Het omstreden testament
van Jutte Hermans
door Kees Schilder
Op 12juni 1526 stierfJutte Hermans, de vrouwvan burgemeester Geert Borchartsz, zonder kinderen na te 1aten. Volgens het ge1dende erfrecht waren daarom niet haar man maar
haar bloedverwanten haar erfgenamen. Haar man behoefde die erfgenamen hun erfdeel
echter niet uit te keren, want Jutte had op 28 april 1523.een testament gemaakt [zie de bijlagel waarin zij hem de lijftucht, dus het vruchtgebruik, van al haar na te laten bezittingen gaf.
Tot executeurs van haar testament had Jutte haar man, haar zwager Thonis van den Grave en
haar zuster Agatha, de vrouw van Thonis, benoemd.
Behalve het vruchtgebruik van haar na te laten goederen had Jutte haar man ook goederen, onder andere haar helft van het huis dat zij bewoonden, in eigendom gegeven. Verder
had zij een groot aantal personen bedacht met grote of kleine legaten.
In het testament was als bijzondere bepaling opgenomen dat als Geert Borchartsz zou
hertrouwen, hij de erfgenamen van zijn vrouw direct hun erfdeel moest uitkeren, dus in dat
geval verviel het vruchtgebruik.
Enkele dagen voor haar dood, namelijk op 8 juni 1526, maakte Jutte een aanvullende
wilsbeschikking waarin zij nog enkele mensen bedacht met legaten en waarin zij in de plaats
van de in 1523 overleden Thonis van den Grave diens oudste zoon Evert tot executeur
benoemde.
De bepalingen in het testament, die in overeenstemming zijn met wat in die tijd gangbaar
was, hebben aanleiding gegeven tot een proces dat langer dan tien jaar heeft geduurd.
Geert Borchartsz, die omstreeks 1465 zal zijn geboren, was een zoon van Berend Hendriksz Winter en Geerlofje, die zeer waarschijnlijk een dochter was van de in 1484 overleden
burgemeester Geert Borchartsz 1. Onze Geert is dus naar we aannemen met doop- en toenaam naar zijn grootvader van moeders zijde genoemd. Alle andere kinderen van Berend en
Geerlofje komen in de bronnen voor met de familienaam Winter.
In 1488, hij moet toen omstreeks 23 jaar oud zijn geweest, werd Geert gekozen tot kerkmeester van het Heilige-Geestgasthuis. In 1505 werd hij lid van de Cezworen Gemeente en
in 1511 werd hij in de Raad gekozen. Deze gang van zaken was voor iemand die uit een familie stamde als die van Geert, niet ongewoon. Niet alleen zijn grootvader van moeders zijde,
maar ook zijn vader en zijn grootvader van vaders zijde waren burgemeesters geweest. Tot in
het begin van de 16de ceuw bestond het bestuur van de stad Kampen uit een Raad van 12
schepenen en 12 raden, die elk jaar van functie wisselden en die, als zij geen domme dingen
deden of zelf om ontslag verzochten, tot hun dood in functie bleven. Alle 24 leden van de
Raad voerden de persoonlijke titel van burgemeester. De Raad koos zelf zijn nieuwe leden
als er vacatures waren ontstaan. Dit werkte in de hand dat in sommige geslachten het burgemeestersambt van vader op zoon overging.
Geert was behalve stadsbestuurder ook reder en koopman. Hij bezat scheepsparten aan
zeeschepen en was aandeelhouder van in Bergen in Noorwegen en in Reval in Lijfland zetelen de handelsmaatschappijen. Verder bezat hij huizen en land, waarvan hij huur en pacht
beurde en had hi] inkomsten uit uitstaande gelden 2. We mogen gerust aannemen dat hij tot
de rijkste mannen van Kampen behoorde.
In 1506 trouwde hij metJutte, een dochter van Herman Dirksz. Met haar was hij maatschappelijk gezien goed af, wantJutte's vader was ook rijk. Herman Dirksz beurde ieder jaar
bijna 85 gulden rente van kapitaal dat was gestoken in onroerend goed in Holland. In een
tijd dat een handwerksman 6 of 7 stuivers per dag verdiende, was dat veel geld. Het huwe-
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lijkscontract werd op 17 maart 1506 opgemaakt en ondertekend voor Geert door zijn neef
Jacob Cornelisz en zijn zwager Herman ter Berchorst en voor Jutte door haar zwager Thonis van den Grave en Gosen van den Dam, die waarschijnlijk ook aan Jutte verwant was.
Geert zou 700 goudguldens in de boedel brengen en hi] zou er voor zorgen dat eventuele
schulden die hij gemaakt had, zouden worden afgelost. Zijn beide huwelijksmannen -zo were
den de ondertekenaars van het contract genoemd- zouden daarvoor garant staan. Herman
Dirksz beloofde zijn dochter llOO goudguldens, kleren en een bed als bruidschat mee te
geven en haar verder dat te geven wat dochter Agatha had gekregen toen die trouwde met
Thonis van den Grave 3.
Twintigjaar heeft het huwelijk van Geert en Jutte geduurd. Zoals hiervoor al is vermeld,
stierf Jutte in 1526 4.
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Herman Dirksz, die met zijn vrouw Geertruid vanaf 1471 in de Kamper bronnen voorkomt als bezitter van onroerend goed 5, had behalve Jutte ook een dochter Agatha en de
zonen Dirk en Jacob. Dirk, een ontwikkeld man, die de titel meester voerde en die waarschijnlijk licentiaat in de rechten was, is in 1507 overleden 6. Jacob trad toe tot de orde der
franciscanen. Meestal werden geestelijken bij hun intrede in een orde of klooster van eventuele erfenissen uitgesloten door hen eenjaargeld te geven of hen in een keer uit te kopen.
Jutte's moeder was al voor 1504 overleden en haar vader was kort na haar huwelijksdatum
gestorven 7. Als we aannemen dat broeder Jacob niet kon of mocht erven, dan was Agatha
dus de enige erfgename van Jutte.
Agatha was ten tijde van haar zusters overlijden al enkele jaren weduwe. Haar man Thonis van den Grave was evenals zijn zwager Geert Borchartsz koopman en reder. In een getuigenis die hij in 1515 gaf, verklaarde hi] dat hij al 14jaar lang handel dreef met relaties in Lijfland 8. Vanaf het begin van de 16e eeuw was hij lid van de Kleine Gemeente, een adviserend
college van koop- en handwerkslieden die slechts weinig invloed op het beleid van het stadsbestuur hadden. Na de geweldloze revolutie van 1519, als gevolg waarvan in Kampen een
groot deel van de zittende raadsleden van het toneel verdween, werd Thonis gekozen in de
Gezworen Gemeente en van daar uit in 1520 in de Raad. Hij overleed in 1523.
Thonis en Agatha hadden vijf zonen en vijf dochters. Alle tien worden zi] genoemd in
het testament van hun tante Jutte. Evert, de oudste zoon, was zoals gezegd, in plaats van wijlen zijn vader, samen met Geert Borcharts en Agatha, executeur van het testament van Jutte.
Deze drie executeurs droegen in 1528 een jaarlijkse rente over aan de procuratoren van de
armen van Kampen 9. Meer dan tien jaar later verklaarden Agatha en Evert dat zij niet wisten dat zij door Jutte tot executeurs benoemd waren, omdat zij nog nooit een blik in het testament hadden mogen werpen. De akte van renteoverdracht is daar echter mee in tegenspraak.
De eerste twaalf jaren na Jutte's dood schijnt Geert Borchartsz met zijn schoonzuster
Agatha en haar kinderen op goede voet te hebben gestaan. Op 15 september 1529 was er
een onderhandse akte van erfenisscheiding opgemaakt door stadssecretaris Johan van
Breda, die ook openbaar notaris was, in het bijzijn van familieleden van beide zijden. Voor
Geert waren dat zijn broer mr. Aalt Winter, die priester was, zijn zwager Engbert van Tweenhuisen en Jacob Hoppenbrouwer. Voor Agatha traden op haar zoon Evert van den Grave,
haar schoonzoon Marten Nijcammer, die muntmeester was, en Claas Dubbeltsz. Er werd
afgesproken dat Geert aile kosten van Jutte's begrafenis, de jaarlijkse kerkelijke herdenkingen op haar sterfdag en de legaten aan kerken, kloosters en personen zou betalen. Van alles
wat daarna van Jutte's bezit over zou zijn, mocht Geert het vruchtgebruik hebben. Dit overschot wordt in het vervolg van de akte van scheiding en deling precies omschreven. Het
bestond uit onroerend goed in Kampen en uit in oorsprong van Herman Dirksz afkomstige
jaarlijkse renten uit onroerend goed in Holland. Enkele goederen, zoals de helft van het huis
waarin Agatha's dochter Geertruid met haar man Marten Nijcammer woonden, een rente

gaande uit land bij het Zwartewatersklooster en een rente gaande uit een huis in Kampen,
werden direct overgedragen. De andere zaken zouden in Agatha's bezit komen op de dag
dat Geert zou hertrouwen of komen te sterven. In het slot van de akte staat dat hiermee Agatha was voldaan van de erfenis van haar zuster en dat Geert zijn eigen bezittingen en het
andere bezit dat van Jutte afkomstig was, naast dat wat met handel was verdiend of door aankoop wasverworven, zou behouden voor hem en zijn erfgenamen. Aile zes moetsoenslieden,
zoals de opstellers werden genoemd, zegelden de akte 10.
In de vastentijd van hetjaar 1538 begon er tussen Geert en zijn schoonzuster onenigheid
te ontstaan. Op een bijeenkomst ten huize van Geert, waar Agatha, haar zonen Evert en
Johan en haar schoonzoon Marten Nijcammer aanwezig waren, vroeg Geert aan Agatha of
zi] de overeenkomst van 1529 ook wilde bezegelen. Agatha wilde dat niet; zij had er persoonlijk nooit in toegestemd, zei ze. Na enig over en weer gepraat eiste Agatha dat mr. Aalt
Winter zou worden gehaald. Deze verscheen in gezelschap van mr.Johan Mathijsz enJohan
van Breda, de man die in de kwaliteit van openbaar notaris destijd de akte had geschreven.
Mr. Aalt erkende dat Agatha gelijk had, waarop Geert zei 'Het is waar zuster dat je niet in de
scheiding hebt toegestemd, maar ik heb de akte niet laten opstellen om je te benadelen maar
om je te beschermen tegen mijn familie, die het je misschien na mijn dood moeilijk zal
maken. Ik zal er dus verder niet over praten maar de akte met een bosje rijshout verbranden'. Agatha zei dat hij dat maar moest doen. De aanwezigen verklaarden daarop dat de akte
van 1529 niet geldig was.
Daarna werd het testament van Jutte voorgelezen. Agatha zei dat zij dat testament of een
copie daarvan nog nooit had gehad. Geert stemde er in toe om door Johan van Breda een
copie te laten maken.
De volgende dag werd in het zelfde huis en met dezelfde aanwezigen als de voorgaande
dag het volgende besloten. Omdat Agatha en haar zoon Evert er tijdens het lezen van het
testament achter waren gekomen dat zij mede-executeurs van Jutte's testament waren, zo zij
zeiden, eisten zi] een gespecificeerde lijst of inventaris van aile door Jutte nagelaten goedereno Dat wilde Geert wei doen, maar dan moest Agatha de nietigverklaring van de eerder
gemaakte overeenkomst voor het stadsgerecht bevestigen. Dat wilde zi] niet, want zi] had met
Geert nooit een overeenkomst gemaakt en behoefde daarom niets te verklaren of bevestigen.
Er werd die dag ook nog over enkele andere zaken gesproken. Zo vroeg J ohan van den
Grave aan Geert om zijn zuster Bate van den Grave te bedanken voor het voeren van de
administratie van door Geert en Agatha gezamenlijk verhuurde huizen. Dat deed Geert; hij
wilde wei een schriftelijke verklaring geven dat alles was verrekend. Verder werd er uitgebreid gesproken over de goederen die door Herman Dirksz waren nagelaten. Geert zei dat
hij en Thonis van den Grave na Hermans dood 2000 goudguldens aan contant geld hadden
verdeeld. De 500 goudguldens die Thonis als bruidschat meer had ontvangen bij zijn huwelijk met Agatha dan Geert had gekregen toen hij met Jutte trouwde, wilde Geert alsnog verrekenen. Verder klaagde hij dat het maken van een inventaris zo lang na juttes dood hem
veel moeite zou kosten; hij zou echter zijn best doen.
Omdat het paasfeest aanstaande was, besloot men om de kwestie te laten rusten tot drie
of vier weken na Pasen.Johan van den Grave en Marten Nijcammer zouden dan ook weer in
de stad komen en men zou dan proberen om de zaak in vriendschap op te lossen II.
Wat er verder in het jaar 1538 werd gedaan of overeengekomen, staat niet in de bronnen. Waarschijnlijk heeft Geert een inventaris gemaakt van aile goederen die Jutte had nagelaten. Deze inventaris kon in de ogen van Agatha echter geen genade vinden. Zij stelde dat
Geert veel had weggelaten of vergeten. Hoe het zi], op 20 mei 1539 bracht Geert haar een
nieuwe inventaris met een beschrijving van aile goederen die hi] en wijlen zijn vrouw hadden
bezeten op haar sterfdag. Geerts eigen bezit en hun gemeenschappelijk bezit worden in de
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vele bladzijden tellende lijst genoemd. Ook worden inkomsten en uitgaven van enkele openbare functies die Geert vervulde, in de inventaris vermeld. Hij verklaarde er uitdrukkelijk bij
dat hU volgens de bepaling en van het testament niet verplicht was om een inventaris te
geven, maar hi] gaf die aileen omdat Agatha en haar familie dat graag wilden.
Agatha van den Grave nam de inventaris aan onder beding dat haar rechten hierdoor
onverkort zouden blijven gelden. ZUzou met haar familie voldoende tijd nemen om aile posten van de lijst zorgvuldig door te nemen.
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Het komt echter niet tot een oplossing van de onenigheid en daarom wendt Geert zich
tot het Kamper gerecht om in ieder geval bevestigd te krijgen dat het testament van Jutte,
dat ten overstaan van schepenen was gemaakt, geldig was.
Agatha gaat in de tegenaanval en wil van het gerecht de uitspraak dat zUde enige erfgename is van Jutte.
In dat jaar 1539 komen de zaken Borchartsz en Van den Grave wei dertig keer voor op
de rol van de Lage Bank en wordt de zaak enkele keren behandeld in de Hoge Bank. De
Lage Bank was het dagelijks gerecht, bestaande uit de twee schepenen die op dat moment
'burgemeesters inder tijd' waren. Vergrijpen die met een boete konden worden afgedaan en
veel civiele en vrijwillige zaken werden door dat gerecht afgedaan. Een stadssecretaris hield
de protocollen bij. Aile akten die niet ten overstaan van de schepenen waren opgemaakt,
werden voor onderhands gehouden. De Hoge Bank, gevormd door de voltallige Raad,
behandelde de zware strafzaken. Ook kon men van de Lage Bank in beroep gaan bij de Hoge
Bank.
Beide partijen krijgen maar ten dele hun zin. Het testament van Jutte wordt geldig verklaard, maar de schenkingen gelden slechts voor onroerend goed dat in het rechtsgebied
van de stad gelegen is. Goederen buiten Kampen, hadden met medewerking van het bestuur
van de betreffende plaatsen in afzonderlijke aanvullingen op het testament moeten worden
beschreven. Agatha wordt als erfgename erkend, maar moet wachten met het opeisen van
haar erfdeel tot Geert zal zijn overleden. Ook behoeft Geert haar geen nieuwe inventaris te
geven, maar moet zi] tevreden zijn met de eerder gemaakte lijst 12.
Geert maakt verder geen werk van de zaak, maar Agatha is ontevreden met de uitspraken van het Kamper gerecht. Zij en haar zoon Evert schrijven klaagbrieven aan de keizer en
aan koningin-regentes Maria van Hongarije.
Dat is een ongehoorde daad, die het Kamper bestuur in rep en roer brengt. In het stadsrecht staat dat men aan uitspraken van de Hoge Bank niet kan appelleren. Evert van den
Grave, die al vanaf 1530 lid is van de Gezworen Gemeente en die bij zijn intrede in dat college de eed had gedaan om zich aan de Kamper wetten te houden en in alles het beste voor
de stad voor ogen te houden, wordt opgeroepen en gevraagd of hij de klaagbrieven zelf had
geschreven of tevoren van de inhoud op de hoogte was. Evert geeft toe dat hij er van wist.
Daarop wordt hi] door Raad en Gezworen Gemeente beschuldigd van meineed J3.
Evert wacht zijn straf niet af maar ontvlucht de stad. Waar hij naar toe ging, is niet
bekend. Misschien bleef hij in de buurt om zijn zaken nog enigszins te kunnen besturen of,
wat minder waarschijnlijk is, ging hij naar zijn broer, die stadssecretaris was van Groningen.
Het schijnt dat ook Agatha uit de stad vertrok of gedwongen werd te vertrekken, want in de
zich nog steeds voortslepende rechtszaak tegen Geert Borchartsz, werkte zi] met gevolmachtigden, waaronder haar dochters Bate en Stijne.
Intussen hadden Raad en Gezworen Gemeente zich verder gebogen over de vraag hoe
men in de toekomst zou moe ten handelen als ~r werd geappelleerd aan vonnisen van de
Hoge Bank. Op I december 1539 werd het statuut, waarin was bepaald dat men niet mocht
appelleren, uitgebreid met de bepaling dat men ook niet bij vorsten of heren mocht klagen
over de rechtsgang bij zaken die nog voor het Kamper gerecht dienden. In december 1540
verklaarden de aanwezige leden van de Gezworen Gemeente dat zij in de zaak van Evert van

den Grave de Raad zouden steunen tegen clke inmenging van buiten Kampen 14
Medio 1543 is Evert weer in Kampen terug. Misschien heeft hij een hem opgelegde geldboete betaald of heeft de Raad hem zijn misstap vergeven. Hij moet volgens een aantekening
van 23 oktober 1543 voor een gesprek bij de burgemeesters komen 15 Waarschijnlijk is toen
de kwestie bijgelegd, want in januari 1544 wordt Evert gekozen in Raad. HUis vanaf dat ogenblik ook lid van de rechtbank.
Deze rechtbank had op 22 augustus 1542 een vonnis gewezen dat in het nadeel van Agatha uitviel. Het volgende werd daarvan in het liber causarum aangetekend. In de onenigheid
tussen Agatha van den Grave en haar adherenten, als eisers, tegen Geert Borchartsz, verweerder, stelt eiseres dat zUis erkend als erfgename van haar zuster. ZUwil dat verweerder
wordt veroordeeld om erfscheiding en deling te doen door haar bewijzen, rekeningen en
een inventaris te geven van aile nagelaten bezittingen van wijlen haar zuster en zi]wil ook dat
verweerder tot betaling van de kosten van het proces wordt veroordeeld. Verweerder Geert
zegt dat zij een onredelijke eis heeft ingediend en wil daarvan worden geabsolveerd. Hij wil
dat zij tot de kosten van het proces wordt veroordeeld. Schepenen en raden (de Hoge Bank)
hebben de eis, het anrwoord, de repliek en dupliek en de bijbehorende stukken ontvangen,
gelezen, overdacht en daarna beraadslaagd. Zij wijzen dat aan eiseres geen andere inventaris behoeft te worden gegeven dan die welke zUvan verweerder heeft ontvangen, inhoudende de Iijst van de goederen die haar zuster op haar sterfdag bezat. Ais zij echter kan bewijzen dat er goederen verge ten zijn, mag zij daar over procederen. Haar andere eisen worden
afgewezen 16.
Met dit vonnis neemt Agatha geen genoegen, maar bij het Kamper gerecht behoeft ze
voorlopig niet aan te komen. Zij probeert dan om in overleg met de tegenpartij tot een vergelijk te komen. Op 27 oktober 1543 vergaderen vertegenwoordigers van beide partijen in
de gastenkamer van het minderbroedersklooster. Voor Geert waren dat zijn broer mr. Aalt
Winter, heer Herman ter Berchorst, Herman Borchartsz, Joachim van Muliem, Geert
Crachtsz, Claas Ygerman en mr. Dubbelt Dubbeltsz, voor Agatha waren aanwezig haar zoon
Evert, Hendrik Hudde, Hendrik ter Laar, Hendrik van Cleef, Otto Tengnagel, Rutger Willemsz en Geert Evertsz. De raadsleden Hendrik Kuinreturf en mr. Geert Morre werden door
het stadsbestuur afgevaardigd om te probe-en de kwestie in vriendschap op te lossen.
Er wordt gesproken over de sententie die de Raad in juli 1539 in de zaak had gewezen,
over het feit dat Geert nog in de onverdeelde boedel zit, over het vruchtgebruik vanJutte's
nalatenschap en over een aantal andere zaken. Wat betreft de compensatie die Geert wil hebben omdat wijlen zijn vrouws inbreng in de boedel 500 gulden minder bedroeg dan wat Agatha had gekregen toen zij trouwde, zegt Evert dat zijn vader en Geert kooplieden waren
geweest die veel hadden af te rekenen. Na de dood van hun schoonvader Herman Dirksz
hebben zij veel goederen verdeeld. Zeer waarschijnlijk hebben zU toen ook de 500 gulden
verrekend. Mr. Aalt Winter geeft tijdens de gesprekken toe dat er in het.huis van Geert nog
een document ligt waarin de goederen van wijlen Herman Dirksz gespecificeerd zijn. Aan
het einde van de bijeenkomst zegt Evert dat als er behoorlijk erfscheiding gedaan wordt,
men het met Gods hulp over aile geschilpunten wei eens kan worden. Mr. Aalt Winter zal
met zijn broer de zaak bespreken.
Toen de afgevaardigden van Geert naar huis waren gegaan, hebben de verwanten van
Agatha de voorlopige inventaris, waarvan mr. Aalt een copie had achtergelaten, bestudeerd.
Zij kwamen tot de conclusie dat als men deze inventaris moest geloven er door Agatha bijna
1350 gulden in het erfhuis zouden moeten worden ingebracht inplaats van dat zij er iets uit
zou ontvangen 17
De inventaris die door de vertegenwoordigers van Geert was overhandigd, was dezelfde
als die welke op 20 mei 1539 was opgesteld. Geert verklaarde op IS oktober 1543 onder ede
dat hij niets had verzwegen. Evert beschouwde Geerts eed van nul en gener waarde, zoals hij
stelde in een stuk dat hij op 23 oktober 1543 aan de Raad overhandigde. Gezien deze feiten
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is het niet verwonderlijk dat er ondanks Everts opmerking dat men er met Gods hulp wei uit
zou komen, de kwestie niet uit de wereid werd geholpen.
Geert Borchartsz was al geruime tijd ziek. Waarschijnlijk had hij een hersenbloeding
gehad. Volgens enkele onder ede afgenomen getuigenissen kon hij enige tijd niet spreken.
Zijn broer Aalt trad daarom meestentijds voor hem op. Op 9 januari 1544 kwamen partijen
weer bijeen. Nu in de slaapkamer van Geerts huis, waar hij vanuit zijn bed aan de besprekingen deelnam. De Raad had vier van zijn leden -compromissarissen werden zij genoemden een stadssecretaris naar de bijeenkomst gezonden om te proberen een compromis te
bereiken. Voor Geert sprak op die dag Johan Kruse, die vroeger lid van de Raad en daarna
rentmeester van Salland was geweest. Waarschijnlijk waren zij vrienden. Evert van den Grave
disputeerde met Kruse over de gegeven inventaris, die hij niet als een deugdelijk document
maar als een bedriegelijke chartabelle beschouwde. Deze inventaris werd door de vier gedeputeerden van de Raad van punt tot punt doorgenomen en ook zij kwamen tot de slotsom
dat wanneer Agatha er mee accoord zou gaan, zij niets zou krijgen maar tussen de 1300 en
1400 gulden zou moe ten toe betalen.
Evert behaalde een klein succesje door te bewijzen dat eenjaarlijkse rente van zes heren
ponden, die in de inventaris als nihil vermeld was, wei degelijk ontvangen werd. Dat gaf
Geert toe. Evert vroeg aan de aanwezigen en speciaal aan Johan Kruse, of zij daar iets op te
zeggen hadden. Kruse zei daarop 'Daar ligt Geert Borchartsz. Hij heeft zijn verstand nog.
Laat hem maar verder spreken'. Volgens een getuige mom pel de Kruse er nog een paar latijnse woorden achteraan.
Evert wenste vervolgens een rentebrief ten laste van heer Johan van den Vene te zien,
maar Aalt Winter kon die zo gauw niet vinden. Het was allaat in de avond geworden en men
besloot om de volgende dag terug te komen om verder te vergaderen.
De volgende dag, dat was dus op 10 januari 1544 werd er na lang overleg een on twerpovereenkomst gemaakt. Daarin werd gesteld dat Geert een deugdelijke inventaris zou geven
van aile goederen die hij op dat ogenblik bezat. Ook de bedragen die Geert in de handelsondernemingen in Bergen en in Reval gestoken had, zou men er in opnemen. De eventuele
winsten daaruit zou men te zijner tijd wei berekenen. Die nieuwe inventaris zou moeten worden overgeleverd op de maandag na Lichtmis (3 februari). Verder werd bepaald dat wanneer er daarna weer een twist zou ontstaan over de inventaris men met twee van Geerts en
twee van Everts familieleden en met de vier compromissarissen van de Raad daarover zou
beraadslagen. Zou dan de kwestie nog niet worden opgelost, dan zou elk in zijn rechten blijyen.
De vier commissarissen of .compromissarlssen uit de Raad, Hendrik Kuinreturf, mr.
Geert Morre, mr. Godschalck ten Indick en mr. johan Mathijsz, vanwie de eerste twee ook al
in het voorafgaande jaar door het stadsbestuur in deze zaak waren afgevaardigd, getuigden
op 11 september 1544 voor de voltallige Raad dat het verdrag of reces zoals dat gemaakt was,
door beide partijen was aanvaard J8.
Evert van den Grave had twee dagen eerder een oproep gehad om bij een stadssecretaris de overeenkomst in de stadsregisters te laten noteren. Dat heeft hij niet gedaan, want
noch in de registers van getuigenissen, noch in die van andere zaken liet Evert zijn visie op
de overeenkomst opnemen.
Verwarrend is dat in de stukken Agatha en Evert samen of soms afzonderlijk worden
beschouwd als erfgenamen vanJutte Hermans. Hoewel Agatha op 7 augustus 1543 voor het
Kamper gerecht al haar aanspraken op Geert Borchartsz had overgedragen op Evert J9,
beschouwde de tegenpartij en soms ook het stadsbestuur haar nog steeds als de principaalerfgename. Dit was gedeeltelijk haar eigen schuld, want op 9 oktober 1543 gaf zij haar zoon
een volmacht om namens haar op te treden in de zaak tegen Geert Borchartsz 20. Nu leek
het of zij nog steeds de hoofdpersoon was. Geert Borchartsz, die nog altijd ziek en bedlegerig was, volmachtigde zijn broer mr. Aalt Winter en droeg hem de erfenis van wijlen zijn

vrouw over. Verder gaf hij Aalt aile stukken die op het proces met Agatha en Evert betrckking hadden .21 Maar ook mr. Aalt wordt in het vervolg van de kwestie niet als principaal
beschouwd.
Helaas zijn de sententieregisters uit de periode 1545-1552niet bewaard gebleven, wat het
Kamper gerecht in deze jaren voor vonnissen wees, is dus uit die bronnen niet te achterhalen, maar uit andere bronnen blijkt het volgende.
Op 12 maart 1546 is Geert Borchartsz overleden. Zijn erfgenamen werden met onveranderde ijver door Evert aangesproken om aan hem dat deel van de erfenis te voldoen waarop volgens hem zijn moeder recht had. De dag v66r Geerts dood had de Raad gewezen dat
de overeenkomst van 9 en 10januari 1544, die Evert van den Grave niet had laten noteren
in de stadsregisters, in strijd was met de sententie (uitspraak) van 22 augustus 1542. Volgens
latere getuigenissen van de zijde van Evert c.s. was die overeenkomst door toedoen van
Geerts verwanten ongeldig verklaard. Zij zouden, aldus Evert, bang geworden zijn een groot
deel van Geerts bezit, dat na Jutte's dood aanzienlijk was vermeerderd, mis te lopeno Evert
was zo kwaad geworden over die uitspraak dat hij op donderdag 18 maart 1546, vergezeld
van notaris Bernardus Hagedorn naar het stadhuis toog en daar verzocht van zijn eed als
burger van Kampen en dus ook van lidmaatschap van de Raad te worden ontslagen. Dit kon
hem op een boete van 100 oude schilden komen te staan, maar Evert was bereid om 'deze
ondraaglijk grote som' te betalen.
In het notarieel instrument dat door genoemde notaris de volgende dag werd opgesteld
in de 'voorste zaal' van het huis van Agatha van den Grave, in tegenwoordigheid van de getuigen Hendrik Hudde en Hendrik van Cleef, worden de handelingen beschreven. Evert zegt
daarin dat de onlangs overleden Geert Borchartsz in 1543 een onbehoorlijke en frauduleuze eed had gedaan op de door hem opgestelde inventaris. Evert had daar tegen en ook tegen
de in 1542 gewezen senten tie van de Raad door middel van een notariele akte geprotesteerd.
Daarna is door vier commissarissen, die leden van het gerecht waren, een moetsoen (overeenkomst) gemaakt, waarin werd afgesproken dat Geert een algemene inventaris van de goederen zou maken en bij zijn tegenpartij inleveren. Er kwam tussen Geert en hem echter weer
'differentie'. Toch werd de overeenkomst uit de mond van de vier commissarissen in het
stadsboek aangetekend. Daar was hij het niet mee eens. Op laatstleden 11 maart werd er
door de Raad een sententie gewezen waarin werd gesteld dat de sententie van 22 augustus
1542 van kracht zou blijven. Een en ander is, aldus Evert, niet tot stand gekomen door overleg en rijp beraad, maar omdat het merendeel van de Raad partijdig is. Hij, Evert, kon dus
niet anders doen dan zich wenden tot zijne majesteit de keizer, die erfheer van Overijssel is.
Hij is, zoals hij stelt, verplicht dit appel bij de keizer binnen de vastgestelde beroepstermijn
aan het Kamper gerecht te laten weten, maar hij is bang dat hij met boete en verbanning zal
worden gestraft, omdat appel bij rechtbanken of heren buiten Kampen volgens het statuut
van 1 december 1539 niet is toegestaan 22.
Evert wachtte boete ofverbanning niet af maar vertrok uit de stad.
Voortaan hicld hij zich vanuit Deventer, Groningen, Zwolle, IJsselmuiden en elders, met
zijn zaak bezig.
Agatha, die zoals hiervoor al vermeld is, door haar tegenpartij en door het stadsbestuur
als de principaal-erfgename wordt beschouwd, wordt daarna voor het Kamper gerecht
gedaagd; zij moet instemmen met een door de erfgenamen van Geert Borchartsz aangeboden erfenisdeling op basis van de eerder genoemde inventaris. Zijweigert zelfs na vier oproepen om te verschijnen. Ook de na elke genegeerde oproep opgelegde boete, die na de vierde oproep was opgelopen tot 80 stadsponden, weigert zij te betalen. Daarop eist haar tegenpartij haar uitklopping (verbanning) uit de stad. Op 20 augustus 1546 gelast het gerecht dat
zij de stad moet ruimen (verlaten). Variaf dat moment werken zowel Evert als Agatha met
gevolmachtigden als zij in Kampen iets te regelen hebben.
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De eerste supplicatie (verzoek- of smeekschrift) die Evert verstuurt, is gericht aan de stadhouder van Overijssel, Maximiliaan van Egmond, graafvan Buren, Hij klaagt daarin over de
partijdigheid van het Kamper gerecht, De graaf zend een afschrift van deze supplicatie naar
Kampen, Op 31 mei 1546 schrijft het stadsbestuur aan Henrick Kuinreturf en mr. Geert
Morre, afgevaardigden van Kampen op de vergadering van Ridderschap en Steden, die dan
te Deventer wordt gehouden, dat zij moe ten proberen om Evert van de vergadering en bij
de stadhouder weg te houden. Als wij daar niet voor zorgen, zo schrijft de Raad, komt het
wellicht tot revisie van de zaak en dat is tegen onze oude gewoonten en privileges 23
In een brief die het stadsbestuur op 10 juni 1546 naar de nog in Deventer verblijvende
Evert zendt, wordt aan deze meegedeeld dat de burgemeesters hebben bepaald dat op 8 juli
in de zaak Borchardsz / Van den Grave beide partijen voor de voltallige Raad (de Hoge
Bank) moe ten verschijnen. Evert of zijn moeder mochten beiden of afzonderlijk komen.
Komt van uw zijde niemand op de vastgestelde datum, dan wordt uw tegenpartij in het gelijk
gesteld, aldus de brief.
Zowel Evert als Agatha bleven weg. Voor de laatste had dat dus verbanning tot gevolg,
zoals hiervoor al uitgelegd.
Het stadsbestuur zit met de zaak behoorlijk in zijn maag en geeft Agatha een nieuwe kans
om met de erfgenamen van Geert Borchartsz tot een vergelijk te komen. Berent de stadsbode van Kampen overhandigt op 9 november 1546 in Groningen een brief aan Agatha, gedateerd 6 november, waarin de Raad van Kampen haar oproept om op 7 december in persoon
of via een gevolmachtigde voor het Kamper gerecht te verschijnen om als enig erfgename
van haar zuster Jutte van de erfgenamen van Geert Borchartsz de aan haar toegewezen goederen in ontvangst te nemen. Als zij niet zou komen dan zou het erfhuis worden gescheiden
zonder haar er verder in te kennen. Toen Agatha van de bode de brief aannam, was zij in
gezelschap van haar zoonJohan, bij wie zij verbleef.
De supplicatie die Evert van den Grave aan de stadhouder had geschreven, had intussen
ook koningin-regentes Maria van Hongarije bereikt. Haar raadsheren adviseerden haar om
het bestuur van de stad Kampen om opheldering te vragen inzake de verbanning van Agatha en de kwestie van de omstreden erfenis. Via de plaatsvervangend stadhouder van Friesland, Overijssel en Groningen, Wijnand van Breyl, bereikte een brief van de koningin in
december 1546 Kampen. Op 17 december verzond de Raad van Kampen het antwoord naar
Van Breyl. Er waren veel onwaarheden in Everts supplicatie ontdekt, Everts moeder Agatha
had, aldus de Raad, in 1539 ook al bij de koningin geklaagd over de incompetentie van het
Kamper gerecht. Dat was niet juist, want Kampen had voor er in de zaak sententies werden
gewezen, bij rechtsgeleerden in Mechelen, Utrecht en Leeuwarden adviezen ingewonnen 24.
Ook liet het stadsrecht niet toe dat de vonnissen anders zouden uitvallen. De Raad had niet
het gevoel dat Agatha en Evert onrechtvaardig waren behandeld. Agatha's ouderdom en versuftheid speelden mogelijk een rol, aldus de Raad, want zij liet de boetes van achtereenvolgens 2, 10, 20, 40 en 80 ponden, die wij volgens de eed op de stadswetten gedaan aan haar
moesten opleggen, over zich komen, zodat wij haar uit onze stad hebben verbannen tot zij
die betaald zou hebben. Aan het slot van de briefverzoekt de Raad om dit alles aan de koningin te laten weten en de stad Kampen bij haar te recommanderen.
Deze briefbevredigde de plaatsvervangend stadhouder niet, Hij zond hem niet door aan
de koningin maar schreef opnieuw naar Kampen. Het stadsbestuur antwoordde Van Breyl op
31 december dat het hen teleurstelde en verzocht hem nogmaals de boodschap aan de
koningin door te geven. De brief en de supplicatie van Evert van den Grave werden door
Gosen de stadsbode aan Van Breyl gebracht. Deze gaf de bode ten antwoord mee dat hi] aan
het verzoek van de stad gevolg zou geven.
Agatha van den Grave was op 7 december 1546 niet voor het Kamper gerecht verschenen. Wei verschenen Hendrik Hudde en Geert Evertsz, die een brief onder het zegel van de
stad Groningen toonden, waarin stond dat Agatha hen volmachtigde om haar recht op de

erfenis van haar-zustercver te dragen op haar zoon Evert. Het gereeht stemde er in toe dat
die overdraeht in de stedelijke regisierswcrd.ingcschrcvcn. Ten behoeve van de erfgenamen
van Geert Borehartsz gaven de sehepenen een open brief van het op die dag verhandelde.
De beide gevolmaehtigden, die waarsehijnlijk familieleden van Agatha waren -zij worden
hiervoor al genoemd als moetsoenslieden- waren in april 1545 door haar tot mombers (voogden) gekozen 25. Zonder mombers konden vrouwen geen reehtshandelingen verriehten.
Koningin Maria's aandeel in de zaak Van den Grave contra de erfgenamen van Geert
Borchartsz heeft waarschijnlijk slechts bestaan in het ondertekenen van brieven en opdrachten. Haar raadsheren deden het eigenlijke werk; zij lazen de stukken en brachten adviezen
uit. In haar brieven uit Brussel en Mechelen noemt zij haar Secrete Raad, die de zaak behandelt. Enkele keren wordt de keizer genoemd als afzender van brieven of als degene aan wie
de stukken gericht worden, maar enige informatie over de zaak zal hem nooit bereikt hebben; Maria was zijn landvoogdes voor de landen van herwaarts over, zoals de Nederlanden
werden genoemd.
Bij de grote hoeveelheid stukken die bij de Secrete Raad aangaande deze zaak binnenkwamen, waren naast de supplicatie die Evert aan de keizer richtte, het bevel van die raad
aan de erfgenamen van Geert om binnen een maand op Everts supplieatie te antwoorden.
Dat bevel was op 24 augustus 1548 verzonden uit Mechelen. De raden van de koningin hadden dus wei de tijd genomen om de stukken te bestuderen.
Op 16 september 1548 verzondende erfgenamen hun antwoord. Everts repliek op dit
antwoord werd door de Secrete Raad verzonden op 7 november 1548 met het bevel om hierop binnen een maand een dupliek in te dienen. De repliek en de andere op de zaak betrekking hebbende stukken werden op 15 december 1548 in het sterfhuis van Geert Borchartsz
door Peter Schouwen, bode van het Hof van Utrecht, aan de erfgenamen ter hand gesteld
26

Vanaf dat ogenblik gedroegen de erfgenamen zich niet langer als getrouwe en gehoorzame dienaars van de keizer, want zij dienden geen dupliek in maar gaven de zaak over aan
de Raad van Kampen. Die sehreef op 4januari 1549 aan de koningin dat de erfgenamen een
antwoord op Everts supplicatie hadden gegeven; niet bij manier van proces, want dat zou
tegen de Overijsselse landrechten en tegen de Kamper stadsrechten indruisen, maar aileen
als goede onderdanen van de keizer, 'uwcr majesteits heer en broeder'. Verder zei de Raad
dat hij oorspronkelijk door beide partijen verzocht werd om een oordeel te geven. Hij (de
Raad van Kampen) verzoekt daarom, als bevoegde rechter, Evert te bewegen zich weer aan
het gerecht van Kampen te remitteren.
In de loop van 1549 werd er tussen de Raad van Kampen en de Secrete Raad van de
koningin nog wat over en weer geschreven, maar daar bleef het bij. De erfgenamen van
Geert Borchartsz gaven verder geen antwoord.
Op 17juli 1549 zonden de schepenen van Kampen aan de toen bij haar doehter in Zwolle verblijvende Agatha een briefwaarin stond dat zij er ten overvloede op werd gewezen dat
zij aile verzoeken om met de erfgenamen van Geert Borehartsz het erfhuis te komen delen,
had genegeerd. Nu had haar tegenpartij zonder haar gedeeld en de haar toegewezen portie,
een som van 584 goudguldens, 6 stuivers en 7 plakken, in bewaring gegeven bij het gerecht.
Bij de in het Kamper archief aanwezige processtukken bevindt zich een aantal onder ede
afgelegde getuigenissen, die voor de schepenbanken van Kampen en Zwolle en de schoutengerichten van Kampen en Kamperveen, IJsseimuiden, Zalk, Zwollerkerspel en Wijhe werden gegeven. Omdat Evert van den Grave degene was die op die getuigenissen aandrong, is
het vanzelfsprekend dat zij in het voordeel van hem waren en tot doel hadden de tegenpartij van inhaligheid en verduistering en de reehters in Kampen van onkunde, partijdigheid en
corruptie te kunnen beschuldigen. In vaak bittere bewoordingen haalt Evert in zijn suppli-
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catie en repliek deze getuigenissen aan. Het heeft hem niet geholpen; de autonome stad
Kampen liet niet aan haar privileges tornen; zelfs niet door de regentes. De beschuldigingen
aan het adres van de rechters in Kampen deed zijn zaak ook vee! afbreuk. Het was in de loop
der jaren meer een prestigestrijd tussen Evert en de Raad van Kampen geworden. Er werden
door hem zelfs, vooral voor de schoutengerichten van IJsse!muiden en Zwolle, afzonderlijkc
rechtszaken aanhangig gemaakt om schepenen, stadssecretarissen, stadsdienaars en invloedrijke Kampenaren uit de omgeving van Geert Borchartsz' erfgenamen onder ede getuigenissen te laten geven. Sommigen van hen, zoals secretaris Cornelis Meeus en de edelman
Johan Kruse, weigerden ronduit om nog langer medewerking aan het slepende conflict te
geven. Zij voe!den zich gesteund door de Raad van het in Overijssel nog altijd zeer invlocdrijke Kampen. Op ruime medewerking van de besturen van de steden Deventer en Zwolle
behoefde Evert ook niet te rekenen, want als de aantasting van privileges ter sprake kwam,
trokken de Overijsselse steden meestal een lijn.
In het antwoord dat de erfgenamen van Geert Borchartsz naar Brussel zonden, schilderen zi] hun brocr en oom Geert Borchartsz af als een zeer eerlijk en vroom man, die
bekwaam zaken deed en als bestuurder van Kampen altijd het beste met de stad en haar burgers had voorgehad.
Dat Geert vee! voor zijn stad en ook voor Overijssel in het algemeen had gedaan, staat
buiten kijf. Hij was dikwijls afgevaardigd naar de vergaderingen met de bisschop en reisde
ook vaak naar de andere steden om daar met hun vertegenwoordigers en met de Ridderschap te beraadslagen over de moeilijkhedcn die Overijssel ondervond in de roerige tijden
van de strijd met de Geldersen. Toen Overijssel in 1528 keizer Karel V als landsheer aannam,
was Geert een van de ondertekenaars van het verdrag dat daarvan gesloten werd.
Geerts vrouwJutte wordt door zijn edgenamen afgeschilderd als een vrouw die niet met
geld kon omgaan. Zij moest van alles het mooiste hebben en gaf vaak dure banketten. Het
grate aantal legaten dat zij in haar testament noemde, kon zU in feite van haar eigen geld
niet betalen; zU had daardoor bewust Geert in moeilijkheden gebracht, aldus de erfgenamen.
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Nu vanuit Kampen geen dupliek werd gezonden naar de Secrete Raad, bloedde het proces dood. Na 1549 houdt de correspondentie die de stad in de zaak voerde met de andere
steden van Overijssel, met de stadhouder en met de regentes, geheel op. Everts naam wordt
in de bronnen van na datjaar bijna niet meer aangetroffen. Ook over Agatha's verdere lotgevallen geven de Kamper bronnen geen uitsluitsel. De betaling van de jaarlijkse lijfrente van
20 goudguldens ten laste van de stad Kampen, die zij vanaf 1504 beurde, stopte in 1556. In
de stedelijke rekening van dat jaar staat dat de lijfren te van Agatha van den Grave aan de stad
is vervallen. De bode die het bericht van haar overlijden aan het stadsbestuur me!dde, kreeg
een drinkgeld van twee heren ponden. Zij is waarschijnlijk overleden in Zwolle, in het huis
van haar dochter Stijne, die gehuwd was metJohan van Graes. Agatha moet, vooral voor die
tijd, erg oud geworden zijn. In een stuk uit 1548 wordt gesteld dat zUdan al over de 80 jaar
oud is.
In het archief van de stad Zwolle bevindt zich een afschrift van Agatha's testament,
gemaakt ten overstaan van schepenen van die stad op 10juli 1551. In dat testament benoemt
zij haar zonen Evert, Johan en Marcelis en haar dochters Bate en Stijne, naast de kinderen
van haar overleden dochter Geertruid, tot haar erfgenamen. Evert, Johan en Stijne geeft zij
aanzienlijke geldsbedragen als prelegaten. De eerste krijgt het voor zijn trouwe dienst aan
haar bewezen en de laatst omdat Agatha bij haar in huis woont. Haar dochters Anna en Lijsbeth, die geestelijken zijn, krijgen elk een klein legaat in de vorm van een jaargeld. Zoon
Marcelis krUgt slechts de kindsportie, hoewel hij eigenlijk onterfd had moeten worden. Deze
zoon heeft haar veel verdriet gedaan. Hij heeft vroeger zelf eens midden in de nacht met een

mes in de hand voor haar bed gestaan. Met behulp van twee nachtwakers en haar dienstmaagd, die haar met een hellebaard in de handen verdedigde, kon worden voorkomen dat
hij zijn moeder met het mes stak.
In het slot van haar testament roept de moeder haar kinderen op om de zaak van de erfenis van haar zuster Jutte nu eindelijk eens tot een goed einde te brengen.
De ledenlijst van de Kamper Schepenmemorie, waarvan Evert van den Grave in 1545 lid
was geworden, vermeldt dat hij in 1558 is gestorven. Of hij ooit gehuwd is geweest, valt te
betwijfelen. Zijn leenvolgster was zijn zuster Stijne 27. Als Evert wettige nakomelingen had
gehad, dan waren die met zijn goederen beleend geworden.
Agatha's dochter Bate droeg in 1556 haar helft van het huis dat zij van haar tante Jutte
had geerfd, over aan de wezen in het Soctc-Name-Iesushuis. Het jaar daarop droeg zij aan
de wezen nog een jaarlijkse rente op. Zij verscheen niet zelf in Kampen, maar werkte met
gevolmachtigden. De akte van volmacht was verleden in de Oost-Friese stad Emden 28. Dit is
het laatste wat er van haar in de bronnen te vinden is. 111.
de correspondentie die de gravin
van Oost-Friesland ten behoeve van Bate met de stad Kampen voerde, wordt zij Beatrice
genoemd. De gravin noemt haar 'rnijn dienares'.
Johan van den Grave, secretaris van de stad Groningen, is voor of in 1557 overleden 29
Op 7 december 1557verkochten de voogden van zijn weduwe en zijn acht kinderen aan Bate
van den Grave de hiervoor genoemde jaarlijkse rente 30.
Van de andere kinderen van Agatha is zoon Dirk in 1532 overleden. Dochter Geertruid,
de vrouw van muntmeester Marten Nijcammer 31, stierf in 1538 in Emden 32. Zoon Marcelis
is voor 1554 overleden. Zoals uit zijn moeders testament blijkt, was hij geen oppassend mens.
Hij had vier kinderen bij een vrouw waar hij niet mee was getrouwd en hij komt ook in andere bronnen dan zijn moeders testament voor als een ruziemaker 33. Van de overigen die in
hun tante Jutte's testament worden genoemd, is weinig bekend. Dochter Anneken was in
1523 geestelijke in het Grote Convent in Emmerich en dochter Lijsbeth was in datjaar geestelijke in het Sint-Agnietenconvent in Kampen. Beiden worden in hun moeders testament
van 1551 nog als zodanig genoemd. De naam van zaonJeronimus wordt slechts eenmaal aangetroffen; hij wordt genoemd inJutte's testament.
..
Of Agatha of een van haar erfgenamen ooit het bij het Kamper gerecht gedeponeerde
geld hebben opgevraagd is niet meer te achterhalen -de bronnen waarin dat eventueel vermeld zou staan, hebben een hiaat van 1547 tot 1574-,maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het
voor die tijd grote bedrag van 584 goudguldens werd versmaad.
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Bijlage

Het testament van Jutte Hermans.
Wij Henrick Kroeser eruleJohan Glauwe, schepenen in Campen, doen condt allen luyden dat
voir ons gecoemen ende erschenen is inden gerichteJutte, Geert Borchertssz huysfrouwe. Ende
heejt aldair ter eeren Godts ende salicheyt hoerersielen gemaecket ende geordineert hair testament
ende uuterste wille in forme ende manieren hier nae beschreoen.
Inden yersten beoeeltsie Godt almachtich hoereziele. Ende geeft den reehten huyssittende armen
binnen Campen hondert golden gulden eens. Die men an reden gelde ofte an roggen, torff offte
alsulcx den rechte huyssittenden armen delen zal. Noch geeft sie den huyssittenden armen sess
heren ponden desjaers erfflick, omme diejaedix te deylen. Noch wilsie [dat] men allen armen
drye reysen over hoir ziele sall deylen.
Noeh geeft sic toe Sanete Annen misse toe singen in Sunte Nicolaes kerchen, in mustck, hondert
golden gulden eens offte thien heren ponden desJaers.
Item Sunte Nicolaes kercken toe vollenste die nije ornameruen, alsmen die cofte van witten
damast, vijffendetwintich golden gulden eens.
Item des Hillige Cruys memorie in Sancte Nicolaes herchen, urnme den armen te deylen, een
halve last roggeeens.
Item Onser Liever Vrouwen kerckevijff golden gulden eens.
Iten Onser Liever Vrouwen memorie buyten, omme den armen te deelen, een halve last rogge
eens.
Item den observanten toe broederenin die kercke thien golden gulden eens. Ende tot timmeringe
der kercken vijff golden gulden eens.
Item des Hillige Gyestesgasthuys thien golden guldens eens.
Item Sinte Geertruyden gasthuys thien golden guldens eens.
Item Sinte Catherinen gasthuys thien gulden guldens eens.
Item tot Sunte Brigitten in die coeckenetwintich golden gulden eens.
Item de cellebroedersvijjJ golden gulden eens.
Iten die cellesustcrenvijJf golden gulden eens.
Item des Hilligen Sacraments memorie om hoirjaergetijden te holden ende voir die celebrant, tsamen thien golden gulden eens offte soe voele als een celebrantjaerlix costet.
Item die carthusers bij Campen een aem Rijns wijns.
Item soegifft sic hoer suster Agathe ende hair zwaeger Thonys die heiffte van hairs salyge vaders
huys, dat hoer zuster ende Thonys nu bewoenen, mit allet tgene dat toe den huyse vercoft wordt
ende mit allen den renten ende pachten hoer uerschenen sint van die tijt an dattet Thonys hoer
swaeger antastede tot desen daege toe.
Item noch ghift sie hair neve Evert, Thonys hairs zwagers olstesoen, hondert golden guldens eens
offte thien heren ponden desjairs.
Noch gheeft sie hairs susters uier soenen, .alsJan, Marcelius, Jeronymus ende Dirck, elex vijffendelwintich golden guldens eens. Is tsaemen hondert golden guldens ofte thien heren ponden des
jairs voer die hondert guldens.
Voirtgeeft sie hairs susters dochters alle hair clederenende clenodien; gordelen, viffteghen 34, ringen, wes tot hoiren lijoe behoirt, in sulcker manieren als hier nae volght.
Inden yersten gheeft sie Geert hoiren man hoiren besten rinck myt den besten diamant.
Hier naest gheeft sie Baetken, hairs susters dochter die mit hoer woent, all hair falien 35, hair
bestezwarte tabbert, hair bestepaerssche tabbert mit de voiren ende hair beste kappe, ende den
besten rinck mit een diarnant naest Geerts, ende noch een dopkens finch.mit tween stenen. Noch
het grotestesulveren vifftich mit een suloeren gordell naest tbeste.
Item Geertruydt, hair susters dochter;hair sayssche tabbert, hair tannenssehe tabbert, tbeste sulueren gordell rnit een suloeren vyfftich naest tbeste.Nodi twee die besteringen myt stenen, naest
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Geert ende Bathe.
Item Lijsbeth hoer levertschen tabbaert ende hoir paersschen,
mit een steen van diamant

oic mit die voeren. Noch een rinck

ende hoir cleine sulueren hantvijjJtich,

mit een golden gordell.

Item Stij'nken een rinck met een steen, mittet brede golden gordell ende voirt hoir andere ringen
sonder steenen.
~ick hoir andere clederen ende clenodien hier niet inne bestemmet, sullen desse uurschreuen vier
dochteren tsaemtelick hebben, nae guetduncken van die vader ende moeder; ten waer saecke dat
se des specificeerd van die clederen ende cleenheden. Uutgesecht een dopkens rinck sonder steen

•

geeft [utte uurschreuen hoir piUeken 36 Aeltken, selygheHennen Borcharst dochter:
Item soegeeft sie Anneken, hoir suster dochter toeEmerick int cloester;een halven golden gulden
desjaers tot hoiren lieve, tot een cruytpenninck, soe langhe sie levet ende niet langer:
Item hoir broederJacob de observant tot ene niJe cledinge offte wait hij des toe begeert,thien golden gulden.
Item soegeeft sie meesierAelt, hair smans broeder;een angelot.
Noch Egbert van Tweenhuysen een angelot.
Noch broederJohan een angelot 37.
Suster GrieteBorchhorst een angelot.
Suster Stijne een angelot.
Suster Alijdt een angelot.
SusterJohan met hoir soenen, seligheJohan Borcher weduwe, thien golden guldens eens.
MeesterJohan Woiffertsz, doctoir;twee nobelen.
Johan van Rekelinckhuysen een nobel ende eenfranschen schilt.
Henrick ten Bossche, hoir diener, twee golden gulden.
Item nichte Lentinges, Henricks huysfrouwe, thien golden guldens.
Hoir nichte Stijne, ClaesDubbeltzens huysfrouwe, een angelot.
Item hair pille Jacob van Tweenhuysen een golden gulden.
Item hoir moye Reynou toe Hoirne tot een cruytpenninck tweegolden guldens.
Item hair pille Arent van Hattem een angelot.
Item hoir nichte Stzjnken Winters toe Su.nte ll.gneten eenen golden gulden.
Item suster Zwaentken Huginck toe Brunnepe een golden gulden.
Item zuster Merryen toe Emmerich, Thonys sustet; eenen golden gulden. Suster Lijsbeth, sijn
nichte, eenen golden gulden.
Item soe geejt sij hoir aide maeget Beerte thien golden guldens.
Item noch hoir maeget Geertken, die mit Jacob van Holtzende woent, drye golden guldens.
Noch hoir maeget Geertken die toe Hattem woent tweegoltgulden.
Noch hair maeget Albert, die nu myt Henrick Hoflwoent, eenen golden gulden en hoir maeget
Peter;die nuu. mit hoir woent, vijff gol/guldens.
Item noch geeft sie Geerthoeren man, van hoiren gueden allene, die somme van v0!Jhondert golden guldens. Item noch geeft sie Geert hoiren man tot sijns lijeue hoir helffte vanden husse dair
sie nuu. ter tijt in woent, alsoe dat staat, mit allen huysgerade ende mit alle suluer ioerch,niet
uutgescheyden int cleyneoffte int grote, dan allene reetgelt ende comanscap. Ende tendes sijnen
doot soe gyjJi sie dat halve huys mitten haloen huysgeraedt ende mittet halve suloere werck, hoir
suster dochter Baetken, die miu mit hoir woent. Beholtelick uiairt saicke dat Geert hair man sic
ueranderde, soe sal! hij'Baetken ojJte[utten erffgenaemen uuthrichten ende erffscheydinge doen
van den halven huysgeraedt ende van dat halve silverwerck. Dan sail hi)"beholden thuys tot sijnen leven. Ende storve Baetken sonder levendighe wittelicke geboird, soe salt coemen op[utten
naeste erffgenaemen.
Voirt soe toes sie meer achterlaetet bouen hoir testamenten ende boven allen de gifftingen sie in
dessen brief benoempt heft, wilse dat Geert hoir man dat all hebben ende beholden tot sijnen lieuen, sijnen wille ojjte proffijten dair mede te doenen, tzij van renthen ojjte van comanscappen.
Des waert zaicke dat hij'sich verandersate, sall hij hoiren erffgenaemen erjjscheydinghe doen wes

hoir boven hoiren testa mente ofte giftinghe
Gick is [utten

ende anders hoir toecompt.

uoirschreoen wille, ioaert saeche daer hoir suster ende Thoenys hair zwager hoir

dochter Geertruydt wolden beraeden, soe sail Geert [utten suster ende zwager hair van [utten goeden uuthriehten

tuieehondert golden guldens.

Item in gelycken ioaert saecken dat [utten

suster

ende hoir zwager hair dochter Baetken oick wolden beraeden, alsdon sail Geert oick uutrichten
twee hondert golt guldenen.

Ende al van [utten

goeden. Dan Geert en salt niet eer uutrichten

dan alsmen sie beraei. Ende des mach Geert mit renthe o[fte geldt oolldoen. Ende indyen de selve
Geert, [uuer: voirschreven
altijt wesen tot alfcortinghe

man, desse uurschreoen

vierhondert

golden gulden uuthrichtet,

sall

van hoiren naegelaeten gueden, dair sij hoiren man in belijfjtuch-

tet heeft, ende niet affgaen van die vij[fhondert

gulden sie hem in desse brief/van

hueren gueden

gegeven heft.
Item noeh g)1ft [iute heer Wolter den cappelaen eenen golden gulden.
Ende allen. golden gulden salmen betaelen soe die nu gelden.
Ende om dessen testamente trouwelicken
Geert hueren man uurscreoen,

te uten, heeft sie geeoeren hoir testamentoirs

te wesen,

Thonys van den Grave ende sijn huysfrouwe.

Aile dinek sonder argelist. In oirconde der waerheit alles wes uurscreoen. is, hebben wij scepenen
vurscreven onse segele an desse omen brieff gehangen.
. hondert ende drye ende twintich,

den XXVIIIen

Gegeven int [aer ons Heeren duysent vijlf

dacli aprilis.

Item noch geeft [uue den pastoer eenen golden gulden ende die drie cappelaenen

eenen golden

gulden.

Aanvulling op het testament van Jutte Hermans
WijJacob Hoppenbrouwer ende Johan van Urck, scepenen in Campen, doen condt ende
betugen vermidts dessen, dat voir ons inden gerichte erschenen is Jutte, Geert Borchertssz
huysfrouwe. Ende heefft alsulcken testament als sij ghemaecket ende geordiniert heeft int
jaer driendetwintich opten XXVIIIen dach aprilis, versegelt mit segelen Henrick Kroesers
ende Jan Glauwe, scepenen, dair desse brieff anhanget en de doirgesteken is, vermidts dessen weder opt nije overgegeven, confirmeert ende approbeert. Ende wilt niet datse mit dessen brief gebroicken, dan dair mede gevestiget sijn sall ende dat men beyde desse breve achtervolgen sail.
Item soe gift sie noch boven hoir testamentsbrieffvurscreven, dair desse doir gesteken is,
hoir suster dochter Lijsbeth, die in Sancte Agnetenclooster binnen Campen gecledet is, hondert guldens, achtendetwintich stuivers brabants den gulden, offte renten dair voir.
Iten noch geeft sie Lijsebeth vurscreven enen gulden als vutscreven des jaers tot hoeren
live, ende niet langer, tot eenen cruytpenninck.
Item soe Jutte hoir suster dochter Anneken toe Emmerick int grote convent eenen halyen gulden gegeven hadde tot eenen cruytpenninck, will sij dat men dair eenen gulden als
vurscreven aff maecken sal.
Item soe Jutte hoit suster dochter Lijsbeth besproken hadde seeckere clederen unde
cleynoden, wil sij dat hoer andere drie suster dochteren die selve zullen hebben.
Item noch gheeftJutte Anneken, selyghe Jan van Reckelinckhuysens dochter, welcke nu
mit hoer woent, sess ende veertich gulden, den gulden XXVIII stuvers brabants, om daer
mede toe clooster off ter eeren mit eenen man te hilicken. Ende dit sal men uten als sie tot
cloester gaet off eenen man neempt bij vrenden raet.
Item soe Jutte hoir maeget Albert eenen gulden hadde gegeven, soe geeft sij den nuu
Wijchmoet hoir maget.
Iten soe Jutte Jan van Reckelinckhuysen enen nobeJl ende eenen francrijckschen schilt
gegeven haddc, die geeft sie nuu Geryt van Duysborch.
Item Henrick hoir knecht [die] nuu mit hoir woent eenen gulden van XXVIII stuivers
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brabans.
Item voirt willJutte dat men den guldens in hoir principalen testaments brief, daer dese
tegenwoirdeghen doer gesteken is, sail betaelen, het sij van gifftinge off testamenten, kercken, gasthuysen, etc., sail betaelen myt dertich stuvers brabants. Dan der guldenen van desen
brieff mit achtendetwintich stuvers brabants als vurscreven.
Ende sij koes hoir testamentoirs twesen Geert Borchertsz hoiren man, mit hoir suster
Agathe van den Grave ende Evert van den Grave in die stede van sijnen vader zeliger.
Alles sonder argelist. Des torconde hebben wij elcx onser segell hier an gehangen. Gegeven intjaer ons Heeren duysent vijffhondert XXVI, opten achtenjunij.
Noten
l.
2.
3.
4.
5.
6.
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Zie voor aile openbare functies: K Schilder, Van Raad tot Munidpaiueit (Kampen, 1985).
Rcchterlijk ArchiefKampen (voortaan genoemd R.A.K.), inv.nr.106,met de letter F gemerkte stukken.
RA.K, inv.nr.106,met de letter E gemerkte stukken.
Haar sterfdatum wordt enige malen genoemd in de processtukken.
RA.K, inv.nrs. 53 en 54.
Zie voor de sterfdata van de kinderen van Herman Dirksz:KSchilder, Repertorium van in de Kamper stedelijke
rekeningen opgenomen rentebetalingen (Kampen, 1994).
7. RA.K., inv.nr.2,fol.82 en R.A.K, inv.nr.7,fo1.150.
8. RA.K, inv.nr.8,fol.123v.
9. J. Don, De archieven der gemeente Kampen, deel 2 (Kampen, 1966), Regest nr.1200.
10. R.A.K, inv.nr.106,met de letter F gemerkte stukken.
1l. RA.K., inv.nr.106,met de letter G gemerkte stukken.
12. RA.K, inv.nr.32 (Sententies 1539-1544).
13. R.A.K, inv.nr.32,fol.43v.
14. Oud ArchiefKampen (voortaan genoemd O.A.K), inv.nr.21,fol.112 en 1'01.113.
15. R.A.K, inv.32,fo1.256v.
16. RA.K, inv.nr. 2 (Liber causarum), f01.120.
17. R.A.K, iv.nr.106,met de letter J gemerkte stukken.
18. R.A.K.,inv.nr.106,met de letter N gemerkte stukken.
19. RA.K, inv.nr.80,fol.30v.
20. RA.K, inv.nr.80,fo1.32.
2l. R.A.K, inv.nr.Sf),ret.iss«
22. R.A.K, inv.nr.106,met de letter S gemerkte stukken.
23. AIle correspondentie die de stad Kampen in deze zaak heeft gevoerd, is in verkorte vorm weergegeven in:
KSchilder, Uitgaande brieoen van de stad Kampen, 1541-1552(Kampen, 1995).
24. R.A.K, inv.nr.106,met de letters AAAgemerkte stukken,
25. RA.K, inv.nr.125,fol.5v.
26. De supplicatie van Evert van den Grave, het antwoord van de erfgenamen van Geert Borchartsz en de
repliek van Evert, zijn te vinden in O.A.K., inv.nr.106, onder de niet met letters gemerkte stukken.
27. E.D. Eijken, Repertorium oj) de Ouerstichtse en Overijsselse leenprotocollen, 1379-1805 (Zwolle,1995).
28. J. Don, etc., dee I 2, regest nr.1566.
29. O.A.K, inv.nrs.421en 422 (stedelijke rekeningen 1529.. 47 en 1548); in de posten van allerlei onzekere pereelen van het jaar 1547wordt hij nog'vermeld als mr.Johan van den Grave, in die van 1548 staat hij vermeld
als zaIiger mr.Johan van den Grave.
Hij kan eehter dan nog niet dood zijn, want zijn moeder noemt hem in haar in 1551 gemaakte testament.
30. J. Don, etc., deeI 2, regest nr.1565.
3l. Marten Nijcammer wasmuntmeester van de stad Kampen 1524-1529en daarnaast in de periode 1529-1531
tevens muntmeester vanwege keizer Karel V. Waarschijnlijk was hij op het eind van zijn leven muntmeester
in Oost-Friesland.
32. In de rekeningen van de Sint-Nicolaaskerkvan de betreffende jaren staan betalingen voor bet laten lezen
van zielmissen VOOf Dirk en Geertruid.
33. Marceliswordt een aantal malen genoemd in RA.K., inv.nrs.12, 13, 32, 33 en 80.
34. Rozenkransen.
35. Mantels.
36. Petekind.
37. Een angelot was, evenals de verder in de tekst genoemde nobel en schild, een gouden munt.

