette de vrouw van Herman, samen met haar man
wordt vermeld. Zij en haar echtgenoot krijgen op die datum van haar moeder Lubbe en
haar broers Hendrik Wenemers, Wolter Wenemers, Johan Wenemers en Marten Wene
mers een jaarlijkse rente van 35 heren ponden toegekend, gaande uit hun huis in de
Oudestraat op de hoek van het Sint- Nicolaaskerkhof, naast het rechthuis. Geertruits vier
broers, waarvan de beide eerstgenoemden priester waren, traden als voogden voor hun
moeder op, zodat hun vader Wenemer zo goed als zeker reeds was overleden. De
jaarlijkse rente van 35 heren ponden was waarschijnlijk Geertruits vaderlijke erfdeel."
Het charter is geen door de schepenen bekrachtigde akte en zal daarom ook niet in de -
helaas van dat jaar niet meer aanwezige - transportregisters zijn ingeschreven, maar
een onderhandse belofte, zoals onder familieleden wel meer gewoonte was. Via welke
weg dit charter tenslotte belandde in het archief van de Armenkamer is niet bekend.
Dergelijke uit huizen gaande renten vererfden en werden verkocht op dezelfde wijze als
onroerend goed, het is mogelijk dat Herman en Geertruit of een van hun kinderen deze
rente later gaven 'in de ere Gods', dat wil zeggen dat het geld moest worden besteed aan
een geestelijke stichting of aan de armen. Gerekend tegen de gangbare rente van 5%
bedroeg de hoofdsom het voor die tijd forse bedrag van 700 heren ponden of 350
goudgulden.
Herman Kuinreturf en Geertruit Wenemersdochter moeten dus voor 21 februari 1476
zijn gehuwd. Langs een andere weg kan deze datum met zekerheid nog een aantaljaren
vervroegd worden. Als Geertruit in 1514 als weduwe haar testament maakt, geeft zij aan
de armen van Kampen de helft van de lijfrenten die zij heeft ten laste van de stad Leiden
op de levens van vier van haar kinderen. Gelukkig bezit het Leidse archief nog een aantal
oude registers waarin de betalingen aan de renteheffers of hun gemachtigden ieder jaar
werden opgetekend. Het merendeel van deze registers is ingedeeld in twee delen, in het
eerste deel staan de losrenten en in het tweede de lijfrenten. Elk van beide delen is weer
onderverdeeld in rubrieken en subrubrieken. De rentebetalingen aan inwoners van
Kampen staan in de rubriek Sticht van Utrecht, onderrubriek Campen. Door de vaste
volgorde van deze indeling vergt het betrekkelijk weinig tijd om alle nog bewaard
gebleven renteregisters door te nemen. Betalingen aan inwoners of burgers van Kampen
zijn te vinden in een twaalftal registers uit de periode 1500-1552.De registers uit de
daaraan voorafgaande periode zijn, indien nog voorhanden, zeer incompleet. Ook de
Leidse stedelijke rekeningen uit de jaren v66r 1500zijn incompleet of ontbreken geheel,
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zodat hieruit weinig of geen aanvullende gegevens kunnen worden getrokken. Deson
danks is het toch bekend wanneer de door Geertruit Wenemers in haar testament
genoemde lijfrenten zijn gekocht, want het renteregister van 1501 vermeldt de betaling
van een rente van 10 goudguldens voor een lijfrente door de stad Leiden verkocht op
Onse Vrouwen Assumptionis (15 augustus) 1486 op hetleven van Jan Cuynreturff, oud
12 jaar en Nanne Cuynreturff, oud 11 jaar en van een lijfrente van eveneens 10 goud
gulden op de levens van Wennemer en Geertruyt Cuynreturf. Van de beide laatsten wordt
geen leeftijd vermeld. Als heffers van deze renten worden genoemd Herman Cuynreturff
en Geertruyt, de ouders van de vier kinderen."
Als de oudste zoon, Johan, in augustus 1486 al12jaar oud was, mogen we aannemen dat
zijn ouders op zijn laatst in december 1473 zijn getrouwd.
Herman Kuinreturf was koopman en reder zoals duidelijk blijkt uit een aantekening van
13 februari 1489, wanneer een twaalftal Kamper kooplieden en schippers die hun handel
'buten dunen' (over zee) bedrijven, waarbij ook Herman genoemd wordt, volmachten
geven aan hun vertegenwoordigers Mr. Anthony Vrije, Frederik Rijnvisch en diens
compagnon Kerstken. Dit drietal gaat via Brugge naar Parijs om te bewerkstelligen dat
een zaak die in het parlement aldaar zal worden behandeld, in het voordeel van de
Kamper kooplieden zal uitvallen. De Raad van Kampen schrijft aan de rooms koning en
aan de stad Brugge een verzoek om een geleidebrief voor de drie Kampenaren."
Het ging waarschijnlijk om het volgende. In weerwil van het verdrag dat de Fransen
hadden gesloten met de Hanze, werden in de jaren 1486 en 1487 schepen uit Han
zesteden door oorlogsschepen uit Dieppe, Honfleur, Boulogne en andere Franse havens
overvallen en geplunderd en soms opgebracht, waarbij de lading in beslag genomen werd
en de bemanning pas na betaling van een losgeld werd vrijgelaten. Procederen in de
betreffende havens durfden de kooplieden niet omdat zij daar met de dood bedreigd
werden. Op 23 november 1488 beschikte de Franse koning Karel op een klacht van de
Kamper kooplieden dat de verdragen met de Hanze opnieuw gepubliceerd moesten
worden en de procedures moesten worden beeindigd. Het was niet de eerste keer dat de
koning zich met deze kwestie bemoeide en ook niet de laatste keer, want op 10 augustus
1489 en op 13 juni 1490 ondertekende hij nogmaals de bepalingen tegen het schenden
van het tractaat met de Hanze, waarbij in het bijzonder de gang van zaken betreffende de
buitgemaakte schepen werd veroordeeld. Op verzoek van Johan Lobbe, zaakgelastigde
van Kampen, werden op 4 augustus 1489 en op 13juni en 25 augustus 1490 de besluiten
van de koning geregistreerd bij de Franse admiraliteit. Als een bijzondere gunst ver
leende de koning aan de inwoners van Kampen het recht om als compensatie voor de
geleden schade in het land van Beausse 200 mud koren te kopen en uit te voeren naar
landen waar Frankrijk niet mee in oorlog was. 50 Welkeschade Herman Kuinreturfvan de
Fransen heeft geleden en op welkewijzehij tevreden werd gesteld, is niet te achterhalen.
WeIweten we dathij de handel op Frankrijknade vijandelijkhedenvan 1486en 1487niet
heeft gestaakt, want op 15 februari 1488 wordt hij genoemd als deelnemer in een
compagnonschap van zes Kamper kooplieden die hun medeburger en schipper Volker
Jacobsz hebben uitgerust ommet zijnschip een lading zout van de baai van Bourgneufin
Bretangne naar het Baltische Riga te brengen." Dat Herman al veel eerder handel op
Riga dreef, blijkt uit aantekeningen van 17 februari 1476 en 19 augustus 1478; bij de
laatste aantekeningen is het teken afgebeeldwaarmee Herman zijnhandelswaar merkte.
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Toen op 5 april 1484 een schikking werd getroffen tussen de compagnons Dode Alartsz
en Hendrik Woltersz inzake de afrekening van hun handel op Reval in Lijfland en op
Antwerpen, was Herman Kuinreturf een van de acht deskundige scheidslieden. Als reder
wordt Herman ook genoemd in 1488.52 Alseen van de zes gemachtigden van de gezamen
lijke Kamper schippers en kooplieden onderhandelt Herman in maart 1478met de Raad
van Kampen over de door de Bourgondiers geeiste belasting over alle handelswaar die
door kooplieden van de Hanze naar Holland wordt verscheept en over het gedrag van de
met de Hanze gelieerde kooplieden uit Brugge, die de Kamper kooplieden niet wilden
bijstaan of vertegenwoordigen.53
VanHermans andere dan zakelijke ofbestuurlijke aktiviteiten zijntwee vermeldenswaar
dige gevallen bekend: Wanneer in september 1483de priester Hendrik Wenemersz, een
testament maakt, benoemt deze zijn broer heer WolterWenemersz, heer Arent Hacke, de
Kamperveense pastoor heer Hendrik en Herman Kuenretorff [zijn zwager] tot execu
teurs testamentair. Deze vier mannen moeten er zorg voor dragen dat na zijn dood
zielmissen worden gelezen voor zijn overleden ouders, voor hemzelf en voor Grete van
Weteren. Heer Hendrik laat aan zijn broer heer Wolter zijn twee gedrukte boeken, zijn
winterstukken en de meubels te Kamperveen na, broer Johan krijgt vier zilveren lepels,
de nog voorradige stokvis en boter en de 'breve mitter Hilligen'. Zijn zwager Herman
krijgt het trisoer, waarmee een kast of buffet bedoeld werd.". Het andere geval betreft
het executeurschap over de nagelaten goederen van de op 16december 1483overleden
CoepHillebrantsz. Dezeman, waarvan de grafzerk nog in de Bovenkerk te zien is,maakte
op 25 juli 1483 zijn testament. Behalve enkele legaten aan familielden, gaf hij 1500
goudgulden en 10%van zijn bezittingen buiten Kampen 'in de ere Gods'. Tot executeurs
benoemde hij de priester Mr.Marten Willemsz,Hendrik en Herman Kuinreturf en Simon
Olauwe." In hun kwaliteit als executeurs stichtten mr. Marten, Herman en Simon
(Hendrikwas intussen overleden) op 8 oktober 1486een dienst van 6missen per week op
het Sint-Salvatoraltaar in het zuidelijke deel van de Sint-Nicolaaskerk. Zij gaven tevens
een aantal voorschriften voor de voor deze dienst te benoemen vicaris."
Herman Kuinreturf moet in 1490zijn overleden; hij wordt in dat jaar nog als lid van de
GezworenGemeente aangetroffen,maar hij staat niet meer op de ledenlijst van 1491.Zijn
weduwezette de handelsaktiviteitennaar het schijnt onverrninderdvoort. Zijhad belangen
in een schip dat voor de kust van Hollandwas vergaan, zoals blijkt uit een brief die de stad
Kampenin 1492aan de stadhouder graaf Jan vanEgmondschreef.Ditschipwas op deHaak,
een zandbank in de Noordzee ter hoogte van DenHelder, gelopen.Uit de briefblijkt dat de
schipperwasverdronken en dat een deelvan de ladingwas geborgen.Tegenbetalingvanhet
borggeldwilden de eigenaren van schip en ladingde geborgen goederen terug hebben. Het
Kamper stadsbestuur verklaarde dat de volgende Kamper burgers hieraan gerechtigd
waren:wijlenJan Engbertsz,de schipper vanhet vergane schip,voor 1116deel,Lambertvan
der Hoeveen HeymanMaesz(beiden lidvan de Raad) elk 2/16 deel,SimonGlauween Geert
Arentsz elk 2/16 deel, Marten Voome en Geertruit, de weduwe van Herman Kuinreturf,
samen 3/16 deel en Claas Lentinck 4116 deel." Ook hadden de erfgenamen van Herman
Kuinreturf,waarbij diens kinderenwerden vertegenwoordigddoor de voogdenClaasWoest
en Lambertvan der Hoeve,een aandeel inhet schipvan schipper ClaasJansz, dat omstreeks
1492 door de met Kampen in onvrede verkerende edelman Pelgrim de Vos in de stad
Guerree in Zeeland aan de kettingwas gelegd.58
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Dat Geertruid een dochter was van Wenemer en Lubbe is bekend uit de al aangehaalde
akte van 21 februari 1476. Misschien waren haar ouders Wenemer Wenemersz, die met
zijn vrouw v66r 1476 werd ingeschreven in de registers van de Sint-Cuneramemorie, een
geestelijke broederschap waar veel aanzienlijke Kampenaren en hun vrouwen lid van
waren. Uit de ledenlijst blijkt dat in 1478 Lubbe Wenemers de kraemster overleed. Deze
vrouw zou Geertruids moeder geweest kunnen zijn. Met kramer of kraamster werden in
de 15e en 16e eeuw kooplieden bedoeld die per wagen of schip markten afreisden of dat
door hun knechten lieten doen en die ook vanuit hun huizen of winkels hun waren
verkochten. Een onaanzienlijke marskraamster moeten we dan ook niet in Lubbe de
kraemster zien. In 1476 was Geertruids vader reeds overleden en leefden behalve haar
moeder ook haar broers Hendrik, Wolter, J ohan en Marten nog. Met beide laatstgenoem
den had Geertruid 15jaar later onenigheid over een dee Ivan de ouderlijke nalatenschap.
Door Steven van Roederloe en Simon Glauwe, die als scheidslieden door beide partijen
waren aangewezen, werd op 5 december 1491 bepaald dat Geertruid aan Johan en
Marten een bedrag van 40 heren ponden moest geven, terwijl de beide broers aan haar
het eigendom van hun ouderlijke groeve met zerk in de Sint- Nicolaaskerk overdroegen.P
Van de kerkmeesters van de Onze-Lieve-Vrouwekerk kochten Geertruid en haar kinderen in
januari 1495eenjaarlijkse rente van 10heren ponden. De koopsom, die 100goudguldens
bedroeg, werd betaald met 66Ye gouden rijnse guldens, aangevuld met carolusstuivers,
davidsjagers,vuurijzers, wevelsgeld en een vordering van 5 gulden die de Kuinreturfs
hadden op Jacob Jansz." De laatste transaktiewaarbijGeertruidwas betrokken,had plaats
op 18november 1516;zij kocht toen van de weduwevan Peter Geertsz c.s. een jaarlijkse
rente van 7Yegoudgulden,gaande uit een huis in de Oudestraat."
Een op 23 september 1512 door Geertruid bij de schepenen gedeponeerd testament,
waarvan de inhoud niet bekend is,werd vervangen of aangevuld door een testament dat
werd gedeponeerd op 14 oktober 1514. Ook van dit testament, waarvan de stads
secretaris schreef dat het luidde 'ut in cedula' (zoals beschreven in de akte), zou de
inhoud normaal gesproken niet bekend geworden zijn.62 Het was gebruikelijk om een
besloten testament na het overlijden van de erflater aan de erfgenamen of aan de
executeurs testamentair ter hand te stellen, maar in dit gevalbleefhet origineel berusten
in de secretarie. Misschien kwam dit door het legaat dat Geertruid voor de armen had
gereserveerd en waar naderhand onenigheid of misverstanden door ontstaan waren,
zodat het testament als een bewijsstuk bij de schepenen gebleven is. Hoe het ook zei,wij
kennen de laatste wilvan Geertruid, opgemaakt op 13oktober 1514ten overstaan van de
schepenen WillemMorre en JohanWolfsz.Haar zes kinderen benoemt zijals erfgenamen
voor de helft van haar goederen. De andere helft vermaakt zij als volgt: haar zoon heer
Geert en haar dochter Lubbe krijgen ieder voor 20 gulden aan jaarlijkse renten. Lubbe
krijgt tevens haar moeders kleren en sieraden. De armen geeft zij de helft van de renten
die zijvan de stad Leidenheeft op de levensvan vier van haar kinderen. ZoonNannemag
het huis waarin zij woont kopen voor 600 gulden. Zij herroept de bepalingen die zij
vroeger had gemaakt ten gunste van haar overleden broer Johan Wenemersz. Tot
executeurs van haar testament benoemt zij haar zonen heer Jan, heer Geert en Nanne,
haar dochters Geertruid en Lubbe en haar zwager (schoonzoon) Geert Rycoltsz."
Uit de ledenlijst van de Sint-Cuneramemorie blijkt dat Geertruid in 1517is overleden. Zij
heeft haar echtgenoot dus 27 jaar overleefd. Echte kleinkinderen heeft zij voorzover
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bekend niet nagelaten en ook uit latere bronnen blijkt niet dat haar gehuwde kinderen
nakomelingen hadden. Slechts zoon Wenemer, die zich evenals zijn broers Johan en
Geert in de geestelijke stand had begeven, had kinderen. Dit is misschien ook de reden
waarom hij als enige van haar zes kinderen niet tot executeur van haar laatste wil werd
benoemd.

De kinderen van Herman Kuinreturf en Geertruid Wenemers

1. Johan Kuinreturf
AIs eerste van de executeurs testamentair noemt Geertruit Kuinreturf wanneer zij in
1515haar testament maakt, haar zoon heer Jan Kuinreturf. Hij zal dus, hoewel als het
priesters betreft enige voorzichtigheid in acht genomen moet worden omdat zij in de
regel als eersten genoemd worden, haar oudste zoon zijn geweest. AIs in 1486 het
echtpaar Herman en Geertruid Kuinreturfvan de stad Leiden lijfrenten op de levens van
vier van hun kinderen kopen, wordt zoon Jan ook als eerste en oudste genoemd van de
beide zonenwaarvan de leeftijdwordt vermeld. Jan, of Johan zoalswijhem verder zullen
noemen, had in 1486de leeftijd van 12jaar bereikt; hijmoet daarom omstreeks 1474zijn
geboren. In 1497,op de leeftijdvan ongeveer 23jaar, werd hij als heer Johan Kuinderturff
ingeschreven als lid van de Sint-Cuneramemorie; zijn priesterstudie had hij dus al
voltooid. Misschien was hij een van de vier of vijf kapelaans die onder de pastoor de
parochie Kampenbedienden, maar waarschijnlijker is dat hij officiant (bedienaar) was
van een dienst op een van de vele altaren die de Kamper kerken, kloosters en gasthuizen
rijkwaren. De diensten werden gesticht door gilden en particulieren op door hen aan te
wijzen altaren en bestonden uit het een of meerdere keren per week lezen van missen
door priesters die betaald werden uit de opbrengsten van door de stichters geschonken
onroerend goed of belegd kapitaal. Hoewelhet aantal altaren en de daarop te verrichten
diensten groot was, was het toch niet toereikend om de vele priesters een redelijk
bestaan te garanderen. Rijke burgers droegen daarom meestal een zoon of een ander
familielid voor als officiant van door hen gestichte diensten om te zorgen dat deze een
vaste bron van inkomsten had. Mocht heer Johan een dergelijk officie hebben bezeten,
dan had hijveel vrije tijd; de verplichtingen van een officiantvergden slechts enkele uren
per week. Hijhad in elk geval tijd om in 1501naar Leiden te reizen om voor zijnmoeder
de verschenen rente en enkele achterstallige gelden te innen." Misschienwoonde Johan
tot haar dood bij zijnmoeder, want uit de transportregisters blijkt dat hij zijn eerste huis
pas kocht in 1517,hetjaar waarin zijnmoeder stierf. Inwelke straat dit huis stond, blijkt
niet uit de akte. Vanhet huis dat hij in 1518kocht van de metselaar Geert Geertsz wordt
de ligging in de akten wel genoemd. Het strekte zich uit van de Nieuwstraat tot de
Hofstraat enwerd belend door het huis van FemmeWater en het huis van de erfgenamen
van Johan van der Wede.65Dat heer Johan land in de Asschet onder Genemuiden had,
blijkt uit een stukvan 27augustus 1524.Ookzijnvader Herman had daar land, en hoewel
het uit het stuk niet valt te bewijzen, zou het om hetzelfde land kunnen gaan, dat Johan
dan als oudste zoon van zijn ouders had geerfd."
Watwe van heer Johan Kuinreturfverder nog uit de bronnen weten, is een minder fraaie
geschiedenis. In december 1525 zat hij in het huis van mr. Wessel, de koster van
Onze-Lieve-Vrouwekerkdat behalve kosterswoning ook een taveerne was met de fraaie
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naam 'in de Barbara', te dobbelen met Jacob Dodensz. Tijdens het spel kregen zij al ruzie,
maar dat werd erger toen heer Wolter, kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, tegen
Jacob zei dat deze hem nog een partij turf schuldig was. De opmerking van de kapelaan
was koren op de molen vanheerJohan, die Jacob toe riep dathij een vuile bedriegerwas
die aan de halve stad Kampen turf schuldig was. Daarop sprong Dodensz over de bank en
sloeg heer Johan met zijn degen tegen de zijkant van diens gezicht. De door de schepenen
opgeroepen getuigen vertellen niet allen hetzelfde verhaal. Heer Wolter zei in zijn
getuigenis van 11 december 1525 dat Jacob Dodensz lelijke dingen van heer Johan had
gezegd en dat het leek alsof laatstgenoemde zijn kleren opende om een mes te trekken.
Lodewijk de baartscheerder wist zich niet alle scheldwoorden meer te herinneren en Mr.
Hans bussenschutte, die op 29 december moest getuigen had van Otto Smit gehoord dat
heer Johan hem gezegd had dat hij het eerst zijn mes had getrokken." De zaak eindigde
met het opleggen van een boete van 25 goudguldens aan Jacob Dodensz, wiens verweer
door de schepenen niet werd geaccepteerd."
De laatste keer dat de naam van heer Jan Kuinreturf wordt aangetroffen is in een
sententie van 23juni 1526waarin wordt gezegd dat de zaak van heer Jan, heer Wenemer
en heer Geert Kuinreturf zal worden behandeld als de Raad weer bijeen komt. De zaak,
die op 27juni in handen van twee raadsleden werd gegeven,gingover de erfenis van hun
broer Nanne, wiens weduwe de andere partij was. Op 8 november 1526 kwamen de
erfgenamen van Nanne en zijn weduwe voor de laatste keer bij de twee als scheids
mannen aangewezen raadsleden. Wat het resultaat van hun bemoeienissen is geweest,
blijkt niet uit de sententien."

2. Nanne Kuinreturf
De enige zoon van Herman Kuinreturf die geen priester is geworden, was de omstreeks
1475geboren Nanne." Hijwerd evenals zijnvader reder en koopman, zoals uit een gering
aantal aantekeningen blijkt. Zijnhandelsaktiviteiten ondervonden waarschijnlijk belem
meringen door de oorlog die in het begin van de 16eeeuw het Sticht te voeren had tegen
de Geldersen, die vanuit Gelderse en Friese havens de scheepvaart naar de IJsselsteden
dikwijlsmoeilijkheden in de weg legden.
De eerste aantekening die op Nanne's koopmanschap betrekking heeft, dateert van
januari 1515.Hij geeft dan een getuigenis over handelsgoed dat 14jaar tevoren, dus in
1501, lag opgeslagen in het huis van Simon Speijert en dat toebehoorde aan Jacob
Dodensz." In datzelfdejaar 1515begon Nanne een proces tegen Lutgen Scroder, burger
van Riga, die hem 100 mark schuldig was. Uit een getuigenis van schipper Thomas
Rensborch, die in 1514 te Riga was, blijkt dat Nanne aan zijn zwager Johan Pael een
wetebrief (aanzegging) inzake deze schuld had meegegeven naar Riga.Deze brief werd
aan de toen zieke en bedlegerige Lutgen in aanwezigheid van getuige door Johan Pael
voorgelezen. Omdat Lutgen zijn schuld daarna nog niet voldaan had, besloot Nanne
beslag te laten leggen op geld van Lutgen, berustende onder Geert Loeze te Kampen."
Niet alleen Herman Kuinreturf en daarna zijn zoon Nanne onderhielden betrekkingen
met Riga, ook hun zwager respectievelijk oom, Marten Wenemers,was in die stad geen
onbekende. Deze Kamper burger was, volgens een getuigenis in maart 1518 afgelegd
door Gosen van den Dam, 22 of 23 jaar tevoren administrateur en koopman van heer
Geerlof van Hoevelen, commandeur van Myttouw,die resideerde te Riga bij de Russi-
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sche kerk. In die tijd, dus omstreeks 1497, stierf Marten. Volgens Gosen van den Dam
'bleef hij op zee'. Nu had Gosen geld in bewaring dat aan Marten toebehoorde en dat
volgens hem besteed zou moeten worden - waarschijnlijk tot zaligheid van Martens ziel
- aan de afbouw van het nieuwe sacramentshuis in de Sint-Nicolaaskerk. Dit kon niet
zonder de commandeur er in te kennen en daarom schreef Gosen aan deze een brief met
het verzoek in de voorgestelde besteding te consenteren. De commandeur, die klaagde
dat Marten veel schuld bij hem had, stemde aarzelend met het voorstel in en daarop kon
Gosen het geld overleveren aan de toenmalige kerkmeesters Herman Voorne en Hendrik
Croeser. Naderhand maakte Simon Speijert, waarschijnlijk omdat hij nog iets van Marten
of diens erigenamen te vorderen had, aanspraak op dit geld. Van een van de erfgenamen
van Marten, diens zuster Geertruid Wenemers, was door Simon niets te halen, want zij
had al in 1514 onder ede verklaard dat zij van Martens erfenis niets had ontvangen en
daarom aan Simon Speijert niets schuldig was. Laatstgenoemde probeerde nu (1518)
dus om Gosen van de Dam aansprakelijk te stellen en om te laten merken dat het hem
menens was, zei hij dat hij desnoods tot in Rome zou doorprocederen." Met het
vorenstaande in verband zal waarschijnlijk ook staan de moetsoen (overeenkomst)
tussen Simon Speijert en Nanne Kuinreturf die in maart 1517 door bemiddeling van de
moetsoenslieden Hendrik Wijnkensz, Luitken Olthovinck, Egbert Melisz en Berent Leu
sinck tot stand kwam. In deze moetsoen waren begrepen de onenigheid over een brief die
Nanne's moeder had geschreven naar Simon Speijert te Riga, de onkosten die Nanne had
gemaakt to en hijzelfbij Simon in Riga was en andere geschilpunten. Details worden in de
door schepenen geregistreerde overeenkomst niet vermeld. Wel wordt vermeld dat
partijen voortaan in alle vriendschap met elkaar zullen omgaan en eventuele verdere
geschillen in handen van de moetsoenslieden zullen geven. Het niet naleven van de
overeenkomst zal worden gestraft met een boete van 100 goudguldens ten bate van de
armen te Kampen."
In de jaren 1516-1518 was Nanne Kuinreturf lid van de Gezworen Gemeente voor het
Buitenespel. Dat zijn lidmaatschap maar enkele jaren heeft geduurd, was het gevolg van
de omwenteling van 1519, het jaar waarin een nieuw kiesreglement werd aangenomen
dat de middenstand van ambachts- en kooplieden meer invloed gaf op de keuze van de
colleges die de stad bestuurden. Een aantal zittende leden van de Gezworen Gemeente,
waaronder ook Nanne, werd in datjaar niet herkozen.
In het bovenstaande wordt Johan Pael zwager van Nanne genoemd. Dit blijkt niet uit de
betreffende aantekening, maar uit een transportakte van 17 juni 1507, waarin de erf
genamen van Hendrik Pael worden genoemd, te weten zijn weduwe Griete en zijn
kinderen Rolof, Johan, Mette, met haar man Nanne Kuinreturf, en de minderjarige
Kerstken. Het is niet zeker dat deze Griete de moeder van Hendrik Paels kinderen was."
Het echtpaar Kuinreturf/Pael bezat in 1519 het huis in de Oudestraat dat tevoren
eigendom was van Nanne's moeder." Nanne Kuinreturf is v66r 1526 overleden. In
januari van dat jaar spanden zijn broers en zusters een proces aan tegen zijn weduwe
Mette Pael. De Raad probeerde de partijen te vergelijken en wees twee van zijn leden als
scheidsrechters aan. Of de kwestie, die gedurende heel hetjaar 1526 hangende bleef, ook
in vrienschap tot een einde werd gebracht, blijkt niet uit de bronnen." Omdat de
Kuinreturfs in de betreffende stukken 'de erfgenamen van Nanne Kuinreturf werden
genoemd, ging het ongetwijfeld om de erfenis van Nanne. Volgens het toen geldende
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erfrecht waren wettige kinderen of naaste bloedverwanten iemands erfgenamen. WeI
bepaalden kinderloze echtparen in de regel dat de langstlevende van hen het vrucht
gebruik van de nalatenschap zou hebben. Soms werd nog vastgelegd dat de langstleven
de niet verplicht was om aan de erfgenamen een inventaris van de op de sterfdag van de
eerstoverledene aanwezige goederen te geven. Als Nanne kinderen had gehad, was er
vast geen onenigheid over zijn erfenis geweest. Door zijn dood verviel de mogelijkheid
om het geslacht Kuinreturf langs wettige lijn voort te zetten.

3. Wenemer Kuinreturj
Het is niet aannemelijk dat deze derde zoon van Herman en Geertruid Kuinreturf veel
later dan omstreeks 1476zal zijngeboren,want reeds in 1497werd hij als heer Wenemer
Kuinreturf, samen met zijn broer heer Jan Kuinreturf ingeschreven in het ledenregister
van de Sint-Cuneramemorie. Vanheer Jan en Wenemers andere broer Nanne weten we
dat zij respectievelijk in 1474en 1475zijn geboren. Wenemer zal, toen hij als lid van de
Sint-Cuneramemorie, die bovendien zijn opleiding tot priester had voltooid, werd inge
schreven, zeker niet veel jonger dan 23jaar zijn geweest.
Hijwas, zoals uit een bepaling uit zijn testament blijkt,vicaris in het Sint-Catharinagast
huis, maar dat was misschien maar een van zijn functies. Het is namelijk zeer te
betwijfelen of een geestelijke van het bedienen van slechts een vicarie in zijn levens
onderhoud kon voorzien.
Zijnnaam komt dikwijlsin de bronnen voor. Zowordt hij in dejaren 1513-1518genoemd
als schuldeiser van diverse personen" en was hij volgens een aantekening van 19
september 1516gevolmachtigde van de heer Albert Schuersack, een geboren Kampe
naar die het had gebracht tot scholaster van een van de Utrechtse kapittels", maar in
welk verband hij tot in andere aantekeningen genoemde zaken stond, blijkt lang niet
altijd."
Er is een, overigens zeer zijdelingse,aanwijzingdat heer Wenemermisschien ook iets te
maken had met de kerk van IJsselmuiden. Toen in mei 1522 de executeurs van het
testament vanwijlen de IJsselmuidense pastoor AndriesWissinck,te weten de priesters
mr. Johan Cock en Jorien ten Brinck, bijeen waren om land van de IJsselmuidense
pastorie te verhuren, waren daar bij aanwezig de priesters Geert van Loen en Wenemer
Kuinreturf.HeerJorien ten Brinckewas toen 'regent' van de IJsselmuidense kerk.Uit een
getuigenis die heer Geert en heer Wenemerop 3oktober 1523over deze zaak gavenblijkt
dat een stuk pastorieland, dat tegenover de stad Kampen lag, voor dat jaar voor 16
goudguldens was verhuurd aan het klooster van de Karthuizers dat er zijn koeien en
paarden op liet weiden." In 1524bemiddelde heer Wenemer, samen met Gosen van den
Dam en Egbert Melisz,van wie we de namen al eerder zijn tegengekomen, in een ruzie
tussen Hendrik Martensz en Willemvan Hengelen. Heer Wenemer deed een uitspraak
waar beide partijen zich aan zouden houden."
Een nieuwe aanwijzing voor Wenemers mogelijke verbondenheid aan de kerk te Ijs
selmuiden, blijkt uit een getuigenis die hij samen met heer Herman Zelle gaf over de
verpachting van de visserij langs de Wedeme,het stuk land tegenover Kampenwaar in
1522ook al door heer Wenemer overwerd getuigd.Beidepriesters verklaarden op '4mei
1528dat heer Luitken,vice-cureit (waarnemend pastoor) van IJsselmuiden, met Hendrik
Kuperwas overeengekomen dat deze de 'lantganck en lijndepat' van dit stuk land mocht
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huren voor 18 goudguldens per jaar en een grote zalm voor de pastoor en een hoorns
gulden voor diens maagd (huishoudster). Tevens moest er iedere week een brasem bij de
pastorie worden afgeleverd."
In de tweede helft van het jaar 1528 spande heer Wenemer een proces aan tegen Alijt
Reals en Gese Roberts. Waarschijnlijk als gevolg daarvan moest hij in december 1528
getuigen toen beide dames onderling ruzie kregen. Het ging in eerste instantie om pacht
of huur die beide vrouwen aan hem schuldig waren." Op 8 april 1529 gaf de Raad heer
Wenemer toestemming om met enige stadsdienaars bij Hendrik Kerkchof, die ook bij
hem in de schuld stond, onderpanden te gaan halen. Drie weken later kreeg hij zelfs van
de Raad te horen dat men Kerckhof uit de stad zou verbannen als deze niet snel de
vordering zou voldoen. In mei 1529 liet hij twee koeien halen van een door Hendrik
Kerckhof gepacht erf, maar dit was waarschijnlijk niet voldoende, want in een aanteke
ning van 15 juni 1529 lezen we dat Hendrik Kerkchof was 'uitgeclopt' (verbannen). De
schuld vloeide voort uit land dat kerckhof van heer Wenemer had gepacht." Begin
december 1529 was hij in een proces gewikkeld met Jan Thijmensz, waarbij mr. Dubbelt
organist verklaarde dat hij er voor instond dat heer Wenemer zich zou houden aan de
uitspraak die de Raad van Kampen in de zaak zou doen." Dit laatste is merkwaardig; in de
regel treffen we dergelijke borgstellingen aIleen aan voor hen die geen burger van
Kampen waren, wat in het geval van heer Wenemer onwaarschijnlijk lijkt.
Het zijn geen opzienbarende zaken waarin heer Wenemer optrad. Slechts zijn reis naar
Utrecht die hij in 1524 maakte, springt in het oog, Hij ging in augustus van dat jaar als
afgevaardigde van de Drie Steden naar de raden van de pas gekozen bisschop van
Utrecht (Hendrik van Beieren) om hen enige zaken mee te delen. Welke deze zaken
waren, vermelden de bronnen niet; weI staat in de minuut van de betreffende akte dat
heer Wenemer het antwoord van de bisschoppelijke raad moest afwachten."
In 1521 had heer Wenemer van Herman Kistemaker een huis in de Oudestraat gekocht
dat zich tot de Hofstraat uitstrekte. Zijn buren werden Grete Melis en burgemeester
Jacob Hoppenbrouwer.88 Met laatstgenoemde kreeg hij in 1527,toen hij zijn huis wilde
laten verbouwen, onenigheid over een tussenmuur. De Raad kwam zelf kijken en pro
beerde beide buren te vergelijken." Als belender van het huis in de Oudestraat dat
tevoren toebehoorde aan de familie Melis (de kinderen van buurvrouw Grete Melis)
komt heer WenemerKuinreturfvoor in dejaren 1533en 1536.90Dat hij ook een huis en
hofbezat in de steeg bij het Sint-Brigittenklooster blijkt uit een akte die een aantaljaren
na zijn dood werd opgemaakt."
Beide nog levende broers Kuinreturf kochten in 1533het huis van een van hun zusters,
dat openbaar, bij op- of afslag,verkocht werd: 'Heer Wenemer ende Heer Geert Kuenre
turff hebben den slach ontfangen van hoir susters huijs in de Oldestrate' .92
WenemerKuinreturf is in 1536overleden. Nog in het begin van datjaar werd hij samen
met zijn broer Geert ingeschreven als 'nije broder' in het ledenregister van de Schepen
memorie, maar al in een akte van 18maart van datzelfde jaar blijkt dat hij is overleden.
Ook het register van de Sint-Cuneramemorie geeft aan dat hij in 1536is gestorven. Uit
zijn toetreden tot de Schepenmemorie kunnen we concluderen dat hij tot de aan
zienlijkste burgers van Kampenwerd gerekend.
Pas uit aantekeningen die na zijn dood werden gemaakt, blijkt dat Wenemer niet in alles
had geleefd zohem dat als priester betaamde, want hij had drie kinderen verwekt. In zijn
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testament had hij vastgelegd dat deze drie kinderen, Herman, Johan en Geertruid, na zijn
dood samen 300 goudguldens zouden krijgen en beide eerstgenoemden ook nog samen
enkele jaarlijkse renten uit onroerend goed in Kuinre. Als deze kinderen zonder wettige
erfgenamen zouden komen te overlijden, dan zou hun deel van de erfenis voor de helft
vervallen aan heer Wenemers broer en zuster, terwijl dan de andere helft zou moeten
worden besteed voor het lezen van missen op erflaters vicarie in het Sint-Catharinagast
huis.
a. De oudste van deze kinderen, gerekend naar de volgorde waarin zijworden genoemd,
was Herman. Het is aan de schrijfwijzevan de naam niet te zien ofwe hier met een man of
met een vrouw te maken hebben. Het was tot in de 16e eeuw normaal om bij sommige
namen geen onderscheid tussen beide seksen te maken. Het is daarom mogelijk dat
Herman, deweduwevanAaltBudel,dieop 18maart 1545door de executeurs van heer Geert
Kuinreturfs testament werd voldaan van het legaat dat heer Geert haar had toebedeeld,
dezelfde was als Herman, het als eerste genoemde natuurlijke kind van zijn broer."
Dezelfde Herman Aalt Budels weduwe kocht in 1547eenjaarlijkse rente van 2'i2keizers
gulden. Een Hermentgen Kuenreturffs bracht op 26 februari 1561 haar besloten testa
ment bij de schepenen."
b. Het tweede kind, zoon Johan, werd kleermaker. In 1537werd hij tot het schroeders- of
kleermakersgilde toegelaten, waarbij hij beloofde dat hij het verschuldige lidmaat
schapsgeld zou betalen v66r 20 october 1538.Johan Gerritsz was zijn borg." Kort daarna
is Johan overleden. V66r zijn dood bepaalde hij, dat al zijn bezittingen zouden vererven
op de kinderen van zijn zuster Geertruid."
c. Het derde kind, dochter Geertruid, trouwde met Johan Herritsz. waarschijnlijk was
deze man schipper, want in februari 1537 was hij betrokken bij de aankoop van een
karveelschip en de verkoop van een koggeschip. Het karveelschip kostte 350 goud
guldens, die niet direct betaald werden maar als schuld in een stadsregister werden
aangetekend. Bij beide transakties wordt Johan Gerritsz 'zwager' van heer Wenemer
genoemd. Een schoonzoon noemde men ook 'zwager' .97 Johan Gerritsz had bij zijnvrouw
Geertruid twee kinderen, Herman en Dirk.
De door heer Wenemer gemaakte bepaling dat wanneer zijn natuurlijke kinderen zonder
wettige nakomelingen na te laten zouden sterven hun deel van de erfenis aan zijn broer
en zuster zou vervallen, gaf aanleiding tot een proces. Natuurlijke zoon Johan had v66r
zijn dood bepaald dat al zijnbezittingen aan de kinderen van zijn zuster Geertruid zouden
toevallen, wat in strijd was met de door heer Wenemer bepaalde voorwaarden. Daarom
begon heer Wenemers zuster Lubbe een proces dat eindigde op 18januari 1541met een
door scheidslieden uitgesproken compromis. Lubbe en haar broer heer Geert Kuinreturf
kregen een deel van dejaarlijkse rente die Herman(na?) eenJohan samen hadden en 75
goudgulden van Johans erfdeel. Deze 75 gulden behoefde Johan Gerritsz niet direct te
betalen, maar hij moest er weI rente van geven, waarbij als onderpanden werden
genoemd het huis van wijlen heer Wenemer waar Johan Gerritsz in woonde, een huis
onder de linden op het Sint-Nicolaaskerkhof en een boterrente ter waarde van 50
goudgulden gaande uit onroerend goed te Veenhuizen bij Kuinre. In het compromis
wordt verder bepaald dat Johan Gerritsz voor zijn beide kinderen 50 goudgulden zal
vastzetten en hen tot hun 14e jaar zal voeden en kleden. De (rente)brieven die Johan
heeft, zal mr. Herman Glauwe, de voogd van de kinderen, in bewaring houden."
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Op 10 september 1542 verkocht Johan Gerritsz aan zijn aangehuwde oom heer Geert
Kuinreturf die hiervoor genoemde boterrente te Veenhuizen en werd overeengekomen
dat heer Geert ook een boterrente, gaande uit het huis op het Sint-Nicolaaskerkhof
mocht behouden. Johan mocht het huis waarin hij woonde behouden. Er werd nogmaals
bepaald dat hij voor zijn beide kinderen 50 gulden moest vastzetten als erfdeel van hun
overleden moeder Geertruid." Dat zij overleden was valt trouwens ook al afte leiden uit
de overeenkomst van 18 januari 1541 waarin een voogd over haar kinderen wordt

genoemd.
Misschien was Alijt Hendriks, die in een akte uit 1518 'maagd' van heer Wenemer wordt
genoemd, de moeder van zijn drie kinderen.i'"

4. Geertruid Kuinreturj
Op haar leven kochten haar ouders in 1486een lijfrente ten laste van de stad Leiden. Zij
werd genoemd na haar broers Johan, Nanne en Wenemer en zal daarom waarschijnlijk
iets jonger zijn geweest. Haar geboortejaar stellen we op omstreeks 1477.
In het testament dat haar moeder in 1514maakte, worden Geertruid en haar man Geert
Rycoltsz (of Rijcksz) als mede-erfgenamen benoemd. Zelftesteerden zij in 1518,doch de
inhoud van hun besloten testament is niet bekend.!"
Geert Rijcoltszwas lidvan de GezworenGemeente in dejaren 1519-1522.Hijwerd dus in
dat college gekozen in hetjaar dat men zijn zwager Nanne Kuinreturf daarin niet langer
wenste te handhaven. VanGeert weten wij dat hij in 1534samen met mr. Jan Glasemaker
en Hendrik van IJsselmuiden executeur was van het testament van wijlen Catharina
Ripperts102 en dat hij kinderloos stierf v66r 1540.Een van zijn erfgenamen was Geert
Petersz uit Elburg, diemet zijnmede-erfgenamen gerechtigd was aan eenjaarlijkse rente
van 221,12 goudgulden ten laste van de stad Zwolle,waar heer Geert Kuinreturf ook een
deel van had.103 Zijnvrouw, die voor het laatst wordt genoemd in een aantekening uit
1520, was al v66r 153(;)overleden, zoals uit de lijfrenteregisters van de stad Leiden
blijkt.!" Heer Wenemer en heer Geert Kuinreturf ontvangen in 1533 'de slach' van hun
zusters huis in de Oudestraat. Met die zuster zal ongetwijfeld Geertruid bedoeld zijn.105

5. GeertKuinreturj
Deze, naar we op goede gronden aannemen, jongste zoon van Herman en Geertruid
Kuinreturf, en derde van hun kinderen die priester werd, was waarschijnlijk in zijn tijd
een man die inKampen en omgevingenige bekendheid genoot. Door zijnverslag van een
pelgrimstocht naar Jeruzalem, dat later in druk is verschenen, heeft hij er voor gezorgd
dat zijn naam bij latere historici, en niet alleen van locaal niveau, bekend bleef. Zijn
geboortejaar kunnen we op omstreeks 1480 stellen. Dat zijn ouders in 1486 geen
lijfrenten op zijn en op zijn zuster Lubbe's leven hebben gekocht, is geen argument om
hun geboortejaren naar later te verschuiven. Heer Geerts naam treffen we voor het eerst
aan in 1506wanneer hij in Leiden is om de aan de Kuinreturfs toekomende lijfrenten te
beuren. Hijwordt dan 'meister' genoemd, wat betekent dat hij magister artium was, een
titel die enige jaren studeren vergde aan een universiteit buiten de Noordelijke Neder
landen, mogelijk in Leuven of in Parijs.l'" Het is mede daarom niet waarschijnlijk dat hij
na 1486is geboren.
Een jaarlijkse rente van 8Vzheren ponden, gaande uit onroerend goed in Blankenham,
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wordt in 1515 verkocht aan heer Geert Kuinreturf en zijn nakomelingen (opvolgers) ten
behoeve van een eeuwige mis bij de Cellebroeders.l'" Hij was dus verbonden aan het
Cellebroedersklooster, een gemeenschap van lekebroeders die zich inzette voor zieken
en noodlijdenden, maar die voor hun eigen zielszorg en voor het doen van missen in hun
kloosterkapel een priester nodig hadden. Later was Geert (ook) vicaris in de Sint
Nicolaaskerk, in welke kwaliteit hij samen met de vicaris Engbert Rijnvisch in 1541 de
nieuwe pastoor van Kampen moest aankondigen. Hij wordt dan weer magister of me ester
genoemd. In zijn kwaliteit van notaris tekent hij de verklaring dat Andreas Fabri op 4
januari 1542, na het afleggen van de eed van gehoorzaamheid, in het bezit van de
parochie is gesteld.l'" Als procurator van de Heilige Sacramentsmemorie treedt heer
Geertop in 1538 enin 1540. Het lidmaatschap van deze memorie, die in de 14e eeuwwas
opgericht door de geestelijkheid in Kampen en die haar altaar in de Sint-Nicolaaskerk
had, stond alleen open voor priesters. De procuratoren waren te vergelijken met de
memoriemeesters van de voor leken openstaande memories. 109

Dat Geert doctor in de geestelijke rechten, officiaal en kanunnik van Sint Jan was, zoals
Mr. J. Nanninga Uitterdijk beweert, is niet waar. Kanunnik van Sint Jan, etc., was de uit
Kampen atkomstige Goert of Godert Kuinreturf, die uit het later te behandelen geslacht
Kuinreturf de Lege stamde.!" Samen met de priester Peter van Collen was Geert in 1518
bemiddelaar in de kwestie van de bediening van een vicarie die op naam stond van de
zoon van Hille Waijer, maar die door de priester Geert Petersz werd bediend.'!' Voor het
Clarissenconvent te Leuven trad hij in 1539 samen met de Kamper schout Claas Witte op
tegen de erfgenamen van Lubbe Lentinck. De Kamper joffer Catharina Lentinck was non
in dit convent en wilde het erfdeel van haar moeder Lubbe hebben.!"
Heer Geert Kuinreturfwas ook betrokken bij wereldse zaken: Zo trad hij in 1519 op als
getuige voor de erfgenaam van Simon Glauwe in een proces tegen de meesters van de
wijnaccijns, die aan de erfgenamen toekomende rente uit die accijns nog niet betaald
hadden':", bemiddelde hij in 1520 voor Geertruid Geije bij de koop van een molen op de
Horstweg!" en getuigde hij in 1523 over een ruzie over het betalen van het gelag in een
herberg.!" In 1517 kreeg hij van de gebroeders Mr. Herman, Geert en Toenis Glauwe
volmacht om al hun renten, zowel binnen als buiten Kampen in te manen. Van Jacob
Glauwe kreeg hij zelfs volmacht om al diens zaken te behartigen.!" Een volmacht voor
heer Geert Kuinreturf tot het beuren vanjaarlijkse renten uit onroerend goed te Zalk, 'in
voortijden gegeven' door Grete Sulmans, werd in 1516 onder dankzegging voor bewezen
diensten ingetrokken.!'"
In 1537 had heer Geert als executeurvan het testament van wijlen heer Hendrik Gosensz
een proces te voeren tegen de weduwe van Roelof Alferdinck aangaande de bediening
van de vicarie van SintMaarten en Sint Anthonius in de kerk van IJsselmuiden. Bijzon
derheden worden in de aantekening die hier betrekking op heeft, niet gegeven.!" Als
executeur van het testament van Roelof Moerlinck en diens vrouw Lubbe keerde Geert in
1541 een legaat uit en als executeurvan het testament van heer Jan Geertsz regelde hij in
1542 met zijn mede-executeurs burgemeester Peter van Elven en Mr. Herman Glauwe
enige door heer Jan bepaalde zaken. 119Uit een aantekening die in 1546 (dus na zijn dood)
werd gemaakt, blijktdat hij van de te Lissabon overleden vrouw 'Alijt Evert Slachters
weduwen dochter' viajonge Teelman te Lissabon, 20 goudguldens had ontvangen. Waar
dit geld voor bestemd was, blijkt niet uit de bronnen.F?
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Van heer Geerts bezit aan onroerend goed weten we het volgende. In 1518 kocht hij van
Mathijs Dircks en diens vrouw Katherine eenjaarlijkse rente van 1y" goudgulden, gaande
uit een huis op de Burgwal.P' In 1535was hij belender van een huis op de Oudestraat
nabij de Sint-Nicolaaskerk'i" en in 1537wordt hij genoemd als belender van een huis op
de Burgwal.F'' Toen Johan van Wouw in 1541 een hof in de eerste steeg bij het Sint
Brigittenklooster kocht, waren heer Wenemer Kuinreturf [zijn erfgenamen] en heer
Geert Kuinreturf de belenders.l'"
In 1543verkocht heer Geert twee, waarschijnlijk van zijn ouders geerfde woningen met
hof aan de Vloeddijk aan de priester Hendrik van Olst. Heer Hendrik betaalde niet de
gehele koopsom contant, maar vestigde ten behoeve van de verkoper eenjaarlijkse rente
van 7 heren ponden uit deze huizen.!" Bij deze transaktie was Herman Glauwemomber
(voogd) voor heer Geert, die als priester niet bevoegd was om onroerend goed te
verkopen.
Heer Geert Kuinreturf heeft er voor gezorgd dat zijn naam aan de vergetelheid ontrukt
werd. Hij schreef een verslag van een reis naar Jeruzalem, die hij in 1520 ondernam in
gezelschap van heer Peter van Aenholt, prior van het klooster te Woudsend, en Edo
Romkes,burgemeester van Sneek. Zijvertrokken op 17april 1520uit Kampen en keerden
in die stad terug op Drie Koningenavond (5 januari) 1521.Uit een aantekening in een
Kamper stadsregister blijkt dat heer Geert nog op 16 april 1520, dus daags voor zijn
vertrek, een getuigenis aflegde voor de schepenbank.l" Het geschreven verslag werd
ongeveer 10jaarna Geerts dood gedrukt door de Kamper drukker Peter Warnersz onder
de titel Jerusalemsche reyse. Dr. R.J. Kolman gebruikte het boek als basis voor zijn
artikel over de Jeruzalembroeders in Kampen.!"
Evenals zijn beide broers Johan en Wenemer werd ook Geert lid van de Sint-Cunerame
morie, bij zijn inschrijving wordt echter geen datum vermeld. Dit is wel het geval bij de
inschrijving in het ledenregistervan de Schepenmemorie, waar hij in 1536,gelijkmet zijn
broer Wenemer lid van werd.
In het boek van de Schepenmemorie staat dat heer Geert anna 1545 is overleden. De
rekeningen van de Sint-Nicolaaskerk geven 1544als zijn sterfjaar. Dit komt dichter bij de
waarheid, want reeds op 24 april 1544keren de executeurs testamentair van wijlen heer
Geert Kuinreturf een Iegaat uit aan de in Steenwijk wonende Johan van Grafhorst en
diens vrouw Johanna.F"
Dit legaat, datwaarschijnlijk bestemd was voor Johanna, want er staat in de akte dat zij in
de overdracht consenteerde, bestond uit een bedrag van 10 goudguldens, twee grote
tinnen schotels, een koperen pot en twee tinnen kannetjes. Bijna een jaar later keren de
executeurs een legaat uit aan Hermanna Kuijnreturf, deweduwe van AaltBudel. Degrote
van het legaat wordt in de akte niet genoemd.!"
Twee keer heeft heer Geert een besloten testament gemaakt. Twee jaar voor zijn reis
naar Jeruzalem, namelijk op 13 april 1518 bracht hij een besloten testament bij de
schepenen. Dit testament heeft hij als laatstovergeblevene van zijngeslacht op 17januari
1541vervangen, want op die dag bracht hij een nieuwewilsbeschikking naar de schepen
kamer. Van beide testamenten kennen we de inhoud helaas niet. Wie zijn executeurs
testamentair waren, weten we uit andere bronnen. Behalve Hendrik Kuinreturf (uit het
geslacht De Lege)waren dat mr. Herman Glauwe,mr. Geert Glauwe en Jacob Glauwe.P"
Hendrik Kuinreturf kan, zoals uit het voorgaande blijkt, een familielid van heer Geert zijn
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geweest, misschien wel een neef, maar hoe en langswelke lijn de Glauwes verwant waren
is niet bekend. Misschien waren de drie gebroeders geen verwanten en werden ze door
heer Geert aangewezen omdat zij zonen waren van Simon Glauwe, een koopman die
tijdens zijn leven compagnon was van Herman Kuinreturf, de vader van heer Geert.
Met het stadsbestuur van Leiden sloten Hendrik Kuinreturf en Jacob Glauwe op 31juli
1544een overeenkomst over de achterstallige lijfrenten ten bedrage van 24ponden en 15
schellingen, die door heer Geert Kuinreturf waren vermaakt aan de armen van Kampen.
Het betrof waarschijnlijk geld dat heer Geert als erfgenaam van zijn broers van de stad
Leiden tegoed had.
Op 4 december 1556 gaven de intussen priester geworden mr. Geert Glauwe en mr.
Herman Glauwein hun functie van uitvoerders van heer Geert Kuinreturfs testament aan
de wezen van Kampen de helftvan eenjaarlijkse rente van een half vat boter."! De naam
van heer Geert wordt voor het laatst genoemd op 5 mei 1563 als de nog enige over
gebleven executeur, mr. Geert Glauwe, aan Joachim Geertsz Kremer en diens vrouw
Anna het huis op de hoek van de Oudestraat en het Sint-Nicolaaskerkhof verkoopt. 132 Op
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welke wijze Geert Glauwe de opbrengst van dit huis besteedde zal waarschijnlijk nooit
openbaar worden.

6. LubbeKuinreturj
Zijwordt als laatste genoemd in het testament van haar moeder en zal ongetwijfeld de
jongste zijn geweest van de zes kinderen van Herman en Geertruid. Haar naam wordt
verder in de bronnen nog aangetroffen in een stuk van 18januari 1541,wanneer zij een
proces voert tegen de man van de natuurlijke dochter van haar broer Wenemer Kuinre
turf en in de rekeningen van de Sint-Nicolaaskerk. Volgens deze rekeningen, die door de
kerkmeesters soms enkele jaren na afloop van het boekjaar werden opgemaakt, zou zij in
1540 zijn overleden. Dit valt echter niet te rijmen met de datum waarop zij het proces
tegen Johan Gerritsz voerde, zodat zijwaarschijnlijk in 1541is gestorven. Uit niets blijkt
dat Lubbe getrouwd was of zich, zoals veel welgestelde ongehuwde vrouwen deden, in de
geestelijke stand had begeven.

1. J. Don,De archieven der gemeente Kampen, deell. Het oud-archief(O.A.K.), inv.nrs. 331 en
332 (Burgerboeken).

2. O.A.K.,inv.nr. 3, fo. 224.
Op een lijst met het opschrift 'Dit is men schuldich' komt Peter Cuenreturf ook voor (derde
espel); achter zijn naam staat een bedrag van een halve schelling en 28 groten (fo. 235).

3. O.A.K.,inv.nr. 7 (Collectorium), fo. 127v.De akte is zeer waarschijnlijk van v66r of omstreeks
1393.

4. O.A.K.,inv.nr. 7, fol.76
5. K.Schilder, Van Raad tot Municipaliteit, deel2 (Kampen, 1985), biz. 191.
6. Rechterlijk Archief Kampen (RA.K.) inv.nr. 53, fol. 84. Op sabbatum post Nativitas Johannis

1455(28juni) verkccht jonckfrou Hille Kuenretorfs, met Peter Lubbertsz en Henrie Rijnvisch
als haar mombers, aan haar broeder Johan Kuenretorf v.. deel en nog Y3 van v.. deeIdat haar was
aangeerfd vanwijlenhaar broeder Werner Kuenretorf, van een huis in de Oudestraat, strekken
de tot aan de IJssel, belend door Peter Henricksz en Cornelis Jansz aan de bovenzijde en door
de erfgenamen van Godeken Ghiethoern aan de benedenzijde. Het huis behoort nu aan Johan
Kuenretorf op 1;\2 deel na.

7. J. Don,De archieven der gemeente Kampen, deel II, Gedeponeerde Archieven (G.AK.), archief
van de Armenkamer, inv.nr. 11, fo. 29 (15e eeuw).

8. R.A.K.,inv.nr. 53, fol. 132, 10.04.1467.Johan Kuenretorf en zijn vrouw Femme verkopen aan
Lubbert Woltersz een huis in de Oudestraat, strekkende tot de IJssel, belend door Peter
Henricksz ter ener en Jacob van der Kercken ter andere zijde.
J. Don, etc., deel II, reg.nr. 339, 12.09.1453,Johan Kuenreturf en zijn vrouw Femme en de
gebroeders Herman en Henrie van den Berge verkopen aan Johan Wolfland te Oosterwolde.

9. O.A.K.,inv.nr. 8. Gebruikt is de uitgave van: K. Schilder, Digestum Vetus (Kampen 1983),
reg.nr. 517.

10. RAK., inv.nr. 2 (Liber Causarum), fol. 19.
11. RAK. inv.nr. 75, fo1.34,24.01.1476.
12. De Kleine Gezworen Gemeente was een adviserend college dat naast de Grote Gezworen

Gemeente door de Raad werd opgeroepen als er zaken van het grootste belang aan de orde
waren. Leden van de Kleine Gemeente werden gekozen uit neringsrijvenden en ambachtslie
den; soms koos men hen na een aantal jaren in de Grote Gemeente.

13. R.A.K.,inv.nr. 53, fol. 44v. Sabbatum post Lucie 1447 (16 december). Tijman van Dalfsen en
zijn vrouw Alijt verkopen aan Willem Reijnersz Y4 deel van een huis in de Oudestraat,

NOTEN

203



strekkende tot de Nieuwstraat. De belenders zijn de erfgenamen van Johan van den Vene ter
ener en Maes Kuenretorf ter andere zijde.

14. G.A.K., Armenkamer, inv.nr. 1. Een alfabetische klapper op dit memorieboek bevind zich in de
studiezaal van het Kamper archief.

15. G.A.K., Kerken en Kloosters, inv.nr. 1 Een alfabetische klapper op dit necrologium bevind zich
in de studiezaal van het Kamper archief.

16. J. Don, etc, deel II, reg.nr. 335, 10maart 1453.
Jonckfrou Hille Kuenretorfs, meisterse van de gemene zusters des convents buten.
Zie ook: J. Grooten, Niet aan kloostergelojten en regel gebonden gemeenschappen van devote
vrouwen te Kampen. Verschenen in de reeks Utrechtse Historische Cahiers, 1981-3.

17. G.A.K.,Armenkamer, inv.nr. 12 (O.L.V.memorie), fol. 22v. Zonder datum. Grete Kuenreturfs
gaf 3 ponden per jaar voor aalmissen. Dit geld is belegd aan het goed van Pilgrum Pannert,
waarvoor deze 4 ponden per jaar geeft. Memoriemeesers: Johan Dircksz en Gheerloff Claesz.

18. R.A.K.,inv.nr. 9, fol. 117.
19. Zie:K.Schilder, etc. De Raad bestond uit 12schepenen en 12raden die eJkjaar injanuari van

functie wisselden; dus schepenen werden raden en raden werden schepenen. De schepenen
waren bij toerbeurten van twee maanden, twee aan twee belast met het dagelijks bestuur van
de stad. Men noemde hen dan 'burgemeester inder tijd'. Vanaf de 16e eeuw kende men aile
leden van de Raad de persoonlijke titel van burgemeester toe.

20. O.A.K.,inv.nr. 8. Digestum Vetus, reg.nr. 645.
21. J. Don, etc., deel I, reg.nr, 327.
22. R.A.K.,inv.nr. 2 (Liber Causarum), fol. 9v.
23. R.A.K.,inv.nr. 76, fol. 66.
24. R.A.K.,inv.nr. 76, fol. 36v. aug. 1478. Genoemd wordt een huis in de Venestraat dat wordt

belend door de huizen van Henrick Kuenretorff en Mr. Gosen van Hattem.
R.A.K.,inv.nr. 54, fol. 42, 28.03.1481.WillemWesselsz en zijn vrouw Alijt verkopen aan het
H. Geestgasthuis eenjaarlijkse rente, gaande uit een huis in de Venesraat, strekkende tot de
Hofstraat, belendt ter ener zijde door Arent van Holtsende en Henrick Kuenretorff en ter
andere zijde door de erfgenamen van Mr. Johan Folckersz.
R.A.K.,inv.nr. 75, fol. 175v,20.02.1484. Een huis in de Olde Stovenstege, strekkende van de
Borgel tot aan Willemvan Swolle, belendt door Herman van Uterwijck en Henrie Kuenretorf.
J. Don, etc., deeI II,reg.nr. 649, 12.10.1484.Genoemd wordt een huis in de Nyerstrate, gelegen
bij Henrick Kuenretorfs huis.

25. R.A.K.,inv.nr. 53, fol. 117. Herman van den Werve en zijn vrouw Gese verkopen aan Henrie
Kuenretorf een hof buiten de Broederpoort, strekkende van de erfgenamen van Gerbert
Evertsz tot aan de Broederweg. De belenders zijn Johan ter Stege en Arent Tripmaker. Op fol.
118van hetzelfde register wordt Henrie genoemd als belender van de hofvan heer Boudewijn
Johansz (1461).

26. R.A.K.,inv.nr. 76, fol. 148v, 25.02.1488.Mette Kuenretorfs bezat de meest zuidelijk gelegen
kalkberg.

27. Mr.J.I. van Doorninck, Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archiejvan Overijs
sel, deel D, bIz. 238.

28. R.A.K.,inv.nr. 76, fol. 114v.
29. R.A.K.,inv.nr. 54, fol. 18 (1480), fol. 45 (1482), fol. 83 (1483), fol. 88 (1483), fol. 93 (1483), fol.

119v. (1484).
30. J. Don, etc., deel II, reg.nr. 446 (1466), reg.nr. 462 (1467). R.A.K.,inv.nr. 76, fol. 19 (1476).
31. R.A.K.,inv.nr. 54, fol. 94v.
32. R.A.K.,inv.nr. 53, fol. 137v. 12.05.1485.Geert van der Erne, Dirck van Sonnenberch en Mette

Kuenreturffs, met Henrick Hoff en Simon Glauwe als haar mombers, verkopen aan Geerloch
Johansz en diens vrouw Heijle een huis in de Venestraat, strekkende tot de Hofstraat tussen
Johan Johansz Cremer en Johan Witte.
R.A.K.,inv.nr. 76, fol. 111.Proces: De erfgenamen van wijlen Henrie Kuenretorff contra Jelis
van Weert te Utrecht en diens vrouw Gijssele, de dochter van Henrie Arentsz, wegens erfgoed
van laatstgenoemde, gelegen te Kampen of Zwolle. Er wordt overeengekomen dat Mette, de
weduwe van Henrie kan volstaan met het geven van 10 goudguldens.
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33. R.A.K., inv.nr. 76,fo1. 206. Gijsbert van Leuwen en Jacob Johansz staan Johan Starcke geduren
de zijn leven een aantaljaarlijkse renten toe. Na zijn dood te betalen aan O.L.Vr.memorie. De
rentebrieven heeft Mette Kuenretorff in bewaring.

34. R.A.K., inv.nr. 54, fo1. 131 (27.08.1484).
35. Zie voor de verschillende vormen van horigheid: Mr. P.G. Aalbers, Het einde van de horigheid

in Tuiente en Oost-Gelderland 1795-1850 (Zutphen, 1979).
36. AJ. Maris, De leen-, keurmedige en tijnsgoederen van de Sint-Salvatorabdij te Prom. (Arn

hem, 1934). Uitg. van de vereniging Gelre.
37. In een later te publiceren 'Genealogie Lentinck' zal uitgebreid worden ingcgaan op de, uit een

groot aantal bronnen blijkende, handelsaktiviteiten van Claas Lentinck.
38. R.A.K.,inv.nr. 2 (Liber Causarum), fol, 57, 59, 60v, 62, 62v, 63.
30. Op die datum werd zijn minderjarige zoon Hendrik beleend met het goed Lentinck.
40. R.AK., inv.nr. 77, fo1.4v. 07.02.1508, Armgart Lentinck koopt eenjaarlijkse rente.
41. Zie bijvoorbeeld: J. Don, etc. deel II, reg.nrs. 621, 622.
42. R.AK., inv.nr. 53, fo1. 131v., 09.03.1467.

R.A.K.,inv.nr. 56, fol. 44, 02.06.1515. Johan Bluck en zijn vrouw Griete verkopen aan Dirckvan
Zwolle en zijn vrouw Suete een jaarlijkse rente van 5 goudguldens, gaande uit een huis in de
Oudestraat, zich uitstrekkende tot de Hofstraat, dat het eigendom was van wijlen Willem van
Erden. De belendende huizen zijn van Gosen van Dam en van Geertruidt, Herman Kuenretorfs
weduwe en haar kinderen.

43. R.AK., inv.nr. 53, fo1. 139v., 27.02.1469. Alijt, de weduwe van Henrie van Werden, en de
voogden over haar kinderen, verkopen aan Herman Kuenretorff een huis met een hof op de
Vloeddijk, strekkende tot de Oude Wetering. De belenders zijn Rotger Lubbertsz en Rotart
Jansz.
Opmerking: de Nieuwe Wetering lag iets meer naar het westen, tussen de Groenestraat en de
toen (vanaf 1465) in aanbouw zijnde nieuwe stadsmuren aan de westzijde van de stad.
R.A.K., inv.nr. 54, fo1. 31v., 06.01.1481. Ghijse Wolffs en zijn vrouw Alijt verkopen aan het
H. Geestgasthuis een jaarlijkse rente uit een huis op de Vloeddijk dat zich uitstrekt tot de
Wetering. De belendende huizen zijn van Henrie Hoppenbrouwer en van Herman Kuenretorff.
R.A.K.,inv.nr. 75, fo1. 168v., 14.11.1483. Gese Roters zet aan Nanning van Dueren tot onder
pand haar huizen op de Vloeddijk strekkende tot de Oude Wetering, waarvan belenders zijn
Herman Kuenretorff en Herman van Uterwyck de oude.
R.A.K.,inv.nr. 56, fot, 41, 04.05.1515. Mr. Herman de Grote, apotheker, verkoopt aan Lumme
Glauwe eenjaarlijkse rente van 3 heren ponden, gaande uit een huis van twee woningen op de
Vloeddijk, zich uitstrekkende tot de Oude Wetering, waarvan belenders zijn de weduwe
Geertrijd Kuijndertorff [en de erfgenamen van Herman KuenreturfJ aan de ene zijde en
verkoper aan de andere zijde.

44. R.AK., inv.nr. 75, fol. 171v., 16.01.1484.
Zie ook: Theo van Mierlo, De verdedigingswerken van Kampen, (Kampen, 1986), blz. 139.
R.A.K.,inv.nr. 55, fo1. 130,24.01.1512. Herman de Grote verkoopt aan Lubbert 'I'opken en zijn
vrouw Albert[je ] de Grote een jaarlijkse rente van 7 heren ponden, gaande uit een huis op de
Vloeddijk, zich uitstrekkende tot aan de Heilensteeg. De belenders zijn de erfgenamen van
Herman Kunretorf en de erfgenamen van Yde Witte.

45. R.A.K., inv.nr. 53, fo1. 69v. 09.11.1482. Henrie Hermansz en zijn vrouw Griete verkopen aan
Herman Kunretorf eenjaarlijkse rente van 2 heren ponden uit een huis in de Oudestraat in de
Hagen, strekkende aan het erf van verkopers. Belendingen zijn de Maetsteeg en het erf van
Koenrait de metseler.
J. Don, etc., deel II reg.nr. 675, 22.12.1486. Mr. Marten Willemsz, priester, en Herman Kuynre
torfkopen van Johan Claessen, elkvoor de helft, de rente van een halfvatboteruit de sate van
wijlen Bruninck Bloem in Kuinre. (Zie ook reg.nr. 329 met de eerste vestiging van deze rente in
het jaar 1452).

46. J. Don, etc., deel II, reg.nrs. 334.en 681.
De volgende aantekeningen hebben eveneens betrekking op het Damland in de Asschet.
R.AK., inv.nr. 76, fo1.123v,juli 1486.Goijken Johansz uit de Asschet bekent dat hij aan Herman
Kuenretorff en Herman Krighelant Stevensz 19heren ponden schuldig is. Herman Kuenretorff
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en Jacob Rode 'gaan deze gelden half en half aan'.
RAK., inv.nr. 76, fol. 128,26.10.1486. Ghese Brandes met haar voogden Lubbert Petersz en
Henrick van Oenden verklaart dat zij 25 jaar geleden aan het klooster Sint-Johanscarnp bij
Vollenhove verkocht eenjaarlijkse rente van 2 vierendelen boter en 3 groten uit het Damland in
de Asschet dat van de Mastenbroekerdijk tot aan de zee strekt en waar in het oosten Rijcke
Hilbrant en in het westen Jacop Roede en Herman Kuenretorff de belenders zijn.

47. J. Don, etc, dee I II, reg.nr. 533.
48. J.C. Overvoorde en J.W. Verburgt, Archiej der secretarie van de stad Leiden, 1253-1575

(Leiden 1937), inv.nrs. SA 818-835.
49. RA.K., inv.nr. 75, fol. 256v.
50. Zie:Registers van Charters en Bescheiden in het Oude Archiej van Kampen, eerste deel

(Kampen, 1862), reg.nrs. 922, 929, 940, 944, 967, 968, 970.
5l. J. Don, etc., deel I, reg.nr. 342.
52. RA.K., inv.nr. 76, fol. 16v. (17.02.1476), fol. 37 (1478), fol. 87v. (april 1484), fol. 152v. (mei

1488).
53. RA.K., inv.nr. 2 (Liber Causarum), fol. 7v.
54. RA.K., inv.nr. 54, fol. 100. In het necrologium van de Sint-Nicolaaskerk staat onder 29

september 'Her Henrick Wennemersz, pastor int Veen, civishuius oppidi'. Hijwas dus pastoor
van Kamperveen en burger van Kampen. De in zijn testament als executeur genoemde heer
Hendrik was vice-cureit (waarnemend pastoor) van Kamperveen.

55. RAK., inv.nr. 54, fol. 88. Zie voor afbeelding en beschrijving van zijn grafzerk: K. Schilder,
Inventaris van de zerken in de Bovenkerk (Kampen, 1988), biz. 75, 199.

56. J. Don, etc., deel II, reg.nrs. 672, 672a.
Zie ook reg.nr. 636 (10.11.1483) en RAK., inv.nr. 76, fol. 153 (mei 1488). In beide gevallen
wordt Herman als executeur testamentair van Coep Hillebrantsz genoemd.

57. RA.K., inv.nr. 2, (Liber Causarum), fol. 36.
58. RA.K., inv.nr. 76, fol. 193v.Bedoeld zal zijn de stad Goederede in Zuid-Holland.
59. RAK., inv.nr. 76, fol. 189v.
60. RAK., inv.nr. 76, fol. 235, 09.0l.1495. Davidsjagers waren Groningse munten van 2 stuivers,

geslagen in de tijd van bisschop David van Bourgondie. Carolusstuivers hadden hun naam te
danken aan hertog Karel van Bourgondie. Vuurijzers waren zilveren munten die in de periode
1474-1492werden geslagen in de Bourgondische Nederlanden. Onduidelijk is wat met Wevels
geld bedoeld wordt; misschien munten die tijdens bisschop Floris van Wevelinghoven (1379-
1393)werden geslagen.

6l. RAK., inv.nr. 56, fol. 78.Alijt,de weduwe van Peter Geertsz en de gevolmachtigde van Gheert
Sijmonsz (volm. door de aartsbisschop van Riga bezegeld), verkopen aan Geertruidt, de
weduwe van Herman Kuinreturff eenjaarlijkse rente van 7'12goudgulden, gaande uit een huis
in de Oudestraat, strekkende tot de stadsmuur. De belendende percelen zijn het huis van
Pilgrum van Ingen en het huis van wijlen Jan die Wilde.

62. RA.K., inv.nr. 55, fol. 142v,en RA.K., inv.nr. 56, fol. 32v.
63. RA.K., inv.nr. 363 (Verzameling van testamenten die in het archief zijn blijven berusten en

waarvan de herkomst niet is gebleken). Zie ook:Registers van Charters en Bescheiden in het
Oud Archiej van Kampen, reg.nr. 1344.

64. Als noot 47, inv.nr. SA 822.
65. RAK., inv.nr. 56,1'01.89 (26.03.1517) en fol. 109v. (25.02.1518).
66. J. Don, etc., deeI II, reg.nr. 1134.
67. RAK., inv.nr. 11, fol. 15, 15v, 17v.
68. RA.K., inv.nr. 30, fol. 6v. (23.01.1526).
69. RA.K., inv.nr. 30, folio's 35v., 36., 61v.
70. Volgens de Leidse lijfrenteregisters was hij in 1486 elf jaar oud. Zie noot 47.
7l. RA.K., inv.nr. 8, fol. 83v.
72. RAK., inv.nr. 8, fol. 118 (16.08.1515).
73. RA.K., inv.nr. 8, fo(3 (12.11.1514).

RA.K., inv.nr. 9, fol. 95 (05.03.1518) en fol. 103 (22.03.1518).
74. RA.K., inv.nr. 78, fol. 221 (1517, vrijdag na Oculi -20 maart-).

206



75. R.A.K., inv.nr. 55, fo!. 33v. De namen van de kinderen staan niet in de akte maar in de marge
daarvan. Kerstken is vertegenwoordigd door zijn voogden Willem Morre en Claas Dodensz.
R.A.K., inv.nr. 55, fol. 107 (17.08.1510) Rolof, Jan en Mette Pael verkopen aan Lumme, de
weduwe van Sijmon Glauwe eenjaarlijkse rente van 5 goudguldens uit hun huizen en erven op
de Burgel, etc, die eigendom zijn geweest van wijlen Henrie Pael en hun moeder.

76. R.A.K., inv.nr. 56, fo!. 137,21.03.1519. Peter Volckertsz van Wieringen en zijn vrouw Griete van
Eden verkopen aan Aleijdt Wijlhems eenjaarlijkse rente, gaande uit een huis in de Oudestraat,
zich uitstrekkende tot de Hofstraat. De belenders zijn Nenne Cuijnretorfften zuiden en Goesen
van den Damme ten noorden.

77. R.A.K., inv.nr. 30, fol. 7, fol. 21v, fol. 35v, fol. 36v, fol. 61v.
78. R.A.K., inv.nr. 78, fol. 27v, 91, 100, 193.
79. R.A.K., inv.nr. 78, fo!. 217v. Als gevolmachtigde van Otto van Haerst treedt heer Wenemer op in

1529 (R.A.K., inv.nr. 30, fol. 269v.).
80. R.A.K., inv.nr. 7, fol. 4v., 1506/1507, Claes Jacobsz opt Eijlant contra heer Weijner Kuijnretorff

inzake 10 ponden. Fol. 6, 1507, heer Weimar Cuenretorf als ? Fol, 99, 1507, heer Weimer
Kuijnretorff geeft getuigenis over een aan het Sint-Brigittenconvent toebehorende jaarlijkse
rente. Fo!. 134v., 23.03.1508, heer Wenemer Cuijnretorff wordt door de timmerman Dirck
Jansz gemachtigd om van heer Jan Puijthuijs 12 hoornsguldens te innen als betaling voor een
door Dirck vervaardigde trap.
R.A.K.,inv.nr. 8, fol. 22, 1514, Heer Weimer Cunertorf contra Claas van Delen, inzake ?
R.A.K.,inv.nr. 9, fol. 281v., 25.10.1520, Claes Willemsz contra Elsken Backers. Heer Wenemer
Cuijnreturff getuigt dat wijlen Arent Petersz \Is deel van de Cattenweerd in pacht had. Fo!. 291,
18.12.1520, In dezelfde zaak getuigt ook heer Geert Voss. Heer Wenemer Cuijnreturff beurde
van Claes Willemsz de 12\12heren ponden die deze hem schuldig was. Steven Krnse had dit
bedrag voor EJ.skenBackers in bewaring gehad.
R.A.K.,inv.nr. 10, fol. 62, 04.11.1521, Heer Wenemer Kuenretorff getuigt in een geschil tussen
Thijs Raven en Johan Evertsz de olde. Fo!. 201, 08.01.1524, heer Wenemer Kuenretorff en
anderen getuigen over wilgebomen staande op een erf in Dronthen. Er was een meningsvcr
schil gerezen over de eigendom van deze wilgen.
R.A.K., inv.nr. 79, fol. 163, 01.09.1524, Henrick Morre, Claes van Essen, heer Wenemer
Kuenretorff en leden van de Raad kwamen op verzoek van Eisgen Zelle bijeen om haar vaders
papieren door te nemen.

81. R.A.K.,inv.nr. 10, fol. 185,03.10.1523.
82. R.A.K.,inv.nr. 10, fo!. 245v.
83. R.A.K.,inv.nr. 11, fo!. 170v.
84. R.A.K., inv.nr. 11, fol. 213v. en R.A.K., inv.nr. 30, fo!. 164 en 170 (heer Geert i.p.v, heer

Wenemer).
85. R.A.K.,inv.nr. 11, fol. 240, 04.05.1529.

R.A.K.,inv.nr. 30, fo!. 224, 08.04.1529, fo!. 229, 29.04.1529, fol, 235v, 15.06.1529.
86. R.A.K.,inv.nr. 11, fo!. 297v, 2.12.1529. (Zie ook R.A.K.,inv.nr. 31, 05.03.1530, waar staat dat de

Raad in de kwestie tussen heer Wenemer en Dubbelt organist zijn beraad zal nemen.
87. Zie Charters en Bescheiden, etc. nr. 1697.
88. R.A.K, inv.nr. 56, fo!. 200v., 18.10.1521.
89. R.A.K, inv.nr. 30, fo!. 127 en fo!. 129v. (26.11.1527).
90. R.A.K., inv.nr. 57, fol. 11, 07.05.1533 (Zie ook J. Don, etc. deel II, reg.nr. 1258), Fo!. 66v.,

28.01.1536, Fol, 69,18.03.1536 (erfgenamen van heer Wenemer Kuijnreturf).
91. R.A.K.,inv.nr. 57, fo!. 188v., 23.05.1541 Bij de verkoop (aanJohan van Wouw) van een hofin de

eerste steeg bij Sint-Brigittenklooster worden als belendingen genoemd [de erfgenamen van 1
heer Wenemer Cunertorff en heer Gheert Cunertorff.

92. R.A.K., inv.nr. 57, fol, 2v., 27.01.1533. De aantekening beslaat slechts een regel.
93. R.A.K.,inv.nr. 80, fo!. 235.
94. R.A.K.,inv.nr. 58, fo!. 142 (30.09.1547).

R.A.K., inv.nr. 59, fol, 16. De inhoud van dit testament is niet bekend.
95. R.A.K, inv.nr. 12, fo!. 126, 13.11.1538, Sijmon Hacke, Jan van Menslagen en Luijtgen Schroer

waren er een jaar geleden bij toen wijlen Jan Kuenreturff van Johan van Almeloe het gilde won.
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Hij zou de penningen betalen drie weken na Sint-Michielsdag laatstleden. Zijn borg was Jan
Gerritsz.

96. R.A.K., inv.nr. 12, foL 245. Jan Gerritsz contra heer Geert Kunretorff. Getuigenis door Arent
Coster, die er ongeveer twee jaar geleden bij was geweest toen aan wijlen Jan Kuenretorff het
laatste sacrament werd toegediend, V66r Jan bediend werd gafhij al zijn goed aan de kinderen
van zijn zuster Geertruijt.

97. R.A.K., inv.nr. 80, fol. 79v. en 249v.
98. R.A.K., inv.nr. 80, fol. 213.
99. R.A.K., inv.nr. 80, fol. 295. In de marge van de akte staat: Claes Jansz, mede voor zijn zwager

Herman Groenevelt, bekent dat Lijsbeth Eijlanders hen de 25 gulden heeft betaald
(05.12.1597). '

100. R.A.K., inv.nr. 78, fol. 23v.
101. R.A.K., inv.nr. 56, fol. 116. (20.04.1518).
102. R.A.K., inv.nr. 57, fol. 33v. (27.04.1534).
103. R.A.K., inv.nr. 12, fol. 326 (05.01.1540).
104. De lijfrenteregisters uit de periode 1520-1529 ontbreken.

Op 26.04.1520 bekent Lumme Uutdraechster een schuld aan Geertruijt Kuenretorfs (R.A.K.,
inv.nr. 79, fol. 275v.).

105. Zie noot 91.
106. Een magister artium had een studie in de artes liberales (vrije kunsten) aan een universiteit

voltooid. Zie: R.J. Kolman, De Latijnse School, in: Kamper Almanak 1985-86, bIz. 210. Kolman
stelt dat de titel 'magister artium' op zijn vroegst op 19-jarige leeftijd kon worden behaald.

107. J. Don, etc., deel II, reg.nr. 1028 (22.11.1515).
108. J. Don, etc., deel I, reg.nr. 464 en 465.
109 J. Don, etc., deel II, reg.nrs. 1303, 1322, 1325.
110. Mr. J. Nanninga Uitterdijk, lets over Geert Kuynretorff en zijne reis naar Jeruzalem in 1520. In:

Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel, deel2 (Zwolle, 1875).
111. R.A.K., inv.nr. 78, fol. 170 (24.09.1518).
112. R.A.K., inv.nr. 80, fol. 151 (12.08.1539).
113. R.A.K., inv.nr. 9, fol. 188v. (01.08.1519) en fol. 202v. (16.11.1519)
114. R.A.K., inv.nr. 9, fol. 240 (16.04.1520).
115. R.A.K.,inv.nr. 10, fol. 156v. (07.05.1523).
116. R.A.K.,inv.nr. 78, fol. 224 (10.10.1517) en fol. 295 (08.10.1517).
117. R.A.K., inv.nr. 78, fol. 153v.
118. R.A.K.,inv.nr. 12, fol. 44 (02.03.1537).
119. R.A.K., inv.nr. 80, fol. 161 (11.05.1541) en foL 344v. (02.08.1542).
120. R.A.K., inv.nr. 80, fol. 469v. (08.04.1546).
121. R.A.K., inv.nr. 56, fol. 122 (21.08.1518).
122. R.A.K.,inv.nr. 57, fol. 48 (26.02.1535). Hermen Oldenbarnevelt en diens vrouw Anna verkopen

aan Gijse Haeck en diens vrouw Beele een huis in de Oudestraat, zich uitstrekkende tot de
Hofstraat, belend door het oude raadhuis ter ener en door heer Ghert Kuijnretorff ter andere
zijde.
N.B.Het oude raadhuis was het tweede pand vanafhet Sint-Nicolaaskerkhof, aan de westzijde.

123. R.A.K.,inv.nr. 57, fol. 83 (19.02.1537), Heer Peter van Coellen, priester, verkoopt aan Henrick
van Wilsem enjoffer Mechtelt diens vrouw, een jaarlijkse rente van 5 goudguldens, gaande uit
twee huizen op de Burgel, strekkende met een hof tot aan de Nieuwstraat, waarvan Willem
Brant, Mr. Geert Kuijnretorff en joffer Mechtelt van der Hoeve belenders zijn.

124. Zie noot 90.
125. R.A.K., inv.nr. 58, fol. 13v. en 14 (27.04.1543).

Ook in J. Don, etc. deel II, reg.nr 1376.
126. R.A.K., inv.nr. 9, fol. 240.
127. Dr. R.J. Kolman, De Pelgrims van Jeruzalem te Kampen (ca. 1450-1580), in:Kamper Almanak

1987-88. Zie ook noot 109.
128. R.A.K., inv.nr. 80, fol. 309.
129. Zie noot 92.

208



130. R.A.K., inv.nr. 80, fol. 235 en 309.
J. Don, etc. deellI, reg.nrs. 1558, 1627.

131. J. Don, etc., deellI, reg.nr. 1558.
132. R.A.K.,inv.nr. 59, fol. 97, en J. Don, etc., deellI, reg.nr. 1627.
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