
HET KAMPER GESLACHT VAN HOLTSENDE

K.Schilder

In het schoutambt IJsselmuiden stond vroeger een huis dat Holtsende werd genoemd.
Bij dit huis, dat met bijbehorende grond meer als buitenhuis dan als boerderij moet
worden beschouwd, behoorde een viswater 'de kolk te Holtsende'. Toen in 1568 het
goedvan eigenaar verwisselde, werd het in de verkoopakte als volgt omschreven:Een
erf en goed in het ambt van IJsselmuiden aan de Sandbarch, genoemdHoltzende, be
lend in het zuiden door land van de pastoor van IJsselmuiden, in het westen door de
Mastenbroekerdijk en de Eelsthaag van Coert Geessemer, in het noorden door Har
men van Calcker en Arent Brant en in het oosten door de IJ sselmuider meente en de
wegnaar Grafhorst'.
Het is mogelijkdat het goedwas genoemdnaar de buurtschap waarin het lag, want in
1475werd in Kampen een rechtszaak aangespannen tegen Ernst van Holtsende, bur
ger van Kampen, door Johan Aerntsz en diens zoonAernt, wonende te Holtsende".
Waarschijnlijk was Ernst de eigenaar van het goed en waren Johan en Aernt zijn
pachters. Gegevens over het eigenlijke proces en waarom het werd gevoerd, ontbre
ken.
In 1484werd in een geschil tussen Lijsbeth Straetken en Peter Lambertsz uit Brunne
pe, door de erfgenamen van Egbert Geye, die als scheidslieden waren aangezocht, be
paald dat Peter gedurende de komende negen jaren de kolk te Holtsende mocht bevis
sen. Hij moest echter aan Lijsbeth de helft van de vangst geven".Egbert Geyewas een
zoonvan Timan Geyeen Agnesvan Holtsende; misschien hadden zijjaarlijkse renten
uit Holtsende of waren zij mede-eigenaren van het goed. Lijsbeth Straetkens belang
bij Holtsende blijkt uit een akte uit 1495.Zij had haar dochter, toen die trouwde met
Johan Geertsz, als huwelijksgift een rentebriefvan 10heren ponden per jaar gegeven.
Deze rente drukte op een erf geheten Holtsende, gelegen bij de Ysselmuiderberch.
Toen de dochter was overleden en Johan hertrouwde, gaf hij deze reritebrief terug in
ruil vooreen rente ten laste van heer Willemvan Buckhorst in Zalk".
Omdat het goedHoltsende geen leen, maar een allodiaal of eigen goedwas, wordt het
niet genoemdin de oude bisschoppelijkeleenregisters. In de bovengenoemdeakte van
1475wordt de topografischenaam Holtsende voorhet eerst aangetroffen.
De naam Holtsende als familienaam komt veel vroeger voor. In 1308 werd Wolbert
van Holtsende ingeschreven in het Kamper burgerboek, in 1314, 1315, 1349en 1378
schreef men respectievelijk Tijdeman, Goetschalc, Heyne en Otte van Holtsende als
burgers in.
In het begin van de 14eeeuw leefden in Kampen Ernst van Holtsende, die een volwas
sen zoon had die als Ernst van Holtsende junior of als filius Ernsti in de bronnen
wordt vermeld. Zijwaren verwant aan Gerbert van Holtsende. Naast eenWolbert van
Holtsende komen zij in de periode 1319-1327in een aanta:l schepenakten voor".In
1375woondein Kampen in het tweede espel (wijk),Ernst van Holtsende. Aan hem en
zijn kind verkocht de stad eenjaarlijkse rente", Er woondendus in Kampen in het eer
ste kwart van de 14e eeuw een vader en zoondie beiden Ernst van Holtsende heetten.
Een van hen, waarschijnlijk de zoon,wordt in 1369 en 1371 genoemd als lid van de
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Raad. Een derde Ernst van Holtsende komt als gezworene en als lid van de gezworen
gemeente voor in de jaren 1374-1398. Het is niet aannemelijk dat iemand die in 1319
als volwas sen man in een akte wordt genoemd, zoals Ernst van Holtsende junior, nog
in 1398 een openbare functie heeft bekleed, dus de mogelijkheid dat de tweede en der
de Ernst identiek waren, kunnen we wel uitsluiten. Het is aannemelijk om met enige
voorzichtigheid te opperen dat deze drie mannen grootvader, vader en zoon zijn ge
weest. Het feit dat hun namen niet in het oudste burgerboek staan, doet veronderstel
len dat zij v66r 1300 al burgers van Kampen waren. Als we het geboortejaar van Ernst
junior op 1290 stellen en dat van zijn vader Ernst senior op 1260, dan kunnen we de
Van Holtsendes be schouwen als leden van een geslacht dat zich tijdens of kort na de
stichting van de stad binnen haar palissaden of wallen heeft gevestigd. Uit oude Kam
per bronnen kennen we nog een Egbert van Holtsende, die omstreeks 1393/1395
hoofdmanvan het eerste espel was.
De oude judiciaal- en leenregisters van de bisschoppen van Utrecht, die ook landshe
ren van Overijssel waren, leveren nog een aantal personen op die de naam Van Holts
ende droegen. In 1382, tijdens de regering van bisschop Floris van Wevelinkhoven,
werd er een lijst vervaardigd van alle landerijen en goederen die door vroegere bis
schoppen als leengoedwaren uitgegeven".Uit deze lijst blijkt dat Ernst van Holtsende
28morgen land, gelegen in de Elst in Mastenbroek, van de bisschop in leen had. Leen
goederen moesten bij het overlijden van een leenheer, maar ookbij overlijden van een
leenman, opnieuw ter belening verzocht worden. Voorelke keer dat men met een goed
werd beleend of herbeleend, moest men een vergoeding aan de leenheer geveri.Deze,
meestal vaste vergoeding, werd 'het heergewaad' genoemd. Bisschop Floris is in 1393
gestorven. In mei 1394 verzocht Ernst van Holtsende om herbeleend te worden met
zijn 28 morgen land in Mastenbroek. Met deze 28morgen land werd in 1399zijn zoon
Johan beleend 'post mortem patris eius'.
In mei 1394 verzocht ook Otto Gosenszoonvan Holtsende om te worden beleend met
zijn goederen, bestaande uit een aantal tienden uit landerijen in het land van Vollen
hove. Deze tienden worden ook genoemd in het register van 1382, maar daarin is de
naam van de leenvrouw, Elsken Stovynck doorgehaald en het woord 'vacat' -in dit ge
val betekenend dat er geen leenman voor dit goedbekend was- er voor in de plaats ge
zet. Otto van Holtsende bezat in 1382 een maat land in het kerspel van Vollenhove,
waaruit Lumme, de vrouwvan Hugovan der Halle de tienden had, als een bisschoppe
lijk leen.
Gerbert van Holtsende, misschien een nakomeling van de gelijknamige man die voor
komt in de Kamper schepenakten uit het eerste kwart van de 14e eeuw, staat op de
lijst van 1382als leenman van een stuk land in het kerspel Raalte en van de helft van
een tiende, gelegen Opten Swollein Vollenhove.Hij werd in mei 1394met deze goede
ren herbeleend. Met tienden opKamperveen werd Gerbert beleend in 1401'.
Dirk van Holtsende, die in de jaren 1413-1422wordt genoemd als schout van Steen
wijk, werd in 1411 beleend met het erf Clawesink in het kerspel Hellendoorn. Hij
kreeg of kocht dit erf van zijn vader Frederik van Holtsende, die het had geerfd van
Katharina van den Laer. Later -in 1435-werd Wobbeken des Vriesen, onder hulder
schap van Johan van Holtsende, met dit erfbeleend.
GenoemdeFrederik van Holtsende had samen met Egbert van Holtsende land in Mas-
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tenbroek in het kerspel IJsselmuiden (1378, 1384)9. Frederik en zijn vrouw Alijt en
Will em van Vorchten met zijn vrouw Jutte, verkochten in 1407 aan Rolofvan Wilsem
een boterrente uit een erf, genaamd Het Vleyschguet in Vollenhove", Frederik en een
aantal andere leenmannen moesten in hetzelfde jaar hun lenen verantwoorden". Zijn
zoon Dirk voerde in 1406 een proces met Dirk ten Broeke".
Met de tienden in het land van Vollenhove waarmee in 1394 Otto Gosenszoon van
Holtsende was beleend, werden later Wichert van Holtsende en na diens dood zijn
broeder Folkier van Holtsende beleend (1422).
Hoogstwaarschijnlijk waren Wichert en Folkier zonen van Otto. Een bedrag van 220
gouden schilden, die de stad schuldig was aan Wichert Schuersack, werd in 1382 over
geschreven op Otto van Holtsende. Mogelijk was Wichert Schuersack de schoonvader
van Otto, die een zoon naar hem noemde.
Wichert zal v66r 07.10.1420 zijn overleden, want op die datum kreeg Folkier uitstel
van belening". Folkier werd nog herbeleend in 1434 maar hij moet kort daarop gestor
ven zijn, want zijn dochter Gese van Holtsende werd met deze tienden beleend 'na do
de haers vaders' in 1435. Gese moet een, waarschijnlijk v66r zijn vader Folkier overle
den broer Otto hebben gehad, want op vrijdag na Pasen 1442 werd Niese (Agnes) de
dochter van Otto van Holtsende, na de dood van haar tante Gese Folkiersdochter van
Holtsende, beleend met genoemde tienden te Vollenhove. Niese Otto's dochter was ge
huwd met [Hendrik ?J Pael. Haar zoon Hendrik Pael werd in 1477, na zijn moeders
dood, met de tienden beleend; haar kleinzoon, ook Hendrik Pael genaamd, deed in
1496de leeneed.
Met de helft van de tiende Opten Swollein Vollenhove,die Gerbert van Holtsende vol
gens de lijst van 1382 en volgens de leenakte van 1394 in leen had, werd in 1433Ag
nes van Holtsende, de vrouw van Timan Gheye, beleend. Haar man deed voorhaar de
leenhulde. Met andere goederenwerd zij beleend in 1435,onder hulderschap van haar
zoonEgbert. Bij deze laatste belening staat 'na dode Gerberts van Holtsende'.
Gerbert van Holtsendes naam wordt verder nog diverse malen aangetroffen in de
bronnen: Hij was in 1378keurnoot van de schout van IJsselmuiden, in 1381, 1382en
1385 werden er processen tegen hem aangespannen wegens al of niet terechte aan
spraken op geld dat hij schuldig zou zijn, in 1382vordert hij een tiende in, ookin 1382
wordt hij -als neef- gevolmachtigd door Otto van Holtsende in Vollenhove, in 1385
wordt hij door zijn tantes van moeders zijde, de gezusters Griete en Ermegardis, tot
hun momber gekozen, in 1389eist hij in een proces van twee [kooplieden?J een bedrag
van 1000gouden schilden, in 1405 leent de stad Kampen geld van hem, in 1413geeft
hij met anderen een getuigenis voor de koster van Llsselmuiden'".
Uit een stuk van 10.04.1388blijkt dat Gerbert tot de groep aanzienlijke mannen be
hoorde die zich ophielden rond de bisschoppen van Utrecht, als die zich in Vollenhove
bevonden. Hij en zijn verwanten kunnen tot de toenmalige adel van het Oversticht
worden gerekend".
In het necrologiumvan de Sint-Nicolaaskerk in Kampen staan de namen van overle
den leden van het geslacht Van Holtsende. Slechts dag en maand waarop iemand
overleed, wordt in dit dodenboek vermeld. Zo staat bij 12 juli Bette van Holtsende,
vrouw van Roderick van Uterwyck, bij 7 augustus Femme Bolemans, vrouw van Jo
han van Holtsende, bij 18juli joffer Grete van Holtsende, prioresse te Bronepe, bij 28
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mei Jutte van Holtsende, bij 16 maart Clauwes (Claas) van Holtsende, bij 28 oktober
Gerbert van Holtsende en Femme zijn dochter. Naast bovengenoemden werden nog
zestien andere leden van de familie Van Holtsende ingeschreven, waaronder vier maal
een Ernst.
Grete of Margaretha van Holtsende, de in het necrologium genoemde priores van het
Augustinessenklooster in Brunnepe, was daar in 1419 non; zij wordt in een stuk uit
1424 priores genoemd. In 1419 was ook een Stine van Holtsende non in dit klooster".
Bette van Holtsende werd in 1416, onder hulderschap van haar oom Jacob Riet, door
de proosdij van Sint Lebuinus te Deventer beleend met Halikenbergegoed en de tien
den daarover, gelegen in de de buurtschap Genne in Zwollerkerspel. Toen zij in 1429
werd herbeleend, stelde zij haar man Johan Bollen tot haar hulder".

Het is welhaast zeker dat alle bovengenoemde Van Holtsendes aan elkaar verwant
waren. Als in een akte van belening de zoon als erfgenaam van zijn vader wordt ge
noemd, kan er geen twijfel bestaan. Moeilijker wordt het in gevallen zoals bij Gerbert
van Holtsende, wiens leengoed over ging naar Agnes van Holtsende, de vrouw van Ti
man Geye. Was zij zijn dochter of kleindochter, of misschien zijn zuster of zijn nicht ?
Verwant zullen zij zeker zijn geweest. Ook zullen de Steenwijker schout Dirk van
Holtsende en de Kamper burgemeester Johan van Holtsende verwanten geweest zijn.
Hier ligt de schakel bij Wobbeken des Vriesen, die in 1457, onder hulderschap van Jo
han werd beleend met een goed dat daarvoor had toebehoord aan Dirk. Ook was Johan
hulder voor Gese Folkiersdochter van Holtsende, toen die in 1435 met haar vaders
goed werd beleend.
Pas vanaf Ernst van Holtsende, wiens zoon Johan in 1398 zijn leenvolger werd, kan
een tamelijk betrouwbare genealogie worden opgesteld. Over een peri ode van ruim
.tweehonderd jaar is de familie in de bronnen te volgen. De laatste Van Holtsende
stierfin 1602.
Hoewel die laatste, Johan van Holtsende, nog aanzien genoot, -zijn vrouw wordt soms
nog als 'joffer' aangeduid- kunnen we toch stellen dat de maatschappelijke positie van
het geslacht in de 14e en 15e eeuw hoger was. Door huwelijken was de familie verwant
aan de geslachten Riet, Voorne, Van Uterwyck, Boelmans, Toe Boecop, Van den Son
nenberg, Glinthagen, Witte en Van IJsselmuiden, bijna alle behorend tot de adel. Met
Arend van Holtsende, de tollenaar van Kampen, en zijn nakomelingen is de familie af
gegleden van dienstmannen en stadsbestuurders tot stedelijke ambtenaren en nering
doenden. Arends kleinkinderen worden in enkele 17e eeuwse getuigenissen zelfs met
patronimen aangeduid.
Het geslacht Van Holtsende werd vroeger wel verward met het geslacht Van Tolsende.
Dit laatste geslacht, waarvan Peter van Tolsende, die in 1468 burger van Kampen
werd, de stamvader was, komt tot ongeveer 1600 in Kamper bronnen voor. Het was
een familie die, zeker vanaf omstreeks 1500, in aanzien de familie Van Holtsende eve
naarde. Ook in onze tijd werden beide geslachten nog wel eens als een familie be
schouwd, zoals blijkt uit de klappers van een aantal toegankelijk gemaakte bronnen.
De Van Tolsendes voerden een wapen dat geheel afwijkend was aan dat van de Van
Holtsendes, namelijk een golvende dwarsbalk. Dit kan duiden op afkomst uit het ver
dronken plaatsje Tolsende in Zeeland.
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Zegel van Frederik van Holtsende,
verkoper van land, 07.04.1407

Zegel van Arent van Holtsende,
schepen vanKampen, 10.11.1472

Zegel van Johan van Holtsende,
verkoper van land, 21.04.1425

Zegel van Jacob van Holtsende,
schepen van Kampen, 13.11.1512

Zegel van Ernst van Holtsende,
schepen van Kampen, 24.07.1468

Zegel van Dirk van Holtsende,
schepen van Kampen, 17.05.1518
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Het wapen van de familie Van Holtsende

De Van Holtsendes voerden een wapen dat gelijk was aan dat van de Overijsselse ge
slachten Van IJsselmuiden, Van der Vecht, de Sure, Stelling, de Rode, De Wolfs en
Van Oenden. Het werd beschreven als volgt, In rood een zilveren keper, vergezeld van
drie vogels met geknotte poten.
De eerste Vall Holtsende vanwie een zegel bewaard is gebleven, was Frederik, die in
1407 zegelde met dit wapen. Kleuren zijn op de oude zegelafdrukken niet, zoals later
weI gebeurde, door middel van arceringen weergegeven, maar de kleuren van het wa
pen-Van Holtsende zijn bekend van onder meer een vroeg 17de-eeuwse wapenkaart
afkomstig van de familie Toe Boecop. Als helmteken gebruikten latere Van Holtsen
des een griffioenskop.

Het was niet mogelijk om van de oudste generaties van de familie een betrouwbare ge
nealogie samen te stellen. Met een schema is door middel van lijnen voor bewezen af
stamming en stippellijnen voor veronderstelde afstamming toch een poging daartoe
gedaan. De genealogie Van Holtsende vangt echter aan met de hieronder als eerste ge
neratie genoemde Ernst.

I Ernst van Holtsende, deelgenoot aan een kogge (1373), vermeld als gezworene
(1374), lid van de Gezworen Gemeente van Kampen (ca.1377-ca.1398)'8. Hij had de
sleutel van de naar hem genoemde stadspoort in beheer": Op 01.05.1394 werd hij her
beleend met 28 morgen land in Mastenbroek. V66r 29.08.1399 is Ernst overleden,
want op die datum werd zijn zoon Johan beleend met het bovengenoemde land",
Hij was gehuwd met Femme Voorne".
Kinderen:
1 Johan, volgt II.
2 Zuete, genoemd als zuster van Johan van Holtsende. Zij en haar broer kregen
13.12.1448 van de bisschop toestemming om hun Sint-Maartensgoed Stortemate in
het kerspel van Steenwijk binnen drie jaar te verkopen".
3 Gosen. Op zijn leven verkocht de stad Kampen in 1420 een lijfrente van 17 schilden,
te betalen ieder jaar op Sint-Franciscusdag. Deze lijfrente zou eerst zijn moeder Fem
me [Voorne], daarna zijn broer Johan en tenslotte zijn neefErnst van Holtsende beu
rcn". Twee misdadigers, die van Gosen van Holtsende diverse goederen hadden gesto
len, werden in 1455 ter dood gebracht'". Johan van Holtsende werd in 1455 door de
Raad van Kampen gevraagd om er voor te zorgen dat zijn broer Gosen zijn onbehoor
lijk gedrag zou veranderen". In 1454 kocht Gosen een huis op de Burgwal, gelegen
naast zijn hof; deze hoflag nabij de Sint-Jacobsteeg. Hij bezat ook een erf op de Vloed
dijk'". Verder bezat hij onroerend goed in Dronthen in het gericht van Kamperveen
(1443) en in Mastenbroek in het gericht van IJsselmuiden (1451). Zijn erfgenamen
worden in 1470 genoemd als belenders van land nabij de Grafhorsterberg".

II Johan van Holtsende, werd in 1399 beleend met de van zijn vader afkomstige 28
morgen land in Mastenbroek. Hij was lid van de Raad van Kampen van omstreeks
1418 tot omstreeks 1458, voor 09.03.1459 is hij overleden, want op die datum werd
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zijn zoon Ernst beleend met zijn vaders goederen. Behalve de 28 morgen land in Mas
tenbroek bezat Johah ook nog een leengoed bestaande uit het vierde deel van een ze
gen viswater met het bijbehorende land in het gericht van Wilsum, geheten Westcnra
de. Verder had hij allodiaal land bij Grafhorst achter de berg en bezat hij huizen en
land in Kampen". Samen met zijn zuster Zuete bezat hij ook een horig Sint-Maartens
goed in het kerspel van Steenwijk. In de jaren 1453-1457 kocht hij van de families Van
Uterwyck, Kruse, Boelmans en anderen, stukken land op De Brink tegenover Graf
horst golegen". Als heemraad van Mastenbroek wordt hij genoemd in 1418 en als ge
richtsman of bijzitter van de schout van IJsselmuiden in 14293°. In 1427 bekende de
Raad dat de stad aan Johan van Holtsende geld schuldigwas voor de levering van drie
stukken geschut'".
Zijn vrouw was Femme Boelmans, dochter van Boelman Arentsz en Alijt NN32.Kinde
ren (volgordevolgens een h.s. in genealogische papieren van de familie ToeBoecop":
1 Ernst, voIgt IlIa.
2 Boelman. Omstreeks 1454verkocht de stad Kampen hem eenjaarlijkse rente van 30
heren ponden, onder voorwaarde dat zijn ouders Johan van Holtsende en Femme deze
rente zouden beuren zolang een van beiden leefde". In 1483probeerden Herman Kruse
en Hendrik van den Vene, als vertegenwoordigers van Boelman van Holtsende, een
overeenkomst te sluiten met de vertegenwoordigers van de erfgenamen van Johan
Gruter, die doorBoelman was doodgoslagen".Hij bezat een huis op deVloeddijk(1483)
en land in Mastenbroek en was erfgenaam (bezitter van land) van Zalk". De laatste
keer dat Boelman in de bronnen wordt genoemd is op 04.02.1489.Als Boldeman van
Holtsende staat hij onder 17februari in het necrologiumvan de Sint-Nicolaaskerk'".
3 Bette. Zij had van haar vader bezittingen in Kampen geerfd, welke zij in 1480 be
lastte metjaarlijkse renten". Bette van Holtsende, die gehuwd was met Arent toe Boe
cop, stierfin 1495, eenjaar na haar man. Arent toe Boecopwas een zoonvan Arent toe
Boecopen SalomeNN39•

4 Egbert, volgt IIIb.
5 Arent, voIgt IlIc.
6 Bette. Stiftsjuffer", Bezat onroerend goed in Kampen. Is overleden in 1484; haar
sterfdag wordt in het necrologiumvan de Sint-Nicolaaskerk verme-ldals 10 april".
7 Femme. Trouwde 01.02.1452 met Geert Witte, licentiaat in de rechten, lid van de
gezworen gemeente (1456, 1459) en kerkmeester van de Sint-Nicolaaskerk (1466),
zoon van Jacob Witte en Griete van der Aa Claasdochter". Hun zoon Ernst Witte,
raadslid 1483-1504trad in 1496 op voor de gebroeders Johan en Dirk van Holtsende,
zijn neven. Op de grafsteen van Ernst Witte en zijn vrouw Adriana Persijn zijn zijn
kwartieren -Witte, Van der Aa, van Holtsende en Boelmans- nog te onderscheiden;
van zijn vrouws kwartieren is alleen Persijn nog zichtbaar". Femme komt, als wedu
we van Geert Witte, nog voor in een akte van 31.10.149144.
8 Boele. Was non te Diepenveerr".
9 Wobbeken. Gehuwd met Wichman Glinthagen of, volgens anderen, met Johan
Glinthagen. Zij leeft nog in 149346.
In 1539 verkopen de erfgenamen [van vaderszijdel van Jacob van Holtsende, waarbij
joffer Henrica Glinthagen, weduwe van Roelofvan Overhagen, wonende te Oldenzaal,
land en renten te Kampen".
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IlIa Ernst van Holtsende. Hij werd op 09.03.1459, na de dood van zijn vader, be
leend met diens 28morgen land in Mastenbroek en met het vierde deel van een viswa
ter met bijbehorend land te Westenrade. Hij was lid van de kleine gezworengemeerite
(1456, ca.1459),werd in 1459 lid van de grote gemeente en volgde in 1460 zijn vader
op in de Raad van Kampen, welke functie hij tot 1470heeft vervuld. Zijn broer Arent
volgdehem als lid van de Raad op in 1471.Hij wordt genoemd in een aantal transpor
takten en in schuldbekentenissen, voorhet laatst op 28.02.1482.V66r23.07.1482is hij
overleden". Zijnvrouw, Alijt van den Sonnenberg, was een zuster van Rutger van den
Sonnenberg en van Femme van den Sonnenberg, de vrouw van Jacob Witte de jonge.
Alijt is omstreeks 1484hertrouwd met Claas van Delen":
Uit het huwelijk van Ernst en Alijt sproot een dochter:
1 Femme van Holtsende. Zijwerd op 23.07.1484beleend met haar vaders leengoed
in Mastenbroek en in Wilsum. Behalve dat leengoed bezat zij ook land in Oosterholt
en een huis in de Oudestraat in Kampen". De dochter van Ernst van Holtsende (met
niet met namen genoemdevoogden)kreeg in 1483een schuldbekentenis van de wedu
we van Henrick Rotgersz". V66r 02.01.1518is zij overleden, want op die datum werd
haar zoon Ernst van Isselmuden beleend met het leengoed van wijlen zijn moeder.
Femme was gehuwd met Coenraad van Isselmuden, kerkmeester van het Sint-Catha
rinagasthuis (1506-1508,1510)en waardijn (1516-1518),zoonvan Geert van Isselmu
den en Maria van Haersolte.

I1Ib Egbert van Holtsende. Was lid van de gezworen gemeente van 1476 tot zijn
dood in 1497.Hij had van de stad Kampen eenjaarlijkse rente van 10 heren ponden,
gaande uit de Esch (land op het Kampereiland)". Met Johan van Moerse had hij een
gemeenschappelijke scheidingsmuur, waar hij tegenaan mocht bouwen als hij zou
meebetalen in de kosten van herstel". Egbert bezat huizen en land in Kampen en om
geving, volgens transportakten uit 1471 en 147354• In de recognitien (periode 1476-
1488)treffen we zijn naam aan i.v.m. schuldbekentenissen, handelscontacten en fami
liezaken. Zo is hij in 1486, samen met Geert van Ingen, voogd over Thonys, de zoon
van wijlenmr.Johan Boet en Betthe NN.55.
Geen enkele keer vinden we vermeld dat Egbert gehuwd was of kinderen had. Toch
moeten we aannemen dat dit weI het geval geweest is. In een klacht aan de bisschop
van Utrecht, geschreven in 1518 door een aantal met het stadsbestuur overhoop lig
gende burgers, lezen we dat de toenmalige raadsleden Jacob en Dirk van Holtsende
broeders zonen -dus neven- waren. Van Dirk is bekend dat hij een zoonwas van Arent
van Holtsende. Van de broers van dezeArent, te weten Ernst, Boelman en Egbert, val
len beide eerstgenoemden af, want Ernst had slecht een dochter, terwijl Boelman geen
nakomelingen had. Jacob moet dus een zoonvan Egbert zijn geweest. Voor deze stel
ling pleit het feit dat zich onder Jacob van Holtsendes erfgenamen van zijn moeders
zijde leden van de familie Boet bevonden. Over een minderjarig kind uit deze familie
was Egbert van Holtsende in 1486 voogd.Verder worden de erfgenamen van Johan
van Moers in 1520 genoemd als belenders van onroerend goed dat toen toebehoorde
aan Jacob van Holtsende. Deze Johan van Moerswordt in 1493genoemd als buurman
van Egbert van Holtsende".
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Kinderen van Egbert:
1Johan, lid van de gozworengemeente 1503-1507.Hij had handelscontacten met Re
val. In 1501gafhij een getuigenis over een onenigheid tussen een Kamper herbergier
ende kastelein (burggraaf) van Kuinre". Johan is in 1507overleden. Zijn broer Jacob
was zijn erfgenaam58•

2 Jacob. Werd als opvolgervan zijn broer Johan in 1508gekozen in de gezworen ge
meente, waarin hij tot 1509zitting had. Vanaf 1510was hij lid van de Raad, waaruit
hij tijdens de bestuurlijke onlusten van 1519werd verwijderd, evenals zijn neef Dirk
van Holtsende. Beiden worden genoemd in een klaagbrief van ontevreden Kamper
burgers aan de bisschop van Utrecht", Jacob was in zijn kwaliteit van raadslid van
Kampen in de jaren 1516-1518dijkgraaf van Mastenbroek, zoals uit enkele getuige
nissen blijkt'". Hij bezat huizen en erven in Kampen", landerijen'" en viswater in de
omgevingvan de stad en een boterrente op Emmeloord". Enkele van zijn bezittingen
had hij gemeenschappelijk met leden van de familie Van der Veen'". Een paar keer
wordt hij genoemdals voogdoverminderjarige kinderen; in 1510over de kinderen van
Jacob van den Vene en AleidNN en in 1515over de kinderen van Aleit van Werden en
wijlenHendrik van Wilsem".
Jacob van Holtsende is in 1528overleden. Dejuiste datum kennen we niet, wel dat hij
stierf omstreeks vijfuur in de namiddag en wel v66r 25 mei; hij werd in de Sint-Nico
laaskerk begraven. Zijn biechtvader was broeder Albert Pigge, die met broeder Geert
Witte en mr.Peter Spaerleer aan zijn sterfbed had gezeten. Broeder Geert getuigde op
30.08.1529 dat Jacob op zijn sterfdag had gezegd dat er in het huis van Luitken van
Wilsem een kist met parels en andere sieraden stond, die na zijn doodaan joffer Mar
griet van den Vene moest worden gegeven. Zij mocht, als zij dat wilde, deze sieraden
schenken om er de kerken mee te versieren. Het behoefde niet door mr.Peter in een
aparte testamentcedule te worden opgeschreven, zohad Jacob gezegd,want hij gafhet
haar 'met dewarme hand'",
Behalve twijfel die bij de executeurs van Jacobs testament was gerezen over de sie
raden, was er ook twijfel over de beschikking die Jacob had gemaakt ten behoeve van
zijn dienstmaagd Geertken. Mr.Peter Spaerleer, die Jacobs testa~ent kort voor diens
overlijden had geschreven, getuigde voor het gerecht dat Jacob de maagd oorspronke
lijk een jaarlijkse rente van 25 gulden had toegezegd,maar dat dat later was veran
derd in 10gulden en een deel van het huisraad. Een proces dat de erfgenamen van Ja
cobtegen de dienstmaagd voerden, verliep slecht voor hen, want zij mocht niet aIleen
de 10 gulden houden, maar kreeg ook nog de haar oorspronkelijk toegezegde 25 gul
den. Geertken schijnt het ookverder niet slecht te zijn vergaan, want in 1533was zij
eigenares van het huis DieMane op de Burgwal nabij deMorrensteeg".
Over Jacobs erfenis is een proces gevoerd voor het Kamper gerecht tussen zijn erfge
namen van vaders en van moeders zijde. Het schijnt, als we de summiere aantekenin
gen in de sententieregisters goed interpreteren, dat de erfgenamen van moeders zijde
moeite hadden om hun rechten te bewijzen. Een van die erfgenamen was Jacob Boet.
Hij spande tegen de bekende erfgenamen -dat waren de verwanten van vaders zijde
in 1529een proces aan dat bleef slepen tot 1540.De zaak was duister, volgens het ge
recht. Uiteindelijk werden Luytken van Wilsem en zijn kinderen (met Henrick van
Wilsem als voogd),Femme, de weduwe van Jacob Boot (met haar zoonAlbert de Jonge
als haar voogd),haar zonenAlbert en Thonis Boot,en Peter van Tolsende, als erfgena-
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men van Jacob van moederszijde, in staat gesteld om delen van diens nalatenschap te
verkopen. Tevoren was door het gerecht al vastgesteld dat Bette Jonge en Luytken
van Wilsem met zijn beide zusters, evenna in de bloede waren aan Jacob van Holtsen
de van diens moeders zijde'". De erfgenamen van vaders zijde kennen we uit een aan
tal transportakten: het waren de gebroeders Dirk en Hendrik toe Boecop, Anna Mom
me, Henrica Glinthagen (de weduwe van Roelof van Overhagen) joffer Niese van
Holtsende enhaar broer Arent van Holtsende. Verder was, maar dat blijkt uit renteo
verschrijvingen in de stedelijke rekeningen, ook Mette van Holtsende, de weduwe van
J ohan Voorne een van de erfgenamen.

HIe Arent van Holtsende. Hij volgdein 1471zijn broer Ernst op als lid van de Raad
van Kampen, waarin hij zitting had tot zijn doodin 1482.In 1467kocht hij een huis in
de Broederstraat, dat aan de achterzijde werd belend door een huis van de erfgena
men van Johan van Holtsende, zijn vader. Hij bezat ook een huis in de Oudestraat
(1470)en een huis in de Venestraat (1481)69.Uit het door Berent Budding gebouwde
huis DeDrie Toirnen, kochtArent in 1480eenjaarlijkse rente van vijfheren ponden".
Hij is waarschijnlijk koopman van beroep geweest; in zeker tien aantekeningen be
kennen Kamper burgers dat zij hem geld schuldig zijn gebleven(daaronder enkele ko
ren een paardenkoopman). Arent werd in 1480door zowelElsebe van Allenkerke als
doorEefse, de vrouw van Jan Willemsz,benoemd tot executeur van hun testament",
De van stadswege aangestelde voogden over Johan en Dirk, minderjarige kinderen
van wijlen Arent van Holtsende, vestigden in 1484 ten behoeve van Arents weduwe
Dirkje een jaarlijkse rente van 32 heren ponden, gaande uit Arents huis in de Oude
straat op de hoek van de Stovensteeg". DezeDirkje was volgens een oud handschrift
eenVan den Sonnenberg".
Uit dit huwelijk:
1 Johan. Hij is bekend uit de akte uit 1484,waarin hij samen met zijn broer Dirk en
hun voogdenwordt genoemd. In april 1496bekennen hij en zijn broer dat hun voogd
Hendrik van den Vene ten overstaan van hen en van Ernst Witte en mr.Luyken Lub
bertsz rekening en verantwoording heeft gedaan over het beheer van wijlen hun va
ders nagelaten goederen. Johan en Dirk zullen toen beiden meerderjarig zijn ge
weest".
Uit dejaren 1497-1530zijn in de bronnen geen aantekeningen over Johan te vinden.
Pas in 1531treffen we de naam Johan van Holtsende weer aan, en wel in de senten
tieregisters; deze heeft dan onenigheid met zijn meier. Waarover de zaak gaat en
van welk onroerend goed deze meier pachter was, blijkt nergens uit. In hetzelfde
jaar heeft Johan ruzie gehad met Wicher, de knecht van Geert van Ingen. Van de
verwonding die hij deze man toebracht, wordt hij door de Raad vrijgesproken omdat
het zelfverdediging was. In bronnen uit de jaren 1537-1539treffen we Johans naam
nog enkele keren aan. Hij blijkt dan gehuwd te zijn met Hermanna NN, die als zijn
weduwe in 1544 een verklaring aflegt over de schulden van haar man, die ongeveer
drie jaar tevoren was overleden". Het is twijfelachtig of Johan van Holtsende
Arentszoon wel dezelfde is als de Johan van Holtsende die in de jaren 1531-1539
leefde. De inschrijving in de rekening van de Sint-Nicolaaskerk van 1529, waarin
geld wordt verantwoord dat is gegeven om voor het zieleheil van wijlen Dirk van
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Holtsende en dat van zijn moeder en broeder te bidden, doet anders vermoeden.
2 Dirk, voIgtIV.

IV Dirk van Holtsende. Hij was lid van de Raad van Kampen van 1502 tot 1519.
Dooronenigheid over de afhandelingen van erfenissen en doorkwesties, ontstaan door
zijn uit drankzucht voortkomende gedrag, treffen we Dirk vele malen aan in de bron
nen. In 1496gafhij Ernst Witte en Hendrik van den Vene een volmacht om al zijn za
ken te behartigen. Hendrik was zijn voogdgeweest en beheerde zijn vaders erfdeel.
V66r 1503is Dirk gehuwdmet Alijt, de dochter van Claas Lentinck en AgnesKuinre
turf. DezeAlijt wordt genoemd in het testament dat haar grootouders Hendrik Kuin
returf en Mette Goversin 1483maakten; zijwordt daarin benoemdtot hun erfgename
in de plaats van haar overledenmoeder. Haar vader Claas Lentinck wordt samen met
andere familieleden benoemd tot executeur van dat testament. Claas Lentinck her
trouwde later met Armgart Winter, bij wie hij twee kinderen kreeg. Over de erfenis
van de v66r 1503overledenClaas, komen Dirk van Holtsende en zijn vrouw in conflict
met de weduwe en haar beide kinderen. Gedurende een proces, gevoerdvoor de Raad
van Kampen, tonen beide partijen hun bewijsstukken. De Raad bepaalt uiteindelijk
dat Armgart Winter en haar kinderen aan Dirk en Alijt een inventaris van aIle nage
laten goederenmoeten overgevenen dat de nalatenschap moet worden verdeeld op de
wijzezoals Claas dat in zijn testament had bepaald".
Tussen 1508en 1527gaf Dirk een groot aantal getuigenissen van zaken waar hij als
stadsbestuurder, als moetsoensman (vertegenwoordiger in een soort scheidsgericht),
als executeur testamentair of op een andere wijze bij betrokken was. De laatste keer
dat hij als getuige optrad was op 28.08.152777• Ookin de sententieregisters treffen we
zijn naam vele malen aan. De aantekeningen in die registers zijn echter kort en wei
nig verhelderend". Uit transportakten blijkt dat Dirk en zijn vrouw veel huizen en
land hadden in Kampen en omgeving,zoals een huis in de Nieuwstraat en een huis in
de Oudestraat. In laatstgenoemd huis, dat zich naar de zijdevan de NieuweMuur uit
strekte, woondenzij".
In de al eerder genoemdeklaagbrief aan de bisschop van Utrecht, staat dat de neven
Jacob en Dirk van Holtsende in de Raad zaten en dat Dirk iedere Jag zodronken was
dat hij naar huis moest worden geleid of zelfs gedragen. Het was, zo schreven de kla
gers, een schande voorde stad Kampen.
Regelmatig nam Dirk geld op onderpanden op, waarbij waarschijnlijk ook de van zijn
vrouw afkomstige onroerende goederen werden belast". Op 23.03.1518wordt hij door
de Raad voor de laatste keer gewaarschuwd om zijn leven te beteren en niet langer
van de ene naar de andere taveerne te lopen, want als hij dronken is maakt hij mis
baar op straat en binnenshuis, waarbij hij zelfs zijn mederaadsleden beledigt. Na die
laatste waarschuwing volgden er waarschijnlijk nog wel enkele, want pas in 1521
wordt Dirck onder curatele van twee burgemeesters gesteld. Hij is dan al geen lid van
de Raad meer, want tijdens de onlusten van 1519, die door wanbestuur van het me
rendeel van de tot dan in functie zijnde raadsleden waren ontstaan en die tot gevolg
hadden dat er een nieuwe Raad werd gekozen,waren ookde Van Holtsendes uit hun
functies gezet. De curatele is naderhand opgeheven,maar werd opnieuw ingesteld op
06.04.1527. Zijn vrouw moest aan de burgemeesters, die opnieuw over hem gesteld
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werden, een opgave van al zijn renten doen. Slecht de nuttige uitgaven zouden worden
betaald",
Ondanks zijn drankzucht werd Dirk nog dikwijls gekozen tot voogd van vrouwen en
kinderen en tot moetsoensman. Zo was hij voogd over Adriana, de weduwe van Ernst
Witte (1510, 1511, 1519), over de kinderen van Coert Geye en Jutte van der Vecht
(1510, 1511, 1513), over Beerte, de weduwe van Ja de Vrije (1512), over Femme Witte
(1513), over "de kinderen van Jacob Jansz de Lege (1516), over de priester mr.Johan
van Werden (1519), over de gezusters Gese en Weyme Aelts (1520) en over de dochter
van Johan Busch, genaamd Femme Busch (1520)82. Ook werd hij een enkele maal be
noemd tot executeur testamentair.
De laatste vermelding waaruit blijkt dat Dirk van Holtsende nog leeft, is van
28.05.1528. Hij is tussen die datum en 30.07.1528 overleden". Zijn weduwe heeft in de
jaren 1529-1530 nog een geschil met haar schoonzuster, de weduwe van haar half
broer Hendrik Lentinck, onder andere over leengoed in Gelderland en over achterstal
lige pachten. Als vergoeding voor haar aandeel van het leengoed, dat aan de tegenpar
tij werd toegewezen, kreeg Alijt 50 goudguldens", In de rekeningen van de
Sint-Nicolaaskerk van 1539 staat dat er is betaald voor het begraven van joffer van
Holtsende, Dirks weduwe. Zij zal in ofkort voor 1539 zijn overleden.
Dirk en Alijt worden nergens met hun kinderen genoemd. Slechts hun dochter Nies
ken wordt samen met hen genoemd. Uit latere bronnen blijkt echter dat het echtpaar
Van Holtsende/Lentinck de volgende kinderen had:
1Arent, voIgt V.
2 Agnes (Niesken). Haar ouders gaven voor haar opname in het convent op het Sint
Nicolaaskerkhof in 1518 aan dat convent een jaarlijkse rente van in totaal 15 heren
ponden, gaande uit twee huizen in Kampen". Samen met haar broer Arent van Holts
ende werd zij in 1539 genoemd als mede-erfgenaam van Jacob van Holtsendc".
3 Mette. Zij trouwde v66r 1530 met Johan Voorne'", kerkmeester van het Sint-Brigit
tenklooster 1526-1534, overleden in 1534, na 20.01. en in de Sint-Nicolaaskerk begra
ven, zoon van Hendrik Voorne en Armgart Kruse. Zij hadden drie kinderen, te weten
Derica, die huwde met Jasper Schepelar, Armgart, die huwde met dr.Johan Golt, en
Hendrik of Hendrikje, die slechts wordt genoemd in een transportakte van
17.04.154388. Joffer Mette Voorne en haar broer Arent van Holtsende hadden elk een
jaarlijkse rente van 13 heren ponden, gaande uit het huis van hun neef Simon Kuinre
turf".
Mette's broer Arent van Holtsende had van zijn ouders het huis in de Oudestraat
geerfd, aan haar was het huis in de Nieuwstraat nagelaten". Volgens een boedelschei
ding, in 1537 gemaakt en ondertekend door Alijt [weduwe van Dirk van Holtsende] en
Arent van Holtsende, kregen Arent en zijn zuster Mette to en een rente van 15 goud
guldens per jaar ten laste van de stad Kampens oude bieraccijns, oorspronkelijk ge
kocht op 04.04.1497. Arent en Mette deelden deze rente in 1559, maar in 1566 kwam
hij weer in ecn hand, want toen kochten doctor Johan Golt en zijn vrouw Armgart
Voorne van Arent en zijn vrouw en kinderen hun helft van deze rente terug. Echter
niet rechtstreeks, maar via joffer Bije van Steenderen, de weduwe van Warner van
Vorden. De Van Holtsendes handel den ook niet rechtstreeks, maar lieten hun gevol
machtigde Johan Kasse, die met Catharina van den Dam, joffer Marriken's zuster,
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was getrouwd, hun zaken voor de Kamper schepenbank bohartigen"
Mette bracht 02.01.1580 haar besloten testament bij de schepenen. Haar overlijdens
jaar ofwaar zij is begraven, is in de bronnen niet te vinden.

VArent van Holtsende. Hij was van 1532tot 1558lid van de gezworengemeente en
daarnaast van 1541tot 1560tollenaar van de stad Kampen. Wat hij in voorgaandeja
ren voorberoep uitoefende is niet bekend; waarschijnlijk ging hij, zoals zoveelKampe
naren in de 14de, 15de en begin 16e eeuw deden, '8 zomers met een schip mee naar de
Oostzee omvoor eigen rekening ofvoor een tijdelijke maatschap wat te handel en. Dik
wijls maakten die jonge kooplieden ookdeel uit van de bemanning van de schepen die
naar het Oosten voeren. Uit getuigenissen blijkt dat Arent in 1537met zijn zwager
Hendrik van den Dam in Riga was, waar hij betrokken was bij een handel in koren".
Over zaken die betrekking hadden op zijn werk als tollenaar getuigde hij in 1541en in
155693• Als tollenaar beheerde hij het tolhuis aan de IJsseloever nabij de brug, waarin
hij ookhet beroep van herbergier uitoefende, zoals uit een getuigenis van zijn zoonen
helper Claas blijkt'".Voorhij zelfwijn tapte, maar ookwellater, kwamArent regelma
tig in andere herbergen. In maart 1536getuigde hij dat hij er bij was in De Eenhoorn
toen Jan Thonisz en Jan van Wou een weddenschap afsloten. Ook een herberg in Wil
sum, de herberg van Peter van Nuis in Kampen, de Barse in Kampen, Herman ter Ha
ers herberg in IJsselmuiden, Johan Veens herberg in Grafhorst en herberg De
Vranckrijck in de Oudestraat in Kampen werden door Arent met bezoeken vereerd.
Somskreeg hij het aan de stok met anderen. Zowerd hij in 1537verwond doorBartolt
-Ianszuit Dronten en kreeg hij in 1544, lopende op de IJsselbrug, ruzie om elf daalders
met Jan van Grafhorst'". Vroeger, dat was in 1530,had hij al eens een woordenwisse
ling gehad met Jaspar van Wilsem, maar voor de beledigingen die toen over en weer
vielen was aIleen Jaspar beboet'", Ook zijn tollenaarschap bezorgde hem nogal eens
moeilijkheden. In een ongedateerde brief schreef Arent dat hij door.burgemeester
Claas Ygerman was beschuldigd van het onbehoorlijk tolheffen van een zekere Catri
na Brouwers uit Hattem. Hij verontschuldigde zich door te zeggen dat de stad Deven
ter hem had gevraagd om van Hattemers de Katertol te vorderen. Arent, die de brief
zelf had geschreven en eigenhandig ondertekend, vroeg om ontslag van rechtsvervol
ging'". Uit getuigenissen blijkt dat ook anderen het niet altijd eens waren met zijn tol
heffingen.
Als erfgenaam van zijn niet met name genoemdevader [Dirk van Holtsende] verzocht
Arent in 1539om diens achterstallige raadspensien te mogen beuren. Als medeerfge
naam van Jacob van Holtsende [zijnvaders neef],mede optredende als voogdover zijn
zuster Niese, verkocht hij in 1539eenjaarlijkse rente aan het klooster te Brunnepe'".
In 1559 werd hij uit de gezworen gemeente gezet en ontslagen als tollenaar, onder
voorwaarde dat hij zijn functie nog twee kwartalen zou moeten blijven uitoefenen om
zijn rekeningen te maken en zijn zaken oporde te brengen". Wegens zijn wanbeheer
hij was vele jaren achter met zijn rekeningen- kon het stadsbestuur hem niet langer
handhaven.
Van zijn ouders had Arent het huis in de Oudestraat, op de hoek van de 8tovensteeg
geerfd. Met zijn gezin zal hij daar waarschijnlijk lange tijd in hebben gewoond'?', Hij
was echter ook eigenaar van het allodiale goed Holtsende in het schoutambt IJssel-
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muiden. Op dit goed heeft hij, zeker vanaf 1560, en waarschijnlijk tot zijn dood, met
zijn vrouw gewoond. Het bijbehorende land werd voor hem door anderen bezaaid en
bcwcrkt!". In het oudste protocol van het schoutambt komt zijn naam dikwijls voor.
Soms was hij opgeroepen getuige, maar ook werd hij wel gevraagd om als keurnoot of
bijzitter van de schout te fungcren!". Het ging hem ook in IJsselmuiden niet voor de
wind. Met zijn schoonzoon Jacob van Mechelen kreeg hij in 1561 onenigheid over de
bruidschat vim diens vrouw Dirkje. Het geld dat Arend zijn dochter bij haar huwelijk
met Jacob had toegezegd had hij nog niet betaald. Het kwam tot een proces dat voor de
schout van IJsselmuiden werd gevoerd. Arents zwager Hendrik van den Dam en
Arents zoon Johan traden voor hem op. De zoon beklaagde zich voor het gerecht dat
zijn vader zijn bezit verloren had'?'. Ook anderen spanden processen tegen hem aan
wegens het niet nakomen van financiele verplichtingen'?',
Om aan al zijr.\ verplichtingen te kunnen voldoen, nam hij hypotheken met zijn goed
Holtsende als onderpand. In 1562, 1563 en 1565 belastte hij zijn be zit met respectieve
lijk 6, 6 en 12 goudguldens per jaar ten behoeve van doctor Herman Kroeser, die te
yens het recht van eerste koop kreeg. Tevoren rustte op het goed al een last van 10
goudguldens en een kwart vat boter per jaar!". Uit een stuk land van drie morgen in
IJsselmuiden, geheten Kleyne Fenx, welk land Arent al in 1545 had verkocht aan doc
tor Kroeser, had Jonge Reyner een jaarlijkse rente van een kwart vat boter. Deze bo
terrente had Arend in 1562, ondanks zijn eerdere belofte, nog steeds niet afgelost.
Voor Arent Jonker, schout van IJsselmuiden en Grafhorst diende in 1556 de zaak van
het kapittel van Sint Lebuinus te Deventer contra Arent van Holtsende. Het ging over
land dat gelegen was tussen Grafhorst en de Sandberch dat volgens de aanleggers aan
het kapittel tiendplichtig was'?".
Arends vrouw was Marriken van den Dam Gosensdochter, die meestal met 'joffer'
werd aangesproken. Toen haar dienstmaagd Armgart in 1540 ruzie kreeg met J anne
Cloetinck, werd joffer Marije, die zich er mee bemoeide, uitgescholden voor verlopen
begijn en monnikshoer; 'je bent zo dik alsof je een buik vol jonge honden draagt' had
Janne verder nog tegen de waarschijnlijk zwangere joffer gezegd'?'. Als erfgenamen
van hun vader en schoonvader Gosen verkochten Marriken en Arent met haar broers
en zusters in 1533eenjaarlijkse rente van 10goudguldens aan de vicarie op het Elisa
bethsaltaar in het Heilige Geestgasthuis in Kampen 108.

Wanneer Arent en zijnvrouw zijn overleden, is niet bekend; zijn sterfdag viel na
30.04.1566 en v66r 1567109, zij is waarschijnlijk overleden in 1567,want in de rekenin
gen van de Kamper Sint-Nicolaaskerk vinden voor dat jaar een post onder het op
schrift 'ontvangen vanwege zaliger Arent van Holtsendes huisvrouws begrafenis'
Kinderen (volgordeniet bekend):
1 Dirkje. V66r 1561 is zij getrouwd met Jacob van Mechelen, die ook dikwijls Jacob
Vleyshouwer werd genoemd. In 1561 en 1562 voerden zij voor het gerecht van het
schoutambt IJsselmuiden een proces tegen haar vader, wegens het niet nakomen van
de verplichtingen zoals die in haar huwelijksbriefbeschreven waren 110. Van het Kam
per gerecht kreeg Dirkje in 1562 toestemming om beslag te laten leggen op haar va
ders huis in Kampen!". In 1568 is Jacob van Mechelen een der erfgenamen van Arent
van Holtsende. Hij leeft nog in 1580112• Wanneer hij en zijn vrouw zijn overleden, is
niet bekend.
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Jacob en Dirkje hadden drie kinderen: Marriken, Tijman en Dirk. In 1612 getuigen
joffer Anna Hebels, de weduwe van Marten Albertsz, oud ongeveer 68 jaar, Aleydt Ae
rents, de weduwe van Johan Sluyters, oud ongeveer 74 jaar en Lijzabeth van den
Dam, de weduwe van Jurrien Jansz, oud ongeveer 80 jaar, op verzoek van de gevol
machtigde van Tijmen Jacobsz van Mechelen, dat zij weten dat Arent van Holtsende,
in zijn leven burger en tollenaar van Kampen, en zijn vrouw Marrijgen Goessens, on
der hun kinderen een dochter Dirckje hadden, die gehuwd was met Jacob van Meche
len, toegenaamd Vleyschhouwer. Dezen hadden drie kinderen, te weten Marrijgen Ja
cobs, Tijman Jacobsz en Dirck Jacobsz. Marrijken, die overleden is, liet vier kinderen
na, te weten Dirckgen, Marrijgen, Jacob en Tijmen. Tijman Jacobsz van Mechelen,
voor wie de vrouwen hun getuigenis doen, is welvarend en is opperman te Amsterdam.
De derde, Dirck Jacobsz van Mechelen, werd aljong wees en is in Kampen in het wees
huis grootgebracht. Vanaf zijn twaalfde jaar is hij al buitenslands. Getuigen weten
niet ofhij nog leeft'".
2 Johan. Hij was in 1572en 1577-1578kerkmeester van het Sint-Catharinagasthuis.
Tijdens de kortstondige bezetting van Kampen doorde graafvan den Bergwerd Johan
in de Raad gekozen (1572).In 1558,hij moet toen volwassen zijn geweest, getuigde hij
over een financiele transactie waarover hij iets gehoordhad'".
Johan is voor 15.06.1569getrouwd met Hendrika van der Schere, want op die datum
kopen zij van Johan Golt, doctor in de medicijnen en diens vrouwArmgart Voorneeen
jaarlijkse rente van 6 goudguldens, gaande uit een huis op deVloeddijk.Enkele maan
den later verkopen zij aan WijerWillemsz een huis in de Brocderstraat'".
In de jaren 1570-1571voerde Johan, met zijn broers en zusters en met doctor Johan
Golt een proces tegen zwager Jacob van Mechelen. De zaak diende voor de Kamper
schepenbank. Over de afloopis in de protocollenniets te vinden!". In 1572was hij sa
men met een doctor in de medicijnen [Johan Golt]huishuur verschuldigd aan Henrick
Oeerlofsz". Als gewezenkerkmeester van het Sint-Catharinagasthuis.had hij van die
instelling nog geld tegoed, waarvoor hem en zijn vrouw in maart 1573lijfrentebrieven
werden gegeverr'".Van de weduweRipperbant had hij in 1574land aan de Zomerdijk
gepacht. In 1577ontstond onenigheid over de betaling van de pach~penningenvan dat
Iand-". Het geld dat zij nog van de stad tegoed hadden wegens de inkwartiering van
Spaanse ruiters in het jaar 1571 en een jaarlijkse rente van een heren pond uit de
stadsdomeinen, schonken Johan en Hendrika in 1580 aan het Sint-Catharinagast
huis. De kerkmeesters moesten voor dat geld aan de arme melaatsen in dat gasthuis
ieder jaar op een der drie cruceldagen' een maaltijd van eten en drinken geven'". Als
erfgenaam van Johan Casse en zijn vrouw Catharina [van den Dam] volmachtigt Jo
han in 1581iemand om een boterrente te Steenwijkerwolt te beuren. Johan Casse had
Johan van Holtsende in 1575benoemd tot executeur van zijn testament!". Verder ko
men Johan en zijn vrouw, als erfgenamen van Arent van Holtsende en als erfgenamen
van leden van de familie Van der Schere nog een aantal keren in de transportregisters
voor,het laatst in 1598122•

Johan van Holtsende is tussen 09.03.1602en 07.04.1602overleden, waarschijnlijk in
Zwolle-",en begraven in Kampen in de Sint-Nicolaaskerk. Op 09.03.1602maken hij,
ziek zijnde, en zijn vrouw hun testament ten overstaan van schepenen van Zwolle.Zij
approberen het testament dat zij al eerder gemaakt hebben, dochJohan bespreekt nog
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de volgende legaten. De kinderen van Wessel upt Luydt en zijn dochter Aeltien geeft
hij 700 goudguldens, het halve huisraad en de helft van het linnengoed. Aan zijn doch
ters zoon J ohan van Holtsende, die naar hem genoemd is, geeft hij zijn hof buiten de
Dieserpoort. Aan elk van zijn twee nichten, die beiden Marricken heten, geeft hij 100
keizersguldens. Aan zijn dienstmaagd Henne geeft hij 25 keizersguldens en aan de
wezen te Zwolle twee mudd en rogge. Al deze legaten uit te keren na de dood van beide
erflaters.
Hendrika van der Schere herroept op 07.04.1602, zij is dan weduwe, het testament dat
zij een maand tevoren met haar man had gemaakt. Bijna een jaar later maakt zij een
nieuw testament, waarin zij stelt dat de huwelijkse voorwaarden die zij vroeger met
haar man had gemaakt, van kracht zouden blijven, maar dat zij haar nicht Anneken
de Loese, of eventueel diens zonen, tot haar enige erfgenamen henoemt.'".
In 1603 werd in de Sint-Nicolaaskerk in Kampen de weduwe van Jan van Holtsende
begraven.
Uit de wilsbeschikkingen van beide echtelieden leiden we af dat Johan eerder gehuwd
is geweest en dat hij uit dat huwelijk een dochter Aaltje had, of dat deze Aaltje zijn na
tuurlijke dochter was. Met Hendrika van der Schere had hij geen kinderen. Volgens
het toen geldende erfrecht mochten wettige kinderen niet onterfd worden maar moes
ten minimaal de legitieme portie toebedeeld krijgen. De beide nichten Marriken in Jo
hans testament genoemd, zullen wel de dochters van zijn zusters Dirkje en Elisabeth
geweest zijn.
3 Gosen. Hij wordt slechts genoemd in een akte van 08.05.1568, wanneer de gebroe
ders Johan, Goessen en Arent van Holtsende en hun zwager Ghert Rynvys met zijn
vrouw joffer Elysebeth, mede voor hun zwager Jacob die Vleysshouwer van Mechelen,
aan doctor Johan Golt en zijn vrouw joffer Armgart hun erf en goed Holtsende, in het
schoutambt IJsselmuiden verkopen. Het is hen aangeerfd van wijlen hun vader Arent
van Holtsendc'".
Het is mogelijk dat hij tevoren elders woonde, want in 1566 was zijn oom Johan Kasse
borg voor de uitlandige kinderen van Arent van Holtsende!".
4 Arent. Hij wordt als derde zoon genoemd in de akte uit 1568, waarin de erfgenamen
van zijn vader hun goed Holtsende verkopen. Zijn nicht Armgart Voorne en haar man
doctor Johan Golt verkochten hem in 1569 een jaarlijkse rente van 61/2 goudguldens
uit het huis van Simon Cuinreturf in de Nieuwstraat, Deze rente verkocht hij weer in
1570127• Waarschijnlijk was Arent jr. niet in staat om zijn geld en goederen zelf te be
heren, want zijn oom en tante Johan Kasse en Catharina van den Dam tekenden in
1574 een schuldbekentenis voor 100 goudguldens, te beuren na Catharina's dood,
waarvoor het karthuizerklooster op de Zonnenberg in IJsselmuiden Arent van Holts
ende zou aannemen en zijn leven lang verzorgen. Zijn broer Johan gafin 1579 aan de
Raad van Kampen te kennen dat vrouw Kasse voor haar verwant Arent van Holtsen
de een plaats met kost en inwoning had gekocht bij de karthuizers. Later heeft Arent
zichvoor een klein bedrag weer laten afkopen en is hij buiten het convent gaan wonen.
Hij verbraste zijn geld, daarom wilde de familie dat hij onder curatele zou worden ge
steld. Enkele maanden later kreeg Johan zijn zin en stelde de Raad Arent onder cura
tele van de burgemeesters indertjd!".
5 Claas. Uit getuigenissen die hij en zijn vader Arent in de jaren 1556en 1558gaven,
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blijkt dat hij omstreeks 1538 is geboren. Hij hielp zijn vader op het tolhuis in tolzaken
en in de gelagkamer!". Na 1558 wordt zijn naam in de bronnen niet meer aangetrof

fen.
6 Elisabeth. Zij wordt, met haar man Geert Rijnvis, genoemd in de akte van 1568,
waarin de erfgenamen van haar vader hun goed Holtsende verkopen. Op 18.08.1573,
zij is dan gehuwd met de goudsmid Johan Eernsen of van Eemsen, verkoopt zij een
jaarlijkse rente van 7 goudguldens, gaande uit een erf opKamperveen, dat toebehoort
aan Virgilius Hobeler en zijn vrouw Alijt Rijnvis en Gerrit Dubbeltsz en zijn vrouw
Lumme Rijnvis. Dezerente had mr.Engbert Rijnvis vroeger bij testament gegevenaan
zijn broeder Geert en is nu bij boedelscheiding toegevallen aan Elisabeth van Holtsen
de130. Bij haar tweede man had zij een dochter Marriken en een zoonGeert. Het echt
paar is v66r30.09.1598overleden,want op die datum verkoopt de gevolmachtigdevan
Johan van Holtsende, die voogdis overMarrien en Geert, kinderen van wijlen mr.Jo
han van Eemsen, goudsmid, en wijlen zijn vrouw Elisabeth van Holtsende, een jaar
lijkse rente van 4 goudguldens, gaande uit de Sint-Clemenskerk in Steenwijk. Deze
rente was oorspronkelijk afkomstig van Catharina, de vrouwvan Johan Kasse. Wijlen
Elisabeths beide kinderen worden noggenoemd in een akte van 13.01.1605131.
7 Marriken. Ricolt van Eenschoten, wonende te Vaasen, man van Marriken van
Holtsende, treedt 30.09.1598op voor zijn zwager Johan van Holtsende'".
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48. RA.K., inv.nr.53, fol.112v, 10.03.1460, Jacob die Witte [gehuwd met Femme van den Sonnen
berg] en Ernst van Holtsende [gehuwd met Alijt van den Sonnenberg] treden op als voogden
over de kinderen van Mechtelt, weduwe van Herman Voorne.
Idem, fo1.127, 12.03.1466, De stad verkoopt aan Ernst van Holtsende een stenen huis bij de
Sint-Nicolaasdijk.
Idem, fol.132v, 30.04.1467, Ernst van Holtsende en Geert Witte als voogden van Gese Drulling.
Idem, fo1.145v, 12.03.1470, Jacob Geertsz koopt een huis in de Oudestraat, gelegen tussen de
huizen van Ernst van Holtsende en Ruederick Vriedach. Idem, fo1.152v, 03.05.1471, Een huis
in de Broederstraat he eft een huis van Ernst van Holtsende tot achterbelending.
RA.K., inv.nr.54, fo1.6, 06.11.1479, Een huis in de Nieuwstraat, tussen het oude minderbroe
derskerkhof en het huis van de erfgenamen van Jacob Wysen, he eft een huis van Ernst van
Holtsende als achterbelending. Idem, fo1.44, 08.02.1482, zelfde huis. Idem, fol.120av,
22.10.1482, Een huis in de Oudestraat wordt belend door huizen van Rijckman Jacobsz en de
erfgenamen van Ernst van Holtsende.

49. R.A.K., inv.nr.75, 12.07.1482, Gijsbert van Scherpenzeel contra Femme Witte en Alijt van
Holtsende over een schuld van hun uitlandige, misschien weI overleden broer Rotger van den
Sonnenberg. Idem, fo1.206, 07.12.1485, Femme Witte en Alijt [van den Sonnenberg], haar zus
ter, vrouw van Claas van Delen, voldoen een schuld die hun broer Rotger van den Sonnenberg
had bij Johan van Roederloe.
N.B. Achter de naam Alijt staan -doorgehaald- de woordjes 'van den'; het begin van haar fami
lienaam.
RA.K., inv.nr.9, fo1.76, 02.12.1517, Dirck van Holtzende en Wolter van Uterwyck geven een
getuigenis in de zaak van de weduwe van Ernst Witte [zoon van Femme van Holtsende en
Geert Witte] contra Coert van Isselmuden [gehuwd met Femme van Holtsende de dochter van
Ernst van Holtsende en Alijt van den Sonnenberg]. Het gaat over de erfenis van Claas van De
len [met wie Alijt van den Sonnenberg hertrouwde]. Met een handschrift van Alijt van Delen
[geboren Van den Sonnenberg] of met getuigen, mag Coert zijn gelijk bewijzen.
Idem fo1.94, 03.03.1518, Ave Sijbrants getuigt in de zaak van Evert van Delen contra Coert
van Isselmuden, dat wijlen Alijt van Oltzende [van den Sonnenberg] haar in 1485 onder eigen
zegel een jaarlijkse rente van 20 heren ponden, gaande uit haar land in Voersterslag, heeft
verkocht. Later verkocht wijlen Alijt haar nog een rente van 6 heren ponden uit een erf in het
gericht van Zwolle. Claas van Delen was bij de laatste verkoop aanwezig als momber van Alijt;
dus niet als eigenaar van de goederen.

50. Don 2, reg.nr.740 (31.10.1491) en RA.K., inv.nr.53, fol.120av, 22.10.1484.
51. RA.K., inv.nr.75, fo1.159, 15.04.1483.
52. O.A.K., inv.nr.ll, fo1.231, z.d., doch omstreeks 1475.
53. RA.K., inv.nr.2, fo1.37v, 15.06.1493.
54. RA.K., inv.nr.53, fol.150 (19.02.1471), fol.164v (23.07.1473); RA.K., inv.nr.54, fo1.27v

(21.12.1480).
55. RA.K., inv.nr.75, fo1.34v (31.01.1476), fo1.35 (09.02.1476), fo1.79v (03.07.1478), fol.141

(19.06.1482), fol.199 (30.05.1485), fo1.219 (01.09.1486), fo1.243v (05.03.1488) en R.A.K.,
inv.nr.76, fo1.35 (01.06.1478), fol.122v (09.06.1486).

56. RA.K., inv.nr.56, fol.178v, 09.08.1520, Jacob van Holtzende heeft een huis in de Oudestraat
met daarachter in de Hofstraat een hof, welke hofbelend wordt door de erfgenamen van Jan
van Moers. Idem, fo1.200, 27.09.1521, Lubbert en Jan, zonen van Gheert van Moers, hebben
een huis in de Nieuwstraat, strekkende tot de Hofstraat, belend door Goesen Wolf en Jacob
van Holtsende.

57. RA.K., inv.nr.54, fol.140v, 15.06.1501.
58. RA.K., inv.nr.7, fo1.135, 1508, Jacob van Oltzende, als erfgenaam van zijn broeder Johan van

Oltzende, volmachtigt de Kamper burger Arent Wernersz om 15 mark Riga's in te manen van
Hans Marckman te Reval, die de erfgenaam is van wijlen Henrick Schelewent, de broer van de
vrouw van Hans.
Idem fo1.125, 1508, Tijman van Wilsem en Luyken van Wilsem getuigen over personen die
land en dijken van wijlen Johan van Holtsende hadden onderhouden en die daarvoor nog ar
beidsloon moesten beuren.
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RA.K., inv.nr.1, fo1.320, 03.04.1508, Jacob van Holtsende belooft dat hij de stad zal vrijwaren
voor de 15 mark, die naar Reval zijn verzonden.

59. Deze brief is opgenomen in: Kamper Kronieken II, de kroniek van Johan van Breda. Uitgege
yen door deV.O.RG. (Deventer, 1864),blz.40-46.

60. RA.K., inv.nr.9, fol.157ven inv.nr.10, fol.ll1v.
61. RA.K., inv.nr.55, fo1.63,27.06.1508, Jacob van Holtsende verkoopt aan mr.Dirck ten Ziel en

zijn vrouw Bette Jonge eenjaarlijkse rente van 5 goudguldens uit zijn huis in de Oudestraat,
strekkende tot de Hofstraat, belend door Jacob van der Straten en Coen Dircksz. Dit huis
wordt ookgenoemd in transportakten van 17.03.1511,24.08.1512,09.08.1520en 07.07.1522.
RA.K, inv.m.55, fo1.66,29.07.1508,Jacob van Holtzende verkoopt een huisje op deVloeddijk,
staande naast het stadszegelhuis.
RA.K., inv.nr.56, fol.37 en 37v, 08.02 en 10.02.1515,Jacob van Holtsende heeft de helft van
een huis in de Oudestraat op de hoek van de Melissteeg. Gosen de Vrije Jansz en zijn vrouw
Gelebezitten de andere helft. (Ookvermeld in RA.K., inv.nr.78, fo1.140)

62. RA.K., inv.nr.56, fo1.207,05.05.1522,Genoemdeen maat land in Brunnepe, eigendomvan Ja
cobvan Holtsende. Dit land werd in 1539 door zijn erfgenamen verkocht aan het convent te
Brunnepe (RA.K., inv.nr.57, f01.138v).

63. R.A.K., inv.nr.12, f01.185,26.02.1540 en RA.K., inv.nr. 13, fo1.202v,203 en 203v, 05.05 en
05.05.1544, Diverse getuigen verklaren dat wijlen Jacob van Holtsende anderhalf keer een
achtste deel boter per jaar had uit het Maijenland opEmmeloord.

64. RA.K., inv.nr.55, f01.135v,22.04.1512, Jacob van Holtsende verkoopt aan Aernt de Milde en
zijn vrouwGese eenjaarlijkse rente van 5 goudguldens, gaande uit zijn vier akkers land in Dr
onten, ongedeeld liggende in 16 akkers, belend door de Reve en door land van de Sint-Nico
laaskerk, zich uitstrekkende tot aan de zee. (Dit land werd door Jacobs erfgenamen in 1528
verkocht aan de familie Ten Indick, zoals blijkt uit een transportakte van 28.02.1578).
RA.K., inv.nr.56, f01.171,02.05.1520,Evert van den Vene en zijn vrouw joffer Gese verkopen
aan Heijle van Olst een jaarlijkse rente uit hun twee akkers land in Dronten, ongedeeld lig
gende in 16akkers, waarvan een gedeelte toebehoort aan Jacob van Holtsende, etc.
RA.K., inv.nr.ll, fo1.142,18.11.1527,Deverpachters van deWedeme (viswater in de IJssel te
genover de stad Kampen) waren o.a. Jan, Tijmen en joffer Grete van den Veen en Jacob van
Holtsende.
RA.K., inv.nr.56, fo1.158/158v,20.12.1519,Jacob van Holtsende, als eigenaar voor een vierde
gedeelte, enjoffer Margriete van den Veen Henrixdochter (voogdenzijn haar broer Tijmen en
Dirck toe Boecop),als eigenares voor drie vierde delen, verkopen een huis in de Oudestraat,
strekkende tot aan de Nieuwe Muur en belend doorMerten Voirne en Gerrit van Kuijck. De
kopers, Peter Jansz Cremer en zijn vrouw Zwane, vesten verkopers uit dit huis een jaarlijkse
rente van 22heren ponden.

65. RA.K., inv.nr.77, fol.13v,02.11.1510,Alijt, de weduwe van Jacob van den Vene (met als voog
den Berent Hoyer en Claes van Balen) en haar minderjarige kinderen (met als voogdenEvert
van den Vene en Jacob van Holtsende).
RA.K., inv.nr.56, fo1.44,02.06.1515,Aleyt [vanWerden], de weduwe van Henrick van Wilsem
(met als voogdenhaar broer mr.Zijbrant van Werden en Johan van der Vecht) en haar minder
jarige kinderen Henrick, Greetken en Ghese (met als voogdenMaes Maesz en Jacob van 01-
zende).

66. RA.K., inv.nr.ll, fo1.266v.
67. RA.K., inv.nr.ll, f01.175,RA.K., inv.nr.30, f01.156, f01.158v,.[01.163,f01.170, fol.212v en

RA.K., inv.nr.57, fol.24v.
68. RA.K., inv.nr.31, f01.181v;R.A.K., inv.nr.32, fol.26v, fol.28v, fo1.46,fo1.47,fol.65v, f01.146v,

f01.189v;RA.K., inv.nr.80, fo1.338v,fo1.339v,fo1.341.
69. RA.K., inv.nr.53, f01.132v,fo1.146v;RA.K., inv.nr.54, fo1.42,fol.82v.
70. RA.K., inv.nr.54, fo1.20.
71. RA.K., inv.nr.54, fol.22en fo1.24.
72. RA.K., inv.nr.54, fol.1l3v, 24.02.1484.Deze voogdenwaren Henrie van den Vene en Herman

Kruse. Zij stelden vast dat Arent van de bruidschat van zijn vrouw in totaal 640 ponden had
ontvangen. Voordat geld wordt de rente t.b.v. de weduwe gevestigd.
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73. Van Rhemen noemt haar in zijn genealogie-Witte Geertruit van den Sonnenberch. In een h.s.
in genealogische papieren betreffende de familie Toe Boecop wordt zij zonder voornaam ge
noemd als een Van den Sonnenberch.

74. RA.K., inv.nr.76, fo1.252v, april 1496.
75. RA.K., inv.nr.13, fo1.184 , 15.02.1544; RA.K., inv.nr.31, fo1.73 (03.01.1531), fo1.74 (24.01. en

26.01.1531); RAK., inv.nr.32, fo1.31 (14.10.1539); RA.K., inv.nr.80, fo1.207 (01.09.1539),
fo1.255 (23.07.1537), fo1.263 (20.11.1538), 269v (24.08 en 12.09.1539).

76. RA.K., inv.nr.2, fo1.57, fo1.59, fo1.60v, fo1.61, fo1.62v en fo1.63.
77. RA.K., inv.nr.7, fo1.144v, fo1.189v, fo1.193, fo1.198, fo1.230; RA.K., inv.nr.8, fo1.24v, fo1.29,

fo1.56, fo1.74, fo1.155, fo1.172, fo1.181, fol, 197; RA.K., inv.nr.9, fo1. 124v, fo1.164, fo1.169; RA.K,
inv.nr.10, fo1.153, fo1.174, fo1.183, fo1.186v, fo1.225; RAK., inv.nr.11, fo1.20, fo1.92 en fo1.125v.

78. RA.K., inv.nrs.29-31. Het zijn meest aantekeningen over de voortgang van processen, uitstel
van rechtdagen, opdrachten van het gerecht om betere bewijzen aan te dragen, etc. De rede
nen waarom de process en werden gevoerd, blijken dikwijls niet.

79. RA.K., inv.nr.55, fo1.52, 23.03.1508, fo1.61, 20.05.1508, fo1.90v, 25.09.1509, fo1.96v,
20.04.1510, fo1.114, 08.03.1511; RA.K., inv.nr.56, 08.01.1522 (Een huis in de Nieuwstraat,
zich uitstrekkende naar de zijde van de Burgwal, het tweede huis vanaf de Sint-Geertruiden
steeg). RA.K., inv.nr.56, fo1.18v, 28.01.1514, fo1.114v, 15.04.1518, fo1.ll7v, 22.06.1518, fo1.127,
20.10.1518, fo1.138, 28.03.1519, fo1.146v, 31.05.1519, f01.192, 07.05.1521(Een huis in de Oude
straat, op de hoek van de Stovensteeg, met een achterliggend huis aan de IJsselmuur).

80. RA.K., inv.nr.56, fo1.146v, 31.05.1519. Dirck van Holtsende en zijn vrouw Alijt verkopen een
jaarlijkse rente van 5)1,hoornsguldens uit hun huis in de Oudestraat. Dit huis is al belast met
jaarlijkse renten van 17 heren ponden, 5 goudguldens, 4 hoornsguldens en nogeens 10 goud
guldens.

81. RA.K., inv.nr.30, fo1.90.
82. RA.K., inv.nr.55, fo1.99, fo1.110v, fo1.1llv, fo1.141v; RA.K., inv.nr.56, fol.6, fo1.6v, fo1.149.
83. RA.K., inv.nr.30, fo1.156, fo1.168.
84. RA.K., inv.nr.30, fo1.270v en fo1.277 en RA.K., inv.nr.31, fo1.3, fo1.14v, fo1.17, fo1.20v, fo1.25.
85. RA.K., inv.nr.56, fo1.130v/131 (15.12.1518).
86. RA.K., inv.nr.57, fo1.138v (24.07.1539) en fo1.141 (22.08.1539).
87. RA.K., inv.nr.31, f01.17, 05.03.1530, Johan Voorne trad op voor [zijn schoonmoederl Alijt van

Holtsende.
Van Johan Voorne, die in 1534 is overleden, en Mette van Holtsende is bekend dat zij minsten
drie kinderen hadden. Het is daarom aannemelijk dat het echtpaar enige jaren v66r 1530 in
het huwelijk trad.

88. RA.K., inv.nr.58, fo1.12, 07.04.1543: Dirrick, Henrick en Armgart, kinderen van joffer Mette,
de weduwe van Jan Voorn, met als voogden Johan Kruse en Hendrik Kuinreturf (voor Mette)
en Ernst van Ysselmuiden en Engbert Kroeser (voor de kinderen).
Over de drie niet met namen genoemde kinderen van wijlen Johan Vorne en over zijn weduwe,
joffer Mette, werden op 17.04.1543 bovengenoemde voogden officieel benoemd (momberboek).

89. RA.IJsselmuiden, inv.nr.3241, niet gefolieerd, 02.08.1560.
90. RA.K., inv.nr.59, fo1.135, 17.08.1564.
91. RA.K., inv.nr.59, fol.214v, 30.04.1566.
92. RA.K., inv.nr.12, fo1.96, 16.02.1538 en fo1.249, 11.02.1541.
93. RA.K., inv.nr.12, fol.267v, 04.07.1541 en RA.K., inv.nr.14, fo1.44, 19.01.1556.
94. RA.K., inv.nr.14, fo1.74, 01.02.1558.
95. RA.K., inv.nr.12, fo1.9v, 03.03.1536, fol.52v, april 1537, fo1.104, 26.03.1538, fo1.218v,

02.09.1540; RA.K., inv.nr.13, fo1.187 , 28.02.1544, fol.262v, 26.11.1544; RA.K., inv.nr.14,
fo1.15, 07.09.1553, fo1.101, 20.09.1559.

96. RA.K., inv.nr.31, fo1.32, fol. 33, fo1.33v.
97. OAK., inv.nr.189.
98. RA.K., inv.nr.57, fo1.141.
99. C.J.Welcker, De tollijst van mr.Johan Rueper, in Versl.en Mededelingen V.O.RG., 1929. In dit

artikel zijn enkele stukken die betrekking hebben op de tollenaar Arent van Holtsende in ex
tenso afgedrukt.

140



R.A.K., inv.nr.32, fo1.97, 14.12.1540, Arent van Oltzende [die verzoekt om de functie van tol
lenaarl moet wachten tot de na de verkiezing van schepenen en raden. Idem, fol.98v,
18.01.1541, Arnt van Oltzende en Ernst Maler, die beiden hebben verzocht om de functie van
tollenaar, moeten wachten tot na Maria lichtmis. Idem, fo1.105v, 12.02.1541, Arent van Holt
zende voorlopig voor een jaar aangesteld als tollenaar.

100. R.A.K., inv.nr.59, fo1.62.
101. R.A.IJsselmuiden, inv.nr.3241, 02.08.1560, Arent van Holtzende en zijn vrouw joffer Marri

gen bekennen dat zij van hun neef Symon Cunreturff de aflossing hebben ontvangen van een
jaarlijkse rente van 13 heren ponden uit het huis in de Nieuwstraat waarin hij woont. Hun
zuster, joffer Mette Voirns, heeft de andere 13 heren ponden per jaar. Zij he eft ook de rente
brief in bewaring. Bij deze schelden Arent en Marrigen hun neefvan alle betaling vrij. Als er
eventueel onenigheid mocht ontstaan, dan stellen zij aan hun neefhun goed te IJsselmuiden,
waarop zij wonen, tot onderpand.

102. R.A.IJsselmuiden, inv.nr.3241, ongefolieerd, 07.09.1556 en 14.08.1565.
103. R.A.IJsselmuiden, inv.nr.3241, ongefolieerd, 21.08.1561, 04.09.1561, 28.09.1561, 16.10.1561,

23.10.1561,08.10.1562.
104. R.A.IJsselmuiden, inv.nr.3241, ongefolieerd, 20.01.1556, 02.10.1562, 05.03.1563 en

19.08.1563.
105. R.A.IJsselmuiden, inv.nr.3241, ongefolieerd, 02.11.1562, oktober 1563, en 02.04.1565.
106. Rijksarchiefin Overijssel. Landsklaring en Hoge Bank, 1531-1622.
107. R.A.K., inv.nr.12, fo1.241v, 22.12.1540.
108. R.A.K., inv.nr.57, fol.9v.
109. R.A.K., inv.nr.59, fo1.214, 30.04.1566. Op deze dag wordt voor de Kamper schepenbank een

volmachtsbrief getoond, gegeven door Arent en zijn vrouw en drie van zijn kinderen, door de
schout van IJsselmuiden op 28.03.1566 bezegeld.

110. R.A.IJsselmuiden, inv.nr.3241, 21.08.1561, 04.09.1561,16.10.1561,23.10.1561 en 1562 [z.d.].
111. R.A.K., inv.nr.34, fo1.126, 16.06.1562, Raadssententie. R.A.K., inv.nr.17, fo1.380, 20.06.1562,

De roedendrager Albert Bitter doet aanpanding aan het huis van Arent van Holtsende in de
Oudestraat namens diens schoonzoon Jacob van Mechelen, die nog geld tegoed heeft van zijn
huwelijksvoorwaarden. Ook anderen panden aan dit huis voor geld dat Arent hen schuldig is.

112. R.A.K., inv.nr.316, fol.6, 13.08.1580, Jacob van Mechelen treedt op voor jonge Dirck Brouwer.
113. R.A.K., inv.nr.22, fol.125v, 10.07.1612.
114. R.A.K., inv.nr.17, fo1.22, 27.09.1558.
115. R.A.K., inv.nr.60, fol.43v, 15.06.1569 en fol.51v, 04.11.1569.
116. R.A.K., inv.nr.35, fo1.145, fo1.146, fol. 158v, fol.162v, fo1.169.
117. R.A.K., inv.nr.18, fo1.385, 24.02.1572.
118. R.A.K., inv.nr.60, fol.133v, 12.03.1573.
119. R.A.K., inv.nr.18, fo1.277v, 08.02.1577.
120. R.A.K., inv.nr.82, fol.115v, 04.08.1580.
121. R.A.K., inv.nr.82, fol.126 , 16.09.1581. Naast Johan van Holtsende worden ook joffer Gese

Bloems en Lammeken Isebrants als erfgenamen genoemd. Zij staan mede in voor de overige
erfgenamen.
R.A.K., inv.nr.81, fo1.124, 12.02.1575, Johan Kasse en zijn vrouw Catharina van den Dam
volmachtigen Johan van Holtsende, etc.

122. R.A.K., inv.nr.61, 07.10.1581, Jan van Holtzende en zijn vrouw joffer Henricka van der Sche
re verkopen een jaarlijkse rente van 6 heren ponden uit Henrick van Hattems huis op de
Vloeddijk.
R.A.K., inv.nr.61, fo1.277, 14.08.1587, Goesen van der Schere en Johan van Holtsende, als
erfgenamen en executeurs van het testament van wijlen hun tante Barbara Lamberts en wij
len hun zuster Grethe van der Schere, dragen aan de wezen in Kampen een aantal renten
over.
R.A.K., inv.nr.62, fol.34v, 17.06.1598, Johan van Holtsende en zijn vrouw Henrica van der
Schere en Jacques de Loese en zijn vrouw Anneke van der Schere verkopen aan Goert Pe
tersz en zijn vrouwMarrijken Arents de helft van een huis in de Oudestraat, strekkende tot
de Hofstraat.
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123. Op 14.06.1598 gaf hij te Zwolle, in zijn kwaliteit van voogd over de beide kinderen van zijn
zuster Elisabeth, aan zijn zwager Ricolt van Eenschoten, gehuwd met zijn zuster Marriken,
een volmacht om in Steenwijk eenjaarlijkse rente te verkopen.

124. Gemeente Archief Zwolle, RA 001-111, fo1.212, 09.03.1602, fo1.214, 07.04.1602, fo1.265,
21.02.1603.

125. RA.IJsselmuiden, inv.nr.3241, ongefolierd, 08.05.1568.
126. RA.K., inv.nr.59, fo1.214, 30.04.1566.
127. RA.K, inv.nr.60, fo1.47, 08.08.1569 en fol.62v, 10.03.1570.
128. RA.K., inv.nr.2, fol.188 17.10.1579 en fo1.189, 15.12.1579.
129. RA.K., inv.nr.14, fol.44 en fo1.45, 19.01.1556, Arent van Holtsende, tollenaar van Kampen,

getuigt dat verleden jaar in september een Zwolse schipper bij zijn zoon Claas boter aangaf
voor de tol. Idem getuigt Claas van Holtsende, oud 18 jaar. Idem, fo1.74, 01.02.1558, Claes
van Tolzende getuigt dat hij op het tolhuis was toen enkele aanwezigen ruzie kregen. Hij
hoorde niet precies waarover het ging want hij liep af en aan om wijn te tappen.

130. RA.K., inv.nr.313, 18.08.1573. De akte is niet afgemaakt, zodat niet duidelijk wordt of Geert,
de broeder van mr.Engbert Rijnvis, dezelfde was als de eerste man van Elisabeth van Holts
ende.

131. RA.Steenwijk, inv.nr.80+, 30.09.1598 en 13.01.1605. De gegevens uit het rechterlijk archief
van Steenwijk werden mij welwillend ter beschikking gesteld door wijlen Mr.J.C.Kutsch Lo
jenga.

132. RA.Steenwijk, inv.nr.Su-, 30.09.1598.
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