
GENEALOGlE VAN HET KAMPER GESLACHT
DE LEGE I KUINRETURF DE LEGE

door K. Schilder

Toen in het begin van deze eeuw de Kamper archivaris Mr.J.NanningaUitterdijk aIle
stukken van een in de 16e eeuw gevoerd proces bijeen bracht in het boek Een
Kamper handelshuis te Lissabon, voegde hij er een stamboom van het geslacht Kuinre
turf bij. Met het toegankelijk maken en uitgeven van de processtukken, die de
periode 1572-1594bestrijken, heeft Nanninga Uitterdijk een voor hedendaagse onder
zoekers zeer nuttig werk verricht, maar de door hem opgenomen stamboom had hij
beter niet kunnen publiceren. Hij had er schijnbaar geen weet van, hoewel dat uit
een aantal akten heel duidelijk blijkt, dat het geslacht Kuinreturf, dat in de 17e eeuw
uitstierf, oorspronkelijk De Lege heette. Door gebruik te maken van Nanninga Uitter
dijks stamboom, zijn in latere genealogische en biografische publicaties fouten ont
staan.
De onderzoeker anna 1990 heeft het veel gemakkelijker dan de vroegere Kamper
archivaris. Naast alleriei nieuwe en betrouwbare genealogieen zijn er in onze eeuw ook
een aantal oude leenregisters gepubliceerd, waarvan die van Gelderland voor dit artikel
weI de belangrijkste zijn.
In de registers waarin de akten van be1eningzijn lng+schrevenvan de goederen ge1egen
in het kwartier vanArnhem,waartoe deVeluwebehoorde, staan de oudste verme1dingen
van de Kamper familie De Lege.
Uit deze akten, die onder andere de opvo1gingbeschrijven in het bezit van het te
Oosterwolde ge1egenAmt Nevenerf en in het bezit van de zogenaamde Eeckertienden in
Doomspijk, blijkt dat Johan Jacobsz de Lege en zijn vrouw Geertruid Baars Marcelis
dochter, diemet genoemde goederen respectievelijk in 1481en 1483werden beleend, in
1485negen zonen en zes dochters hadden. De Eeckertienden kwamen aan hun oudste
zoon Jacob Johansz de Legeen het Arnt Nevenerf aan hun tweede zoonWillemJohansz
de Lege.
Jacob Johansz trouwde met AlijtKuinreturfHendriksdochter. Hun nakomelingen noem
den zichKuinreturf.WillemJohansz liet geenwettige kinderen na,waardoor na zijndood
het Amt Nevenerf in het bezit kwam van zijn broer Johan de Lege. Dit erf bleef in de
familie de Lege tot 1594,toen Cracht G1auwe,de zoon van Elizabeth de Lege, er mee
werd beleend.
Hoewel in de 1eenregisters slechts de twee oudste zonen van Johan Jacobsz de Lege en
Geertruid Baars met namen worden genoemd, zijn uit hoofdzakelijk Kamper bronnen
zovee1gegevens te putten dat ook de namen van de andere zeven zonen met aan
zekerheid grenzendewaarschijn1ijkheidkondenworden vastgeste1d.Vande zes dochters
ge1uktedit helaas niet.
Als de familie voor het eerst in de bronnen wordt genoemd, is er al sprake van een
aanzienlijk ges1achtvan reders, kooplieden en stadsbestuurders. De derde generatie,
waartoe de negen genoemde zonen behoorden bestond uit -en dan laat ik de reders en
koopmansaktiviteiten buiten beschouwing- de volgende personen en ambten.
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Jacob Johansz (burgemeester van Kampen 1505-1509).
Willem Johansz (van hem zijn geen openbare functies bekend).
Johan de Lege (hofmeester van de hertog van Gelre en schout van Zutphen).
Jasper Johansz (burgemeester van Kampen 1520-1534).
Marten Johansz (raadsheer van Wismar).
Peter de Lege (pastoor van Kampen).
Marcelis Baars (kanunnik in het klooster Thabor).
Gijsbert de Lege (priester, licentiaat in de rechten, vicaris en memoriemeester).
Evert Johansz (van hem zijn geen openbare functies bekend).
Mechtelt Johans (gehuwd met burgemeester Lambert van der Hoeve).
De verwarring ten top lijkt het voor hem die bovenstaande namen leest, en zo was het in
het begin van het onderzoek ook voor rnij, want de achternamen Johansz, Baars en De
Lege voor broers en zuster van dezelfde vader en moeder zorgden voor heel wat
puzzelwerk. De moeilijkheden werden nog vergroot door het al eerder aangehaalde feit
dat alle kinderen van Jacob Johansz zich naar hun moeder noemden en als Kuinreturf
door het leven zijn gegaan.

Willem Johansz, die koopman en reder was, is in 1495 overleden, waarschijnlijk in Riga.
In de al genoemde leenakteboeken staat dat Johan de Lege na de dood van zijn vader
Willem met Arnt Nevenerf werd beleend, maar -hoewel ik het niet in de originele
registers heb gecontroleerd- dit moet een verschrijving zijn; voor vader moet broeder
worden gelezen. Willem had geen wettige nakomelingen maar slechts een natuurlijke
dochter Agneta, die was weggestopt in een klooster in Friesland. Hoewel volgens het
geldende erfrecht natuurlijke kinderen niet konden erven, had Willem het meisje toch
een en ander nagelaten. Zijn broer Jacob Jansz kreeg opdracht van de familie om met de
overste van het klooster over de portie van Agneta te onderhandelen en zo mogelijk
hierop af te dingen, echter met de voorwaarde dat dit het jufferken niet mocht schaden,
Dat Johan de Lege geen zoon van Willemwas, blijkt overigens uit verschillende andere,
zeer betrouwbare bronnen.

VanJohan de Legekan gezegdworden dat hij, ook gezien in zijn tijd, een bijzonder mens
was. Hijwas reder en koopman en woonde, als hij niet op reis was naar Frankrijk of de
Oostzeelanden, in Kampen.Daar werd hij in 1505in de gezworen gemeente gekozen als
opvolger van zijn broer Jacob, die vanaf dat jaar burgemeester was. Kort tevoren moet
Johan weduwnaar zijngeworden,want in hetzelfde jaar 1505kreeg hij onenigheid met de
familiePael over de erfenis van zijnvrouwGriete, die eerder met Johan Pael gehuwdwas
geweest. Waarschijnlijk zonder zijn zaken op orde te hebben gesteld, vertrok Johan uit
Kampenom zich in dienst te begeven van de hertog van Gelre,wiens leenman hij was. In
de vergaderingen van de Kamper gezworen gemeente verscheen hij niet meer, hoewel hU
ieder jaar nog als lidwerd ingeschreven. In 1510was voor de RaadvanKampenechter de
maat vol; hij werd uit de gezworen gerneente ontslagen en van de burgerschap van
Kampen beroofd.
Waar Johan zich oorspronkelijk in Gelderland vestigde is niet bekend, maar het zou
Zutphen kunnen zijn geweest, de stad waar zijn tweede vrouwwoonde en waar hij vanaf
1507in de bronnen voorkomt. Het blijkt dan dat het hem niet zo goed vergaan is,want hij
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is in datjaar door de hertog van Kleef gevangen genomen. Later schijnt hij op verzoekvan
de steden Wesel en Emmerich te zijn uitgewisseld tegen enkele van hun burgers die door
de Geldersen gevangen genomen waren.
Johan wordt in 1507 al aangeduid als hofmeestervan de hertog van Gelre. Het is mogelijk
dat hij zich in Zutphen heeft gevestigd omdat het de woonplaats van zijn vrouwwas, maar
het kan ook zijn dat hij met haar in contact kwam toen hij al in Zutphen woonde. Zijn
schoonvader was Berent van Holthuijsen, die in de periode 1478-1511 schout van
Zutphen en rentmeester van het land van Zutphen was.
Berent stierf in 1511en werd opgevolgd door een 'stadholder',
Pas in 1518werd er een nieuwe schout benoemd, en wel Johan de Lege,de schoonzoon
van VanHolthuijsen.
Hertog Karel van Gelre is in Johans vaderstad Kampen nooit erg geliefd geweest. De
expansiedrift van dezevorst was slecht voor de handel; overal in de gebieden die door de
Geldersen bezet waren of waar zij strooptochten ondernamen, werden kooplieden en
schippers gevangengenomen, gemolesteerd of van hun koopwaar beroofd. Eindeloze
briefwisseling tussen het stadsbestuur en de ambtslieden van de hertog waren nodig om
Kamper burgers vrij te krijgen. Teruggave van in beslag genomen goederen kwam
dikwijlsniet eens aan de orde. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat men inKampenblij
was met het feit dat een van haar ex-burgers een zo belangrijke functie als die van
huishofmeester van de hertog en schout van Zutphen vervulde.
Toen in 1524de Geldersen optrokken naar Steenwijk,was Johan een van de aanvoerders.
Hij werd tijdens de veldtocht naar Kampen gezonden met de opdracht deze stad te
bewegen zichniet te mengen in de Zwolsekwestie,maar had daarin geen succes, zoals de
kroniekschrijver Arent toe Boecop weet te melden.
Niet alleen als dienaar van de hertog, maar ook prive komt Johan in de stedelijke
correspondentie voor. In 1509 liet hij de hertog aan Kampen schrijven inzake zijn
aanspraken op een stuk land op de Veluwe, dat oorspronkelijk toebehoorde aan de
familie Pael maar dat Johan zich had toegeeigend. Verder komt hij tot omstreeks 1518
enkele malen voor als opponent van Peter vanWelen,die samen met zijnmoeder Elzabe,
de weduwe van Johans broer Marten, al jaren lang bezig was een deel van Martens
erfgoed, met name jaarlijkse renten op de stad Harderwijk in bezit te krijgen. Kampen
schreef daarover aan de stad Lubeck het volgende. In 1517was door de in vergadering
bijeen zijnde Hanzestadvertegenwoordigers een uitspraak gedaan inzake de aanspraken
van Peter vanWelen,die uit onmacht een aantal Kamper burgers had laten arresteren in
Mecklenburgen elders om op hen te verhalen wat hij van Johan de Legeniet kon krijgen.
Kampenhad toen beweerd dat de zaak geen van haar burgers maar enkel Johan de Lege
aanging. Johan was op verzoek van de Raad naar Kampen gekomen om zijn standpunt
uiteen te zetten en bezwaar te maken tegen de door Peter voorgestelde scheidsrechters,
te weten vertegenwoordigers van de steden Zwolleen Deventer. Kampenkwam niet in
aanmerking, aldus Peter, want de familie van zijn tegenstander woonde er. Johan had
bezwaar tegen Zwolleomdat daar familie van de vrouw van Peter woonde. De huishof
meester stelde daarom voor om de steden Deventer, Zutphen, Arnhem, Harderwijk en
Emmerich een uitspraak te laten doen.
Het antwoord van Lubeck op de Kamper brief heb ik niet gevonden, evenmin als een
aanwijzing hoe deze zaak uiteindelijk is afgelopen. Johan de Lege stierf in 1525 op
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Cosmas en Damianusdag, dat is op 27 september. Hij werd als schout opgevolgd door
een'statholder'.

In 1539 kocht Berent van Hackfort van de erfgenamen van Johan de Lege en de
erfgenamen van diens zwager Johan van Holthuijsen de gerechtigheid van het schou
tambt van Zutphen.

Het is mogelijk dat Johans oudste zoon, die ook Johan heette en getrouwd was met de
Kampense burgemeestersdochter Anna van Urck, een kind uit Johans eerste huwelijk
was. Deze zoon woonde namelijk met zijn vrouw in Kampen, waar hij niet lang voor zijn
dood door de Raad onder curatele werd gesteld wegens geldverspilling. Misschien zijn de
jongste kinderen na hun vaders en moeders dood bij hun broer in Kampen komen wonen,
want hun namen komen daar enkele malen in de bronnen voor. Dochter Elizabeth werd
in de Sint-Ntcolaaskerk begraven, de zonen Thomas en Jacob kochten en verkochten er
onroerend goed. Verder is er van beide laatstgenoemden weinig bekend. De kinderen van
Thomas maken in 1567 een verdeling van hun ouderlijke nalatenschap en noemen dan
een huis in Emmerich; het is mogelijk dat Thomas daar he eft gewoond en gewerkt. Van
zijn kinderen is alleen Elizabeth in de bronnen te volgen; zij trouwde met de Kampenaar
Simon Glauwe en is omstreeks 1594 overleden. Met haar stierf de tak die zich enkel De
Lege noemde, in wettige lijn uit.

Van burgemeester Jacob Johansz en Alijt Kuinreturf zijn acht kinderen bekend. De
bekendste was misschien wel mr.Govert Kuinreturf, die officiaal en kanunnik van Sint
Jan in Utrecht was. Omdat de bisschop hem in 1528, juist in het laatste jaar van zijn
wereldlijke macht over het Sticht, als een verrader beschouwde, werd Govert gevangen
genomen en zonder vorm van proces terechtgesteld (zie de genealogie).
Jacobs zoon Johan Kuinreturf is uit gedrukte bronnen in het geheel niet bekend.
Hij trouwde met Balich, een dochter uit het oude en aanzienlijke geslacht der Van
Woerdens, dezelfde familie als waar een van de moordenaars van de in 1296 omge
brachte Hollandse graaf Floris V toe behoord had. Deze familie noemde zich in de 16e
eeuw naar een van haar heerlijkheden, namelijk Van Vliet. Johan liet een zoon Johan en
een dochter Anna na, die als minderjarigen nog in 1555 voorkomen met hun moeder, die
hertrouwd was met ene Aart Joosten van Rhenen. Misschien dat intensief speurwerk in
Utrechtse, Rhenense en Leidse archieven nog iets meer over Johan en Anna zal opleve
reno Vooral de Leidse stedelijke rekeningen zouden nog wat aanvullende gegevens
kunnen verschaffen, want Caspar Kuinreturf, een neef van Johan, schrijft in 1579
vanuit Lissabon dat hij renten op de stad Leiden heeft met de erfgenamen van zijn oom
Johan.

Jacob Jansz' zoon Hendrik Kuinreturf is voor Kampen de belangrijkste van zijn generatie
geweest. Hij he eft diverse functies vervult, waarvan die van burgemeester (lid van de
Raad) in de periode 1535-1552. Voor zijn stad, en waarschijnlijk ook voor zijn eigen
zaken, is hij dikwijls op reis geweest in de Nederlanden en daarbuiten; het is zelfs
mogelijk dat hij een bedevaart naar Jeruzalem heeft ondernomen.
Hendrik was gehuwd met Margaretha, een dochter van Simon Glauwe en Lumme van
Ingen, beiden uit oude en aanzienlijke Kamper families, die later tot de adel werden
gerekend. Zij kregen de dochters Lumme en Aleida, die beiden trouwden met aan
zienlijke Kampenaren, en de zonen Jacob, Simon, Caspar, Hendrik en Johan.
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Tevens had Hendrik nog een natuurlijke zoon, die Hendrik Kuinreturf de oude, maar
meestal 'de bastaard' werd genoemd.
Voor de maatschappelijke aktiviteiten -maar niet voor de farniliebetrekklngen- van Jacob
en Hendrik (de echte of de jonge) kan ik verwijzen naar het Nieuw Nederlandsch
Biografisch Woordenboek en voor die van Caspar naar het al eerder genoemde boek Een
Kamper Handelshuis in Lissabon. Uit in dit boek gepubliceerde brieven blijkt dat Caspar
veel kinderen had, hoewel hij die nooit met namen noemt. Namen van Caspars kinderen
worden wel vermeld in een 17e eeuwse genealogie, die is opgesteld door Hendrik
Wolfsen, een achterkleinzoon van Lumme Kuinreturf en Bartolt van Wilsem. Deze
Wolfsen had van een oom en een oud-oom wel eens iets over de Lissabonse tak van de
familie Kuinreturf vernomen, maar wist niet of er nog leden van in leven waren. Een
dochter van Caspar was gehuwd met een De Cordes.
Wolfsen wist te vertellen dat de oud-oom in zijn jonge jaren aan deze familie De Cordes
een bezoek had gebracht. Ook een tot de familie behorende kloosterlinge werd bezocht.
Men kon met het meisje praten, maar dan wel gescheiden door tralies. Toen de jonge
vrouw even haar sluier afdeed, werden de bezoekers getroffen door haar schoonheid.
Hoewel uit een oorspronkelijke bron blijkt dat een Simon de Cordes was gehuwd met
Johanna Kuinreturf, weet Wolfsen te melden dat Caspar Kuinreturfs dochter Maria met
een De Cordes was gehuwd. Hun dochter zou, nog steeds volgens Wolfsen, getrouwd zijn
met Herman van der Mere, die raadsheer te Brussel was in de tijd van aartshertog Albert.
Of Caspars zonen tot volwassenheid zijn gekomen en of zij nakomelingen hebben gehad,
is niet bekend. Het is best mogelijk dat er heden ten dage nog Kuinreturfs in Portugal
wonen, misschien wel onder een naam die onder il-vloed van het Portugees erg veran-
derd is.

Van Mr.Jacob Kuinreturf is niet alles in zijn biografie aan het licht gebracht. Er was
bekend dat hij een natuurlijke zoon had, die hem steunde in zijn anti-Staatse houding in
de Staten van Utrecht, maar dat hij behalve deze zoon nog drie andere natuurlijke
kinderen had, wisten de biografen niet ofhebben zijverzwegen. De oudste van deze vier
kinderen, die allen van dezelfde moeder waren, was Hendrik. Voorhet Hof in Brussel had
Jacob hem laten wettigen. Hijverontschuldigde zichvoor zijn dwalingals geestelijke een
kind te hebhen verwekt door te zeggen dat hij toen nog slechts een lagewijding bezat en
dat de moeder van het kind een ongebonden vrouw was. Over de drie andere kinderen
repte hij voor het Hof met geen woord. Anna Bartholomeus Cronendochter, de moeder
van de vier kinderen spreekt in haar testament haar bezorgdheid uit als zij zegt dat de
kinderen van 'geen echte bedde' zijn, die misschien niet kunnen erven.
Jacobs natuurlijke zonen noemden zich geen Kuinreturf, zoals hun vader en grootvader,
maar De Lege, dus met de oude naam van de familie. Slechts de naar haar grootmoeder
Margaretha Glauwegenoemd dochter noemde zich zoals haar vader, dus Kuinreturf. Als
Margaretha Kuinreturfvan Utrecht is zijvier keer getrouwd; te oordelen naar de namen
steeds met Engelse mannen.
Jacobs broer Hendrik, die net als hij ook een hoge geestelijke positie heeft bekleed
(deken van Sint-Walburgis te Arnhem) had ook een natuurlijke zoon, zoals uit Jacobs
testament blijkt. Van dit kind is niet bekend wie de moeder was of waar het woonde.
Johan is van de kinderen van Hendrik Kuinreturf en Margaretha Glauwe het oudst
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Glasvenster in de Sint-Janskerk in Gouda. Het afgebeelde venster werd in 1563
geschonken door het kapittel van Oudmunster, ook wel ger.oemd het Sint-Salvatorka
pittel, te Utrecht.Afgebeeld zijn de deken en de twaaif kanunniken van het kapittel en
hunfamiliewapens. Welkevan de afgebeeldepersonen Jacob Kuinreturf is, is niet te
zeggen; zijn wapen is het vierde wapen van links.
Foto naar een dia, beschikbaar gesteld door de Stichting Fonds Goudse Glazen te
Gouda.
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geworden. Hij werd omstreeks 1532 geboren en stierfin 1608. Hij was vicaris in Kampen
en moet dus geestelijke zijn geweest, maar daar is zowel v66r als na de reformatie weinig
van te merken, want 'priester' wordt hij nooit genoemd. In februari 1595 krijgt hij van de
Raad van Kampen de opdracht om een lijst van alle goederen en renten die bij zijn vicarie
en bij Kuinreturfsvergadering behoren, in te leveren. Hij heeft daar niet aan voldaan,
want dit bevel wordt in oktober herhaald; nu met de eis dat de lijst binnen acht dagen op
het raadhuis moet worden gebracht.
Tot de reformatie, of miss chien wel tot 1595, heeftJohan deels geleefd van de inkomsten
van zijn vicarie en deels van zijn ouderlijk erfdeel, dat ongetwijfeld niet gering is geweest.
Hij bezat ten minste een huis in Kampen en had een erf in IJsselmuiden. Wie zijn
erfgenamen waren is niet bekend, maar waarschijnlijk waren dat de kleinkinderen van
zijn broer Simon en de mogelijk toen nog in leven geweest zijnde kinderen van zijn broer
Caspar. Zijn maagd, die misschien tevens zijn natuurlijke dochter was, kreeg geld en de
inboedel van Johans huis.

Het geslacht Kuinreturf werd voortgezet door Simon, die burgemeester van Kampen is
geweest van 1573 tot 1578, maar daarna wegens zijn vasthouden aan het katholieke
geloofniet langer in de Raad geduld werd. Het is mogelijk dat hij een aantaljaren in al of
niet vrijwillige ballingschap in Emmerich heeft gewoond. Daar he eft ook gedurende
korte of langere tijd de Kampenaar Simon Glauwe Geertszoon gewoond. Deze man, die
ook wel naar zijn bezit de Harstenhorst onder Wilsum Simon Glauwe Harstenhorst werd
genoemd, was een volle neef van Simon Kuinreturf '_n gedurende dezelfde periode
burgemeester van Kampen. In Kampen hadden alle leden van de Raad, te weten twaalf
schepenen en zes raden, de persoonlijke titel 'burgemeester', Ook de katholiek gebleven
Simon Glauwe was zijn raadszetel kwijtgeraakt na de bezetting van Kampen door Staatse
troepen onder bevel van Rennenberg.

In een brief van 13 december 1584 schreef Hendrik van Wilsem (zoon van Bartolt van
Wilsem en Lumme Kuinreturf) vanuit Kampen aan Jan Jansen van Campen te Am
sterdam dat hun neef, de zoon van hun oom Simon Kuinreturf in Emmerich de dochter
van Simon Glauwe Harstenhorst zwanger had gemaakt, zodat zij eerstdaags in de kraam
zou komen. Hendrik zei verder dat zij neef en nicht waren en spoedig zouden trouwen.
Het aanstaande echtpaar, Hendrik Kuinreturf Simonszoon en Maria Glauwe Simons
dochter, waren wel familie van elkaar, maar geen neef en nicht zoals Hendrik van Wilsem
schreef. Hun vaders waren, zoals hier voor reeds is gezegd, volle neven.
Behalve Hendrik, die een tijd bij zijn oom Caspar in Lissabon heeft gewerkt, had Simon
Kuinreturf nog een zoon Johan, die ook bij zijn oom Caspar werkte maar die door deze
naar India werd gestuurd omdat hij verliefd was geworden op een meisje dat in de ogen
van Caspar niet deugde. Ilet was zo schrijft Caspar in een brief van 7 april 1579 'de
jongste dochter van duyvelmoeder'. Waarschijnlijk is Johan in India overleden of na zijn
terugkeer in Portugal gebleven, want hij wordt niet genoemd in het testament van de
gezusters Webbeken en Anna Glauwe (1600), waarin wel zijn broer Hendriks kinderen en
de kinderen van zijn oom Caspar worden genoemd. Ook komt J ohan Kuinreturf Simons
zoon in geen enkele andere Kamper bron voor.
De katholieke Hendrik Kuinreturf, die bovendien nog was gehuwd met een vrouw uit het
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onverdacht katholieke geslacht Glauwe, werd zowaar in 1599 in de Raad van Kampen
gekozen. Hier kunnen twee verklaringen voor zijn. De eerste is dat Hendrik uiteindelijk
protestant is geworden, hoewel ik dat zeer onwaarschijnlijk acht, want hij noch zijn
vrouw zijn te vinden onder de lidmaten van de gereformeerde kerk van Kampen. De
tweede reden zou kunnen zijn dat bij gebrek aan goede en ontwikkelde stadsbestuurders
tegen het einde van de 16e eeuw toch af en toe mensen in de Raad werden gekozen die de
gereformeerde leer niet aanhingen. Hendrik heeft overigens niet lang het genoegen
gesmaakt op hetzelfde 'kussen' te zitten als waarop zijn vader, grootvader en overgroot
vader hadden gezeten, want hij stierf nog in hetzelfde jaar 1599 aan de toen vreselijk
heersende pest. Zijn weduwe bleef achter met de zonen Jacob en Gerrit en de dochter
Betta.
Jacob is ongehuwd gebleven. Betta trouwde met Egbert ten Bussche, ook een man uit
een katholiek gebleven familie, waarvan de leden in de 17e eeuw jonkers en joffers
werden genoemd en die verwant was aan katholieke adellijke families als Toe Boecop en
Bruins. Gerrit Kuinreturftrouwde in 1631 met de toen al35 jaar oude Judith, een dochter
van Roelof van Twickelo, de laatste schout van Kampen. Dit huwelijk bleef helaas
kinderloos en daarmee verdween de laatste kans om het geslacht Kuinreturf in Kampen
voor uitsterven te behoeden. Het had mooi kunnen zijn, want van hun oom Jacob Glauwe
hadden Gerrit en Judith het huis de Harstenhorst gekregen, zodat de familie in navolging
van Gerrit zich Kuinreturf de Lege toe Harstenhorst had kunnen blijven noemen.
Betta Kuinreturf stierf als laatste van haar geslacht in november 1672.
Dat de laatsten van de familie Kuinreturf best wisten dat zij oorspronkelijk anders
hebben geheten blijkt uit het zowel door Jacob en Gerrit als door Betta voeren van de
naam Kuinreturf de Lege.

Waarschijnlijk v66r zijn huwelijk met Margaretha Glauwe, dat omstreeks 1525 moet
hebben plaatsgehad, heeft burgemeester Hendrik Kuinreturfbij een voor ons onbekende
vrouw een kind verwekt dat later Hendrik Kuinreturf de oude of de bastaard werd
genoemd. Deze Hendrik trouwde met Beeltje, een dochter van Frans van Papenvelt, die
eerst bisschoppelijk en later keizerlijk muntmeester van Overijssel was. De moeder van
Beeltje heette Griete of Margaretha, een vrouw die uit de niet onaanzienlijke Kamper
familie Van Diepholt stamde. Voor een onwettige kind dus geen slechte partij. Waar
schijnlijk had burgemeester Hendrik zijn bastaardzoon een goed yak laten leren en hem
verder ook niet in de steek gelaten, want Hendrik en Beeltje blijken later nogal wat
onroerend goed te bezitten. Helaas moesten zij wegens financiele moeilijkheden een
deel van hun onroerend goed verkopen. In 1579 kwiteerde Hendrik voor een bedrag van
20 dalers die hij in zijn benauwde toe stand van zijn halfbroer Caspar had gekregen via Jan
Jansen van Campen, de compagnon van Caspar. Hij ondertekende de kwitantie eigen
handig als Hendryck Cunertorff die olde.
Hendrik en Beeltje kregen tenminste vijf kinderen, die het maatschappelijk gezien niet
slecht vergaan is. Zoon Hendrik had het goudsmidsvak geleerd en zoon Frans was in
verschillende munthuizen werkzaam als muntgezel. De dochters Aaltje en Margaretha
huwden met mannen waarvan de beroepen niet bekend zijn, maar die waarschijnlijk niet
onbemiddeld waren, want zij worden in de testamentsregisters enkele malen genoemd,
iets wat bij arme lieden zelden voorkwam.
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Beeltje Vincke, een dochter van Aaltje en Johan Petersz Vincke, kreeg in 1649van het
stadsbestuur een boete opgelegd omdat zij een mis had bijgewoond, iets wat door de
overheid verboden was. De Vincke's en waarschijnlijk ook Aaltje zullen derhalve ka
tholiek geblevenz~Jn.Dat kan niet worden gezegdvan haar zuster LummeKuinretmi, die
trouwde met de Kamper secretaris Hendrik van Hoochstraten. Zij werd in 1594 als
LummeHendricks Cunderturff ingeschreven als lidmaat van de gereformeerde kerk van
Kampen.In de belangrijke stedelijke functie als die van haar manwerden in de 17e eeuw
voorzover bekend nooit anderen dan onverdachte gereformeerden benoemd, dus Hen
drik van Hoochstraten zal ook wel protestant zijn geweest of zijn geworden.
Hendrik Kuinreturf,die zoals gezegdgoudsmidwas, vertrok naar Goudawaar hij in 1604
als poorter werd ingeschreven. Op zijn aanwezigheid in Gouda werd ik opmerkzaam
gemaakt bij het lezen van een getuigenis die hij in 1622 in Kampen gaf en waarin hij
schout van Goudawerd genoemd.Onderzoek inGoudse bronnen bracht aan het licht dat
hij daar geen schout is geweest. WeIkomt hij daar behalve als goudsmid ook voor als
kapitein, als pachter van de impost over het bestiaal en als pachter van de door
vaartrechten van een sluis.Hijis twee keer getrouwd geweest;uit het eerste huwelijkhad
hij vier en uit het tweede huwelijk een dochter. Met deze vijf dochters stierf ook de
bastaardtak van het geslacht Kuinreturf uit.

Het familiewapen

Caspar Kuinreturf gaf in 1581 zijn neef Hendrik van Wilsem opdracht om van het
stadsbestuur van Kampeneen officieleverklaring te vragen over het geslacht Kuinreturf,
want hijwildehet wapen dat hij en zijnbroers voerden, laten registreren in de boeken van
de Portugese adel.
Caspar voerde een gevierendeeld wapen, met in het eerste en vierde kwartier een
Sint-Andrieskruis en in het tweede en derde kwartier drie mispelbloemen. Zijn voor
ouders voerden enkel drie mispelbloemen, te beginnen met Johan Jacobsz, die in 1486
zegelde als voogd van de priester Marten Willemsz.Hijhad een wildeman met knots als
schildhouder. Zijnzoon Jasper Johansz voerde hetzelfde wapen en ook dezelfde schild
houder. ZoonJacob Johansz koos een heiligenfiguur als schildhouder. Hendrik Kuinre
turf zegelt in 1519en 1522met de drie mispelbloemen, zonder schildhouder of helmte
ken. Als schepen zegelt hij met hetzelfde wapen, maar nu heeft hij als helmteken twee
vleermuisvleugels. Zijn zonen mr. Jacob en Simon Kuinreturf kozen voor hetzelfde
helmteken.
Het zegelwaar Evert Kuinreturf in 1519mee zegelde, is op de naam na identiek aan het
zegel dat zijn broer Hendrik in hetzelfde jaar gebruikte.
Ook de Zutphense schout Johan de Legevoerde in zijnwapen drie mispelbloemen.
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ZegeZvan Johan Jacobsz,
met het opschrijt
SIGILLU IOH-ES IACOBI
09.11.1489 (Inv. A. nr. 108)

ZegeZvan Jasper Johansz,
schepen van Kampen,
met het opschrijt
S.IAZPER IANSSOEN
12.07.1524 (Inv. A., nr. 162)

ZegeZvan Jacob Johansz,
schepen van Kampen,
met het opschrift
IACOP IOH. ..
12.10.1507 (Inv. A., nr. 145)

ZegeZvan Evert Kuinreturj
met het opschrift
S.EEVERT KUbWERTURF
06.06.1519 (Inv. A., nr. 114)



Zegel van Hendrik KuinreturJ,
met het opschriJt
S.HENDRIC KUENERTURF
23.06.1522 (Inv. KK, nr. 92)

Zegel van Hendrik Kuinreturj,
schepen van Kampen,
met het opschrijt
HENRICK KUNRETORF
01.12. 15'ri"(Inv. A., nr. 150)

Zegel van Simon KuinreturJ,
schepen van Kampen,
met het opschriJt
S.SIMON KUNDERTORF
04.03.1578 (Inv. A., nr. 788)

Enkele naamgenoten die niet aanwijsbaar tot de familie behoorden.

Op 05.04.1559verklaren Geert van Endoven en Jeronimus Geertsz op verzoek van de
priester Jacob vanWilsemen van SimonKuinreturf dat de IJsselmuidense pastoor Jacob
Kuinreturfin de morgen van 28februari 1558is overleden. Devrouwvan Jeronimus was
bij de pastoor aan zijn sterfbed. Jacob van Wilsem en Simon Kuinreturf waren de
executeurs van het testament van de overleden pastoor',
Uit een andere getuigenis blijkt dat heer Jacob Kuinreturf in 1548 een knecht had, die
zichzelf Johan van IJsselmuiden noemde".
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Ret is niet bekend van wie deze Kuinreturf een zoon was. Gezien zijn voornaam zou hij
een kleinzoon van burgemeester Jacob Jansz kunnen zijn geweest. Dat Simon Kuinreturf
een van de executeurs van zijn testament was, pleit daar ook voor. Misschien was deze
IJsselmuidense pastoor een natuurlijke zoon van Jacob Jacobsz of van diens broer heer
Govert Kuinreturf.
Anneke Kuinreturf, die kort v66r 24.11.1598 is overleden als weduwe van Bruininck
Peters, is ook niet direct in de genealogie Kuinreturf in te passen. Haar stiefzoon Peter
Bruininck laat in 1598 en 1599 een aantal mensen voor het Kamper gericht getuigenissen
afleggen over de nalatenschap. Enige jaren tevoren was Bruininck Petersz al overleden;
hij had er mee ingestemd dat Anneke alles wat het echtpaar bezat, in lijftucht zou mogen
behouden, maar na haar dood zou Peter de erfenis moeten delen met de erfgenamen van
Anneke. Uit een van de getuigenissen blijkt dat Anneke lange tijd in kost is geweest bij
Willem Arentsz de schoenmaker. Verder blijkt dat Anneke een huis op de Vloeddijk
bezat",
Dan is er nog een Aaltje Kuinreturf die 30.10.1599 aan Steven van Ruitenburg en diens
vrouw Gerberich Hoppenbrouwer een jaarlijkse rente van zes goudguldens verkocht,
gaande uit de huizen van Gerrit Kranenburg in Kampen". Op 03.11.1599 liet Jan ten Napel
beslag leggen op de erfenis van wijlen Alijt Kuinreturf", Ret zou om dezelfde vrouw
kunnen gaan, misschien wel om de weduwe van Frederik Mathijsz, maar omdat zij geen
'joffer' wordt genoemd, twijfel ik aan het laatste.

Kuinreturfsvergadering

Dezevergadering,waarvan Johan Kuinreturf in 1595de administratie voerde, wordt in de
bronnen genoemd vanaf 1514 en was gevestigd in een pand aan de Vloeddijk. Een
naastliggend pand strekte zich uit tot de Groenestraat.
De vergadering kan niet gevestigd zijn geweest in 'Cuynreturffs huijs' aan de Vloeddijk
naast het Sint-Brigittenklooster"), omdat daar de Groenestraat geen achterbelending
was. Waarschijnlijk is de vergadering gesticht door Hendrik Kuinreturf.Viazijn dochter
Alijt,die gehuwdwasmet Jacob Johansz, moet de administratie van de Kuinreturfsverga
dering in handen zijn gekomen van de familie Kuinreturf de Lege.

Kuinreturfsweerd

De Kamper stadserven nr.23 en nr.24, gelegen nabij het punt waar de weg van Kampen
naar de Noordoostpolder het Noorddiep kruist, worden beide 'Kuinderturfsweerd' ge
noemd. Reeds in de 15e eeuw is er sprake van een Kuinreturfsweerd op een van de
Kamper eilanden. De naam zal in gebruik zijn geraakt voor een stuk land dat langdurig
door de familieKuinreturfvan de stad Kampenwerd gepacht. Wiedie Kuinreturfswaren,
heb ik niet in de oude pachtboeken of in de rechterlijke archieven kunnen vinden.
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DE LEGE / KUINRETURF DE LEGE (A)

I Jacob Johansz (1).Zijnnaam wordt zijdelings genoemd in een aantekening uit 14777.
Het staat vast dat hij de vader van Johan Jacobsz de Legewas. Een Jacob Jansz verkocht
in 1459het erfdeel dat hem van wijlen zijn ouders toekwam aan zijn zuster Katharina en
zijn broer Peters. In 1469verkocht Katharina Jan Simonsdochter met haar broer Peter
Johansz als haar voogd een vijfde deel van het verbrande huis en erf, geheten 'de
Leyenborch' in de Geerstraat van der Aa, op de hoek van de Hofstraat". In beide laatste
gevallen is het niet zeker dat het om de familie De Lege gaat; de naam Peter kwam bij
latere generaties overigens onkele malen voor. Het aantal vijftiende- eeuwse aantekenin
gen waarin een Jacob Johansz wordt genoemd is veel groter dan de drie hierboven
genoemde -Jacob en Johan waren in die tijd de meest voorkomende namen- maar
verwantschap blijkt niet.

II Johan Jacobsz de Lege (2). Hij is waarschijnlijk dezelfde als de Johan Jacobsz die
voorkomt op de ledenlijsten van de gezworen gemeente van dejaren 1456en 1460,en die
hoofdman van de wijk 'Boven de Poort' was in 147610.In 1457werd hij samen met een
andere Kamper burger gevangen genomen door jonker Gerrit van Oldenburg, die een
vordering had op de Kampenaar mr. Hendrikvan Uterwyck!'. In 1461komt hij voor onder
de belangrijkste Kamper koopliederi'f en in 1478 en 1479wordt hij genoemd onder de
kooplieden van de Hanze in verband met handel op Brugge, Riga, Holland, etc.".
Het echtpaar Jan Jacobsz en Truide kocht in 1480van de stad Leiden eenjaarlijkse rente
van 13 ponden en 16 schellingen waarvoor zij een kapitaal van ongeveer 1300 gulden
betaalden'".
Op 19.08.1481werd Johan beleend met het Arnt Nevenserve in Oosterwolde, na trans-
port door Ansem van den Berge. Met de Eeckertienden te Doornspijk werd hij beleend
27.04.1483,na transport door Henrica van Merwick": Uit de akten van belening blijkt dat
zijn vrouw Geertruit Marcelis Baersdochter was en dat het echtpaar negen zonen en zes
dochters had. In de leenakten wordt Johan aangeduid met patroniem en familienaam;
ook worden in die akten zijn beide oudste zonen Jacob en Willemgenoemd.
Met zijnvrouw Geertruit, meestal Truide genoemd, komtJohan voor in 1470,wanneer zij
aan onder anderen hun zwager Pilgrim Pannert huizen in het buiten de muren gelegen
stadsdeel De Hagen verkopen". Het echtpaar testeert in 1484waarbij zij elkaar over en
weer tot erfgenaam benoemen met de uitdrukkelijke voorwaarde dat de langstlevende
aan hun kinderen geen rekenschap is verschuldigd. Voorhet houden van hun memorieen
bestemmen zij een bedrag van 600 heren ponden. Hun leengoederen, t.W.de Eecker
tienden en Arnt Nevenerve, zijnvoor respectievelijk hun oudste en hun op een na oudste
zoon. De kinderen die zij geld hebben gegeven 'ter berade' (om te trouwen of om zich in
een klooster te begeven), om buiten Kampen te studeren of om handel mee te drijven,
moeten het ontvangen kapitaal in de erfenis inbrengen, maar behoeven daar geen rente
van te geven. Tot executeurs van hun testament benoemen zij Marten Voirne, Jacob
Jansz [hun zoon] en Mechtelt van der Hoeve [hun dochter]".
De laatste vermelding van Johan Jacobsz in de Kamperbronnen dateert van 04.10.1491,
wanneer hij een zaak verliest die hij had aangespannen tegen een aantal turfgravers in
Oostcrwolde". In 1492wordt zijn zoon Willembeleend met Arnt Nevenserve dat door
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Johan aan hem was overgedragen. V66r 19.03.1500 zijn hij en zijn vrouw overleden'", In
het necrologium van de Sint- Nicolaaskerkvinden we 1december als dag waarop voor het
zieleheil van Johan Jacobsz moest worden gebeden, voor zijn vrouw Trude Baers is dat
28 september. Sterfjaren worden in het necrologium niet genoemd.
Kinderen (volgorde onbekend; Jacob en Willem waren de oudste zonen):
1 Jacob Johansz (3), volgt IlIa.
2 Mechtelt Johansdochter (4). Zij trouwde met Lambert van der Hoeve, als wiens
vrouw zij voorkomt in 1484, wanneer Armgart Jelijs haar in haar testament bedenkt met
een gouden leeuw. Eveneens in 1484werd zij door haar ouders aangesteld tot een van de
executeuren van hun testament. In beide gevallen wordt zij Mette van der Hoeve
genoemd". Mechtelt is overleden na 150421.Haar erfgenameri, t.w.Jacob Jansz, mr.Gijs
bert de Lege,Grete de Lege,Jasper Jansz en Johan de Lege,verkopen op 16.05.1508 een
huis in de Oudestraat waarin Lambert van der Hoeve en Mette hebben gewoond". Dat
Mechtelt een dochter van Johan Jacobsz was blijkt verder nog uit een akte van 1486; in
dat jaar zond haar vader haar met een boodschap naar Armgart Jelijs23.Jaspar Jansz zegt
in een getuigenis die hij in 1517 aflegt, dat hij met wijlen zijn zuster Mette van der Hoeve
heeft bemiddeld in een geschil tussen Johan de Lege en de familie van diens eerste
vrouw".
Lambert van der Hoeve was koopman en reder, lid van de Gezworen Gemeente 1481-
1483, kerkmeester van het Minderbroedersklooster 1483, burgemeester van Kampen
1484-150325. Hijwas een zoon van NNvan der Hoeve en Heile Klovers'".
3 Willem Johansz (5). Werd na transport door zijn vader in 1492 beleend met Arnt
Nevenserve te Oosterwolde. Hijwas koopman en reder en had met zijn broer Jacob en
met Mathijs Gijsbertsz een compagnonschap in de handel op Bergen in Noorwegen. In
1492 behoort hij tot een redersgezelschap dat koren wil kopen in Danzig en Melvingen.
Hij is overleden v66r december 1495, wanneer zijn weduwe Hille Waijer met zijn
compagnons afrekent". In de ledenregisters van de Sint-Cuneramemorie staat dat
WillemJohan Jacobszoon in 1495 is overleden.
Wettige nakomelingen had hij niet, maar een natuurlijke dochter Agneta (5a), op
genomen in Nijenklooster in Friesland, was in 1496 een van zijn erfgenamsn". In de
leenakteboeken van het kwartier van Arnhem staat dat Johan die Lege, burger van
Kampen, in 1495 na dode zijns vaders Willem,werd beleend met Arnt Nevenserve. Dit
moet een verschrijving zijn, want Johan de Lege was geen zoon maar een broer van
Willem.
Hille Waijer, die een zuster Alijt Peters en twee broers, Simon Peters en heer Johan
Petersz had, is v66r 19.03.1500 hertrouwd met Geert Ringenburch'". Hillekomt nog voor
in een akte van 11.02.15193°.
4 Peter de Lege (6), genoemd als pastoor van Kampen 1488, 1492, 1494 en 1495).31.
Het is waarschijnlijk, maar met geheel zeker dat ook hij een zoon van JohanJacobsz was.
5Marcelis Baers (7), kanunnik in het klooster van de reguliere kanunniken van Thabor
bij Sneek.
In 1505 gaf de prior van Thabor aan Jan de Lege een volmacht om voor het klooster de
afwikkelingvan de erfenis van Marten Johansz te regelen'".
Als collator van de vicarie van de Heilige Drie Koningen in de Sint-Nicolaaskerk in
Kampen droeg Marcelis op 11.04.1510 Gijsbertus de Lege [zijnbroer 1voor als vicaris. In
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de akte wordt hij de zoon van Johannes Jacobi genoemd", Hij werd voluit genoemd naar
zijn grootvader van moeders zijde.
6 Marten Johansz (8). Genoemd als raadsheervan Wismar op 06.07.1501 en overleden
in 1503. Hij trouwde met Elzabe, de weduwe van de Wismarse raadsheer Nicolaus van
Welen'". Van 1504 tot omstreeks 1520 voerde Elzabe met haar zoon uit het eerdere
huwelijk, die Peter van Welen heette, processen tegen de erfgenamen van haar man, te
weten de kinderen van Jan Jacobsz". Deze processen, waarbij ook wel heer Gijsbert de
Lege of Johan de Lege als haar opponenten worden genoemd, werden niet alleen gevoerd
voor het gerecht van Kampen, maar ook in Harderwijk en Zutpherr". In 1509 schreef de
hertog van Mecklenburg op verzoek van Elzabe aan de stad Kampen om haar in haar bezit
te handhaverr".
Hoewel uit de stukken niet blijkt in welke betrekking Marten tot deze familie stond,
mogen we wel aannemen dat hij een zoon van Johan Jacobsz was. In een van de stukken
wordt geopperd dat Elzabe, die op 27.01.1504 als weduwe van Marten Jansz voorkomt,
misschien zwanger zou zijn. Het overlijden van haar man zal derhalve in 1503 moeten
hebben plaatsgevonden.
Voor het gerecht van Harderwijk voerde Marten Johansz een proces met Johan de Lege,
dat na zijn overlijden door zijn weduwe werd vervoIgd. Waarschijnlijkwas er onenigheid
ontstaan over jaarlijkse renten die de stad Harderwijk aan de familie De Lege schuldig
was. De Raad van Zutphen werd in 1505 verzocht om in deze zaak een oordeel te wijzerr".
7 Johan de Lege (9), voIgt IIIb.
8 Jasper Johansz (10), waardijn 1508-1519 (met onderbrekingen), kerkmeestervan de
Onze-Lieve-Vrouwekerk 1506,1515, kerkmeester van het Heilige-Geestgasthuis 1517-
1519, lid van de Gezworen Gemeente voor het BuitenespeI1513-1519, lid van de Raad
van Kampen 1520-1534, overleden in oktober 15343gen begraven in de Sint-Nicolaaskerk.
Hij trouwde v66r 08.03.1508met Barbara van Elven, die 09.07.1539nog ais zijnweduwe
voorkomt'", Zijwas een dochter van Peter van Elven (ookweIgenoemd VanElvingen) en
Femme Petersdr.
9 Evert Johansz (11). Als zoon van Johan Jacobsz wordt hij genoemd in een akte van
omstreeks 148941. Het necrologium ven de Sint-Nicolaaskerk geeft 28 september als
sterfdag van Evert Johansz filius Johan Jacobsz. Ookzijnmoeder staat op deze datum in
het necrologium ingeschreven.
In de boeken van de Sint-Cuneramemorie zien we dat in 1498 Evert Johansz en zijn
vrouw ais lid van de memorie werden ingeschreven. In dit geval staat de toevoeging
Johan Jacobsz er niet bij, zodat het twijfelachtig is of het hier de juiste Evert betreft.
10Mr. Gijsbert de Lege (12), priester. Hi]en heer Johan van Warendorp worden in een
akte van 03.08.1504vicarissen van de Heilige-Drie-Koningenvicariein de Sint-Nicolaas
kerk genoemd". De collatie van deze vicarie was in het bezit vanMarcelis Baars, de broer
van Gijsbert de Lege.Op 11.04.1510gafde prior van het klooster Thabor, waarin Marcelis
was opgenomen, aan de aartsdeken van Deventer te kennen dat de collator van genoem
de vicarie, Gijsbertus de Leghe tot vicaris had benoemd, met het verzoek om de benoe
ming te bekrachtigen.
Heer Gijsbert wordt genoemd als procurator van de Heilig- Sacramentsmemorie in
Kampen in de jaren 1513, 1516, 1520-1523en 153843.
In 1533 trad heer Gijsbert de Lege enkele keren op als voormonder of voogd van de

219



kinderen van zijn broer wijlen Jan de Lege. In die kwaliteit komt hij in 1539 opnieuw in de
Zutphense bronnen voor, maar nu samen met de gebroeders Hendrik en Johan Kuinre
turf'". Na 1540vinden we nogmaar weinig over hem; waarschijnlijk is hij niet lang na dat
jaar overleden".
11Grete de Lege (13), is 16.05.1508met haar broers Jacob, Johan, Jasper en Gijsbert
erfgename van haar zuster Mechtelt".
12NN (12)., opgenomen in het klooster te Brunnepe bij Kampen.
Johan de Lege kreeg omstreeks 1505 van de prior van het klooster Thabor en van de
rector van het klooster in Brunnepe een volmacht om de erfenis van Marten Jansz voor
de kloosters te regelen. Weweten dat in Thabor Johan Jacobsz' zoonMarcelis Baers was
ingetreden en veronderstellen, gezien het bovenstaande, dat inBrunnepe een dochter
van Johan Jacobsz geprofest was.

IIIa Jacob Johansz (3). Hoofdman Boven de Poort 1475,1477,me::noriemeestervan de
Sint-Olofsmemorie 1482,lidvan de gezworen gemeente voor het BuitenespeI1489-1504,
lid van de Raad van Kampen 1505-1509.Overleden in 150947•

Over hem zijn een groot aantal aantekeningen bewaard gebleven; hij was behalve
stadsbestuurder ook reder en dreef handel op Frankrijk, Engeland, Duitsland en het
Oostzeegebied. Hij was leenhulder voor zijn vrouw en werd voor zichzelf in 1492, na
transport door zijn vader, beleend met de Eeckertienden te Doornspijk en in 1497,na
transport door Kunne Johan Petersdochter, met 11 dagmaat land te Baarlo.
Slechts in de Gelderse leenregisters wordt hij Jacob de Lege genoemd, verder komt hij
zonder uitzondering voor als Jacob Johansz.
Hij trouwde met AlijtKuinreturf, met wie hij in 1483al kinderen had. Zijwas een dochter
van Hendrik Kuinreturf en Mette Goverst''en is overleden tussen 30.04.1512 en
15.12.151349. Met haar man Jacob Johansz als hulder, wordt Alijt Kuinreturf, na dode
haars vaders Hendrik Kuinreturf, op 19.05.1486beleend met een derde deel van het erf
Luttike Wellingberg in Wijhe. Op 23.05.1510wordt zij met dit goed voor het laatst
herbeleend; haar man is dan al overleden en haar zoon Jacob Jacobsz is haar hulder.
Alijts zoon mr.Govert Kuinreturf wordt op 15.12.1513,na dode zijns moeders met het
goed in Wijhe beleend'",
Uit het huwelijk van Jacob en Alijt sproten ten minste acht kinderen (juiste volgorde is
niet bekend).
1 Jacob Jacobsz (15). Hij was 23.05.1510hulder voor zijn moeder toen die beleend
werd met een derde deeI van het goed Lutteke Wellingberg in Wijhe. Op dezelfde dag
werd hij voor zichzelf,na dode van zijnvader Jacob Jansz, beleend met elf dagmaten land
in Baarlo.V66r 24.05.1511is Jacob Jacobsz overleden, want op die datumwerd zijnbroer
mr. Govert met het land in Baarlo beleend.
2Mr. Govert Kuinreturfde Lege (16), Iicentiaat in de beide rechten (1511) kanunnik
van Sint Jan en officiaal te Utrecht.
In een brief van 20.05.1524schreef Hendrik van Beieren aan de stad Kampen dat hij haar
dankte voor de hulp bij zijn benoeming tot bisschop van Utrecht en dat hij haar verzoek
om Dr. Goert Kuinretorff, kanunnik van Sint Jan en officiaal te Utrecht in zijn ambt te
handhaven, later zou behandelen".
Volgens sommige bronnen vertegenwoordigde mr. Goert in 1522 de bisschop van
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Utrecht bij het Hof in's Gravenhage, was hij in 1525 tegenwoordig bij de verbranding van
Jan de Bakker en werd hij in 1528 op last van bisschop Hendrik van Beieren gedood.
Omdat hij zich Gelders gezind had getoond, nam de bisschop hem en nog drie andere
aanzienlijken in 1528 bij de herovering van Utrecht gevangen. Mr. Govert werd in een zak
genaaid en's nachts zonder dat over hem een vonnis was geveld in de Lek gegooid en
verdronken. Zijn lijk werd opgevist bij Vianen, waar hij in de kerk werd begraven".
Andere bronnen vermelden dat de bisschop zijn tegenstanders, onder wie Goert Conder
torfvan Campen, liet onthoofden'".
Kuinreturfs bemoeienis met de politiek blijkt uit een verzoek aan de Raad van Kampen,
dat hij in 1527 door zijn zuster Trude liet overbrengen om, samen met Deventer, gezanten
naar Apeldoorn te sturen om daar met de Geldersen te onderhandelen'".
Met de Eeckertienden in Doornspijk werd mr. Goert als erfgenaam van zijn vader Jacob,
beleend in 1511. Als erfgenaam van zijn broer Jacob Jacobsz werd hij op 24.05.1511
beleend met 11 dagmaten land in Baarlo; dit land verkocht hij vier dagen later aan mr.
Evert van Ens. Met dezelfde mr. Evert als zijn hulderwerd Goert op 15.12.1513, na dode
van zijn moeder Alijt Hendrik Kuinreturfs dochter, beleend met het derde deel van het
goed Luttike Wellingberg in Wijhe, met welk goed hij werd herbeleend in 1519 (als
kanunnik te Utrecht) en in 1525. Zijn leenvolger werd zijn broer Hendrik, die 26.04.1529
werd beleend met de Eeckertienden en 03.08.1533 met het goed in Wijhe.
Johan de Lege, de huishofmeester van de hertog van Gelre en schout van Zutphen,
schreefin 1522 aan zijn neefmr.Gaerdt Cuenretorff een verzoek om te bemiddelen bij de
confirmatie van de te Zutphen gekozen deken Wilhem Yzeren, die een bloedverwant van
de vrouw van de schrijver was 55.

3Agnes Kuinreturf (17), priores van het klooster inBrunnepe bij Kampen, 1549, 1551,
155256. Haar atkomst blijkt uit geen enkele akte, maar zijwas ongetwijfeld een dochter
van Jacob Johansz enAlijtKuinreturf, genoemd naar haar moeders zuster AgnesKuinre
turf, de eerste vrouw van Claas Lentinck'",
4 Geertruit Kuinreturf (18), genoemd in 1527 als zuster van mr. Covert".
5 Hendrik Kuinreturf (19), volgt IVa.
6 Peter Kuinreturf of De Lege (20). Hij werd 03.06.1519 in een geschil met Dirk
Blauwe, broer van Hendrik Kuinreturf genoemd. Het geschil was het gevolg van een
weddenschap die door Peter was verloren. Deze had namelijk om een gouden kroon
tegen 10goudguldensmet Dirkgeweddat hij nooit meer zou spelen om geld.Toen Peter
er naderhand op betrapt was dat hij toch nog speelde, wilde hij niet betalen. De door
beide partijen benoemde scheidslieden bepaalden dat Peter de gouden kroon terug
moest geven en dat hij aan Dirk een broek en een wambuis schuldigwas.Aan een bij de
weddenschap overeengekomen betaling van een nobel als bijdrage in een pelgrimstocht
naar Jerusalem die Peters broer Hendrik Kuinreturf van plan was te ondernemen,
behoefde Dirk niet te voldoen'",
Peter iswaarschijnlijk dezelfdeals Peter de Lege,die alsvicaris voorkomt in 1514.Metde
inkomsten uit zijn vicarie als onderpand werd 3 juni van dat jaar door mr. Gijsbert de
Lege(als procurator van zijnneefPeter de Lege) opverzoekvanmr. GoevertCuijnretorff
een lening afgesloten. Hendrik Kuinreturf en zijn broers en zusters zouden hiervoor
borgen zijn'".
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7 Evert Kuinreturf (21). Hij zegelde op06.06.1519 voor zijn broer Hendrik. In de akte
wordt ook zijn oom Jasper Jansz genoemd'".
8 Johan Kuinreturf (22), kerkmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk 1535-1536 en
van de Observantenkerk 1540-154562, werd als lid van de Schepenmemorie ingeschreven
in 1536, stierfin 1545 en werd begraven in de Sint-Nicolaaskerk.
Hij trouwde met Balich van Vliet, dochter van Gerrit van Vliet en Johanna Ruychrock. Haar
broer was Floris van Woerden, heer van Vliet en van Bouckhorst'". Balich hertrouwde met
Aart Joosten van Rhenen, wonende te Rhenen, met wie zij in 1555, 1556en 1560voorkomt",
Johan en Balich hadden twee kinderen, t.W.
a Johan Kuinreturf (23).
b Anna Kuinreturf (24).
Beide kinderen waren in 1555 nog minderjarig'", Zijzijn waarschijnlijk v66r hun moeder
overleden'". In een briefuit Lissabon van 07.04.1579 schrijft Caspar Kuinreturf dat hij de
Leidse renten samen met de erfgenamen van wijlen zijn oomJan Kninreturfheeft. Het is
mogelijk dat de kinderen toen nog in leven waren.

IVaHendrik Kuinreturf (5), koopman en reder, lid van de gezworen gemeente 1517-
1519,kerkmeester van Onze-Lieve-Vrouwenkerk 1520-1534, lid van de Raad van Kampen
1535-1552, overleden 31.03.155267. Hij werd in 1512, dus voordat hij een stedelijke
functie bekleedde, lid van de Schepenmemorie, waaruit kan worden afgeleid dat hij toen
volwassen was en tot de aanzienlijkste burgers behoorde. In 1515 trad hij op voor de
erfgenamen van zijn ';'ader Jacob Johansz'". Uit een aantekeningvan 03.06.1519 blijkt dat
hij van plan was een bedevaart naar Jerusalem te maken, maar of hij dit plan ook
werkelijk ten uitvoer heeft gebracht, moet worden betwijfeld'".
Als erfgenaam van zijn broer mr.Govert werd hij op 26.04.1529 beleend met de Eec
kertienden in Doornspijk, welke tienden hij in hetzelfde jaar verkocht aan Arent toe
Boecop. Met het derde deel van het goed Luttike Wellingberge in Wijhe werd hij beleend
op 03.08.1533.
Van zijn werk als stadsbestuurder is in de bronnen het volgende te vinden. Ten huize van
Evert van Ens werd in 1521 door bisschop Philips van Bourgondie gesproken over het
uitrusten van oorlogsschepen tegen de Geldersen; Hendrik Kuinreturf was een van de
aanwczigen?",
In 1538 vergaderde hij in Amsterdam over de eis van de keizer om schepen te leveren
voor een onderneming tegen de Turken, in oktober 1542werd hij afgevaardigd naar het
hof van de koningin-regentes, in december 1542 werd voorgesteld om hem naar de
Hanzedag in Lubeck te sturen en in 1546 wilde de koningin-regentes hem namens de
keizer met brieven en instructies naar de koning van Denemarken zenden. De Raad van
Kampen verklaarde in 1549 dat zeven of acht brieven van vrijgeleide van de koningin van
Schotland voor Kamper schippers, in 1546 via hun mede-raadslid Hendrik Kuinreturf
waren ontvangen. In 1549was Hendrik Kuinreturf een van de vier Kamper raadsleden die
namens de stad de eed deden waarbij Philips II werd aangenomen als heer van Overijssel
als zijn vader keizer Karel V zou zijn gestorven".
Verder komt Hendrik als aanlegger, verweerder of als getuige dikwijls in procesregisters
voor, terwijl zijn naam ook in transportregisters, voogdijschapstellingen en andere
bronnen vaak wordt genoemd.
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Hij trouwde, waarschijnlijk na 14.06.1520, maar zeker v66r 06.11.1525 met Margaretha
Glauwe, dochter van Simon Glauwe en Lumme van Ingen", die na haar man is overleden.
Uit dit huwelijk, volgorde niet bekend:
1 Mr. Jacob Kuinreturf (25), priester, licentiaat in beide rechten, collator van de
vicarie van de Heilige Drie Koningen en Sint Jodocus in de Sint- Nicolaaskerk in Kampen
(1555), pastoor van Kampen 1557-1558 en 1567-1569, kreeg 16.12.1558 bij bul van paus
Paulus IV een plaats als kanunnik in het kapittel van Sint Salvator of Oudmunster te
Utrecht, werd kort daarna scholaster van zijnkapittel. Waseen ijverigvoorstander van de
zaak van de koning in de Staten van Utrecht, overleden in 158273. Mr.Jacob woonde
samen met Anna, de dochter van Bartholomeus Cronen, die op 23.02.1581testeert. In
haar testament benoemt zij haar vier kinderen, die niet in echt zijn geboren, tot haar
erfgenamen en bepaalt dat de legaten die zij in 1570voor haar moeder (nu overleden),
broers en zusters heeft gereserveerd, na haar dood moeten worden uitgekeerd.
Verder legateert zij aan haar nicht Merrijken,de vrouwvan CornelisHermansz van Legen
dael, een gouden ringmet een diamant.WaarschijnlijkwasAnnatoen zijhaar laatste williet
noteren erg ziek,want het document werd in haar woning opgemaakt door een notaris in
aanwezigheid van twee kanunniken van het kapitel van Oudmunster in Utreche4• Zij is
waarschijnlijk in 1581maar zeker v66r 28.10.1582overleden, want mr.Jacob Kuinreturf
noemt in een aanvulling op zijn testament, gemaakt op genoemde datum, wijlen Anna
Cronen, vanwiehij een vordering van 100goudguldenheeft overgenomen.
Mr.Jacob, die ziekwas toen hij zijn testamentscodicilliet opmaken, stierf nog in datzelf
de jaar 158275.

Waarschijnlijkwas Jacob, die omstreeks 1525is geboren, de .rudste zoon van Hendrik en
Margaretha, want hij was de leenvolger van zijn vader voor het derde deel van het erf
Luttike Wellingberg in Wijhe,waarmee hij onder hulderschap van zijn broer Simon op
21.09.1557werd beleend".
Kinderen van mr.Jacob en Anna:
a Hendrik de Lege (32), wordt genoemd in het testament van zijnmoeder in 1581als
zijnde uitlandig. Behoorde met zijnvader in 1578tot de tegenstanders van de Unie van
Utrecht".

Hijwerd in 1565op verzoek van zijn vader gelegitimeerd door het Hofte Brussel".
b Evert de Lege (33), wordt genoemd in het testament van zijnmoeder in 1581.Hij is

misschien dezelfde als Evert de Lege, vicaris van het Sint-Anna-altaar te Loenen, die
29.11.1580voor notaris Splinter van Hamersfelt te Utrecht een procuratie geeft om
pacht in Abcoude te innen'".

c Bartholomeus de Lege (34), genoemcl.in 1581.
e Margaretha de Lege of Kuinreturf (35). Genoemd in het testament van haar moeder,

1581.Zijis waarschijnlijkdezelfde als MargrieteKuinertorfvan Utrecht, die als weduwe
vanJan Lomkin,op 11.04.1609,wezendenaar haar eigenverklaringal driejaarweduwe, in
Amsterdam hertrouwde met de 40jaar oude Jan Hillvan 'Naresbroch' in Engeland.
Zijtrouwde naderhand nog twee keer, want als weduwe van WillemJashie hertrouwde
zijteAmsterdamop 19.12.1619met de Engelsman WilliamMore,oud39jaar, kwartier
meester onder de colonel Sidney. Beide echtelieden woonden in de Raamsteeg.
Uit de handtekeningen onder de akten van 1609 en 1619 blijkt dat het om dezelfde
vrouw gaat'",
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Zegel van Jacob Kuinreturf, collator van
de vicarie van deHeilige Drie Koningen
en Sint Jodocus in de Sint-Nicolaaskerk
in Kampen, met het opschrijt
S.JACOBI CUNRETORFF DE LEGE
20.12.1555 (Inv. KK, nr.42).

2 Lumme Kuinreturf (26), trouwde v66r 15.10.155981met Bartolt van Wilsem, kerk
meester van de Sint-Nicolaaskerk 1561-1570,lid van de gezworen gemeente 1566-1571
en 1576-1578,kerkmeester van het Sint-Geertruidengasthuis 1575-1578en 1581,lid van
de Raad van Kampen 1571-1572en 157982, overleden mi 12.08.158283, zoon van Tijman
van Wilsem en Hille van den Dam.
Bartolt hertrouwde met Jenneke Mathijsse [of Martijse].
3Aleida Kuinreturf (27), trouwde v66r 06.05.1561met Frederik Mathijsz,kerkmeester
van de Minderbroeders 1564, kerkmeester van het Heilige-Geestgasthuis 1565-1570,
kerkmeestervan de Onze-Lieve-Vrouwekerk 1573-1578,lid van de gezworen gemeente
1573-158084, zoon van de Kamper burgemeester Hendrik Mathijsz en Anna van Vorden.
Tussen 06.05.1561en 23.12.1583komt het echtpaar in een tiental transportakten voor",
Nog op 30.10.1599 wordt een Aeltken Cunretorffs in de bronnen aangetroffen, maar
omdat hier tegen de gewoonte in geen 'joffer' voor haar naam staat, is het niet zeker ofhet
de weduwe van Frederik Mathijsz betreft".
4 Simon Kuinreturf (28), volgt Va.
5 Caspar Cuinreturf (29), volgt Vb.
6Hendrik Kuinreturf(30), geboren omstreeks 153187. Hijwerd in 1559 ingeschreven
als lid van de Schepenmemorie. Samen met zijn broer Johan verkocht hij in 1560 een
jaarlijkse rente aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, gaande uit hun huis op de Vloeddijk,
waarbij hun zwager Bartolt van Wilsem voor hen zegelde'",
In 1561 gaf hij in Kampen een getuigenis in een civiele zaak'".
Zijn broer Johan werd op 29.03.1566 in zijn plaats door de bisschop geconfirmeerd als
vicaris van het Heilige-Drie-Koningenaltaar in Karnpen'". Samen met Johan kocht hij
25.10.1569 een huis op de Vloeddijk in Kampen".
Hij werd benoemd tot kanunnik van het kapittel van Sint Walburgis in Arnhem op
08.12.1568 en tot [laatste] deken van zijn kapittel gekozen in 157292. Hij was priester,
klerkvan het Utrechtse diocees enwordt 05.05.1579nog als deken te Arnhem genoemd'",
Hij moet v66r 05.05.1582zijn overleden, want op die datum droeg mr.Jacob Kuinreturf
het collatierecht van de Sint-Anthonisvicarie in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kampen
over aan Hendrik Kuinreturf, de zoon van zijnbroer Simon.Mr.Jacob had dit recht geerfd
van wijlen zijn broer Hendrik'",
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Hendrik had een natuurlijke zoon Gerrit (36), die door mr.Jacob Kuinreturfte Utrecht
in 1582 werd bedacht met een legaat van 18 gulden". Op dit kind slaat mogelijk de
sententie, gewezen door het Kamper gericht op 01.02.1584, waarin Johan Kuinreturf
opdracht krijgt om aan wijlen zijn broeders laatste wil te voldoen en voor 'het kind' drie
ponden groot (is 18 gulden) te geven, doch niet aan de moeder. In deze zaakwas Jan Last
de tegenpartij van Johan Kuinreturf'",
7 Johan Kuinreturf (31), geboren omstreeks 1532.
Op02.04.1544geeft Johannes Kuenretorff, zoon van Henrick Kuenretorff, burgemeester
van Kampen, t.O.V.notaris Engelbertus Rijnvisch te Kampen, een volmacht aan enige
personen om in zijn plaats bezit te nemen van een kanunniksplaats met bijbehorende
prebenden in de kerk van Sint Walburgis te Zutphen. Hij wordt in de akte jongeling en
klerk van het Utrechtse diocees genoemd".
In 1555wordt Johan door zijnbroer Jacobus, die het collatorschap van de vicarie van de
Heilige Drie Koningen en Sint Jodocus in de Sint-Nicolaaskerk in Kampen bezit, bij de
proost en aartsdiaken van Deventer voorgedragen als vicaris in plaats van Jacobus de
Leghe (hun achterneef) die deze vicarie heeft afgestaan.
Met zijn broer Hendrik verkoopt Johan in 1560een jaarlijkse rente van 6 goudguldens,
gaande uit een huis op de Vloeddijk, aan de kerkmeesters van de Onze-Lieve-Vrouwe
kerk. Hun zwager Bartolt van Wilsembezegelt de akte.
Misschienheeft de proost en aartsdiaken vanDeventer in 1555afwijzendbeschikt op het
verzoekvan de collator, want in een akte van 29.03.1566staat dat de Utrechtse bisschop
Frederik van Toutenburg toestaat dat Johannes Cuynretorff, die in plaats van zijn broer
Henricus Cuynretorff vicaris van het Heilige-Drie-Koning, ualtaar is geworden, deze
vicarie verenigt met een vicarie welke hij reeds vroeger in bezit kreeg; de inkomsten zijn
gering geworden'". Over de inkomsten van een vicarie in Kampen, die veel goederen en
pachten in IJsselmuiden bezat, waarmee waarschijnlijk bovengenoemde vicarie wordt
bedoeld, voerde in 1571 mr.Jacob Kuinreturf voor de schout van IJsselmuiden een
proces met Hendrik de WOlfSZ99.

Johan Kuinreturf wordt in het stuk van 02.04.1544jongeling en klerk van het Utrechtse
diocees genoemd; misschien was hij geestelijke met een lage wijding, want in latere
bronnen wordt hij, hoewel vicaris, nooit als priester of kerkelijk ambtsdrager vermeld.
Enkele keren getuigt hij over ruzie in herbergen of op straat, hij treedt op als gevolmach
tigde van de weduwe Ripperbant [geb.Elisabeth de Lege1 en is enkele keren partij in
civiele processen'?".
Arent toe Boecop heeft in 1572toen Kampen door de graafvan den Bergwerd belegerd,
bij de verdediging van de stad veel steun gehad van een aantal aanzienlijke burgers,
onder wie ook Johan Kuinreturf, die zich dapper weerde met schieten'?', Dat het nog om
dezelfde Johan gaat, kan blijken uit een sententie van de Raad van 04.10.1595waarin aan
Johan Kuinreturf wordt opgedragen om binnen acht dagen aan het Kamper gericht een
specificatie te overhandigen van alle bezittingen van zijn vicarie en van de Kuinreturfs
vergadering'?",
In een getuigenis, die Johan op 07.07.1604aflegt, zegt hij dat hij 72jaar oud iS108Hoewel
aan gegevens over leeftijden in dergelijke getuigenissen niet te veelwaarde moet worden
gehecht, zou dat betekenen dat hij in of omstreeks 1532werd geboren. In 1559werden
Johan en [zijn broer] Hendrik Kuinreturf ingeschreven als leden van de Schepen-
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memorie. Of zij priesters waren staat niet bij de inschrijving, hoewel dat bij geestelijken
in de regel wel werd vermeld.
Johan is overleden na 19.11.1607104 en begraven in de Bovenkerk in Kampen. Het bij het
maken van een testament verplicht gestelde legaat ten behoeve van die kerk, werd door
de kerkmeesters verantwoord in de rekeningen van 1608. In een testamentscodicil van
07.06.1599 bepaalt de dan gezonde Johan Kuinreturf dat na zijn dood zijn gehele
inboedel en de op zijn sterfdag nog verschijnende renten moeten worden gegeven aan
zijn maagd Mette Jans105• Misschien was Mette een natuurlijke dochter van Johan, want
als Mettgen of Mechtelt Kuinreturf (37) voert zij vanaf 08.12.1608 een proces met
leden van de familie Glauwe, die een schriftelijk accoord dat tussen hen en wijlen Johan
is gesloten, aan het gericht moeten tonen'?",
Dit accoord had betrekking op een lijfrente van 12 goudguldens per jaar, die de erf
genamen van wijlen joffer Anna Glauwe, weduwe Ten Bussche aan Johan moesten
beloven. Samen met haar zuster Webbeken Glauwe had Anna in 1600 per testament
bepaald dat haar neef Johan Kuinreturf na hun dood een jaarlijkse rente van 32 goud
guldens zou krijgen, die na zijn dood zou vervallen aan de kinderen van [zijn broer]
Caspar Kuinreturf en aan de kinderen van [zijn neef] Hendrik Kuinreturf [Simonsz].
Wat Mette van de Glauwe's eiste is niet bekent, maar haar eis werd bij sententie van
29.08.1609 ongegrond verklaard.
Metgen Kuinreturf wordt nog genoemd in een stuk van 09.05.1610 waarin zij een
getuigenis geeft over een voorwaarde met betrekking tot een verbouwing die Johan
Kuinreturf vroeger had gesteld aan Hans Hese toen die van hem een onbebouwd stukje
grond kocht dat naast Johans huis lag107• In de rekeningen van de Bovenkerk van 1612
werd haar overlijden aangetekend,
Andries Lubbertsz, die van wijlen Johan Kuinreturf zes morgen land in IJsselmuiden in
pacht had, wil dit land blijven pachten en laat dit op 11.03.1611 aanzeggen aan Tijmen
van Wilsem, die zich de erfenis van Johan aanmaugt'?".
In een getuigenis die twee oude Kampenaren in 1617 afleggen op verzoek van jonker
Johan van der Vecht staat dat Jacob Kuinreturf, officiaal en scholaster van Oldemunster
te Utrecht, Johan Kuinreturf, deken te Arnhem, Simon Kuinreturf, burgemeester van
Kampen, en Jasper Kuinreturf, overleden te Lissabon, broers waren, zonen van burge
meester jonker Hendrik Kuinreturf en van joffer Lumme Glauwe. Getuigen verklaren
verder dat de familie van geslacht tot geslacht werd gehouden voor goede, vrome,
eerlijke en gekwalificeerde personen, die leefden van hun renten en de inkomsten van
hun landerijen, zonder zich bezig te houden met handwerk of koopmanschap'?",
In deze getuigenis wordt Johan abusievelijk bedeeld met de functie van zijn broer Hendrik.
Diens naam wordt wel in de opsomming van de gebroeders Kuinreturf aangetroffen, met de
vermelding dat hij burgemeester van Kampen was. Getuigen hadden waarschijnlijk Hendrik
de deken en Hendrik [Simonsz], de in 1599overleden burgemeester van Kampen met elkaar
verward, waarop de secretaris de naam Hendrik heeft doorgestreept. Ook de moeders naam
hadden getuigen niet goed, want zij heette geen Lumme maar Margarethe,

Behalve bovengenoemde zeven kinderen had burgemeester Hendrik Kuinreturf nog een
natuurlijke zoon, die Hendrik Kuinreturf de bastaard(38) werd genoemd. Ter onder
scheidingvan zijnhalfbroerwerd hij later ookwel HendrikKuinre1llIfde oude genoemd ZieB.
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Va Simon Kuinreturf (28), geboren omstreeks 152911o. ingeschreven als lid van de
Schepenmemorie in 1557,kerkmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk1567-1572,lid
van de Raad van Kampen 1573-1578en lid van de gezworen gemeente voor het Buitene
speI1579-1580111, overleden tussen 08.08.1598en 10.12.1601112.
Hijwas een zeer aanzienlijkman,wiens naam in een groot aantal Kamperbronnen wordt
aangetroffen. Uit de stedelijke rekeningen blijkt dat toen graaf Jan van Nassau in 1580in
Kampenverbleef, hij Iogcerde bij SimonKuinreturf.
In 1552trad hij op voor zijnmoeder, die een van de reders was van het schip van Gerrit
Franckensz!" en in 1559 was hij een van de executeurs van het testament van de
IJsselmuidense pastoor Jacob Kuinreturf, die hetjaar daarvoor was overleden+".Voor
zijn buurvrouw Grete, de vrouw van Henrick Geerlofsz, die woonde in de Nieuwstraat
nabij de Onze-Lieve-Vrouwekerk,getuigde Simon in 1562115. In 1579was hij nog gevol
machtigde van Jan Jansen van Campen, de compagnon van de Kuinreturfs, maar in de
jaren 1586-1593was Simon de tegenstander van Jan in een voor het Kamper gerecht
gevoerde civiele procedure!", Toen Simon in het voorjaar van 1588uit Kampen was
vertrokken, waarheen is niet bekend, had hij mr.Gerrit Jacobsz volmacht gegeven om
hem bij het proces met Jan Jansen van Campen te vertegenwoordigen. Hij was in
december 1588nog niet in Kampen terug!"
Simon trouwde v66r 02.08.1560met Betta Ampsel'"'.
Uit dit huwelijk:
1Hendrik Kuinreturf (39), volgt VI.
2 Johan Kuinreturf (40), werkte te Lissabon bij zijn oom Caspar en werd door deze
omstreeks 1578naar India gezonden omdat hij verliefd was op de jongste dochter van
'duyvelmoeder'. Hij werd gerecommandeerd bij een goed heer. Zijn oom schreef op
07.08.1578dat hij aan Johan 145ducaten had gegeven om zich toe te rusten voor de reis
naar India. In een brief uit Lissabon van 14.12.1580wordt hij voor het laatst vermeld'".

VbCaspar Kuinreturf (29), koopman te Lissabon. Toen hij in 1571naar Lissabon 'toe
poste' gingvia Brussel, ontmoette hij daar de Kamper burgemeester Arent toe Boecop,
die hem uitnodigde om zijn gast te zijnl20. Hijwas hoofd van de Lissabonse vestigingvan
het handelshuis Kuinreturf,waarvan een deel van de correspondentie nog in het Kamper
archief berust':".
Hij is overleden tussen 26.08.1596en 06.09.1600122.

Trouwde met de Portugeese vrouw Maria Galoa.
Uit dit huwelijk,volgorde niet bekend:
1 Johanna Kuinreturf (41), trouwde met Simon de Cordes, als wiens weduwe zij
voorkomt 30.10.1601wanneer zij te Amsterdam een volmacht geeft om te Kampen
onroerend goed te verkopen=".
Deze Symonde Cordiswerd bij sententie van het Kamper gerecht op 16.08.1597gevrijd
van de vordering die Peter Woltersz op hem hadl24.
2 Simon Kuinreturf (42Y25
3 Jacob Kuinreturf(43)
4 Caspar Kuinreturf (44)
5Maria Kuinreturf (45)
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VIHendrik Kuinreturf (39), woonde en werkte bij zijn oom Caspar in Lissabon, lid van
de gezworen gemeente van Kampen in 1598, lid van de Raad van Kampen in 1599 en in
hetzelfde jaar (na 02.08) overleden aan de pesr'". Van zijn oom mr.Jacob Kuinreturf
erfde hij het collatierecht van de Sint-Anthonisvicarie in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in
Kampen; de Raad consenteerde hierin op 10.03.1584.
Inhet testamentscodicil van zijnoom, gedateerd 05.05.1582wordt hij Jongeman' genoemd.
Hij trouwde omstreeks 1584, waarschijnlijk in Emmerich, met Maria Glauwe, overleden
na 13.07.1631127 Zijwas volgens de genealogie Glauwe een dochter van Simon Glauwe
Harstenhorst en Maria van Ittcrsum+".
Uit dit huwelijk:
1Jacob Kuinreturfde Lege (46), geboren omstreeks 1586129, vroede van Kamperveen
1645-1647. Zijnnaam wordt slechts een maal in de transportakten aangetroffen, namelijk
in een akte waarin de gezamenlijke erfgenamen van Simon Glauwe Harstenhorst in 1656
het huis DeGolden Leeuw in de Hofstraat verkopen+". In andere bronnen komt hij vaker
voor, en weI als gevolmachtigde van Gosen Buirinck in 1628, als voogd van de kinderen
van Egbert ten Indick in 1637, als voogd van de kinderen vanjonker Johan de Baeck in
1641 en als voogd over de kinderen van jonker Herman van Uterwyck in de jaren
1651-1659131. Jacob, die in enkele akten met de dubbele naam Kuinreturf de Legewordt
aangeduid, stierf in Kampen in hetjaar 1659132•

2 Gerrit Kuinreturf de Lege tot Harstenhorst (47), heemraad van Kamperveen
1645-1649 en gecommitteerde van Kamperveen 1650, 1653, 1654, overleden tussen
14.11.1656 en 25.12.1658133•

Hij kreeg, als enige gehuwde neef, van zijn oom Jacob Glauwe in 1632 het 'goed en sate'
Harstenhorst in Wilsum,waarvoor hij en zijnvrouw verklaarden schuldig te zijn aan hun
genoemde oom een somma van 5000 gulden+".
Gerrit trouwde op 06.1l.1631 te Kampen met Judith van Twickelo, geboren te Kampen
16.06.1596 en aldaar overleden 10.12.1663, dochter van de Kamper schout Roelof van
Twickelo en Geertruit van Ense.
Het echtpaar woonde op de Burgwal in het tweede huis vanaf de hoek van de Broeder
straat!". Dit huis was waarschijnlijk afkomstig van Jacob Glauwe, want deze gaf op
1l.04.1631, met toestemming van zijn vrouw, aan zijn neef jonker Gerrit Kuinreturf en
diens vrouw joffer Judith van Twickeloe zijn huizen en erven op de Burgwal gelegen,
waarin donator toen woonde, met het houtwerk, kantoor, tafels en schilderijen, met
uitzondering van enkele schilderijen die zijn vrouw joffer Bitter van Ense aan enige
goede vrienden wil geven. De donator en zijnvrouw behouden de lijftucht aan huizen en
inboedel+". AI in zijn testament van 27.09.1628 had Jacob Glauwe de kinderen van zijn
zuster Maria Glauwe, weduwe Kuinreturf, tot mede-erfgenamen van zijn nalatenschap
benoemd!".
Behalve onroerend goed in Kampen en in Kamperveen, bezaten zij ook een erf in
IJsselmuiden.
3Betta Kuinreturf de Lege (48). Zijtesteerde 29.05.1669, waarbij zijhaar zoon Egbert
ten Bussche tot erfgenaam benoemde. Betta is overleden te Kampen op 11.1l.1672.
Zij trouwde (ondertrouw te Kampen 3l.10.1617) Egbert ten Bussche, geboren te Kam
pen, overleden tussen 02.02.1637 en 09.04.1650138, zoon van Egbert ten Bussche en
Judith van Tweenhuisen.
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IIIb Johan de Lege (9), koopman, lid van de gezworen gemeente van Kampen 1505-
1510, huishofmeester van hertog Karelvan Gelre 1507-1525, schout van Zutphen 1518-
1525, overleden op 27.09.1525139•

Trouwde ten eerste (na of omstreeks 1487) met Grete [van Wilsem?] de weduwe van
Johan Pae1140,met wiens familie hij in 1517 een geschil had!", Waarschijnlijkmet Grete
werd hij in 1502 ingeschreven als lid van de Sint-Cuneramemorie in Kampen (Johan de
Lege ende sijn wijff).
Trouwde ten tweede met Geertruit van Holthuisen, dochter van de Zutphense schout en
rentmeester van het land van Zutphen Berent van Holthuisen en Mechtelt op den
Dicke!".
Oorspronkelijkwas Johan koopman en reder; als Johan de LegeJan Jacobszoon had hij
in 1485 een geschil met een schipper die zout haalde in de baai van Bourgneuf in
Frankrijk.
In 1487 hadden Johan de Lege en zijn broer Jacob Jansz een compagnonschap met
SimonGlauween GeertAndriesz. Ooktoen handelden zij in zout!". Dat hij ook belangen
had in de handel op de Oostzeesteden blijkt eveneens uit de bronnen':".
In 1501 was hij bijzitter bij de schout van Vollenhove!".
Met zijn broer Jasper en een van hun zusters voerde hij in 1504 een proces tegen hun
broer Jacob om een deel van het ouderlijk ertgoed'". Omrenten die de familieDe Lege
op de stad Harderwijk had, voerde hij een langdurig proces met Elsabe, de weduwevan
zijn broer Marten Johansz-".
Johan, die in 1505 in de Kampergezworengemeente werd gekozen,vertrok mogelijkal in
1506 naar Zutphen. Omdat hij niet op de vergaderingen van de gezworen gemeente
verscheen, werd hij in 1510uit dat collegeverwijderd envan deburgerschap vanKampen
beroofd".
Uit correspondentie tussen de ambtman van Lijmers en de stad Zutphen blijkt dat Johan
in 1507, hij was toen al hofmeester van de Gelderse hertog, door de hertog van Cleef
gevangen werd gehouden. Hij kon worden uitgewisseld tegen inwoners van Wesel en
Emmerich die in Gelderland gevangen zaten!".
In 1523 kreeg hij van de hertog opdracht om mee te helpen Steenwijk te ontzetten.
Tijdens de veldtocht werd er zoals gebruikelijkwas, ook geplunderd. Van de meier van
een erf in Spoolde, dat toebehoorde aan de Kamper burgemeester Hendrik Kroeser,
werden enigepaarden gestolen, die van Johan de Legeteruggekocht muesten worden!".
In 1524 stuurde de hertog Johan naar Kampen om die stad te bewegen zich niet te
mengen in de Zwolse kwestie; hij had geen succes, ondanks het feit dat hij, zoals een
kroniekschrijver zegt, een geboren burger van Kampen was en in die stad was opge
groeid. Zijnbroer was aldaar burgemeester en andere familiewoonde er ook nog!", Met
die broer kan niemand anders zijnbedoeld dan Jasper Jansz, die van 1520 tot 1534 in de
Raad zat.
Viazijn tweede vrouwwas Johan verwant met de Zutphense dekenWillemYzeren,zoals
blijkt uit een brief die hij 29.03.1522 schreef aan zijn neef Goevert Kuinreturf te
Utrecht=",
VanJohan zijnzes kinderen bekend, waarvan de eerste twee mogelijkuit zijneerste en de
laatste vier uit het tweede huwelijk'".
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1 Joachim de Lege (49). Overleden v66r 16.05.1533; zijn broers en zuster sluiten een
accoord over zijn nalatenschap'P'.
2 Johan de Lege (50), werd 26.08.1526, na do de zijns vaders, beleend met Arnt
Nevenerf in Oosterwolde. Overleden v66r 17.07.1535 wanneer zijn weduwe Johan
Schuermouwe tot hulder stelt over de lijftucht aan wijlen haar mans leengoed. Deze
lijftucht had Johan de Lege op 06.06.1534ten behoeve van zijn vrouw bij de leenkamer
laten registreren!".
Omdat Johan zijn geld verspilde, was hij op 2l.0l.1534 onder curatele van het Kamper
stadsbestuur gesteld+".
Hij trouwde v66r 16.05.1533met Anna van Urck, dochter van de Kamper burgemeester
Cleys van Urck en Mechtelt NN.
Haar broer Johan van Urck was in 1541 en 1542haar voogd toen zij onroerend goed
verkocht; in laatstgenoemdjaar deed zijdat samen met de priester Dubbelt vanUrck,een
andere broer!".
Anna hertrouwde met de medicus Hendrik Bogerman, met wie zij voorkomt op
04.07.1544158. Nog in 1556had Anna de tucht aan het leengoed in Oosterwolde.
3 Thomas de Lege (51), volgt !Vb.
4 Jacob de Lege (52). Wordt als jongste zoon genoemd in het convenant dat de
kinderen De Lege in 1533 sluiten':". Samen met zijn broer Thomas koopt hij in 1541
aandelen in twee huizen inKampen160. Eveneens in 1541verkopen Thomas, Jacob en hun
schoonzuster Anna van Urck aan mr.Arent toe Boecop eenjaarlijkse rente ten laste van
de stad Harderwijk'?'.

Jacob was vicaris van de vicarie van de Heilige Drie Koningen en Sint Jodocus in de
Sint-Nicolaaskerk in Kampen, welke vicarie door hem werd ontruimd in 1555 ten
behoeve van Johan Kuinreturf''?".
Op 23.06.1567wordt hij genoemd als familielid van de nagelaten kinderen van wijlen
Thomas de Lege163 en in 1569 is hij hulder als zijn nicht Geertruit de Lege met het
Oosterwoldse goed wordt beleend.
5 Elisabeth de Lege (53), overleden in 1539 en begraven in de Sint-Nicolaaskerk in
Kampenals 'mr. Ghijsebert die Leghes nichtejoffer Elizabeth'. Zijwordt alsjongste kind
en enige dochter genoemd in het convenant dat in 1533werd gesloten.
6Berent de Lege (54), geboren 3l.08.1523 's morgens omvijfuur als zoon van Johan de
Lege, huishofmeester en schout van Zutphen, en van diens vrouw joffer Geertruit van
Holthuijsen. Het kind werd genoemd naar wijlen Berent van Holthuijsen, de vader van
Geertruit. Getuigenwaren mr.WillemYseren, deken te Zutphen, Gerrit Dircksz Kreynck
en de weduwe van Andries van Holthuijsen!". Berent moetjong gestorven zijn; in 1533
wordt hij niet genoemd.

!Vb Mr.Thomas de Lege (51), als erfgenaam van zijn broer Johan op 13.03.1548
beleend met Arnt Nevenerf in Oosterwolde. Overleden v66r 04.05.1556wanneer zijn
zoon Hendrik onder hulderschap van Jacob de Legemet genoemd erfwordt beleend!",
Met zijn broer Jacob en zijn schoonzuster Anna van Urck wordt hij in de Kamper
transportregisters genoemd in 1541,1542en 1548.
Hijwoonde niet inKampen,want zijn dienstmaagd Katrijne verhuurde in 1542het huis
van mr.Thomas de Lege in de Oudestraat voor een periode van drie jaar aan een vrouw
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die uit Elburg kwam. Jacob de Lege werd er bij gehaald om te verklaren dat zijn broer weI
met de verhuur zou instemmen. In 1544 procedeerde mr.Thomas met de huurster van
zijn huisl". Hijwas toen in eigen persoon in Kampen,want in de zomer van datjaar werd
hij ervan beschuldigd in dewijnkelder zijnmes te hebben getrokken. Hijbeweerde dat hij
geestelijke was, maar daaraan twijfelde deRaad van Kampen, die het zou laten onder
zoeken'".
Als mr.Thomas al geestelijke was, dan bezat hij een lage wijdlng, want hij trouwde met
Andrea van den Stein, overleden voor 23.06.1567wanneer haar kinderen de ouderlijke
erfenis verdelen". Zijwas familie (misschien een dochter of een zuster) van Steven van
den Stein, die in 1567 richter in Emmerich was.
Het echtpaar bezat een huis gelegen aan Den Geist te Emmerich, tussen het raadhuis en
het huis van Claes Cluyt.
Kinderen:
1Hendrik de Lege (55), als minderjarige, op 04.05:1556,na dode zijns vaders, beleend
met Arnt Nevenerf te Oosterwolde. Hij doet zelf de leeneed op 30.09.1562 en zal dan
waarschijnlijk meerderjarig zijnverklaard. In het convenant dat hij en zijn zusters in 1567
oprichten, wordt bepaald dat hij het ouderlijk huis te Emmerich en 200dalers krijgt.Voor
zijn zusters moet hij optreden als leenhulder. Wilhij studeren voor een geestelijk of een
wereldlijk ambt dan krijgt hij bovendien een jaargeld van 50 dalers, durende tot zijn
dertigste jaar. Alshij zal besluiten kanunnik te worden, mag hij zijn erfdeel houden, maar
gaat hij in een klooster dan mag hij slechts 600 dalers als intredegeld geven, terwijl de
rest van zijn erfenis zal komen op zijn zusters die niet in een klooster gaan'":
Zijn leengoed draagt hij op 14.06.1569over aan zijn zuster ( eertruit'?",
2 Geertruit de Lege (56), op 14.06.1569,na transport door haar broer, beleend met
Arnt Nevenerf te Oosterwolde. Overleden v66r 19.08.1578,wanneer haar zuster Elisa
beth als haar leenvolgster wordt genoemd'?',
3 Elisabeth de Lege (57), als .erfgename van haar zuster op 19.08.1578beleend met
Arnt Nevenerf in Oosterwolde. Dit erf bleef tot 1686bezit van de familie Glauwe,waama
het doorvererving overgingnaar de familie Ten Bussche. In 1727verkocht HendrikArent
ten Bussche het goed aan Lucas BoIs.
Elisabeth trouwde ten eerste met Cracht Ripperbant, overleden v66r 08.02.1577172.
Zij trouwde ten tweede, v66r 26.01.1578met Simon Glauwe Harstenhorst, weduwnaar
van Maria van Ittersum, zoon van mr. Geert Glauwe en Femme Morre.
Elisabeth is overleden v66r 30.07.1594,wanneer haar zoon Cracht Glauwe wordt be
leend als erfgenaam van zijn moeder.
Simon Glauwe hertrouwde met Margarethe van Wilsem.
4 Andrea de Lege (58), genoemd in de erfenisdeling van 23.06.1567.
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KUINRETURF (B)

I Hendrik Kuinreturf (38), werd ter onderscheiding van zijn halfbroer, de Arnhemse
deken, meestal 'de bastaard' en een enkele keer 'de oude' genoemd. Hij was een
natuurlijke zoon van burgemeester Hendrik Kuinreturr'".
Trouwde voor 09.04.1561met Beeltje van Papenvelt, dochter van de muntmeester Frans
van Papenvelt en Margaretha van Diepholt!".
Met zijnvrouwkomt hij tussen 1561en 1578een tiental keren voor in de transportakten,
meestal als verkopers vanjaarlijkse renten uit hun onroerend goed, wat betekent dat zij
geld leenden met hun huis als onderpand.In enkele van deze akten worden Beeltjes
moeder Griete en haar zuster en broer Henrikje en Frans van Papenvelt als mede
verkopers genoemd. Haar vader was al voor 1555overleden'". Als erfgenamen van hun
oom Roelofvan Diepholt werden Hendrik en Beeltje in 1578 aangesproken voor diens
schulden!". Welkberoep Hendrik uitoefende is niet bekend; wel blijkt uit een akte van
29.04.1578dat hij koeien had, maar dat wilnog niet zeggen dat hij boer was; veel Kamper
burgers hielden in een schuur of achterhuis koeien voor eigen gebruik'?", De laatste keer
dat Hendrik de bastaard in de bronnen wordt genoemd is op 07.02.1579.
Uit het huwelijk van Hendrik en Beeltje, volgorde niet bekend:
1 Aaltje Kuinreturf (59), testeerde in 1632 met haar man Johan Petersz Vinck. Zij
noemen hun kinderen Beeltje, Peter en Hendrik. Tot executeurs van hun testament
benoemen zij o.a. hun zwagerHendrik van Hoochstraten 178. In 1631gaf Johan Vinckeals
man en voogd van zijn vrouwAeltken Cuinreturff een volmacht aan de Deventer procu
reur WilhemLipper om de erfenis en legaten op te eisen die hem in zijn voomoemde
kwaliteit toegevallen waren vanwijlenjoffer Anna inden Blanckensteen, de weduwe van
Henrick Snider+".
Anna Vincke, die in 1649 door Christina Cuinreturf in rechte werd aangesproken, was
misschien ook een dochter vanAaltje en Johan. Aan dochter Beeltje Vinckwerd in 1649
een boete opgelegd omdat zij aanwezigwas bij het in het geheim bedienen van een mis180.
Johan Petersz Vinckwerd op 22.06.1636en Aaltje Kuinreturf op 20.12.1646begraven in
de Bovenkerk in Kampen.
2Hendrik Kuinreturf (60), volgtlIa.
3Frans Kuinreturf (61), volgtlIb.
4 LummeKuinreturf(62). Als LummeHendricks Cunderturffwerd zij op Pasen 1594
ingeschreven als lidmaat van de gereformeerde kerk van Kampen. Later vertrok zij naar
Amsterdam, vanwaar zij met haar man Hendrik van Hoochstraten in 1606weer terug
kwam in Kampen.Mogelijkis het echtpaar in Amsterdam getrouwd, hoewel hun huwe
lijksinschrijving daar niet werd aangetroffen.
Lumme is overleden in 1627 en op 09.05.van datjaar begraven in de Bovenkerk.
Hendrik van Hoochstraten, die secretaris van Kampenwas van 1606 tot aan zijn dood,
werd op 16.01.1648in de Bovenkerk begraven. Zijnzoon, die ook Hendrik heette, was al
vanaf 1634zijn assistent en werd naast zijnvader benoemd tot eecretans in 1637;ook hij
bekleedde die functie tot zijn overlijden, dat in 1664plaatsvond.
Het echtpaar Van Hoochstraten / Kuinreturf woonde in de Oudestraat. Zij hadden
behalve zoon Hendrik nog de dochters Beeltje, Christina, Helena en Mechtelt.
5MargarethaKuinreturf(63). Zijtesteerde te Kampen op 02.02.1633als weduwe van
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Gerrit Thonisz. Tot haar eIfgenamen benoemde zij haar broer Hendrik Kuinreturf, haar
zuster Aaltje KuinretuIf, de kinderen van haar overleden broer Frans Kuinreturf (waar
van dochter Mechtelt een legaat krijgt) en de kinderen van haar overleden zuster Lumme
Kuinreturt'?'.

IIa Hendrik Kuinreturf (60), geboren te Kampen, waar hij 17.10.1603 als buurman van
Jelisz Jacobsz [Valckenaer] en diens vrouw Immeken Gerrits, die lijden aan de pest,
getuige is bij het maken van hun laatste wil1S2.
Hij werd 07.12.1604 poortervan Gouda, goudsmid (1619), kapitein binnen de stad Gouda
(1624-1635), pachter van de impost over het bestiaal te Gouda (1632), pachter van de
'graeffelicheijts sluijse' te Gouda (1634), bewoner en eigenaar van een huis aan de
Corten Tiendenwech bij de Bostelbrug, begraven te Gouda 11.04.1644.
Trouwde ten eerste op 30.11.1604 te Gouda met Grietje Bartholomeusdr, overleden v66r
09.05.1627, dochter van Bartholomeus Jacobsz, tasmaker. Trouwde ten tweede met
Adriana Gijsberts, die als weduwe van Hendrik Cunderturff, wonende aan de Korte
Tiendweg in 1654 klapgeld betaalt. Zij testeert voor notaris Jacob Puttershoeck op
12.08.16611s3.
Uit het eerste huwelijk:
1 Beeltje Kuinreturf (64), geboren te Gouda omstreeks 16051s4.
Gaf te Antwerpen een volmacht voor haar zuster Christina om op 11.07.1642 te Gouda
hun vader te bedanken voor de goede betaling van hun moederlijk erfdeel+".
2 Kind (65), begraven te Gouda 04.02.1607.
3 Kind (66), begraven te Gouda 28.09.1608.
4 Christina Kuinreturf (67), geboren te Gouda omstreeks 1609.
Zij voedde de kinderen van haar overleden zuster Marrigje op, omdat hun vader daar niet
toe in staat was",
Vanhaar zuster Mechtelt kreeg zij op 05.08.1647een volmacht inzake de afwikkelingvan
de erfenis van hun overleden tante GrietgenCuinderturffs, de weduwevan sr.Geercoops,
met wie Gerrit Thonisz kan zijn bedoeld. Misschien had de zaak die zij in 1649voor het
gerecht in Kampen had aangespannen tegen Anna Vincke,waarvoor zij Gosuinus van
Langenburch op 14.04.1649een volmacht gaf, met de erfenis van genoemde tante te
maken'".
Op 17.06.1649veklaarde zij dat zij aan haar zwager Thomas Lont een bedrag van 478
gulden schuldig was1SS.In 1651 benoemen Thomas Lont en Mechtelt Kuinreturf hun
zuster Christina Kuinreturf tot hun eIfgename voor het geval zij zonder kinderen na te
laten komen te overlijden.
5Marritgen (Maaike) Kuinreturf(68), geboren te Gouda omstreeks 1612,begraven
aldaar 11.05.1643.
Zijtrouwde met Balten vanDoorn, bijwie zijvijfkinderen kreeg, die na haar doodwerden
opgevoed door haar zuster Christina Kuinreturf, Op 31.12.1647verzocht deze aan de
magistraat van Gouda om het geld dat de kinderen van hun overleden grootvader
Hendrik Kuinreturftoekwam, te weten in totaal546 gulden, te mogen gebruiken voor hun
opvoeding+".
6Mechtelt Kuinreturf (69), geboren te Gouda omstreeks 1614.
Trouwde 22.08.1647 te Gouda (met attestatie op Waddingsveen) met Thomas Lone
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(Lont), poorter te Gouda, jongeman uit Suffolk. Zij testeren te Gouda in 1651, als
poorters van Gouda, gezond en goed van verstand. Zij geven elkaar over en weer de
lijftucht van al hun goederen en benoemen hun zuster Christina Kuinreturf tot hun
erfgename'?".
In de akte heet hij Thomas Lout. Hij zal misschien dezelfde zijn geweest als Thomas
Louw of Louwder, engels-laken-koper, op wiens laken, dat lag opgeslagen ten huize van
joffer Schaep in Kampen, in 1649 be slag werd gelegd door de Schot Jan Geddis'?'.
Uit het tweede huwelijk:
7 Aaltje Kuinreturf (70), die trouwde met Joost Westerwal.
Voor de Goudse weeskamer compareerde op 19.01.1672 Teunis Groom als executeur
van het testament van wijlen burgemeester Govert Nuys, die op zijn beurt executeur was
geweest van het testament van wijlen Adriana Gijsberts, de weduwe van Hendrik Kuinre
turf, die voor notaris Jacob Puttershoeck haar testament had gemaakt op 12.08.1661.
Teunis treedt op voor Jan Joosten Westerwal, de uitlandige zoon van Aaltje Hendriks
Kuinreturf.
Op 20.11.1678 verklaarden de erfgenamen van de in Oost-Indie overleden Jan Joosten
Westerwal, die mede-ertgenaarn was van Adriana Gijsberts, dat zij door de V.O.C.-kamer
van Amsterdam waren voldaan van het hun nog toekomende geld192•

IIb Frans Kuinreturf(61). Hijgaf op 16.09.1596als muntgezel van demunt inKampen,
op verzoek van de muntmeester Hendrik Wijntgens een getuigenis over een van zijn
collega's'?".Tot 1615woonde hijwaarschijnlijk inKampen,want in datjaarwerd zijnkind
aldaar begraven in de Bovenkerk. Als gast te Kampen en muntgezel van de munt van
Brabant en Holland gaf Frans op 01.10.1617 een getuigenis. In het testament dat
Margaretha Kuinreturf in 1633maakte, noemt zij de kinderen van haar overleden broer
Frans.
Hij trouwde NN.
Kinderen:
1AIijt Kuinreturf (71). In 1641genoemd als de absente zuster van Mechtelt.
2Mechtelt Kuinreturf (72). Wordt genoemd in het testament van haar tante Margare
tha (1633) vanwie zij een legaat van 50 goudguldens krijgt. Met haar oom Hendrik van
Hoochstraten als haar momber, en mede voor haar absente zuster Alijt,verklaart zij op
15.07.1641dat zij is voldaan door E. Borchart van Hattem, de administrateur van het
sterfhuis van wijlen Nijsgens Everwijns, wiens erfgenamen zijwaren'?'.
3 Kind (73), begraven te Kampen in 1615.

Noten
1. Rechterlijk Archief Kampen; voortaan genoemd R.A.K.,inv.nr.17, fol.57v.
2. Rechterlijk Archief IJsselmuiden; voortaan genoemd RA.IJsselrnuiden, inv.nr.3241, foU33v.
3. RA.K., inv.nr.19, fo1.88, 89, 99v, 110, 10Ov.
4. R.A.K.,inv.nr.62, fol.93v.
5. RA.K., inv.nr.38, fo1.73.
6. Dit huis wordt verrneld op een straatsgewijs geschreven huizenlijst van omstreeks 1570. Oud

Archief Kampen; voortaan genoemd O.A.K.,inv.nr.338.
7. R.A.K.,inv.nr.75, fol.51v, 07.02.1477, Johan Jacobsz die perdekoeper bekent 91;2gulden schul

dig te zijn aan Johan Jacobsz die Lege.
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Idem, fol.56v, 16.05.1477, Johan Jacobsz de zoon van Jacob Janszoen heeft een geschil met
Johan Jacobsz de perdekoeper.

8. R.A.K, inv.nr.53, fol.l02v.
9. R.A.K, inv.nr.53, fo1.l39v.
11. KSchilder, Digestum Vetus 1448-1478 (Kampen, 1983), reg.nr.161.

[Dit boek is een bewerking van O.A.K., inv.nr.S]
12. Digestum Vetus, reg.nr.298.
13. R.A.K., inv.nr.2 (Liber Causarum), fol.7v en 9v.
14. P.C.Overvoorde en J.W.Verburgt. Archiefder secretarie van de stad Leiden, 1253-1575 (Leiden,

1937). Inv.nL822.
15. MLJ.J.S .Baron Sloet enDLJ.S. van Veen. Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre

en het graafschap Zutphen, Het kwartier van Arnhem. (Gouda, 1917). Blz.161 en 172.
16. R.A.K., inv.nr.SS, fo1.145ven 149.
17. R.A.K., inv.nr.54, fol.l25.
18. O.A.K., inv.nr.Z, foJ.32v en 33.
19. R.A.K., inv.nr.2, fol.50.
20. R.A.K., inv.nr.Sd, fol.l14 en 125.
21. O.A.K., inv.nr.Zz l , fol.32.
22. R.A.K., inv.nr.55, fo1.60.
23. R.A.K., inv.nr.6, fol.l02v.
24. R.A.K., inv.nr.9, fol.69 en 69v.
25. K. Schilder, Van Raad tot Municipaliteit, deel 2 (Kampen, 1985) biz. 129.
26. J.Don, De archieven der gemeente Kampen, deel2, De gedeponeerde archieven (Kampen, 1966),

reg.nr. 782.
27. R.A.K., inv.nr.76, fo1.192v, 247v, 248.
28. R.A.K., inv.nr.76, fo1.248.
29. R.A.K., inv.nr.56, fol. 2v en 68.

R.A.K., inv.nr.2, fol. 50.
30. R.A.K., inv.nr.56, fol.l33v.
31. R.A.K., inv.nr.o, fo1.148;R.A.K., inv.nr.76, fol.l97v; Don, deel2, reg.nr.768; Ledenlijst van de

Sint-Cuneramemorie, 1495.
32. O.A.K., inv.nr.221, fol.25v.
33. Don, deel 2, Reg.nr.970.
34. Mededeling van mevr.Kindler. archivaris van Wismar.
35. O.A.K., inv.nr.221, fo1.3v, 10, 25v, 103, 182v, 193, 259v, 333v, 340.

O.A.K., inv.nr.222, fo1.40.
R.A.K., inv.nr.? (Liber Causarum), fol. 62,68,70,76, 76v.

36. M.M.Doornink-Hoogenraad enW.Zondervan. Het oud-archiefvan de gemeente Zutphen. Regesten
lijst van brieven (Zutphen, 1981).
Deel 1, reg.nr.1656.

37. O.A.K., inv.nr.Zz l , fol.l93 en fo1.333v.
38. Zutphen, Regestenlijst van brieven, reg.nr.1656 en 1681.
39. Van Raad tot Municipaliteit, deel2, blz.153.
40. R.A.K., inv.nr.32, fo1.12, 16, 18 en 42.
41. R.A.K., inv.nr.6, fo1.136.
42. Don, deel 2, reg.nr.885.
43. Don, deel2, reg.nrs.1004, 1036, 1103, 1111 en 1125.

Hij wordt ook procurator genoemd in een aantal transportakten.
44. Gemeente Archief Zutphen. Handschriftenverzameling van Gerhart Kreynck, nr.21, biz.91v, 92 en

98v.
45. In een transportakte van 23.05.1552 (R.A.K., inv.nr.58, foJ.269v) wordt een huis genoemd dat als

belending een huis van mr.Gijsbert de Lege heeft. Hier worden waarschijnlijk zijn erfgenamen
bedoeld, want al vier jaar tevoren wordt mr.Thomas de Lege als eigenaar van het belendende perceel
genoemd (R.A.K., inv.nr.58, ful.l58, 31.05.1548).

46 R.A.K., inv.nr.Sfi, fo1.60.
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47. Van Raad tot Municipaliteit, deel2, biz. 152.
48. K.Schilder, Genealogie van het Kamper geslacht Kuinreturf, in Kamper Almanak 1990, blz.187.
49. R.A.K., inv.nr.55, fol.136.

Op 15.12.1513 is zij al overleden, want dan wordt haar zoon Govert beleend na dode zijns moeders.
50. Leenakteregisters van Overijssel (Aanwezig in het Rijksarchief te Zwolle).
51. Register van Charters en Bescheiden in het Oud ArchieJ van Kampen, deel 2 (Kampen 1863).

Reg.nr.1665.
52. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, onder redactie van Dr.P.C.Molhuysen en

Prof.Dr.P.l. Blok, deel II (Leiden, 1912), kolom 360.
53. W.Nagge, Historie van Overijssel, deel2, Uitgegeven door F.A.Hoefer, op last van de V.O.R.G.

(Zwolle, 1908), biz. 129.
54. Idem, blz.91.
55. Zutphen, brieven, Reg.nr.2679.
56. Don, deel2, reg.nr.I442 en R.A.K., inv.nr.58, fol. 243 en 258v.
57. Als noot 48.
58. Nagge, deel 2, blz.91.
59. R.A.K., inv.nr.9, fo1.180.
60. R.A.K., inv.nr.78, fol.198v.
61. Don, deel2, reg,nr.1078.
62. Van Raad tot Municipaliteit, deel 2, blz.192.
63. W.vanGouthoeven.D' OudeChronycke ende historien vanHolland (Dordrecht, 1620),blz.209-211.

R.A.K., inv.nr.80, fo1.46, 30.07.1545, Joffer Balich vanVliet, weduwe van Johan Kuinreturf, komt
voor met haar vader Gerrit en diens vrouwjoffer Sybilla van Amerongen, haar broer Floris van Vliet
en haar oom Geerlof van Vliet.

64. Gem.Arch.Utrecht. Transporten 10.05.1555, 23.02.1557, 23.02.1556 en 29.10.1560.
65. Als voren, 18.05.1555, Johan en Anna, onmondige kinderen van wijlen Johan van Kuinreturf en

Balich Gerrit van Vliets dochter.
66. Van Gouthoeven noemt drie dochters van Gerrit van Vliet zonder hun voornamen te verrnelden,

waarvan er twee in een klooster gingen en de derde huwde; deze liet echter geen kinderen na.
67. Van Raad tot Municipaliteit, deel2, blz.191, 192.
68. R.A.K., inv.nr.S, f01.115.
69. R.A.K., inv.nr.9, fo1.180.
70. R.A.K., inv.nr.ll, fol.65v.
71. Register van Charters en Bescheiden in het oude archieJ van Kampen, deel 3 (Kampen, 1864),

reg.nrs. 1889, 1935, 1938, 1984,2007,2012.
72. In een transportakte van 14.06.1520 komt hij voor zonder echtgenote (R.A.K., inv.nr.56, fo1.175v).

Op 06.11.1525 komt hij voor met zijn vrouw Grete. Zie: K.Schilder. Repertorium op aJgeloste
rentebrieven (Kampen, 1981), regest nr.257.

73. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel II, kolom 361.
74. G.A.Utrecht. Protocol van notaris Splinter van Hamersfelt, fol.CCXLVII (Inv.nr.U 001-A001).
75. G.A.Utrecht. Protocol van notaris Splinter van Hamersfelt, Fol. CCXCVII, CCXCVIIv, CCXCIX,

CCC.
76. Leenaktenregisters van Overijssel.
77. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel II, kolom 361.
78. Artikel van N.Plomp, getiteld Legitimaties in de Noordelijke Nederlanden in de Bourgondische en

Habsburgse tijd, in Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1987, biz. 134.
79. G.A.Utrecht. Protocol van notaris Splinter van Hamersfelt.

Fol. CCXLIIIv, 29.11.1.180.
80. Amsterdam,ondertrouwakten.
81. R.A.K., inv.nr.L? , fo1.94.
82. Van Raad tot Municipaliteit, deel 2, blz.361.
83. J.Don, De archieven der gemeente Kampen, deel 3, Het Nieuw-archieJ, (Kampen, 1971), Hand

schriften, inv.nr.1l7. Genealogische aantekeningen over diverse Kamper families waaronder Van
Wilsem.

84. Van Raad tot Municipaliteit, deel 2, blz.215.
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85. R.A.K., inv.nrs. 59,60, en 61.
86. R.A.K., inv.nr.62, fo1.93v.
87. R.A.K., inv.nr.18, fo1.40v, 07.08.1571, Johan to Bocop, oud ongeveer 49 jaar, en Henrick Kuner-

turf, oud ongeveer 40 jaar, getuigen voor de familie Ten Indyck.
88. Don, deel 2, reg.nr.1594.
89. R.A.K., inv.nr.17, fol.194 en 197v.
90. Don, deel2, reg.nr.I647.
91. R.A.K., inv.nr.60, fol.50v. Dit huis werd achteren aan een zijde belend door een huis dat eigendom

was van de Heilige-Dlie-Koningenvicarie in de Sint-Nicolaaskerk.
92. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel II, kolom 360.
93. R.A.K., inv.nr.36, fol.133v.
94. O.A.K., inv.nr.1921.
95. G.A.Utrecht. Protocol van notaris Splinter van Hamersfelt, fo1.CCC, 28.10.1582.
96. R.A.K., inv.nr.37, fo1.13.
97. J.Don. De archieven der gemeente Kampen, deel l , Het Oud-ArchieJ, (Kampen, 1963), reg.nr.470.
98. Don, deel 2, reg.nr.1647.
99. R.A.IJsselmuiden, inv.nr.3241. 09.09.1571.
100. R.A.K., inv.nr.14, fo1.26, 103v en 261; R.A.K., inv.nr.18, foI.277v; R.A.K., inv.nr.Iv, fo1.199,

foI.116-117v; R.A.K, inv. nr.20, fo1.97.
101. Uittreksels uit het dagboek van Arent toe Boecop. Uitgave van de V.O.R.G. (Deventer 1862).

Blz.119/120.
102. R.A.K., inv.nr.38, fo1.2.
103. R.A.K., inv.nr.21, fo1.13.
104. R.A.K., inv.nr.Sv, fo1.104.
105. R.A.K. inv.nr.136, fol.16v.
106. R.A.K., inv.nr.39, fo1.129, 130v, 134, 136v, 141.
107. R.A.K., inv.nr.22, fo1.50.
108. R.A.K., inv.nr.22, fo1.324.
109. R.A.K., inv.nr.23, fo1.143.
110. Hij was volgens eigen getuigenis op 13.02.156234 jaar, op 15.02.156333 jaar, op02.12.156336 jaar

en op 19.04.157848 jaar (R.A.K., inv.nr.17, fo1.241v, 286, 333v en inv.nr.LS, fol.322
111. Van Raad tot Municipaliteit, deel2, biz. 192.
112. R.A.K., inv.nr.19, fol.199 en R.A.K., inv.nr.38, fol.124v.
113. R.A.K., inv.nr.14, fo1.267.
114. R.A.K .. inv.nr.17, fo1.57v.
115. R.A.K., inv.nr.17, fo1.241v, 286, 333v.
116. R.A.K. ,inv.nrs .36, 37 en 38, en MrJ.Nanninga Uitterdijk, Een Kamper handelshuis in Lissabon

(Zwolle, 1904).
117. R.A.K., inv.nr.2 (Liber Causarum), fo1.200.
118. R.A.K., inv.nr.59, fo1.l.
119. Een Kamper handelshuis te Lissabon, biz. 133, 184-189 en 311-325.
120. Dagboek van Arent toe Boecop, blz.220, 20.10.1571.
121. Een Kamper handelshuis te Lissabon.
122. R.A.K., inv.nr.38, fol.14v en R.A.K., inv.nr.136, fo1.106.
123. R.A.K., inv.nr.62, fo1.175.
124. R.A.K., inv.nr.38, fol.30.
125. Deze en de volgende drie kinderen worden genoemd in een genealogisch handschrift uit de 17e eeuw.

Zie J.Don, deel3, Handschriften, inv.nr. 117.
126. Van Raad tot Municipaliteit, deel 2, bIz.192.

Een Kamperhandelshuis te Lissabon, blz.399-403.
R.A.IJsselmuiden, inv.nr.3243, 02.08.1599.

127. R.A.K., inv.nr.24, fo1.107v,01.06. 1622,joffer MariaGlauwe, deweduwe vanHenrickCuinreturff.
R.A.K., inv.nr.63, fol.31v , 13.07.1631, joffer Cuinreturff als belendster van een huis in de Oudes
traat.
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128. Zie: Een Kamper handelshuis te Lissabon, en artikel van Jhr.Mr.Dr.E.A. van Beresteyn, Genealogie
van het geslacht Glauwe, in: Kamper Almanak, 194811949.

129. R.A.K., inv.nr.24, fol.19, 18.02.1619, De E. Jacob Cuynderturff, oud ongeveer 33 jaar, etc.
130. R.A.K., inv.nr.66, fol.141.
131. R.A.K., inv.nr.86 (letter G. op 09.05.1628), inv.nr.90 (letter F. op 03.08.1637), inv.nr.91 (letter J.

op 05.02.1641), inv.nr. 92 (na de letter W. op 31.07.1652), inv.nr.93 (letter J. op 27.06.1656),
inv.nr.94 (letter J. op 14.07.1658).

132. R.A.K., inv.nr.94 (letter J. op 11.04.1661).
133. R.A.K., inv.nr.66, fol.141 en R.A.K., inv.nr.94 (letter J.).
134. R.A.Kamperveen, inv.nr.3348, blz.245, 23.08.1632.
135. R.A.K., inv.nr.65, fol.116v, 18.03.1647.
136. R.A.K., inv.nr.139, fol.111.
137. R.A.K., inv.nr.139, fo1.22v.
138. R.A.K., inv.nr.64, fo1.13, 02.02.1637 en R.A.K., inv.nr.65, fo1.227, 09.04.1650.
139. Van Raad tot Municipaliteit, deel2, blz.198 en M.M.Doornink-Hoogenraad en W.Zondervan. Het

oud-archief van de gemeente Zutphen, derde stuk, Regesienlijst van Brieven (Zutphen 1981). Reg.nrs
1656 e.v. (Zie de index) en G.A. Zutphen. Handschriften van Gerhart Kreynck, inv.nr.25.

140. R.A.K., inv.nr.9, fo1.69, 05.11.1517 en fo1.69v, 06.11.1517.
N.B. Johan Pael, wiens weduwe, zoals in bovengenoemde akten wordt vermeld, hertrouwde met
Johan de Lege, was nog in 1487 kerkmeester van het Heilige Geestgasthuis.

141. R.A.K., inv.nr.9, fo1.69 en 69v.
142. Gemeente Archief Zutphen. Genealogie Van Holthuijsen, in 1956 opgesteld door L.J.A. Met

afschriften van originele akten.
Zie ook van de verzameling handschriften van Gerhart Kreynck (1612-1692) de inventaris nummers
21 en 25.
Verder R.A.Zutphen, inv.nr.466 en 468.

143. R.A.K., inv.nr.6, fo1.49en fo1.92.
144. R.A.K., inv.nr.75, fo1.220, R.A.K., inv.nr.76, fo1.245en 248.
145. J.Don, deel2, reg.nr.855.
146. R.A.K., inv.nr.Z, fo1.63v.
147. Zutphen, brieven, en O.A.K., inv.nr.221 en 222.
148. O.A.K., inv.nr.282, jaar 1510.
149. Zutphen, reg.nrs.1835, 1841, 1847.
150. Zutphen, brieven, reg.nr.2899.
151. Mr.J.Nanninga Uitterdijk, Uittreksels uit toe Boecop uit het verloren gegane deel zijner kroniek

1486-1538, in Verslagenen Mededelingen van de Vereniging voor OverijsselsRegt en Geschiedenis.
1901, blz. 71, 72.

152. Zutphen, brieven, reg.nr.2679.
153. Drs.W.F.M.Ahoud. Inventaris van het oud-rechterlijk archief van de gemeente Zutphen (Zutphen

1989). Inv.nr.701.
Compromis tussen Johan die Leghe ter ener en Thomas, Jacob enjoffer Elizabeth de Leghe ter andere
zijde, betreffende de nagelaten goederen van wijlen hun alIer vader, van wijlen hun alIer broeder
Joachim de Leghe en van de nagelaten goederen van wijlen de moeder van Joachim en Johan.
Uit deze gegevens zou men kunnen opmaken dat demoeder van Joachim en Johan niet de moeder was
van hun broers en zuster.

154. Zutphen, oud-rechterlijk archief, inv.nr.701.
155. Leenakten van het kwartier van Arnhem; zie noot 15.
156. R.A.K., inv.nr.2, fol.113v.
157. R.A.K., inv.nr.57, fo1.202ven 218.
158. Leenakten van het kwartier van Arnhem; zie noot 15.
159. Zutphen, Oud-rechterlijk archief, inv.nr.701.
160. R.A.K., inv.nr.57, fo1.l89v.
161. R.A.K., inv.nr.57, fo1.202v.
162. Don, deel 2, reg.nr.1536.
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163. R.A.Overijssel, Toegang nr.317, Collectie stukken afkomstig uit het archief der parochie Putten,
1364-1798, Familie-archief Glauwe, inv.nr.l.

164. Zutphen, signaetboeck, f01.51 (Afschrift in de genealogie Van Holthuijsen).
165. Leenakten van het kwartier van Arnhern; zie noot 15.
166. R.A.K., inv.nr.13, fo1.230v.
167. R.A.K., inv.nr.32, fo1.294v.
168. Als noot 163.
169. Als noot 163.
170. Leenakten van het kwartier van Arnhem; zie noot 15.
171. Leenakten van het kwartier van Arnhem; zie noot 15.
172. R.A.K., inv.nr.18, fo1.277v. Land aande zomerdijk, toebehorende aan de weduweRipperbant, werd

voor haar verhuurd door E. Thiman Hermsz, Frederick Mathijsz en Johan Cunertorff.
Zie ook de genealogie Glauwe.

173. Caspar Cuinreturf geeft 11.10.1578 opdracht om aan zijn bastaard broeder te Kampen 20 dalers te
geven voor een nieuwe mantel. Voor dit geld kwiteert Hendryck Cunertorff die olde op 31.01.1579.
Zie; Een Kamper handelshuis te Lissabon, blz.546.

174. R.A.K., inv.nr.14, fol.22v, 27.02.1554, Beeltken, de dochter van wijlen Frans van Papenvelt, huilde
omdat haar oom Roelof [van Diepholt] haar moeder wilde spreken. Haar broertje Frans was ook overstuur.

175. R.A.K., inv.nr.59, fol.23v en 216v; R.A.K., inv.nr.60, fol.153v en 196v; R.A.K., inv.nr.61,
fol.1v, 5, 6 en 8v.

176. R.A.K., inv.m.18, f01.316v, 317, 03.05.1578.
177. R.A.K., inv.nr.18, fo1.322v.
178. R.A.K., inv.nr.139, fo1.159.
179. R.A.K., inv.nr.88, letter I.
180. R.A.K., inv.nr.3, 19.11.1649.
181. R.A.K., inv.nr.139, foI.175).
182. R.A.K., inv.nr.136, fo1.231.
183. Zie in het gemeentelijk archief van Gouda de fichesboekjes op : noofdgcldrcgisters,requestboeken,

klapgeldregisters,ondertrouwregisters,begraafregisters,poorterboeken,weesboekenen notarieleakten.
184. O.A.Gouda, inv.nr.198, fo1.25, 09.05.1627. Henrick Cundertorff en de voogden van zijn kinderen

Belichen, 22jaar, Christina, 18jaar, Marritgen, 15jaar enMachteltgen, 13jaar, compareren voor het
gericht. Als de kinderen meerderjarig worden of trouwen, zal de vader elk van hen 200 gulden geven.

185. Gouda. Weeskamerregisters, inv.nr.6, 11.07.1642.
186. Gouda, Requestboeken, inv.nr.199, fo1.51, 31.12.1647.
187. R.A.K., inv.nr.92, letter C.
188. N.A.Gouda, inv.nr.151, f01.339.
189. O.A.Gouda, inv.nr.199, f01.51.
190. N.A.Gouda, inv.nr.373, fol.7. 02.04.1651.
191. R.A.K., inv.nr.323.
192. Gouda. Weeskamerboeken, inv.nr.l0, fo1.61v en 185.
193. R.A.K., inv.nr.19, fo1.l3v.
194. R.A.K., inv.nr.91, letter M.
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