MANSLAG
IN HET

KLOOSTER MAR1ENGAARDE IN 1543.

In het zoogenaamde »Geleydeboeck" der stad Kampen, waarin werd opgeteekend, aan welke personen,
die manslag begaan hadden, vergunning was verleend,
zich in de stad en hare jurisdictie op te houden,
vond ik het volgende opgeteekend aangaande een
manslag, in 1543 in 't Klooster Mariëngaarde bedreven, wat mij merkwaardig genoeg voorkwam om het
der redactie van dit tijdschrift aan te bieden.
xxiij Octobris anno xvc xliij.
Eersaeme, wijsse. lieve Heeren! lek THIJS GEERTS
UEerb. schamele burger, geve UEerb. mit alder
demoedicheyt te kennen, woe ick inden verleden vasten, van noots en gebreckshalven, want ick hier myn
kost niet well verdienen konde, sinnt van hier getoegennae Vrieslandt, en voort gecomen in t cloosterto
Mariengaerde, daer ick kontschap hadde aen den
Apt, Heer JOHAN COEPSZ, geboeren van Hasselt, diewelcke mij versien hefft mit een officie in den convente, soedat ick solde zijn desselven gastwaerer; soe
is t geschyet des dages voor Sancte Matheus-avont
verleden, datter veule vremden en gasten in den convente geweest, en onderanderen oick mede een vreemt
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leeckmonnick uut den lande van Gulick, soe hy seyde,
diewelcke alle ick guetlicken, soe dat behoorde, getracteert en des avonts, soe ick best mocht, te bedde
gewesen en oick desen leeckemonnick bij een ander
guet man te bedde geschickt, daer hij (want hij daer
niet en wolde by slaepen en ick geen bedde voor hem
alleen en hadde) van gegaen, en in t melckhuijs is
gaen loopen, daar hy voele woorden en puchens van
mij gehad en gedreycht hefft, hij wolde mij s'anderen
daechs daervoer wat opleggen en slaen enz. Twelcke
soe geschiet is, want voert s morgens op Scte Mattheus-avont, tusschen vyven en sessen is hij mij gemoet in den trans, en begost tegens mij te schelmen
en lelicke woorden te geven , omdat ick hem t s avonds
niet alleene gebeddet en hadde , en seyde : nu suist er
wat voor hebben, en sloech mij voort van stonden
aan met den staff, daer hij zijn pack aen droech,
tusschen hals en schulderen, drie en vier maell, daer
ick hem op waerschouwede: hij solde niet slaen, off
ick wolde mij weren. Hefft nochtans twe dry melick
toegeslagen, ende want ick hem sonder slaen nyet
ontcomen en konde, toech ick mijn mes weder, en
stack nae hem, alsoe dat ick, leyder, t ongeluck hadde,
dat ick hem in de luchterborst rakede, en hij nedervyell en dootbleeff.
Hierop gesien zijn absoluoie en remissie,
geleydet tot des Eades wederseggen. Coram Senatu.

Kampen, Januari 1873.
MR. J. NANNINGA UITTERDIJK.
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