


Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 228 verraet, ende die die voorsz. van Scerpenseel soudensdaechs te voren incomen souden. (!) Seyt, dat hy geweest heeft een Sonnendach drie wekengeleden, tot Eede ten huse Jacob Henricksz. endegesproken met met Zee l ma n, ende Zeelman seydeteghen hem, dat Thonis Slotemaker by hem ge- weest heeft, ende seide hem van dit verraet, daer hy opseyde, dat hy mede doen soude als een ander, endeZeelman seide, dat dair den langen Eerst mede wesensoude. Belyt, dat Dryesgen van Barnefelt daer medewesen soude ende mede tselve helpen stercken. Confessie opten banc gedaen denSept. anno y.r^xxxn. present mees-

ters Reynier Brundt, Rutgervander Karck, Cornelis An-thonis, raeden, Lenaert Har-d i n c k, secretaris des Keysers, R y c kvan Byler, Jan van Westre-nen, burgermeesferen der stede vanAmersfoert. Lambert Baerth, geboren vyt den lande van Gel-re, seyt, dat hy is inwoender deser stadt Amersfoert endesyn residentie aldaer omtrent vyfF jaren gehouden heeft,winnende syn broet met graven ende anders. Bekent, dat eenen genoempt Zeel ma n, schout vandcE omtrent anderhalf weeck voor heilich cruysdach lest-leden, hem, die spreect, tot Hoeflaken aenspraeck endete kennen gaff vanden aenslach, die de Heere van Gelrevoorhanden hadde opter stad t van Amersfoert, seggende, dat





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 230 soude, al gelyck hy, die spreect, dat boven verclaertheeft, «eggende, dat hy sulks ten huyse van Zeel manschout van E mit eenighe Geldersche getracteert endegesloten ware; ende hy, die spreeckt, consenterende denvoersz. Wille m, den aenslach mede te helpen doen,beloefde hem, dat hy omtrent S. Annen huysken medeoptie muyre comen soude, ende seyde hem denselvenWillem, dat er veel volcx meer optie inuer comensoude van buyten, maer hy, die spreect en wiste nye-mant van dien te noemen, dan hy boven verclaert heeft. Seyt, dat op Dingsdachs des daechs te voren vandenaenslach gesproken heeft met syn broeder

totsynen huy-sen vanden voorn, aenslach, ende hoe die geschieden zou- de, alsoe hy wel lyden mochte, dat die stadt Gelderssoude worden, hoepende, dattet coern alsdan beter coepvvesen soude. Bekent oeck, dat hy des avonts tusschen ses ende se-ven uren, als hy van syn werk quam,opt heylich Cruys-avont, omtrent die Campoert, gesproken heeft met Geritmede gevangen, hem vragende, off oeck den aenslach vanT h on i s wel voortganck hebben soude, daerop Geritseyde, ick sorch: neen, want de Burgeren syn alle gaderopte been, ende mitsdien is hy, die spreect, thuys ge-gaen ende aldaer gebleven, tot dat hy, gevangen, word,zonder dat hy mette andere borgeren ter mueyre geco-men es. Seyt, dat hy

nyemant meer en kent van bynnen offvan buyten der stede van Amersfoert, die vanden voorn,aenslach wete te spreken of daervan culpabel wesen soude. Sander Baerth, geboren tot Barrevelt in den landevan Gelre, segt, dat hy drie j aren alhier t'Amersfoert ge-woent heeft, ende dat hy een voller es van syn ambacht.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 231 Bekent, dat hy met syn broeder sekere tyt te vorengeweest is tot Hoeflaecken ten huyse van Reyntgen,aldaer hy met Zeel man, schout van E in presentievan syu knecht gesproken heeft in 't langhe van eenaenslach, die gebueren soude by de Geldersclie aen destadt van Amersfoort op heylich Cruysnacht voorleden,welke Geldersclie des nachts omtrent tvvaelf uren soudenaencomen ende over die muyr dimmen omtrent SintAnna huysken, ende hy, die spreect, soude optie muyrcomen met syn broeder ende enige andere, omme diewaeckers oj) te nemen , ende beloefde hem die voorsz.Zeelmari hondert gulden, als den aenslach

volbrachtsoude wesen, mitsgaders oeck het huys van HeynrickZaden, welk huys hy, die spreect, begeert hadde,ende gaff hem aen snaphanen eenen gulden ende synbroeder twe snaphanen optie handt, ende was hem doegeseyt, dat daer vyff ofte ses in vrouwen clederen opheylich Cruysavont binnen der stadt comen souden, diehem oeck vinden souden optie muyre, omme die waec- kers neder te leggen; maer hy, die spreeckt, en weet dienyet te noemen, dan heeft wel gehoert, dat er al tweeofte drie ingecomen waren, dan en weet nyet, waer diegebleven syn. Seyt, dat hy omtrent acht daghen voor heilich Cruys-dach mit noch vier anderen voor 't huys van Antho-nis die Sloetmaker van desen aenslach

gesprokenheeft, ende heeft oock Gerit, mede gevangen, hem, diespreect, voor syn deur wel oeck daerofF gesproken, endeseyde hem de voorn. Thonis, dat B a r t, mede gevangen,oeck komen soude opte muyr, omme die waecke tehelpenschuiten, ende dattet selve geschieden soude omtrenttwaelf uren inde nacht, ende dat men dien tyt een koirn-



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 232 berch aensteken soude achter sint Aechte, opdattet volckte brande loepen soude. Seyt, dat Thonis hem oeck gesproken heeft van de-sen aenslach, twee daghen aleer hy gevangen worde, opterwaecke omtrent sint Annen huysken. Bekent oeck, dat hy met syn broeder den dach te vo- ren, eer den aenslach gebueren soude, tot synen huyse in't lange gesproken heeft gehadt, tsamen overleggende,hoe men ten besten den aenslagh soude moegen doen, endeen wiste nyement te noemen, die den aenslagh mede soudehelpen doen, dan degenen, die alhier gevanghen syn,ende den voorn. Thonis Sloetmaker ende Willemden Molenaar,

die wech gelopen syn. Dan heeft welhoren seggen, dat de voorn. Zeelman ende de schoutvan Nyekerken de principaelste wesen souden, die deknechten aenbrengen souden. Seyt, dat op heylich Cruysavont des morgens Ja c opGuertsz. karman ter E, alhier binnen Amersfort ge-brocht heeft een karre met koirns ende brochte tidinghe,dat de Geldersche optie been ware, om des nachts denaenslach te volbrengen. Bart Jacopsz., geboren van Barrevelt, seyt, dat hyalhyer t'Amersfoert gewoent heeft omtrent verthien jaer,winnende syn broet met bouwerck. Bekent, dat Thomas Sloetmaker omtrent AerntMeynsz. schuir met hem, die spreect, gesproken heeft,van den aenslach, die daer gebueren soude op Amers- foort ,

ende dat inde nacht van 't heilich Cruys omtrentS. Annen capelle, ende beloefde den voorn. Thonishem die spreeckt, 100 gulden, des soude hy comen medeopte muer ende helpen die waecke opnemen, ende seydehem de voorn. Thonis, dat Heynrick Corsz, Zeel-



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 233 mans knecht met enighe anderen, die hy nyet en wistete noemen, in vrouwen clederen binnen der stadt comensouden, die hem oeck vinden souden des nachts optiemuere ende souden met hem brengen roeren, deegensende vuysthamers. Seyt, dat hem Gerit van Ebbenhorst, mede ge- vangen, mede van desen aenslach gesproken heeft, die hemseyde, dat men soude een berch aensteecken alsdieGel-resche aencomen souden, in een tevcken, dattet al claerwas, ende hadde hiervan ende anderesaecken, den voorn,aenslach beroerende mit den voorn. Gerit woorden desavonts omtrent vier uren. Seyt, dat de voorn. Thonis hem

seyde, dat Mau-rys, ende Gerit van Nyenkerken ende noch tweeanderen souden met den hoop aeugecomen hebben, orumedie voorn, stadt t'overvallen, maer hy, die spreect, enwiste anders nyemant te noemen, die van desen aenslachgeweten souden hebben, ende heeft oeck tot Hoeflaeckenten huyse vande schout noyt geweest ofte eenich geit ont-fangen van Zeelman ofte anderen, omme den aenslachmede te helpen doen. Confessie gedaen den xix Sept. annoxxxn present die voorsz. raden,borgermrs. ende alle schepenen derslede van Amersfoort. Geryt Ebbenhorst, geboren uyt den lande vanGelre, bekende buyten pyne ende bande van ysere,dat omtrent acht daghen, eer hy gevanghen worde,Thonis

Slotemaker in presentie van zyn huysfrouw,hem, die spreect, gesprocken heeft van den aenslach,



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 234 die de Heere van Gelre voor handen hadde opte stad tvan Amersfoort, ten eyndehy, die spreect, mede comenwoude op die muer, om te houden schilwacht, mensoude hem, indien den aenslach voorghinc, een officiebinnen Amersfort doen hebben, ende hy, die spreect,consenteerde daerin, mits ontfangende van denselvenThonis twee blaucken ; Seyt, dat hy oick op een tyt geweest es te Ze el man.schout van E in de Zwarte Steech , daer mede presentwaren de voorsz. Thonis Willem, molenaer, Lam-bert ende zyn broeder, gevangen, ende die knecht vanden schout van Barnevelt, aldaer gesloten worde, hoemen den aenslach op

heylich cruys nacht omtrent SintAnna huysken doen soude, ende hem, die spreeckt,word gelooft, by den voorsz. Thonis XXV gl. ende 'thuys van Willem Vonck, soe verre d'aenslach welverghinc. Seyt noch, dat hy van dit verraet ende aenslach oickgesproken heeft met Willem de Molenaar op Waly-ckersteech in presentie van L a m b e r t, mede gevangen. Desgelyck soe heeft hy van die sake gecommuniceertende gesproken met Ba r t, gevangen, voor zyn deur; heeftwel gehoort, dat Thonis geseyt soude hebben jegensLamberl gevangen, dat men den berch achter SinteAecht aenstecken soude, als die Gelderschen binnen destadt souden comen, omme dat de burgeren soudenloopen te brant. Seyt, dat den voorsz.

Thonis, als hy , die spreect,omtrent acht ure op heylich cruys avont op die muyresecomen was, hem, die spreect, geseyt heeft, dat G oer tJa n s z., woenende by Sint Jan, mede comen soudeaen die muyr, omme mede den aenslach te helpen doen,maer en heeft hem aldaer nyet gesieri, ende geloeft, dat



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 235 by daer geen schuit toe en heeft, ende seyde oeckThonis, dat mede optie muyre comen souden Ghysb.Jansz. tymmerman, Heynrick Quindt ende Geritclornpetnaker tot Scerpenseel, ende dat, soe wanneer dieGelderschen binnen Amersfoert over die muyre gecotnensouden syn, deselve Thonis die slotelen vande stadtwel souden weten te vinden, maer en heeft nyet gehoert,dat Thonis die gecontrefeyt hebbende, by hem soudehebben, ende als hy, die spreect, omtrent een quartieruers met Thonis van deser materie gesproken hadde,es den voorsz. Thonis over de muyre gevallen met eenkoerde, seggende, dat hy de Geldersche soude

halenende aenbrengen. Seyt, dat opten voorsz. heylich cruysavont, de voorsz.Lambert, gevangen, siende, dat de gemeente opten beenqiiam, hem, die spreect, vraechde, off de aenslachvanden voorsz. Thonis oeck voortganck hebben soude,daerop hy, die spreect, seyde, ich sorch: neen, endediergelycke woorden. Ten selven daghe heeft Lamb. Bartsz. mit Zan- der Bartsz. zyn broer, buyten pyne ende banden vanyseren voor burgermrs. ende schepenen haerluyder con- fessie, gelyck die hier boven te geschrift gestelt es voor-gelesen synde verclaert ende bekent, die waerachtich tewesen ende alsoe geschiet te syn, daer zy by bleven,tware sy leven ofte storven. Bart Jacopsz., anderuiael gehoort synde buyten

denbanck, opt inhouden van syn voorgaende confessie, heeftdie gerevoceert, ende geseyt alsulx uyt vrese geleden tehebben, zoo dat denselve geconfronteert synde met devoorsz. Gerit Ebbenhorst, heeft denselven Geritverclaert ende geseyt, gelyck syn voorgaende confessieinhoudt, dat hy van den voorsz. aenslach des Donder»



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 236 daechs te voren, eer die gescbien soude, gesproken heeftmetten voorsz. Ba r t voor syn huys , des achternoens dieclocken vier uren, ende dat deselve Bar t beloefde medeaan de muyr te comen mit een gave live ende andergeweer ende dat deselve Bar t daer te voren vandenaenslach van Thonis geadverteert hadde , geweest, soeThonis, Gerit geseyt hadde, daerop de voorsz. Barlgeseyt heeft ende bekent, dattet ware was, dat de voorsz.Gerit hen voor syn deur gesproken hadde van denvoorsz. aenslach, ende dat hy geconsenteert hadde metzyn geweer, mede aen de vesten te comen, omme diete helpen doen , dan en

vermeenden van geen gavenleve, noch en heeft met Thonis noit gesproken vandeze zake. Alsoe die stadt van Amersfoordt door sekere enighehare Inwoonders , geboren uyt den landen van Gelreverredelick in der Gelreschen handen gebrocht geweestsoude syn ende sekere eenigen van dyen, die welke inhechten syn gestelt, expresselyck elcx geconfesseert , datdieselve als GheritEbbenhorst, Lambert Baert.s oen, Zander Baertsoen, ende Ba r t Jacopsz.,daermede inder verraderye geconsenteert ende Lambertende Sa n der gelden daerop ontfangen hebben, merBa r t voorsz. nyet genoten heeft, soe is die wterste mee- ningen ende voornemen der scepenen in der tyt derstadt Amersfoort, op beleyftenisse,

consente ende wil- le die Greve van Hoechstraten, onsen aldergene-dichste Heer, dat men Gherit Lambert, Zanderende B ar t mit den sweerde vant leven ter doot brengensal ende dieselve quartieren. Gescbyt den twyntichsten Septembris anno xvcxxxvi. J. J. DODT V. Ft. (*).




