RAK inv. nr. 15

GETUIGENISSEN EN GICHTEN 1571

Nr. 1

FOLIO:

3

DATUM:

23 juli 1571

Hans Wurst, oud ongeveer 60 jaar, getuigt dat hij op 12 juni ’s morgens gezien heeft dat een Spaanse
soldaat in een vissersschip was geklommen, een z.g. tremeke, waarmee de vissers [ van buiten de
stad ] hun vis meestal naar de markt brengen. Hij wilde vis hebben en een van de vissers antwoordde
hem dat hij dan naar de markt moest gaan, waar de vis normaliter verkocht wordt. Zij wilden hem er
wel naar toe brengen. Door de weigering werd de soldaat kwaad en stootte een van de vissers tegen
de borst met zijn vuist, hij pakte iets op om mee te slaan. Getuige heeft niet gezien wat het was.
De twee vissers hielden hem in bedwang en lieten hem daarna gaan. De soldaat ging de tremeke uit
en via een andere schuit ging hij aan land. Daar greep hij een steen waarmee hij een van de vissers
raakte. Intussen waren ettelijke andere soldaten aan komen lopen, ongeveer vier of vijf, van wie
sommigen stenen gooiden naar de vissers. Met name een van hen, die ingekwartierd was bij
vrouwken van Wyringen, wierp een groot stuk hout naar hen, maar getuige weet niet of het raak was.
Toen de soldaten, de een na de ander, hun rapier trokken, zijn de vissers aan land gegaan met hun
bomen [waarmee ze de schepen voorttrekken] in de hand en zo hielden ze de soldaten van hun lijf.
De soldaat die bij jonge Reynar ingekwartierd was, kreeg een ‘boom’ op zijn schouder, maar kwam er
ook nog onderdoor: hij zou de visser verwond hebben als de anderen vissers hem niet hadden gered.
Niemand van de burgers en inwoners, of wie dan ook, hebben de soldaten aangevallen, geslagen of
nagelopen om hen iets aan te doen; het waren de vissers die de soldaten tegenhielden.
Nr. 2

FOLIO:

3v

DATUM:

23 juli 1571

Herman Hoyer, oud 42 jaar, getuigt dat hij zaterdag middag gezien heeft dat de luitenant van de
kapitein van de ruiters, hier gelegerd met enkele soldaten, en Gheert Dubboltsz bij het raadhuis
kwamen om de burgemeester te spreken. Gheert Dubboltsz beklaagde zich o.a. er over dat de
luitenant hem met zijn voeten had aangestoten en aan zijn baard had getrokken. Dat terwijl hij de
soldaat die bij hem in de kost was [ die hem wel voor 8 daalders hooi had gekost ] goed behandelde,
zoals van hem verwacht werd. Toen Gheert zei dat hij zich bij de burgemeester wilde beklagen, greep
de luitenant hem kwaad bij zijn baard en trok eraan, zonder dat Gheert, die zeer ontsteld was, zich
verweerde. Hij zei alleen dat de luitenant van zijn baard af moest blijven. Toen deze weg was, en
Gheert zich omdraaide, vielen er ettelijke haren uit zijn baard.
Claes Bouwesz, oud ongeveer 41 jaar, getuigt dat hij zaterdag middag, zittend voor zijn deur, gezien
heeft dat de luitenant, die meer soldaten bij zich had, uit het huis van Gheert Dubboltsz kwam, Gheert
bij zijn mantel vasthad en hem tegen de schouder de straat op duwde. Toen ze bij de Geertstraat van
der A kwamen, pakte de luitenant Gheert bij zijn baard. Omdat getuige naar binnen ging, heeft hij
verder niets gezien, ook niet dat Gheert zich op enige manier teweer stelde.
Nr. 3

FOLIO:

4

DATUM:

23 juli 1571

Femme van Dursten, oud 32 jaar, getuigt, en zal dit later onder ede bevestigen, dat gisterenavond
omstreeks negen uur de vrouw van de soldaat, ingekwartierd bij jfr Glauwe, [ de weduwe van Thonys
Glauwe ] haar twee grote honden binnenshuis op elkaar zette. Omdat jfr Glauwe dat niet wilde zien,
joeg zij de honden naar buiten en ging in de deuropening zitten. De soldaat floot de honden zodat ze
over jfr Glauwe heen zouden springen en de vrouw van de soldaat sloeg in de richting van jfr Glauwe.
Berent van Ottenstein, die daar ook was, wilde jfr Glauwe beschermen, maar de vrouw van de soldaat
duwde hem tegen de borst, pakte een stok en sloeg Berent. Daarna gooide ze de stok naar joffer
Waninck. De soldaat die in het venster zat, kwam eraf en heeft zich ermee bemoeid. Wat hij deed,
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heeft getuige niet gezien. Enige tijd later kwam de soldaat naar buiten met een getrokken rapier en
liep Berent achterna langs de straat. Een andere soldaat [gelegerd bij jfr van der Vecht] is Berent met
getrokken rapier ook nagelopen en zou hem gestoken hebben, als de soldaat niet door een vrouw
werd tegengehouden.
Ghese Isebrant, oud 29 jaar, getuigt en zal dit na de bevalling onder ede bevestigen, dat zij
gisterenavond omstreeks negen uur enig geluid hoorde voor het huis van wijlen Thoenys Glauwe en
zag dat de vrouw van de soldaat die daar lag naar jfr Glauwe sloeg. Omdat Berent van Ottenstein ook
opstond, pakte de vrouw een stok en wierp deze, waarbij ze jfr Waninck raakte. De soldaat had zijn
ponjaard getrokken en stak, naar wie, weet getuige niet. Daarna ging de soldaat het huis weer in en
haalde zijn rapier waarmee hij achter Berent aan liep. Een andere soldaat [die bij het huis van de
buren had gestaan ] ging ook achter Berent aan met getrokken rapier, maar hij was hen te snel af.
Toen Berent de straat was overgestoken, liet getuige hem binnen via de achterdeur; zij zag toen dat
hij een verwonding had onder het oog.
Helmich Jansz, oud 37 jaar, getuigt dat hij gisterenavond omstreeks negen uur gezien heeft dat de
vrouw van de soldaat [ gehuisvest bij de weduwe van Thoenys Glauwe ] haar twee honden [ waarvan
de ene in huis en de andere buiten was ] op elkaar zette. Jfr Glauwe en Berent Ottenstein wilden dat
niet graag zien, daarom stootte de vrouw Berent met haar vuist, pakte een stoel, sloeg hem daarmee
en gooide hem achter hem aan. Getuige is toen naar binnen gegaan en heeft niets meer gezien.
Nr. 4

FOLIO:

5

DATUM:

24 juli 1571

Johan van Dursten, oud ongeveer 40 jaar, getuigt dat hij zaterdagmiddag, staande voor zijn deur,
gezien heeft dat de luitenant van de kapitein van de Spaanse ruiters, [die ettelijke soldaten bij zich
had] Gheert Dubboltsz [ toen deze uit zijn huis kwam ] met zijn vuisten achter op zijn rug stootte, zo
hard dat Gheert niet kon stilstaan, aleer hij het midden van de straat bereikt had; het leek of hij bijna
was gevallen. Voordat Gheert bij de Geertstraat van der A was, schopte de luitenant hem in zijn lende,
daarna pakte hij Gheerts mantel met één hand en met de andere greep hij hem bij de baard, of de
kaak, dat kon getuige niet goed zien. Gheert verweerde zich niet.
Nr. 5

FOLIO:

5

DATUM:

26 juli 1571

Johan Sluyter, oud 30 jaar, getuigt dat hij de dinsdag voor Pinksteren, ’s morgens tussen een en twee
uur, de soldaat, ingekwartierd in de Eenhoorn, voor het huis is gekomen en met zijn voet tegen de
deur geschopt heeft, drie of vier maal. Daarna nam hij een steen en gooide die tegen het bovenraam.
Toen een vrouw hem vanuit het bovenraam had toegesproken, schopte hij zo hard tegen de deur dat
deze openging.
Johan Ariaensz, oud 27 jaar, getuigt dat dinsdags voor Pinksteren omstreeks twee uur de soldaat, die
in de Eenhoorn logeerde, van buiten af voor de deur van de Eenhoorn stond en tegen de deur
schopte. Daarna gooide hij een steen naar het bovenraam. Toen een Spaanse vrouw hem vanuit het
raam gezien had, trapte hij twee of driemaal tegen de deur zodat deze openbrak. Binnenshuis maakte
de soldaat veel lawaai door geschop. Getuige zag dat de dienstmaagd de deur weer optilde.
Gheert Gysbertsz, oud 27 jaar, getuigt dat hij dinsdagochtend voor Pinksteren omstreeks twee uur
gezien heeft dat de soldaat, toen hij bij de Eenhoorn was gekomen met zijn roer en rapier, eerst met
zijn voeten tegen de deur heeft geklopt en daarna een steen naar het bovenraam heeft gegooid. Toen
niemand reageerde, schopte hij wel vier of vijfmaal tegen de deur zodat deze openging. Op dat
ogenblik, keek een vrouw uit het bovenraam. De soldaat ging beneden nogal tekeer, daarna heeft de
dienstmaagd [ ongekleed zoals zij uit bed kwam ] de deur weer in orde gemaakt.
Dirck Ditmers, oud 44 jaar, getuigt dat hij alleen gezien heeft dat de deur van het huis ‘inde Eenhoorn’
uit de sponning hing en beschadigd was.
Lieffert Jansz, oud 32 jaar, meldt dat hij in het Wachthuis geweest is en dus van deze kwestie niets af
weet.
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Nr. 6
FOLIO:
6
DATUM:
27 juli 1571
Jacob Kivit, oud ongeveer 60 jaar, getuigt dat hij gisterenmorgen op de vogelmarkt gezien en gehoord
heeft dat de trompetter van de Spaanse ruiters, ingekwartierd bij de weduwe van Berent Wesselink,
van een onbekende vrouw twee eenden eiste voor drie witten. Hoewel de vrouw hem de vogels voor
dat bedrag niet wilde geven, heeft de trompetter het geld neergelegd en de eenden tegen haar wil
meegenomen. De vrouw zei dat het onbehoorlijk was en dat ze de vogels niet zo goedkoop weggaf,
maar de trompetter heeft de vrouw met een vogel in het gezicht geslagen, waardoor zij een
verwonding opliep onder haar oog en het bloed over haar gezicht liep. De trompetter ging er met de
vogels vandoor.
Warner van Vorden, oud 32 jaar, getuigt dat hij ook gezien en gehoord heeft dat dat genoemde
trompetter van de onbekende brouw twee eenden voor drie witten eiste. Zij wilde dat niet doen, maar
de trompetter nam de vogels tegen haar wil en legde het geld neer; toen zij zei dat ze de eenden niet
zo goedkoop kon meegeven, sloeg de trompetter haar met een van de eenden in haar gezicht zodat
haar het bloed over het gezicht liep. De trompetter ging weg met de eenden.
Nr. 7

FOLIO:

6

DATUM:

27 juli 1571

Johan Dircksz, oud ongeveer 35 jaar, getuigt dat hij ook gezien en gehoord heeft dat genoemde
trompetter drie witten bood voor twee vogels; hij zei dat hij 3½ stuiver neerlegde, maar de vrouw wilde
vier stuiver hebben. De trompetter pakte één vogel en sloeg haar daarmee een gat onder haar oog
zodat het bloed over haar gezicht liep. Hij legde de drie witten neer, nam de twee vogels waarmee hij
wegliep. De vrouw riep hem na dat ze niet tevreden was met het geld.
Nr. 8

FOLIO:

6v

DATUM:

25 augustus 1571

Styne Raven, oud 29 jaar, getuigt dat gisterenmiddag de bediende van de soldaat in de Eenhoorn een
vijl wilde meenemen uit het huis van Henrick Slotemaker. De vrouw van de slotenmaker zei dat hij
moest wachten tot haar man thuis was, maar de jongen gooide de vijl tegen het aambeeld waardoor
hij krom werd. Toen Jan Backer een woordje deed ter verdediging van de vrouw, greep de jongen
stenen die hij naar Jan gooide; hij raakte hem in het zachte deel van zijn zijde. Jan gooide op zijn
beurt een klein bijltje [ dat hij bij zich had ] naar de jongen, maar raakte hem niet. Johan ging daarna
naar zijn varkenshok en intussen haalde de jongen ettelijke stenen uit de straat en eiste dat Jan bij
hem zou komen, maar die ging gewoon zijns weegs.
Tyman Henricks(v), oud 35 jaar, getuigt dat zij na de bevalling zal bevestigen dat de bediende van de
soldaat in de Eenhoorn een vijl uit haar huis weg nam om er iets mee te doen. Toen ze zei dat het niet
kon zonder toestemming van haar man, gooide de jongen de vijl weg waardoor hij krom werd. Hij ging
tekeer tegen haar en Jan Backer kwam tussenbeide; de jongen ging stenen pakken en gooide die
naar Jan en met de eerste steen raakte hij hem in het weke deel van zijn zijde. Jan gooide toen een
bijltje naar de jongen, maar raakte hem niet en ging naar zijn stal. Toen hij weer terugkwam, stond de
jongen voor de deur met stenen bij zich en eiste dat Jan bij hem kwam. Johan ging gewoon zijns
weegs zonder iets tegen de jongen te zeggen, die de stenen weer op straat gooide.
Berent Smit getuigt dat toen de jongen van de soldaat in de Eenhoorn de vijl gegooid had en Jan
Backer het opnam voor de vrouw, hij verschillende stenen pakte en naar Jan gooide. Hij raakte hem in
zijn zij. Jan wierp het bijltje en ging daarna weer aan het werk in zijn stal.
Herman Goersen meldt dat hij vanuit zijn bovenraam gehoord heeft dat Jan Backer de jongen van de
soldaat in de Eenhoorn toesprak en dat de jongen toen stenen gepakt heeft en gegooid waarbij hij Jan
in zijn zijde geraakt heeft. Jan gooide toen een bijltje naar de jongen maar raakte hem niet want hij
stond in de stal van de Eenhoorn. Jan ging naar zijn stal en toen hij er weer uitkwam heeft de jongen
opnieuw stenen verzameld uit de straat, maar omdat Jan zijns weegs ging, heeft de jongen de stenen
uit boosheid op straat gegooid.
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Nr. 9

FOLIO:

7v

DATUM:

25 augustus 1571

Peter Albertsz Vrese, oud ongeveer 58 jaar, getuigt dat hij gisteren kort na de middag veel lawaai en
geroep hoorde in het huis van Jan Backer. Getuige is gaan kijken en zag dat de Spanjaard, die in de
Eenhoorn is ondergebracht, met geweld het huis van Jan Backer in wilde. Toen bleek dat het niet
lukte omdat de deur van binnen afgesloten was, ging hij erg tekeer tegen Jan die in huis was, maar
getuige kon het niet verstaan. De Spanjaard zag er erg ontsteld uit, hij pakte een houten nap van de
vensterbank van Jan en gooide, heel kwaad, die door het open raam naar binnen; getuige meende
dat hij ook nog met brood gooide. De Spanjaard had ook een getrokken ponjaard in de hand en het
leek alsof hij die ook wilde gooien, wat niet het geval was. Hij ging weg, maar kwam weer terug en had
graag het huis in gewild. Er waren nog twee andere Spanjaarden die hem meenamen.
Getuige heeft Jan Backer geen ongepast woord horen zeggen tegen de Spanjaard.
Gerryt Goyken, oud ongeveer 40 jaar, getuigt dat hij gisteren omstreeks 12 uur ’s middags veel gekrijs
en rumoer hoorde bij zijn buurman Johan Backer. De zoon van getuige kwam ook binnen en zei dat
buurvrouw Anne door een Spanjaard dood was geslagen. Getuige is gaan kijken en zag dat de
Spanjaard die in de Eenhoorn logeerde, uit het huis van Jan kwam met een getrokken rapier in de
hand, dat hij bij de deur weer in de schede deed. Omdat getuige dacht dat de Spanjaard iemand had
doodgestoken, ging hij weer naar binnen, waar zijn vrouw hem belette weer naar buiten te gaan. Hij
heeft dus verder niets gezien en pas toen de Spanjaard weg was, is hij naar Jans huis gegaan.
Nele Engbert, oud 22 jaar, getuigt dat gisteren middag, toen haar zwager Jan Backer aan tafel was
gaan zitten om te eten, de soldaat [ die in de Eenhoorn ingekwartierd was ] bij Jan binnen kwam en
nadat hij iets tegen zijn jongen had gezegd, greep hij een stuk hout van de deel, zo dik als een arm,
en gooide dat naar Jan. Hij raakte de vrouw van Jan aan haar hoofd waardoor zij gewond raakte.
Toen de soldaat terug trad, deed hij de deur dicht, trok zijn rapier en stak wel twee of driemaal naar de
zwager van getuige. Maar omdat getuige voor hem was gaan staan, kon hij hem niet raken. Getuige
deed de deur weer open en toen de soldaat achteruit liep, duwde zij hem naar buiten en sloot de deur.
De soldaat pakte een melkbeker [ die in de vensterbank stond ] en gooide die door het open raam
naar binnen, de beker viel in vier stukken. De soldaat pakte toen zijn ponjaard en stak door het open
raam. Haar zwager heeft geen kwaad woord tegen de soldaat gezegd; toen deze zo kwaad binnen
kwam, had haar zwager hem graag vriendelijk benaderd.
Nr. 10

FOLIO:

8v

DATUM:

27 september 1571

Mr Claes van Urck, secretaris, doet zijn gicht dat op 24 september Hubert, de dienaar van de
hofmeester van de kapitein van de ruiters gelegerd in Kampen, zich bij hem meldde toen hij uit de
Raadskamer kwam en hem zei dat hij moest komen bij Elsken Cock, die namens de stad het
linnengoed t.b.v. genoemde kapitein levert. Toen hij daar was, zag hij daar genoemde hofmeester
staan, die een van zijn messen trok en in aanwezigheid van getuige drie goede tafellakens [ die
zonder gaten waren ] in stukken sneed. De jongen, die Nederlands kon spreken, zei hem namens de
hofmeester dat als hij geen betere tafellakens en servetten kon krijgen dan die welke hij tot nu toe
gekregen had, hij ze allemaal kapot zou snijden. Toen de hofmeester weg was gegaan, bleek onder
het zwarte lijnwaad, nog een ander tafellaken te liggen dat ook doorgesneden was.
Nr. 11

FOLIO:

8v

DATUM:

27 september 1571

Elsken Peters, oud tussen de 50 en 60 jaar en Egbert Cleys, oud ongeveer 22 jaar, getuigen beiden,
nadat ze apart verhoord zijn, dat zij maandag gezien en gehoord hebben dat de hofmeester van de
kapitein van de Spaanse ruiters, ingekwartierd in Kampen, bij Elsken is gekomen en via zijn tolk
allerlei stukken tafellaken en servetten liet brengen met de mededeling dat hij betere tafellakens en
servetten wilde hebben. Hij gooide de lakens neer, trok zijn rapier en sneed de goede tafellakens
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[waar niets aan mankeerde] dwars door midden; via zijn tolk liet hij zeggen dat als hij geen betere
spullen kreeg dan tot nu toe, dat hij de hele voorraad in stukken zou snijden. Getuigen zeiden dat ze
het aan de heren zouden zeggen en toen liet de hofmeester weten dat als hij wist waar de heren
woonden, hij het in hun aanwezigheid zou doen, tenzij hij iets beters kreeg. Anders ging hij naar hun
huizen en zou zelf in alle kisten wel iets beters zoeken, als er geen tafellakens waren, nam hij wel
beddenlakens.
Nr. 12

FOLIO:

9

DATUM:

3 oktober 1571

Lubbert Berentsz uit Hattem, oud ongeveer 39 jaar, getuigt dat hij gezien heeft op St. Michael ’s
avonds tussen vijf en zes uur, dat Joseph, een volwassen knecht van de soldaat die bij Johan
Mathijsz gelegerd is en nog een kleinere knecht de Venestraat in en uit liepen en iedereen lastig
vielen, zowel mannen als vrouwen, zodat praktisch niemand de straat kon gebruiken. Joseph had een
rapier waarmee hij Geert Cuiper op de arm sloeg en daarna nog een andere man [ die getuige niet
kent ] op zijn lijf. Patroclus Bussemaeker stond voor het huis van Claes Cuyper met hem te praten en
de kleinste knecht sprak de bussenmaker aan en Joseph, [ leunend tegen de vensterbank van Willem
Hoedemaeker tegenover Claes Cuyper ] stak de straat over, trok zijn rapier en sloeg de bussenmaker
ermee op zijn rug, maar deze ontweek hem. Joseph liep verder via de Swaenepoort naar de
Venepoort, zwaaiend met zijn rapier tegen iedereen die hem tegemoet kwam. Voor zover getuige kon
zien, ontweek iedereen hem en de buren gingen naar binnen en sloten hun deur; meer weet getuige
niet.
Gerrith van Hattem, oud ongeveer 36 jaar, getuigt dat ’s avonds op St. Michael omstreeks zes uur
Joseph [ een volwassen knecht van de soldaat gelegerd bij Johan Mathijsz ] en de knecht uit het huis
van Lulof, zich in de Venestraat onheus gedroegen, de straat op en neer liepen en het vrouwvolk dat
passeerde lastig viel. Joseph sloeg, het rapier nog in de schede, eerst Geert Cuyper op zijn arm en
daarna Johan de tremeker. Iedereen ontweek hem en Patroclus Bussemaeker, die met Claes Cuyper
stond te praten, werd door Joseph drie of viermaal op het lijf geslagen. De bussenmaker vluchtte het
huis van Claes in. Getuige bleef in zijn huis en heeft verder niets meer gezien.
Claes Gerritzen Cuyper, oud ongeveer 28 jaar, getuigt dat hij ’s avonds op St. Michael omstreeks zes
uur, komende van de zomerdijk [ waar hij geholpen had een os te halen ] de knecht van de soldaat bij
Bartolt Lulofsz, voor zijn deur [ waar Patroclus bij hem stond te praten ] gevraagd heeft wat Joseph
[die bij Jan Mathijsz gelegerd was en in de Venestraat nogal vervelend was geweest ] bezielde. De
knecht antwoordde dat hij kwaad was en als hij wist dat zij nu over hem spraken, zou hij nog kwader
worden. Even later kwam Joseph aanlopen met een getrokken rapier en duwde Patroclus omver
zonder iets te zeggen. Hij zou hem nog meer hebben aangedaan als getuige de klap niet had
opgevangen. Patroclus vluchtte het huis van getuige in en toen hij naar zijn eigen huis wilde gaan, liep
Joseph achter hem aan, al zwaaiende met zijn rapier.
Johan ter Steghe, oud ongeveer40 jaar, getuigt dat op St. Michael ’s avonds omstreeks zes uur in de
schemering zijn zoontje tegen hem zei [ binnenshuis boven de poort op de Vloeddijk ] dat de
Spanjaarden elkaar sloegen. Getuige heeft gezien over zijn [onder]deur dat Joseph [ een volwassen
knecht van de soldaat gelegerd bij Johan Mathijsz ] met zijn rapier in de linkerhand smeet met twee
kiezelstenen naar een onbekende gezel, gekleed in een zeemleren wambuis en een witte linnen
broek, die hier in de straat al ettelijke dekens te koop heeft aangeboden. Met één steen raakte hij de
gezel in zijn zijde. Joseph had nog een ander knechtje bij zich die de onbekende gezel wel twee of
driemaal met stenen op het lijf en het hoofd gooide. Toen liep Joseph naar het huis van Johan
Mathijsz. De onbekende gezel, de dekenverkoper, gewapend met een bezemsteel o.i.d., ging hem
achterna maar Joseph bleef in huis. Zodra de dekenverkoper wegging, kwam Joseph weer naar
buiten en gooide weer met stenen maar raakte hem niet. Getuige ging toen naar Joseph om te
bereiken dat hij daarmee ophield en binnen bleef, maar Joseph vloekte zozeer dat getuige weer naar
huis ging. Intussen ging de gezel een vlederstaf halen, waar wist getuige niet, en staande met de staf
op de hoek van de Zwanenbrug, kwam de soldaat [ die bij Gerryt van Eems was gelegerd ] over de
5

RAK inv. nr. 15

brug, gewaarschuwd door de burgers; hij ging naar Joseph toe en ter hoogte van het huis van wijlen
Wynolt Corvemacker sloeg de gezel de soldaat met zijn vlederstaf op het hoofd zodat hij op het hout
[ dat daar lag ] viel en gewond raakte. Patroclus de bussenmaker riep toen tegen de soldaat dat hij
niet de onschuldige moest slaan. Als Patroclus dat niet had geroepen, dan had de onbekende gezel
de soldaat nogmaals geslagen. Patroclus hielp de soldaat op staan en bracht hem weer naar de brug.
Nr. 13
FOLIO:
10v
DATUM:
3 oktober 1571
Patroclus Bussemacker, oud ongeveer 30 jaar, getuigt dat hij ’s avonds op St. Michael, toen hij uit
Grafhorst kwam en naar huis ging, in de Venestraat bij Claes Cuyper is blijven staan praten; de knecht
van de soldaat die bij Bartolt Lulof gelegerd was, voegde zich bij hen en getuige vroeg zich af wat
deze Spanjaard wilde. Verder was er ook Joseph, de volwassen knecht van de soldaat die
ingekwartierd was bij Johan Mathijsz, en deze sloeg getuige onverwachts twee of driemaal met zijn
rapier op de rug en op zijn arm; als Claes Cuyper hem niet had ontzet, dan zou Joseph hem, de
getuige, nog vaker geslagen hebben. Claes ving de slag op met het wapen dat hij bij zich droeg.
Getuige gooide zijn kleine roer [ dat hij bij zich had ] naar Joseph met de kruitfles en liep naar huis.
Even later zag hij dat Joseph op de Burgwal met stenen gooide naar een onbekende gezel, een
dekenverkoper, gekleed in een leren wambuis en een linnen broek, met een stok in de hand. Toen de
soldaat [ die ingekwartierd was bij Gerrit van Ems ] door de Swaenepoort kwam, voegde getuige zich
bij hem en deelde hem mede welk humeur Joseph had. De soldaat ging met getuige naar Joseph toe,
maar de gezel kwam naar hen toe en sloeg de soldaat omver met zijn staf zodat hij viel en gewond
werd. Getuige riep dat hij niet moest slaan omdat hij onschuldig was; als hij dat niet had gedaan, dan
zou de gezel opnieuw geslagen hebben. Getuige beurde de soldaat op en bracht hem een stuk weg.
Toen kwam de luitenant van de soldaten, nam getuige mee en sloeg hem in zijn gezicht zodat zijn
neus en mond bloedden.
Johan Backer, oud ongeveer 40 jaar, getuigt dat op de avond van St. Michael omstreeks zes uur
Joseph [ een volwassen knecht van de soldaat die bij Johan Mathijsz gelegerd was ] en de jonge
knecht uit het huis van Lulof zich in de Venestraat nogal aanstelden, de straat op en neer liepen en
het passerende vrouwvolk lastig vielen. Joseph sloeg met het rapier in de schede eerst Geert Cuyper
op de arm en daarna Johan Tremeker, die voorbij kwam, op zijn schouder, wel driemaal. Iedereen
ontweek hem. Patroclus Bussemacker stond te praten met Claes Cuyper, Joseph ging voor het raam
van Willem Hoedemacker staan en sprong toen naar Patroclus en sloeg hem drie of viermaal op het
lijf. Omstreeks zeven uur stond de soldaat voor de onderdeur van getuige [ de bovendeur was open ]
en over de onderdeur heen pakte hij getuige bij de arm en zei dat hij naar buiten moest komen, wat
getuige niet van plan was; de soldaat zei ook niet waarom hij dat wilde.
Thomas Jansz, oud 26 jaar, getuigt dat hij ’s avonds op St. Michael tussen vijf en zes uur Joseph, een
volwassen knecht van de soldaat die bij Johan Mathijsz gelegerd was, en nog een andere kleine
knecht zich in de Venestraat misdroegen zodat niemand door de straat mocht gaan. Joseph zei tegen
getuige dat hij naar binnen moest gaan, wat hij ook deed. Toen kwam Jan Tremeker de straat in die
door Joseph met zijn rapier op het lijf geslagen werd. Getuige heeft ook gezien dat Patroclus
Bussemacker voorbij liep en dat Joseph hem achterna ging en hem op het lijf sloeg. Om ongeveer
zeven uur kwam een jonge gezel langs het huis van getuige lopen en de soldaat uit de Eenhoorn
haalde naar hem uit maar raakte slechts het tralievenster.
Nr. 14

FOLIO:

11v

DATUM:

3 oktober 1571

Sweer Dircksz, oud 34 jaar, getuigt dat hij ’s avonds op St. Michael omstreeks half zeven door de
Venestraat liep, waar een lange man onder de luifel van Johan Backer stond en hem, getuige,
waarschuwde dat hij de soldaat uit de Eenhoorn was, op hem toeliep en hem driemaal met een rapier
op het lijf sloeg, waarvan een slag zijn mantel openhaalde. Getuige vluchtte het huis van Albert ter
Haer in.
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Warner Jansz, oud ongeveer 78 jaar, getuigt dat hij ’s avonds op St. Michael omstreeks half acht via
het St, Nicolaas kerkhof naar de Venestraat liep en toen hij bij de Swaenepoort was gekomen zag hij
dat een gezel van de Boedelstoren kwam en door de Korte Hofstraat naar het genoemde kerkhof liep.
Komende op de hoek van de Hofstraat riep hij dat hij zo jammerlijk was vermoord en gestoken.
Meer weet getuige niet.

Nr. 15

FOLIO:

Folios 12v tot en met 84v zijn blanco.
85
DATUM:
13 mei 1575

Henrijck Petersz Brouwer heeft zich borg gesteld t.b.v. de Edele Heer Niclaes, vrijheer to Pollwyler,
namens de majesteit in Spanje, voor Bruninck Tymansz en Willem Gerritszen in de kwestie van een
lading bier die zij in hun schuit hebben geladen, geschat op 24 daalder, de daalder van 30 stuiver
Brabants, en die zij naar Kuinre zullen brengen. Zij beloven binnen 14 dagen te berichten dat het bier
daar is afgeleverd. Mochten zij dit nalaten, dan zal getuige borg staan voor het geld, waarvoor zijn
persoon en goederen onderpand zijn.
In de kantlijn:

Op 22-05-1575 hiervan certificatie getoond aan Zijn Genade.
Akte is doorgehaald.

Nr. 16

FOLIO:

85

DATUM:

13 mei 1575

Dirck Jansz Brouwer heeft zich borg gesteld t.b.v. genoemde Heer voor Egbert Roloffszen in de zaak
van 9 vaten stuiver-bier, die hij naar Vollenhove zal brengen; hij belooft binnen drie weken bericht te
sturen dat het bier daar aangekomen en uitgeladen is, waarvoor hij persoonlijk instaat.
In de kantlijn:

Hiervan certificatie vertoond op 18 mei 1575.
Akte is doorgehaald.

Nr. 17

FOLIO:

85v

DATUM:

14 mei 1575

Wolter Jansz uit de Kuinre heeft zich borg gesteld t.b.v. de Edele Heer Niclaes, vrijheer to Pollwyler,
namens de majesteit in Spanje, voor Roloff Claesz in de zaak van 8 vaten stuiver-bier, gewaardeerd
op 16 keizers gulden, welk bier hij naar de Kuinre zal brengen en waarvan hij belooft binnen veertien
dagen bericht te sturen dat het bier daar aangekomen en uitgeladen is. Zolang de certificatie niet is
getoond, zal getuige borg staan waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.
In de kantlijn:

Op 17 mei in de certificatie getoond.
Akte is doorgehaald.

Nr. 18

FOLIO:

86

DATUM:

13 mei 1575

Hans Wurst heeft zich borg gesteld t.b.v. de edele Heer Niclaes, vrijheer to Polwyler, namens de
majesteit in Spanje, voor Johan Sterck in de kwestie van bepaalde Bergense goederen, geschat op
200 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants, voor het geval iemand namens de majesteit
enige klachten zou hebben over het vervoer en de aankomst ervan in Spanje. Getuige zal borg staan
met zijn persoon en goederen en is gehouden de belangrijkste koopman bij te staan en ter
verantwoording te roepen. Johan Sterck belooft zijn borg schadeloos te stellen.
In de kantlijn:

dd 31 juli 1575: Ingevolge het schrijven van de Heer Boldewijn van Roon aan de stad, is mij,
secretaris, bevolen de genoemde beide borgtochten op te heffen.
Ook is Hans Wurst borg geworden voor Dirck Sterck inzake bepaalde Bergense goederen, geschat op
300 keizers gulden, de gulden van 20 stuiver Brabants; de borg zal schadeloos gesteld worden.
7
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In de kantlijn:

Volgens de missive gezonden aan de stad door de kanselier van Overijssel, is deze borgtocht
opgeheven; dd 31 juli 1575.
NB. Alles is doorgehaald.
Nr. 19

FOLIO:

86

DATUM:

13 mei 1575

Herman Vetthe heeft zich borg gesteld bij de edele Heer Niclaes voor Peter Duysell en Thoenis
Cornelisz voor wat betreft twee schuiten, deels geladen met teer en deels met vis uit Bergen, geschat
op 100 keizers gulden, de gulden van 20 stuiver Brabants; deze borgtocht is hierbij gepasseerd, met
de belofte dat getuige schadeloos zal worden gehouden.
In de kantlijn:

Ingevolge het schrijven van de Heer Boldewijn van Roon, kanselier, aan de stad is mij, Secretaris,
bevolen deze borgtocht op te heffen; dd 31 juli 1575.
NB. Akte is doorgehaald.
Nr. 20

FOLIO:

86v

DATUM:

14 mei 1575

Anna inde Eenhoorn met Claes van Urck, haar momber, heeft zich hierbij borg gesteld bij genoemde
edele Heer voor Claes Milsouw uit Stralsunt in de kwestie van 3½ last lubes-bier, geschat op een
waarde van 130 keizers gulden, met de belofte de borg schadeloos te stellen.
Nr. 21

FOLIO:

86v

DATUM:

14 mei 1575

Gerbrant Centh uit Texel, Henrick Cornelisz uit Texel, Johan Bartoltzen van Ameland, Tjart Rivertzen,
Andries van Collen, Peter Albertzen uit Wieringen, Frederick Dirckzen uit Harderwijk, Dirck Cornelisz
en Clara Joest uit Vlieland hebben samen en ieder voor zich onder ede verklaard dat de schollen die
zij heden hier gebracht hebben niet verloren zijn gegaan en dat er evenmin andere goederen onder
verborgen liggen. Zij hebben ook met de rebellen van de majesteit in Spanje geen handel gedreven
en ook niet met hun paspoorten geholpen.
Nr. 22

FOLIO:

86v

DATUM:

14 mei 1575

Asuer Jansz, Cornelis Willemsz en Bartolt Gerritzen hebben zoals hier boven hun eed afgelegd.
Nr. 23

FOLIO:

87

DATUM:

16 mei 1575

Wolter Jansz uit de Kuinre heeft zich borg gesteld bij de edele Heer Niclaes vrijheer to Polwyler,
namens de majesteit in Spanje, voor Nolle Claesz vanwege negen vaten stuiver-bier, geschat op 2
daalder per vat, de daalder van 30 stuiver Brabants, die hij naar de Kuinre zal brengen. Hij belooft
binnen veertien dagen bescheid te doen van de aankomst in de Kuinre en het lossen van de vaten.
Zolang de certificatie niet is getoond zal hij borg staan met zijn persoon en goederen. Nolle Claesz
belooft hem schadeloos te stellen.
Akte is doorgehaald.

Nr. 24

FOLIO:

87

DATUM:

16 mei 1575

Cornelis Jansz heeft onder ede verklaard dat de schollen die hij hier heeft aangeleverd, niet verloren
zijn geraakt en dat er geen andere goederen onder verborgen liggen. Hij heeft ook geen handel
gedreven met de rebellen van de Spaanse majesteit en is hen niet behulpzaam geweest met
paspoorten.
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Nr. 25

FOLIO:

87

DATUM:

17 mei 1575

Johan Schaep heeft zich borg gesteld bij de edele Heer Niclaes vrijheer to Pollwyler, namens de
majesteit in Spanje, voor Jonge Jan ten Grotenhuis vanwege Henrick van Marckell, burgemeester van
Deventer, betreffende 2 last traan, 2 last Noors teer en 1 vierde deel wagenschot, samen geschat op
50 keizers gulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. Als iemand meent een terechte klacht hierover
te hebben en de goederen verbeurd worden verklaard, zal getuige borg staan en de principale
koopman ter verantwoording roepen en daarbij alles doen wat noodzakelijk is. Hij staat borg met zijn
persoon en goederen.
Johan ten Grotenhuis belooft de borg schadeloos te stellen. [ akte is doorgehaald ]
In de kantlijn:

Ingevolge het schrijven van Boldewijn van Roon, kanselier van deze stad, heb ik, secretaris, bevolen
deze borgtocht op te heffen; dd 31 juli 1575.
Nr. 26

FOLIO:

87v

DATUM:

18 mei 1575

Gysbert van Bronckhorst heeft zich borg gesteld bij de edele Heer van Polwyler voor Henrick
Pilgrimzen in zake 10 vaten stuiver-bier, gewaardeerd op 30 keizers gulden; hij zal dit bier naar de
Kuinre brengen en hij belooft binnen drie weken aan zijne Genade bescheid te doen dat het bier daar
is aangekomen en uitgeladen; mocht intussen de certificatie niet hebben plaats gehad, zal hij borg
staan voor het geld, waarvoor hij zijn persoon en goederen verbindt. Er wordt beloofd hem schadeloos
te stellen. Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: hiervan is certificatie getoond.
Nr. 27

FOLIO:

87v

DATUM:

18 mei 1575

Willem Lubbertzen heeft zich borg gesteld aan genoemde Edele Heer voor Roloff Zweertzen inzake
vier vaten stuiver-bier, gewaardeerd op acht daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants, die hij naar
Vollenhove zal brengen; hij belooft binnen acht dagen te melden het bier daar gebracht te hebben.
In de kantlijn: hiervan bescheid getoond aan zijn Genade.
NB. Akte is doorgehaald.
Nr. 28

FOLIO:

88

DATUM:

18 mei 1575

Dirck Jansz Brouwer heeft zich borg gesteld bij genoemde edele Heer voor Johan Albertzen Zeyne uit
Vollenhove inzake negen vaten stuiver-bier, gewaardeerd op 18 daalder, de daalder van 30 stuiver
Brabants, die hij naar Vollenhove zal brengen. Hij belooft binnen veertien dagen bescheid te geven
dat alles daar is afgeleverd en uitgeladen. Zolang de certificatie niet is getoond, zal hij borg staan met
zijn persoon en goederen. Johan Albertzen Zeyne belooft hem schadeloos te stellen.
In de kantlijn: hiervan bescheid getoond. NB. Akte is doorgehaald.
Nr. 29

FOLIO:

88

DATUM:

19 mei 1575

Peter Trap getuigt dat de schollen die hij in twee schuiten heeft aangevoerd geen onderpand zijn en er
evenmin goederen onder verborgen liggen; hij heeft ook niet met de rebellen van de majesteit in
Spanje gehandeld of hen behulpzaam geweest met hun paspoorten.
Foppe Tybes heeft ook zijn eed afgelegd over de lading van het schip.
Nr. 30

FOLIO:

88

DATUM:

9

19 mei 1575
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Willem Jacobsz van Embden heeft onder ede verklaard dat de 9 last rogge en de 300 pond vlas die hij
in zijn schip had geladen niet verbeurd zijn en dat er geen andere goederen onder verborgen liggen;
evenmin heeft hij met de rebellen van de majesteit in Spanje handel gedreven of is hen behulpzaam
geweest met hun paspoorten.
Nr. 31

FOLIO:

88v

DATUM:

20 mei 1575

Wolter Jansz uit de Kuinre heeft zich borg gesteld bij voornoemde edele Heer voor Nolle Claesz
inzake zes vaten stuiver-bier die geschat zijn op 12 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants. Nolle
zal het bier naar de Kuinre brengen en belooft binnen veertien dagen bericht te geven dat de
goederen zijn aangekomen en uitgeladen. Indien de vereiste certificatie niet wordt getoond, zal
getuige borg staan voor het geld, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn. Nolle Claesz
belooft de borg schadeloos te stellen.
NB. Akte is doorgehaald.
Nr. 32

FOLIO:

88v

DATUM:

20 mei 1575

Anna inde Eenhoorn met Claes van Urck, haar momber, heeft zich borg gesteld bij de edele Heer
Niclaes, vrijheer to Polwyler, die de majesteit in Spanje vertegenwoordigd, voor Hans Vrydach in de
zaak van 15 last rogge en 2 vaten vlees, geschat op 200 keizers gulden, de gulden van 20 stuiver
Brabants. Indien iemand namens de majesteit enige klacht heeft over de goederen, of de goederen
verbeurd zouden zijn, dan zal getuige borg staan en zo nodig de koopman opnieuw leveren of hem ter
verantwoording roepen, waar voor zij haar persoon en goederen als onderpand stelt.
Nr. 33

FOLIO:

89

DATUM:

20 mei 1575

Jacob Petersz en Henrick Reynartszen hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij de edele
Heren voor Marten Francken betreffende een partij twijg geladen in een schip en geschat op 30
keizers gulden, de gulden van 20 stuivers Brabants. Marten belooft de lading af te leveren in Franeker
en hij zal binnen drie weken melding doen van aankomst en aflevering ervan. Indien dit niet zo is,
zullen getuigen borg staan voor het geld en stellen daarvoor hun persoon en goederen als onderpand.
De borgen zullen schadeloos gesteld worden door Marten Francken.
Nr. 34

FOLIO:

89

DATUM:

20 mei 1575

Gerrith Martensz heeft onder ede verklaard dat de schol die hij had ingeladen en hier gebracht heeft,
niet is verdwenen en dat er geen andere goederen onder verborgen waren. Hij heeft evenmin met de
rebellen van de majesteit in Spanje handel gedreven en is ook niet behulpzaam geweest met hun
paspoorten.
Nr. 35

FOLIO:

89

DATUM:

20 mei 1575

Peter Jansz en Saszer Dirckzen hebben hun eed afgelegd zoals hierboven.
Nr. 36

FOLIO:

89v

DATUM:

21 mei 1575

Dirck Jansz Brouwer heeft zich borg gesteld bij de edele Heer Polwyler voor Johan Albertszen Zeyne
uit Vollenhove voor 7 vaten stuiver-bier, geschat op 14 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants,
welke vaten hij naar Vollenhove zal brengen. Hij belooft binnen veertien dagen bericht te geven dat
het bier is aangekomen en gelost. Johan Albertszen belooft hem schadeloos te stellen.
In de kantlijn: certificatie getoond aan zijn Genade.
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NB. Akte is doorgehaald.
Nr. 37

FOLIO:

89v

DATUM:

21 mei 1575

Cornelis Lambertzen, Harmen Symonsz en Johan Wolmersz hebben onder ede verklaard dat de schol
die zij in drie schepen hebben geladen en hierheen hebben gebracht, niet verloren is en dat er geen
andere goederen onder verborgen lagen; zij hebben evenmin met de rebellen van de majesteit in
Spanje handel gevoerd of hen behulpzaam geweest met hun paspoorten.
Nr. 38

FOLIO:

89v

DATUM:

21 mei 1575

Geert Hoyer heeft zich borg gesteld bij heer Niclaes vrijheer to Polwyler, namens de majesteit in
Spanje, voor Johan ten Grotenhuys jr voor een hoeveelheid huiden, teer, spek en vis uit Bergen, alles
samen gewaardeerd op 80 keizers gulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. Johan is gehouden
binnen twee maanden aan zijn Edele de certificatie van de stad Bergen te tonen waaruit blijkt dat de
goederen in Bergen, Noorwegen, zijn gekocht en ingeladen. Mocht dit niet zo zijn, dan staat getuige
borg voor het geld, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn. Johan Grotenhuys belooft de
borg schadeloos te houden.
Nr. 39

FOLIO:

90

DATUM:

25 mei 1575

Johan Snoeck heeft zich borg gesteld aan de Heer Niclaes, vrijheer to Polwyler, voor Wessel van Wijr
uit Kleef vanwege 150 zakken (?) zout, geschat op 100 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants.
Mocht iemand namens de majesteit een klacht over het zout hebben of als het verbeurd verklaard zou
zijn, dan zal hij als borg verplicht zijn de voornaamste koopman ter verantwoording te roepen of het
geld te vergoeden, waarvoor hij met zijn persoon en goederen garant staat. Namens Wessel belooft
Reynar K…(onleesbaar) de borg schadeloos te stellen.
Nr. 40

FOLIO:

90

DATUM:

23 mei 1575

Johan Willemsz van der Schillingen heeft onder ede verklaard dat de 2 last teer en schol die hij in een
schip geladen heeft, niet verbeurd zijn noch andere goederen hebben verborgen; hij heeft evenmin
handel gedreven met de rebellen van de majesteit in Spanje of hen geholpen met hun paspoorten.
Nr. 41

FOLIO:

90v

DATUM:

24 mei 1575

Cornelis Willemsz en Kerst Henrickszen hebben samen en ieder apart onder ede verklaard dat de
schollen die zij in twee schepen geladen hadden niet verbeurd zijn en ook geen andere goederen
verborgen hebben gehouden. Zij hebben met de rebellen van de Majesteit in Spanje ook geen handel
gedreven of hen geholpen met hun paspoorten.
Claes van Steenwyeck heeft onder ede verklaard dat de lading van 150 (zakken?) zout die hij in
Embden heeft ingeladen, hem toebehoren en niet verbeurd zijn; hij heeft ook niet gehandeld met de
rebellen van de majesteit of hen geholpen met hun paspoorten.
Nr. 42

FOLIO:

90v

DATUM:

25 mei 1575

Johan Snoeck heeft zich borg gesteld bij genoemde Heer voor Harbert Schepinck uit Lübeck inzake 2
last teer, 2 last lubbes-bier en 5 vaten zout, geschat op 100 daalder, de daalder van 30 stuiver
Brabants; Reynar Cornelisz uit Zutphen belooft hem schadeloos te stellen voor zijn borgtocht.
Nr. 43

FOLIO:

91

DATUM:
11

25 mei 1575
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Beernt Smit heeft zich borg gesteld bij de edele Heer to Polwyler voor Johan Jansz Smit en Henrick
Jansz Smit betreffende 4 hoet kolen, geschat op 18 keizers gulden en 6 stuiver Brabants; zij zullen de
kolen naar Vollenhove brengen en beloven de edele Heer binnen veertien dagen bescheid te doen
van de aankomst in Vollenhove en het lossen ervan. Mocht de verplichte certificatie niet getoond
worden, dan zal hij borg staan voor de betaling, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.
Johan en Henrick beloven de borg schadeloos te stellen.
Nr. 44

FOLIO:

91

DATUM:

25 mei 1575

Dirck Jansz heeft zich borg gesteld bij de edele Heer voor Engbert Roloffszen inzake 10 vaten stuiverbier, geschat op 20 daalder, die hij naar Vollenhove zal brengen; hij belooft binnen veertien dagen
bescheid te geven over de lading. Engbert belooft hem schadeloos te houden.
In de kantlijn:

Certificatie getoond; akte is doorgehaald.
Nr. 45

FOLIO:

91

DATUM:

25 mei 1575

Henrijck Jacobsz heeft zich borg gesteld bij de edele Heer voor Arent Jacobzen, vanwege Johan van
Gelre, inzake vlas, talk, klaphout, touw, meel en potasch, geschat op 100 daalder, de daalder van 30
stuiver Brabants, op dezelfde manier waarop Johan Snoeck borg is. Arent Jacobsz zal, namens zijn
heer, zijn voornoemde vader schadeloos stellen.
Nr. 46

FOLIO:

91v

DATUM:

25 mei 1575

Thomas Goytyens van Vlieland heeft onder ede getuigd dat van de 2 last traan en ongeveer 15 vaten
bier die hij in zijn schip had geladen, niets verbeurd is en ook dat hij met de rebellen van de majesteit
in Spanje geen handel heeft gedreven en hen niet behulpzaam is geweest met paspoorten.
Hiller Sipkenszoon heeft evenzo gezworen dat de ongeveer 25 vaten jopenbier, 3 vaten traan en 4
vaten vis uit Bergen die hij in zijn schip had geladen, niet verbeurd zijn.
Nr. 47

FOLIO:

91v

DATUM:

28 mei 1575

Dirck Jansz Brouwer heeft zich borg gesteld bij de edele Heren voor Lambert Petersz betreffende 4
vaten stuiver-bier, gewaardeerd op 8 daalder, die hij naar Vollenhove zal brengen; hij belooft binnen
veertien dagen hierover bescheid te geven. Lambert Petersz zal de borg schadeloos stellen.
Nr. 48

FOLIO:

91v

DATUM:

29 mei 1575

Cornelis Jansz en Willem Isbrantszen hebben samen en ieder apart onder ede verklaard dat de schol
die zij hier gebracht hebben, niet verbeurd is en dat zij er niets onder verborgen hadden. Zij hebben
evenmin met de rebellen van de majesteit in Spanje handel gedreven en zijn hen niet behulpzaam
geweest met hun paspoorten.
Nr. 49

FOLIO:

92

DATUM:

30 mei 1575

Wiechar Aertzen heeft zich borg gesteld bij de edele Heren voor Peter Jansz van de zwarte sluis,
inzake 3 last turf, gewaardeerd op 10 (?) keizers gulden. Deze zal de turf naar Harderwijk brengen en
belooft binnen veertien dagen melding te doen dat de lading in Harderwijk is aan gekomen en gelost.
Getuige verbindt hiervoor zijn persoon en goederen en Peter Jansz belooft de borg schadeloos te
stellen.
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Wychar Aertzen heeft zich borg gesteld bij de edele Heren voor Johan Claesz voor 3 last turf, geschat
op 14 keizers gulden; deze zal de turf naar Harderwijk brengen. Johan Claesz belooft zijn borg
schadeloos te stellen.
Nr. 50

FOLIO:

92

DATUM:

31 mei 1575

Henrick Petersz, brouwer, heeft zich borg gesteld bij de edele Heren voor Bruninck Tymansz voor 12
vaten stuiver-bier die hij geladen heeft in drie schepen, gewaardeerd op 34 daalder. Dit bier zal
Bruninck naar de Kuinre brengen en hij belooft de edele Heren binnen drie weken bescheid te doen
van de aankomst en het lossen. Bruninck belooft Henrick Petersz schadeloos te stellen.
In de kantlijn:

Hiervan certificatie getoond aan hopman Phoer op 4 juni.
Akte is doorgehaald.

Nr. 51

FOLIO:

92v

DATUM:

5 juni 1575

Grethe Thomas heeft onder ede verklaard dat de schol die zij had ingeladen niet verbeurd is en dat er
niets onder verborgen lag. Zij heeft hierover niet onderhandeld met de rebellen van de majesteit in
Spanje en zij is hen evenmin behulpzaam geweest met hun paspoorten.
Nr. 52

FOLIO:

92v

DATUM:

5 juni 1575

Mr Peter Lollensz heeft zich borg gesteld bij de edele Heer Caspar van Phoer, hopman van de
majesteit, voor Warner Thymansz, Gerrit Isebrant en Henrick Dirckzen voor 10 hoet kolen, die zij in
hun schuiten hadden geladen en naar Sneek zouden vervoeren. Zij beloven binnen veertien dagen
melding van de stad Sneek te doen aan de hopman dat de kolen daar zijn uitgeladen. Zolang dat niet
is gebeurd, staat getuige borg voor het geld, waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand
stelt.
Goessen Dirckzen heeft zich borg gesteld bij genoemde hopman voor Zuyr Janssen van het
Oosteinde, Vlieland, inzake 10 vaten eek in stenen kruiken, en wat bessen, alles gewaardeerd op 15
keizers gulden, de gulden van 20 stuiver Brabants, goederen die hij uitsluitend zal brengen naar het
Oosteinde op Vlieland. Hij belooft binnen vijf weken bescheid te geven van het gerecht op Vlieland dat
de goederen zijn aangekomen en gelost.
Herman Vetthe heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Henrick van Hoirne en Thomas Goykensz
van Vlieland voor 3000 pond ijzer, toebehorend aan Henrick van Hoirne, en wat brandhout,
toebehorend aan Thomas, alles geschat op 50 keizers gulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. De
schipper zal de goederen naar Harlingen brengen en zij beloven binnen een maand bescheid te
geven dat de goederen daar zijn aangekomen en uitgeladen.
in de kantlijn: certificatie getoond aan Hans Caspar van Phoer, hopman van de majesteit, en door hem
ondertekend.
Nb. Akte is doorgehaald.
Nr. 53

FOLIO:

93

DATUM:

7 juni 1575

Johan Snoeck heeft zich borg gesteld bij de edele Hans Caspar van Phoer, vertegenwoordiger van de
majesteit, voor Jelle Albertsz betreffende 6000 pond ijzer, gewaardeerd op 80 keizers gulden, geladen
in het schip van schipper Peter Volckers van Woltzende. De schipper zal het ijzer naar Vlieland
brengen om uit te laden, om daarna naar Hamburg te varen. Hij belooft binnen vijf weken bescheid te
geven namens het gerecht in Vlieland om te bewijzen dat alles daar gelost is en overgebracht naar
een ander schip om naar Hamburg gebracht te worden. Zolang de certificatie niet is getoond, zal hij
borg staan, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.
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Nr. 54

FOLIO:

93

DATUM:

7 juni 1575

Herman Vetthe stelt zich borg bij de edele Heer Hans Caspar van Phoer, hopman van de majesteit,
voor Johan van Adana, burger uit Keulen, voor zekere koeien- en ossenhuiden en 4 vaten
Lünenberger zout, samen gewaardeerd op 600 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants. Hij zal
deze lading naar Hamburg brengen in het schip van Arent van Deventer en belooft hiervan binnen
twee maanden de certificatie van Hamburg aan de hopman te tonen; als dit niet het geval is, dan staat
hij borg voor het geld, waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt.
Nb. Akte is doorgehaald.
Nr. 55

FOLIO:

93v

DATUM:

8 juni 1575

Wolter Jansz uit de Kuinre heeft zich borg gesteld bij de edele Heer Hans Caspar van Phoer, hopman
van de majesteit, voor Thomas Hommensz en zijn jongens voor 2 hoet kolen, geladen in twee
schuiten elk 1 hoet en gewaardeerd op 8 keizers gulden, de gulden van 20 stuivers Brabants. Zij
zullen de lading naar Leeuwarden brengen en beloven hiervan binnen vier weken bescheid te geven
aan de hopman en de certificatie te tonen dat de kolen gelost zijn; zo niet, dan staat getuige borg voor
de betaling, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.
NB. Akte is doorgehaald.
Nr. 56

FOLIO:

93v

DATUM:

8 juni 1575

Henrick Petersz, brouwer, heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Peter Martensz uit de Kuinre
voor de lading in zijn schuit van 8 vaten bier, geschat op 16 daalder, die hij naar de Kuinre zal
brengen. Hij belooft binnen veertien dagen bescheid te doen dat de lading is aangekomen en gelost.
Peter Martensz belooft zijn borg schadeloos te houden.
Nr. 57

FOLIO:

94

DATUM:

9 juni 1575

Hans Wurst heeft zich borg gesteld bij Hans Caspar van Phoer, hopman van de majesteit, voor
Dubbolt Wurst betreffende 200 stuks klein wit zout, geladen in twee schepen, waarvan Broer Doyrges
uit Workum en Jan Thomasz uit Sloten de schippers zijn, geschat op 200 keizersgulden, de gulden
van 20 stuiver Brabants. Indien iemand namens de majesteit enige gerechtvaardigde klacht heeft over
het zout of dat het zout b.v. verbeurd zou zijn, dan zal getuige borg staan en de voornaamste
koopman opnieuw laten leveren of hem ter verantwoording roepen. Hij verbindt hiervoor zijn persoon
en goederen. Dubbolt Wurst belooft zijn vader schadeloos te houden.
Nr. 58

FOLIO:

94

DATUM:

10 juni 1575

Marthen Albertzen en zijn vrouw Anna hebben zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit,
Hans Caspar van Phoer, voor hun dienaar Dirck Heygendall, burger uit Greifswald, betreffende
ongeveer 58 aam wijn, geschat op 400 keizers gulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. Hij zal
deze wijn naar Kopenhagen brengen, Greifswald of Dantzig en belooft binnen vijf maanden verslag te
doen aan de hopman dat de genoemde wijnen ter plekke zijn aangekomen; zo niet dan zullen zij borg
staan voor de betaling, waarvoor hun persoon en goederen onderpand zijn.
Nr. 59

FOLIO:

94v

DATUM:

11 juni 1575

Johan Gerritzen Collart en Claes van Ulsen hebben zich borg gesteld bij de hopman voor Steven
Webbe voor 36 molenstenen, samen geschat op 600 keizersgulden; deze molenstenen zijn bestemd
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voor Engeland of Brugge in Vlaanderen; hij belooft binnen zes maanden bescheid te geven dat de
molenstenen in Engeland of in Brugge zijn gearriveerd en uitgeladen, zo niet, dan zullen zij borg staan
bij de hopman voor de betaling, waarvoor zij hun persoon en goederen als onderpand stellen. Steven
Webbe belooft de borgen schadeloos te stellen.
Nr. 60

FOLIO:

94v

DATUM:

11 juni 1575

Dirck Toenisz uit Amsterdam heeft onder ede verklaard dat hij de 32 of 33 vaten kalk die hij nu in zijn
schip geladen heeft bestemd voor Amsterdam, nergens anders zal brengen. Hij belooft de hopman
van de majesteit, Hans Caspar van Phoer, binnen veertien dagen bescheid te doen dat de kalk in
kwestie daar is aangekomen; zo niet, dan staat hij garant voor het geld, waarvoor zijn persoon en
goederen onderpand zijn.
Nr. 61

FOLIO:

95

DATUM:

11 juni 1575

Henrick ter Barckhorst heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit, Hans Caspar van
Phoer, voor Gerrith Kruse, inzake 300 stuks klein zout, gewaardeerd op 300 keizersgulden, de gulden
van 20 stuiver Brabants; mocht iemand namens de majesteit een gerechtvaardigde klacht hebben
over het zout of als het zout verbeurd zou zijn, dan zal getuige borg staan bij de hopman en verplicht
zijn de koopman ter verantwoording te roepen of opnieuw te leveren; hiervoor verbindt getuige zijn
persoon en goederen als onderpand. Gerrith Kruse belooft de borg schadeloos te stellen.
Nr. 62

FOLIO:

95

DATUM:

11 juni 1575

Johan Ypkeszoon en Johanna Andriesdochter hebben onder ede verklaard dat de schollen, corthen
(?), vlieten (?) en traan die zij in hun beider schepen geladen hadden, niet verbeurd zijn en dat er niets
onder verborgen ligt. Zij hebben evenmin handel gedreven met de rebellen van de majesteit in Spanje
of hen behulpzaam geweest met hun paspoorten.
Johan van der Vene heeft zich borg gesteld bij Hans Caspar van Phoer, hopman van de majesteit in
Spanje, voor Cornelis Ariaenszen dat deze binnen een maand een goede certificatie zal tonen uit
Texel dat de schollen, kabeljauw, corthen en vlieten (?), waarvan deels certificatie is getoond, op
Texel aangekomen zijn. Als de certificatie niet geheel getoond wordt, zal getuige borg staan bij de
hopman voor 50 keizersgulden en verbindt daartoe zijn persoon en goederen. Cornelis Ariaenszen
heeft gezworen dat de lading niet is verbeurd en dat er geen handel gedreven is met de rebellen van
de majesteit in Spanje; hij heeft hen ook niet geholpen met hun paspoorten.
Nr. 63

FOLIO:

95v

DATUM:

11 juni 1575

Hans Wurst heeft zich borg gesteld bij Hans Caspar van Phoer, hopman van de majesteit in Spanje,
voor Evert Traessen uit Kleef vanwege 106 vaten zout, geschat op 106 keizersgulden, dat deze
binnen zes weken bescheid zal doen dat de certificatie van de stad Harlingen op 1 juni 1575 getoond
is; mocht hij in gebreke blijven, dan zal getuige borg staan bij de hopman en verbindt daartoe zijn
persoon en goederen. Henrick Luyr uit Deventer belooft de borg schadeloos te stellen.
Nb. Akte is doorgehaald.
Nr. 64

FOLIO:

95v

DATUM:

11 juni 1575

Herman Vetthe heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Johan Haekenkamp betreffende 200
zakken zout, geschat op 200 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. Henrick ter Barckhorst
is borg geworden voor Gerrith Kruse en Johan Haekenkamp belooft zijn borg schadeloos te stellen.
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Nr. 65

FOLIO:

96

DATUM:

11 juni 1575

Anna inde Eenhoorn met haar momber Albert Jacobsz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor
Willem Spoermaeker inzake ongeveer 300 zakken zout en een schip geladen met rogge, samen
geschat op 200 keizersgulden. Henrick ter Barckhorst heeft zich borg gesteld voor Gerrith Kruse en
Willem Spoermaeker belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 66

FOLIO:

96

DATUM:

11 juni 1575

Gysbert van Bronckhorst heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Henrick Pilgrimzen betreffende
zeven vaten stuiver-bier, geschat op 14 daalder, die hij naar de Kuinre zal brengen. Hij belooft binnen
drie weken bescheid te geven dat het bier daar is aangekomen en gelost; Henrick Pilgrimzen belooft
zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 67

FOLIO:

96

DATUM:

11 juni 1575

Lubbeken, de vrouw van Albert Roessinck, met haar momber Arent Henrickzen, heeft zich borg
gesteld bij de hopman voor Willem Middeldanick uit Deventer inzake traan en andere waren waar men
papier van maakt en 17 kip [zekere maat] gezouten huiden, geschat op 50 keizersgulden. Henrick ter
Barckhorst is borg geworden voor Gerrith Kruse.
Arent Henrickzen heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Goessen Exkynck uit Goch inzake
zekere gedroogde corthen (?) en 50 zakken zout, gewaardeerd op 50 keizersgulden, de gulden van
20 stuiver Brabants. Johan Gruiter belooft zijn borg schadeloos te houden.
Nr. 68

FOLIO:

96v

DATUM:

11 juni 1575

Jacob Berentzen heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Joest Rycxzen uit Harderwijck dat hij
binnen veertien dagen de certificatie van de stad Harderwijk zal tonen, gepasseerd op Vlieland, inzake
zekere schol dd 09-06-1575, als bewijs dat de lading eerlijk en oprecht is aangekomen. Als hij dit niet
doet, staat getuige borg; Joest Rycxzen belooft de borg schadeloos te stellen.
Nr. 69

FOLIO:

96v

DATUM:

11 juni 1575

Cornelis Dirckzen heeft onder ede verklaard dat de schollen die hij in zijn schip geladen heeft, niet
verbeurd zijn en hij heeft evenmin met de rebellen van de majesteit in Spanje handel gedreven. Hij is
hen ook niet behulpzaam geweest met hun paspoorten.
Nr. 70

FOLIO:

96v

DATUM:

11 juni 1575

Mr Johan Tzaera heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Ida Tyszoen en Henrick Cuiper i.v.m. 2
hoet kolen, geschat op 8 keizersgulden, die zij naar Leeuwarden zullen brengen. Zij beloven binnen
veertien dagen bescheid te doen dat de kolen in Leeuwarden zijn aangekomen en gelost en zullen
hun borg schadeloos stellen.
Nr. 71

FOLIO:

97

DATUM:

13 juni 1575

Roloff Jansz heeft zich borg gesteld bij hopman Phoer voor Willem Spoermaeker vanwege 60 vaten
klein zout (?), geschat op 40 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants, geladen in het schip
van Jelle Foppe. Als iemand zich borg gesteld heeft bij de majesteit, zoals Gerrith Kruse, dan zal
Willem hem schadeloos stellen.
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Roloff Jansz heeft zich ook borg gesteld bij de hopman voor Johan Gruiter vanwege 50 vaten zout,
geschat op 40 keizersgulden, geladen in het schip van Willem Claesz. Als iemand zich borg stelt bij de
majesteit, dan zal Johan Gruiter hem schadeloos stellen.
.
Nr. 72
FOLIO:
97
DATUM:
13 juni 1575
Anna inde Eenhoorn met haar momber Claes van Urck heeft zich borg gesteld bij de hopman voor
Henrick Henricken uit het land van Holst, vanwege een lading Lünenberger zout, ettelijke tonnen as
en 10 of 12 kalfshuiden, samen geschat op 45 keizersgulden. Als iemand zich borg heeft gesteld,
belooft Bartholomeus Brantz uit Kleef Anna schadeloos te stellen.
Nr. 73

FOLIO:

97v

DATUM:

13 juni 1575

Mr Peter Lollensz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Broer Ides uit Woltzende vanwege wat
dood hout en wat kuipers hout, samen geschat op 14 keizersgulden, dat hij naar Sneek zal brengen.
Hij belooft binnen drie weken bescheid te doen dat de goederen zijn aangekomen en gelost, zo niet,
dan staat hij borg voor de betaling waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn. Broer Ides
belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 74

FOLIO:

97v

DATUM:

15 juni 1575

Wolter Jansz uit de Kuinre heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Bruninck Tymensz vanwege 22
vaten stuiver-bier, geschat op 42 daalder; dit bier zal hij naar de Kuinre brengen en hij belooft binnen
veertien dagen bescheid te doen dat het bier daar is gelost.
Nb: akte is doorgehaald.
Nr. 75

FOLIO:

97v

DATUM:

15 juni 1575

Thys van Oldenzeell heeft zich borg gesteld bij de hopman voor schipper Jelle van Leuwaerde
vanwege zeker schoenmakers eek, geschat op 16 k.g., de gulden van 20 stuiver Brabants. De
schipper zal de eek naar Dokkum in Friesland brengen; hij belooft binnen zes weken melding te doen
dat de eek aldaar is uitgeladen en stelt hiervoor zijn persoon en goederen als onderpand.
Nr. 76

FOLIO:

97v

DATUM:

16 juni 1575

Remmolt Jansz en Herman Arent getuigen samen, en ieder afzonderlijk, dat zij de twee potschepen
geladen met turf, geschat op 25 keizersgulden, de gulden van 10 stuiver Brabants, naar Harderwijk
zullen brengen; zij beloven binnen veertien dagen bescheid te geven dat alles in Harderwijk gelost is.
Als zij in gebreke blijven, zullen zij aansprakelijk zijn voor de betaling.
Nb. Akte is doorgehaald.
Nr. 77

FOLIO:

98

DATUM:

20 juni 1575

Dubbolt Wurst heeft zich borg gesteld bij hopman van Phoer voor Johan Stick en Henrick van Elwijck
vanwege zeker touwwerk en ettelijke stuks grof Deventer laken, tonnen met garens en allerlei waren
die men in Bergen, Noorwegen, gewend is te gebruiken. Deze goederen, geladen in het schip van
schipper Roloff Lambertzen, zal hij naar Bergen brengen, alles samen geschat op 150 keizersgulden,
de gulden van 20 stuiver Brabants. Hij belooft binnen vier maanden aan de hopman bescheid te
geven van de aankomst van de goederen; mocht dit niet zo zijn, dan staat hij borg bij de hopman voor
de betaling, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.
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Nr. 78

FOLIO:

98

DATUM:

21 juni 1575

Mr Peter Lollensz, mr Johan Tjaera en Anna inde Eenhoorn, met mr Peter haar momber, hebben zich
samen en ieder voor zich, borg gesteld bij de hopman van de majesteit voor Peter Willemsz, vanwege
295 ijzeren staven, gewaardeerd op 30 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants, die hij naar
Bergen in Noorwegen zal brengen; hij belooft binnen tien weken bescheid te geven aan de hopman
van de aankomst. Zij zijn ook borg geworden voor Broer Dorkensz uit Workum vanwege 250 steenijzers, geschat op 30 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants, die hij naar Workum zal
brengen. Hij belooft hiervan aan de hopman binnen vier weken bericht te geven. Mocht dit niet het
geval zijn, dan zullen zij samen en ieder apart gehouden zijn het genoemde bedrag te betalen,
waarvoor hun persoon en hun goederen onderpand zijn. Zij beloven Peter Willemsz en Broer
Dorckensz schadeloos te stellen.
Anna inde Eenhoorn met haar momber mr Peter Lollensz, heeft zich borg gesteld bij de hopman voor
Bartholomeus van Cleve vanwege vijf kwartdelen zout, geschat op 40 keizersgulden, de gulden van
20 stuiver Brabants. Indien iemand … enz, enz.
Lambert Henrickzen heeft zich borg gesteld bij de hopman voor zich zelf, vanwege 150 vaatjes zout,
acht kruiken en tien vaten schol, geschat op 20 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants.
Indien iemand …enz, enz.
Marten Jansz, bakker, heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Herman Bock uit Deventer
betreffende bepaalde vaten schol en twee vaten wijn, geschat op 25 keizersgulden samen, de gulden
van 20 stuiver Brabants. Indien iemand ,,, enz, enz.
Albert Henrickzen heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Johan Loetinck vanwege zekere lasten
mout, Berger vis en ettelijke vaten teer, geschat op 50 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver
Brabants. Indien iemand … enz, enz.
Nb. In de kantlijn:
Op 1 september 1575 aan de hopman certificatie getoond.
Nr. 79

FOLIO:

98v

DATUM:

21 juni 1575

Herman Vetthe heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit voor Henrick Beeck terzake
van 76 stuks wijn, geschat op 300 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants, die hij naar Lübeck of
Hamburg zal brengen. Henrick belooft binnen vier maanden de hopman te berichten dat de wijn is
aangekomen en gelost. Zo niet, dan zal getuige borg staan voor de betaling, waarvoor hij zijn persoon
en goederen als onderpand stelt. Henrick Beeck belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 80

FOLIO:

99

DATUM:

22 juni 1575

Johan Rycksz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Thys van Oldenzeel betreffende 50 vaten
schoenmakers eek, geladen in het schip van schipper Foppe Sypkenszoon, gewaardeerd op 20
keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. Thys zal de eek naar Dokkum in Friesland brengen
en belooft de hopman binnen een maand te berichten dat de goederen zijn aangekomen en gelost.
Nr. 81

FOLIO:

99

DATUM:

23 juni 1575

Harmen Vetthe heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Johan Haekencamp uit Emden inzake 24
aam wijn, geladen in het schip van Herman van Staveerden, die hij naar Emden zal brengen. Johan
belooft de hopman binnen drie maanden te berichten namens de stad Emden dat de wijn is
aangekomen en gelost. Hij belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nb. Akte is doorgehaald.
Nr. 82

FOLIO:

99v

DATUM:
18
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Johan Snoeck heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Herman Vranckzen vanwege 150 zakken
zout, geschat op 25 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. Indien iemand namens de
majesteit enz.
Nr. 83

FOLIO:

99v

DATUM:

25 juni 1575

Henrick Joest heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Willem Spairmaeker vanwege twee schuiten
geladen met hanenkeest en Texelse kaas, gewaardeerd op 100 keizersgulden. Indien iemand
namens de majesteit in Spanje enz. enz. De borggever zal schadeloos gesteld worden.
Warner van Stenvoorde heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Gerrith Petersz uit Kampen,
vanwege 5000 pond hanenkeest, geschat op 150 keizersgulden, de gulden van 120 stuiver Brabants.
Indien iemand etc. etc.
Nr. 84

FOLIO:

99v

DATUM:

23 juni 1575

Johan Jansz Iserkremer heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit voor Arent Hubertzen
uit Amsterdam vanwege zeker loodwerk en ander spul, geschat op 20 daalder. De goederen zal hij
naar Leeuwarden brengen en hij belooft de hopman binnen drie weken te berichten dat de goederen
ter plekke gearriveerd zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal getuige borg staan bij de hopman voor
het geld, waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt. Arent Hubertzen belooft de borg
schadeloos te stellen.
Nr. 85

FOLIO:

100

DATUM:

25 juni 1575

Lambert Arentzen alias van Wilsum heeft zich borg gesteld voor Henrick Varwer uit Deventer vanwege
een partij klaphout geladen in een kleine schuit en geschat op 10 keizersgulden, de gulden van 20
stuiver Brabants. Indien iemand namens de majesteit in Spanje meent … enz.
Henrick Verwer belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 86

FOLIO:

100

DATUM:

26 juni 1575

Anthonis Styp heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit voor Berent van Luyck i.v.m. zes
last wijn, geschat op 100 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants, die hij naar Leeuwarden,
Groningen of Emden zal brengen en niet naar steden of dorpen die onderworpen zijn aan de rebellen
van de majesteit in Spanje. Hij belooft binnen twee maanden aan de hopman te berichten dat de
wijnen op de plaats van bestemming zijn aangekomen; mocht hij in gebreke blijven, dan zal getuige
borg staan voor de betaling, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn. Berent van Luyck
belooft de borg schadeloos te stellen.
Nr. 87

FOLIO:

100v

DATUM:

26 juni 1575

Warner van Vorden heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Claes Dirckzen, Gerrith Wachter en
Henrick Evertzen vanwege zeker paal-hout, geladen in een klein schip en twee schuiten, samen
gewaardeerd op 90 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. Zij zullen dit hout brengen naar
Harlingen in Friesland en beloven binnen zes weken bescheid te geven aan de hopman dat het hout
daar is aangekomen en gelost; als zij in gebreke blijven, zal getuige borg staan bij de hopman voor de
betaling. Claes, Gerrith en Henrick beloven hun borg schadeloos te stellen.
Nb. Akte is doorgehaald.
Nr. 88

FOLIO:

100v

DATUM:
19

27 juni 1575
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Anna, waardin in de Eenhoorn, met Claes van Urck, haar momber, heeft zich borg gesteld bij Caspar
van Phoer, hopman van de majesteit in Spanje, voor Andries Jacobsz vanwege zekere sparren,
barlingen (?) en kleine masten die hij uit Noorwegen gehaald heeft, geschat op 20 keizersgulden, de
gulden van 20 stuiver Brabants. Indien iemand namens de majesteit … enz.
Nr. 89

FOLIO:

100v

DATUM:

28 juni 1575

Albert Roessinck heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Herman Palle uit Deventer vanwege 36
vaten jopenbier, geschat op 100 keizersgulden. Indien iemand namens de majesteit .. enz.
Nr. 90

FOLIO:

101

DATUM:

28 juni 1575

Albert Kuerbeke heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Cornelis Dirckzen vanwege ongeveer 50
vaten eek die hij naar Harlingen of Stavoren in Friesland zal brengen. Hij belooft binnen een maand te
melden van een dezer steden dat de goederen zijn aangekomen; mocht hij in gebreke blijven …..
Cornelis Dirckzen belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nb. Akte is doorgehaald.
Nr. 91

FOLIO:

101

DATUM:

28 juni 1575

Mr Johan Tjaera heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Johan Claesz vanwege 100 mud eek,
geschat op 25 keizersgulden, die hij naar Harlingen wil brengen. Hij belooft binnen een maand
certificatie te tonen. Johan Claesz belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nb. Akte is doorgehaald.
Nr. 92

FOLIO:

101

DATUM:

28 juni 1575

Dubbolt Wurst heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Johan Bleker en Geert Tolle vanwege
bepaalde goederen die men gewend is naar Bergen in Noorwegen te brengen, geladen in het schip
van schipper Bruninck en gewaardeerd op 150 keizersgulden; deze goederen zal de schipper naar
Noorwegen brengen. Hij belooft binnen vier maanden de certificatie te tonen dat de goederen daar
zijn aangekomen.
Johan Bleker belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 93

FOLIO:

101v

DATUM:

28 juni 1575

Herman Vetthe heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Willem van Borcken inzake een schip
geladen met vis uit Bergen, dat hij vanuit Hamburg gebracht heeft, gewaardeerd op 300
keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. Indien iemand namens de majesteit … enz.
Willem van Borcken belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 94

FOLIO:

101v

DATUM:

29 juni 1575

Anna inde Eenhoorn met haar momber Claes van Urck, heeft zich borg gesteld bij de hopman voor
Arent van Velen, betreffende zekere goederen die men gewend is naar Bergen in Noorwegen te
brengen, zoals de koopman nu ook van plan is; de goederen zijn geschat op 25 keizersgulden. Deze
belooft de hopman binnen drie maanden te berichten dat de goederen in Bergen gelost zijn. Arent van
Velen belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 95

FOLIO:

101v

DATUM:
20

29 juni 1575
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Mr Peter Lollensz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Minneke Houtgeris uit Sneek, Jutthe
Annes, Johan Willesz, Reyngen Tamesz en Evert Hommes uit Leeuwarden, inzake zekere balken,
hout en schors, samen gewaardeerd op 32 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants,
bestemd voor Leeuwarden en Sneek. Zij beloven binnen een maand aan de hopman bericht te
zenden. Zij beloven hun borg schadeloos te stellen.
Nr. 96

FOLIO:

102

DATUM:

30 juni 1575

Goessen Dirckszen heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Johan Claesz uit Deventer vanwege
bepaald hout en wat vissers taan, geschat op 9 keizersgulden, dat hij naar Vlieland zal brengen, naar
het Westeinde. Hij belooft binnen een maand te berichten dat alles daar aangekomen is; mocht hij in
gebreke blijven, dan zal getuige borg staan voor de betaling, waarvoor zijn persoon en goederen
onderpand zijn.
Nb. Akte is doorgehaald.
Nr. 97

FOLIO:

102

DATUM:

30 juni 1575

Herman Vetthe heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Rychart van Amsterdam vanwege 4000
pond ijzerwaren geladen in het schip van Ottho Franckzen uit Bolsward, geschat op 100
keizersgulden, de gulden van 20 stuivers Brabants. Hij zal de ijzerwaren naar Leeuwarden brengen en
belooft hiervan binnen een maand te berichten aan de hopman dat de goederen aangekomen zijn.
Ryckart van Amsterdam belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Herman Vetthe heeft zich ook borg gesteld voor Thomas van de Nijenoirt vanwege acht hoet kolen,
geschat op 40 keizersgulden; hij zal de lading brengen naar de Noord Oirt. Hij belooft binnen zes
weken te berichten dat de kolen in Nijen Oirt gearriveerd zijn. Thomas van den Nijenoirt belooft zijn
borg schadeloos te stellen en te vrijwaren.
Nr. 98

FOLIO:

102v

DATUM:

1 juli 1575

Anna inde Eenhoorn met haar momber Claes van Urck heeft zich borg gesteld bij de hopman voor
Claes Melys uit Wesel vanwege twee schepen geladen met zoetemelkse kazen, geschat op 60
keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. Godtschalck Brinckhaus belooft de borg
schadeloos te stellen en te vrijwaren.
Nr. 99

FOLIO:

102v

DATUM:

2 juli 1575

Franck Jacobsz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Thys Hermensz vanwege 12 last mout,
geladen in het schip van … (niet vermeld), geschat op 200 keizersgulden.
NN belooft .. (niet af).
Nr. 100

FOLIO:

102v

DATUM:

3 juli 1575

Mr Peter Lollensz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Thoenis Jansz, wielmaker en Hillebrant
Jacobsz, schuitenmaker, vanwege zekere planken, ribben en latten, geladen in vier schuiten, bestemd
voor Leeuwarden, gewaardeerd op 100 keizersgulden. Verder voor Zuyr Poppesz vanwege twee
schuiten geladen met planken, ribben en latten, geschat op 40 keizersgulden, bestemd voor Dokkum.
Zij beloven binnen een maand te berichten dat de goederen in genoemde steden zijn aangekomen, zo
niet dat zal getuige borg staan waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn. De borg zal
schadeloos gesteld worden.
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Nr. 101

FOLIO:

103

DATUM:

4 juli 1575

Peter Caenisz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Herman Hoick vanwege zekere traan
geladen in een kleine schuit, geschat op 40 keizersgulden, de gulden van 20 stuivers Brabants.
Herman belooft de borg schadeloos te stellen.
Nr. 102

FOLIO:

103

DATUM:

5 juli 1575

Hans Wurst heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Dubbolt Wurst vanwege twee schuiten met
zout, geschat op 30 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. Indien iemand namens de
majesteit enz. enz. ……
Nr. 103

FOLIO:

103

DATUM:

6 juli 1575

Gysbert van Bronckhorst heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Pilgrim Jansz uit de Kuinre
vanwege negen vaten stuiver-bier, geschat op 27 keizersgulden, die hij naar de Kuinre zal brengen.
Hij belooft binnen veertien dagen te melden dat het bier gelost is en Pilgrim belooft zijn borg
schadeloos te stellen.
Nb. Akte is doorgehaald.
Nr. 104

FOLIO:

103v

DATUM:

6 juli 1575

Peter Taemsz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Wolter Joachimsz vanwege 8 vaten stuiverbier, gewaardeerd op 24 keizersgulden, die hij naar de Kuinre zal brengen. Hij belooft binnen veertien
dagen te melden dat alles gelost is. Wolter Joachimsz belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nb. Akte is doorgehaald.
Nr. 105

FOLIO:

103v

DATUM:

6 juli 1575

Roloff Jansz Glas heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Johan Gruyter vanwege 4 last teer en
350 zakken zout, geladen in vier schepen, samen geschat op 150 keizersgulden, de gulden van 20
stuiver Brabants. Johan Gruyter belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 106

FOLIO:

103v

DATUM:

7 juli 1575

Anna inde Eenhoorn, met haar momber Claes van Urck, heeft zich borg gesteld bij de hopman voor
Bartholomeus Brantz uit Kleef vanwege een lading zout, geschat op 30 keizersgulden, de gulden van
20 stuiver Brabants. Indien iemand namens de majesteit in Spanje ..enz.
Bartholomeus Brantz belooft zijn borg schadeloos te stellen en te vrijwaren.
Nr. 107

FOLIO:

103v

DATUM:

7 juli 1575

Goessen inde Bruinviss heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Arent Petersz en Henrick Jansz uit
Meppel inzake 8 hoet kolen en 20 staven ijzer, geschat op 10 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver
Brabants; deze goederen brengen zij naar Zwartsluis. Zij beloven te melden dat de goederen daar zijn
aangekomen en eveneens dat zij hun borg schadeloos zullen stellen.
Nr. 108

FOLIO:

104

DATUM:

7 juli 1575

Anna inde Eenhoorn met haar momber Bartholomeus Brantz heeft zich borg gesteld bij de hopman
voor Willem Spaermaeker, dienaar van Jan Jansz Caell, vanwege drie schuiten geladen met zout,
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gewaardeerd op 30 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. Willem Spaermaeker belooft
zijn borg schadeloos te stellen en te vrijwaren.
Nr. 109

FOLIO:

104

DATUM:

7 juli 1575

Arent Henricksen heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Johan Gruiter namens Goessen Eckincx
uit Goch vanwege een lading van 100 stuks zout, geschat op 40 keizersgulden, de gulden van 20
stuiver Brabants. Johan Gruiter belooft zijn borg schadeloos te stellen en te vrijwaren.
Nr. 110

FOLIO:

104

DATUM:

9 juli 1575

Henrick Joesz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Reynar Cornelissen vanwege een schip met
zout, geschat op 30 keizersgulden, de gulden van 20 stuivers Brabants.
Reynar belooft zijn borg schadeloos te stellen en te vrijwaren.
Nr. 111

FOLIO:

104v

DATUM:

9 juli 1575

Johan van den Vene heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Berent Roevecamp vanwege 8 last
Lünenberger zout geladen in eens schip, geschat op 35 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants.
Berent Roevecamp belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Schipper Peter Albertsz van Wyringen heeft onder ede verklaard dat de lading van 7 last Lünenberger
zout die hij hier gebracht heeft vanuit Hamburg, volgens certificatie, niet vervreemd is; dat hij niets met
de rebellen van de majesteit in Spanje verhandeld heeft en hen evenmin behulpzaam is geweest met
de paspoorten.
Nr. 112

FOLIO:

104v

DATUM:

11 juli 1575

Mr Peter Lollensz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Dye Geldersen en Kempe Foppesz
vanwege zekere planken en ander hout, geladen in twee schuiten, geschat op 12 keizersgulden,
bestemd voor Leeuwarden. Zij beloven binnen vier weken te melden dat de goederen zijn
aangekomen en gelost en zullen hun borg schadeloos stellen.
Nr. 113

FOLIO:

104v

DATUM:

11 juli 1575

Henrick Petersz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Bruninck Tymensz en Goyken Jansz i.v.m.
12 vaten stuiver-bier, geschat op 36 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. Het bier zal
naar de Kuinre gebracht worden en zij beloven binnen veertien dagen hiervan melding te doen.
Nr. 114

FOLIO:

105

DATUM:

13 juli 1575

Henrick Joeszen heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Boldewijn Smit uit Bremen i.v.m. zekere
kruiken en 25 ijzeren staven, geschat op 20 keizersgulden, de gulden van 20 stuivers. Deze goederen
zal hij naar de Kuinre brengen; hij belooft binnen acht dagen te melden dat de goederen zijn
aangekomen en gelost. Boldewijn Smit belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 115

FOLIO:

105

DATUM:

14 juli 1575

Albert Roessinck heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Hillige Roese, dienaar van de stad
Lübeck, vanwege 22½ aam Rijnwijn, die hij voor de edele Vrijheer to Polwyler een tijd lang in zijn
kelder bewaard had. Hillige Roese belooft qualitate qua de borg schadeloos te stellen.
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Nr. 116

FOLIO:

105

DATUM:

16 juli 1575

Herman Vetthe heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Hillige Roese, dienaar van de stad Lübeck,
vanwege 30 lasten Rijnwijn, klein en groot, geschat op 300 keizersgulden, geladen in drie schepen.
Hij zal de wijn naar Lübeck brengen en belooft binnen twee maanden te melden dat de lading is
aangekomen t.b.v. de Raad. Hillige Roese belooft qq. zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 117

FOLIO:

105v

DATUM:

16 juli 1575

Mr Peter Lollensz en mr Johan Tjaera hebben zich samen borg gesteld bij de hopman voor Johan
Thomasz uit Sloten en Henrick Lambertszen uit Deventer vanwege 100 mud schoenmakers eek,
geladen in twee schepen, samen geschat op 25 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants. Zij
zullen de eek naar Leeuwarden brengen en beloven binnen zes weken te berichten aan de hopman
dat een en ander is aangekomen. Zij beloven eveneens hun borgen schadeloos te stellen en te
vrijwaren.
Nr. 118

FOLIO:

105v

DATUM:

16 juli 1575

Mr Peter Lollensz en mr Johan Tjaera hebben zich borg gesteld bij de hopman voor Sybrant
Jelleszoon, Peter Reynanzen uit Harlingen en Jacob Jansz, die in hun drie schepen een partij planken
en brandhout geladen hebben, geschat op 35 keizersgulden; de goederen zijn bestemd voor
Harlingen en zij beloven binnen zes weken te melden dat de goederen zijn aangekomen. Zij zullen
hun borg schadeloos stellen.
Goessen Cornelisz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Ariaen Jacobzen vanwege wat
hennepdraad en oude planken, geschat op 6 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants. De
goederen zullen naar het eiland Texel gebracht worden en de schipper belooft binnen zes weken te
melden dat de goederen aangekomen zijn. Ariaen Jacobzen belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 119

FOLIO:

105v

DATUM:

18 juli 1575

Arent Jansz en Albert Henrickzen hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij de hopman voor
Herman Backer, burger uit Kopenhagen, vanwege een nieuw schip dat hier in Kampen is getimmerd
en toebehoort aan Johan van Gelre en Albert Albertzen, beiden raadsverwanten van de stad
Kopenhagen die valt onder de majesteit van Denemarken. Herman zal het schip nergens anders heen
brengen dan naar Kopenhagen en het zal niet in dienst staan van de majesteit in Spanje. Hij belooft
binnen vijf maanden te berichten dat het schip in Kopenhagen is aangekomen, zo niet dan is er een
boete van 800 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. Borgen staan met hun persoon en
goederen voor hem in en Herman Backer heeft beloofd hen schadeloos te stellen en te vrijwaren.
Nr. 120

FOLIO:

106

DATUM

19 juli 1575

Anna inde Eenhoorn met haar momber Thomas Hermensz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor
Johan Loedinck vanwege enig ijzerwerk en andere goederen, verpakt in vaten zoals men dit
gewoonlijk doet voor Noorwegen en Bergen, samen geschat op 35 keizersgulden, de gulden van 20
stuiver Brabants. De goederen zijn bestemd voor Bergen (N) en hij belooft binnen drie maanden te
melden aan de hopman dat alles is aangekomen en gelost. Johan Loedinck belooft de borg
schadeloos te stellen en te vrijwaren.
Nr. 121

FOLIO:

106v

DATUM:

24

19 juli 1575
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Mr Peter Lollensz en mr Johan Tjaera hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij de hopman
voor Henrick Varwer, burger uit Deventer, vanwege twee schuiten talhout, geschat op 22
keizersgulden; en verder voor Foppe Tytes van Vlieland vanwege een schuit met talhout, geschat op
11 keizersgulden, welk hout zij nergens anders heen zullen brengen dan naar het Oosteynde van
Vlieland. Zij beloven binnen vijf weken te berichten dat dat alles daar gelost is, anders zijn de borgen
aanspreekbaar. Zij beloven hun borgen schadeloos te stellen en te vrijwaren.
Nr. 122

FOLIO:

106v

DATUM:

19 juli 1575

Henrick Joesz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Willem Spaermaeker uit Deventer vanwege
twee schuiten, de één geladen met zout en de andere met haring, geschat op 25 keizersgulden, de
gulden van 20 stuivers Brabants.
Willem Spaermaeker belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 123

FOLIO:

106v

DATUM:

20 juli 1575

Mr Johan Tjaera, voorspreker, heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Gerrith Thymensz uit Gulik
vanwege stenen kruiken geladen in een schip, dat hij zal brengen naar Lode in Engeland (graafschap
Cambridge), geschat op 25 daalders, de daalder van 30 stuiver Brabants. Hij belooft binnen vijf
maanden te berichten aan de hopman dat de goederen zijn afgeleverd; mocht hij geen certificatie
kunnen tonen, dan staat getuige borg voor de betaling, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand
zijn. Gerrith Thymensz belooft de borg schadeloos te stellen.
Nr. 124

FOLIO:

107

DATUM:

20 juli 1575

Albert Jansz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Coert Roeper uit Munster vanwege 13 aam
wijn en twee last zout, samen getaxeerd op 58 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants; hij
heeft deze waar uit Emden gebracht. Coert belooft de borg schadeloos te stellen en te vrijwaren.
Nr. 125

FOLIO:

107

DATUM:

21 juli 1575

Johan Jansz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor schipper Jacob Claesz uit Meppel vanwege
twee potschepen geladen met turf, samen geschat op 20 keizersgulden. De turf zal hij naar Harderwijk
brengen en hij belooft binnen drie weken te melden dat de turf daar gelost is. Jacob Claesz belooft zijn
borg schadeloos te stellen.
Jan Jansz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Thoenis Jansz uit Zwartsluis vanwege een
potschip geladen met turf, geschat op 8 keizersgulden; deze turf zal hij naar Harderwijk brengen en hij
belooft de certificatie te tonen binnen drie weken.
Thoenis Jansz zal zijn borg schadeloos stellen.
Nb. In de kantlijn:
Tijdig certificatie getoond aan de hopman.
Nr. 126

FOLIO:

107v

DATUM:

21 juli 1575

Mr Peter Lollensz en mr Johan Tjaere hebben zich samen borg gesteld bij de hopman voor Willem
Wegemansz vanwege 9000 pond ijzerwaren, geschat op 50 keizersgulden; dit ijzer zal hij naar
Harlingen of een andere Friese stad brengen die aan de majesteit onderworpen is; hij belooft binnen
zes weken te berichten dat de goederen gelost zijn. Willem Wegemansz zal zijn borg schadeloos
stellen.
Nr.127

FOLIO:

107v

DATUM:
25

21 juli 1575
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Anna inde Eenhoorn met haar momber Claes Louwe heeft zich bij de hopman borg gesteld voor Claes
Blomendaell vanwege 13 aam Rijnwijn, gewaardeerd op 50 keizersgulden. Deze wijn zal hij naar
Leeuwarden brengen en hij belooft binnen vier weken te melden dat de wijn is aangekomen en gelost.
Claes zal zijn borg schadeloos stellen en vrijwaren.
Nr. 128

FOLIO:

107v

DATUM:

21 juli 1575

Anna inde Eenhoorn met haar momber Johan Lenartzen heeft zich borg gesteld bij de hopman voor
Willem Spaermaeker uit Deventer vanwege een schip met zout, geschat op 25 keizersgulden.
Willem belooft de borg schadeloos te stellen.
Nr. 129

FOLIO:

108

DATUM:

8 augustus 1575

Hans Wurst en Peter Toenisz hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij hopman Niclaes
Vrijheer to Polwyler voor het schip dat nu door Roloff Lambertzen gevaren wordt en dat hij binnen
twee maanden hier zal leveren; mocht dit niet het geval zijn, dan staan getuigen borg bij zijn Genade
voor een bedrag van 100 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants, waarvoor hun persoon en
hun goederen onderpand zijn.
Lambert Tibbe belooft de borgen schadeloos te stellen en te vrijwaren.
Nb. Akte is doorgehaald.
In de kantlijn:
De hooggeleerde Heer Laurens Molhart, doctor in de rechten, heeft dit namens Niclaes Vrijheer to Polwyler
ontvangen; actum 7 november 1575.

Nr. 130

FOLIO:

108

DATUM:

22 augustus 1575

Berent van Halteren heeft zich bij Hans Caspar van Phoer, hopman van de majesteit, borg gesteld
voor Egbert Petersz vanwege twee paarden, geschat op 40 daalder, de daalder van 30 stuiver
Brabants, waar de hopman aanspraak op meent te hebben. Als dit wordt erkend, dan is getuige
gehouden het gedrag in kwestie te betalen aan de hopman.
Marten Dircksz heeft zich borg gesteld bij Hans Caspar van Phoer, hopman van de majesteit, voor
Evert Jansz, vanwege twee paarden geschat op 40 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants, i.v.m.
de aanspraak die de hopman heeft op Evert en de paarden. Als Evert de aanspraak accepteert, dan
zal getuige het bedrag aan de hopman betalen.
Jasper van Breda heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Gerbrant Jacobsz vanwege twee
paarden, gewaardeerd op 42 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants, i.v.m. de aanspraak die de
hopman op hem en zijn paarden meent te hebben. Getuige belooft dat hij de hopman zal betalen,
indien de aanspraak wordt erkend.
Johan Mathysz heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit voor Jan Wernersz vanwege
twee paarden, geschat op 32 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants, i.v.m. de aanspraak die de
hopman op Jan Wernersz en zijn paarden meent te hebben. Getuige belooft het geld aan de hopman
te betalen, indien de vordering erkend wordt.
Nr. 131

FOLIO:

108v

DATUM:

22 augustus 1575

Joffer Arent Lose, weduwe van Tweenhuysen, met haar momber Claes van Urck, heeft zich borg
gesteld bij de hopman van de majesteit voor Gerryt Henricksz vanwege twee paarden, geschat op 30
daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants, i.v.m. de aanspraak die de hopman meent te hebben op
Gerryt en zijn paarden. Als de aanspraak wordt erkend, zal getuige gehouden zijn de hopman te
betalen.
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Heyman Kerstgensz heeft zich bij hopman Hans Caspar van Phoer borg gesteld voor Peter Bartoltsz,
vanwege twee paarden, gewaardeerd op 32 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants, i.v.m. de
aanspraak die de hopman meent te hebben op Peter en de paarden. Indien de aanspraken erkend
worden, zal getuige de hopman betalen.
Berent Aertsz, vleeshouwer, heeft zich bij de hopman borg gesteld voor Herman Bartoltsz vanwege
twee paarden, gewaardeerd op 42 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants, i.v.m. de aanspraken
die de hopman meent te hebben. Als de aanspraak wordt erkend, zal getuige het bedrag aan de
hopman betalen.
Peter Hesselsz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Aelt Jacobsz vanwege twee paarden,
gewaardeerd op 38 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants, i.v.m. de aanspraak die de hopman
meent te hebben op Aelt en zijn twee paarden. Mocht de aanspraak worden erkend, dan zal getuige
de hopman betalen.
Nr. 132

FOLIO:

109

DATUM:

22 augustus 1575

Geert Egbertsz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Gerryt Joachimsz vanwege twee paarden,
geschat op 32 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants, i.v.m. de aanspraak die de hopman meent
te hebben op Gerryt en zijn twee paarden. Indien de aanspraak wordt erkend, zal getuige het geld
betalen aan de hopman.
Berent Berentsz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Peter Foppe vanwege twee paarden,
gewaardeerd op 35 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants, i.v.m. de aanspraak die de hopman
meent te hebben op Peter en zijn twee paarden. Indien de vordering wordt erkend, zal getuige de
hopman betalen.
Johan Mathysz heeft zich borg gesteld bij hopman Hans Caspar Pfor voor Gerryt Baeck vanwege
twee paarden, gewaardeerd op 32 daalders, de daalder van 30 stuiver Brabants, i.v.m.de aanspraak
die de hopman meent te hebben op Gerryt en zijn twee paarden. Mocht de aanspraak worden erkend,
dan zal getuige het geld betalen aan de hopman.
Nr. 133

FOLIO:

109v

DATUM:

26 augustus 1575

Herman Vetthe heeft zich borg gesteld bij Hans Caspar van Phoer, hopman van de majesteit, voor
Henrick Slebussch uit Keulen vanwege 33 toelast wijn, geschat op 700 g.g., de gulden van 28 stuiver
Brabants. De wijn zal naar Hamburg worden gebracht. Henrick belooft binnen twee maanden te
berichten dat de lading daar is aangekomen. Als de certificatie niet wordt getoond, zal getuige als borg
de hopman betalen, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn. Henrick Slebussch zal
getuige schadeloos stellen.
Johan Snoeck heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Aleff Gerritzen uit Keulen vanwege 13
toelast Rijnwijn en 36 kleine molenstenen, samen geschat op 500 keizersgulden, de gulden van 20
stuiver Brabants; deze lading is bestemd voor één van de steden Lübeck, Dantzig of Hamburg, waar
God hem zal brengen. Hij belooft de certificatie van een van deze steden te tonen aan de hopman
binnen vijf maanden. Aleff Gerritz belooft de borg schadeloos te stellen.
Herman Vetthe heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Johan van Niell vanwege 19 toelast wijn,
geschat op 400 g.g., de gulden van 28 stuiver Brabants. De wijn is bestemd voor Hamburg en hij
belooft binnen twee maande de certificatie te tonen als bewijs dat de lading is aangekomen. Johan
van Nyell belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 134

FOLIO:

110

DATUM:

26 augustus 1575

Anna inde Eenhoorn met haar momber Claes van Urck, heeft zich borg gesteld bij de hopman voor
Claes Vielhouw, dienaar van Peter Raes, vanwege 25 toelast wijn, geschat op 400 g.g., bestemd voor
Riga. De schipper belooft binnen zes maanden te berichten dat de wijn daar is aangekomen; mocht
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de certificatie niet getoond worden, dan zal getuige gehouden zijn de hopman te betalen. Claes
Vielhouw belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 135

FOLIO:

110v

DATUM:

26 augustus 1575

Gerrith Goijkensz, schroer en Roloff Glas hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij de
Burgemeester, Schepenen en Raad van de stad Kampen voor Willem Spoermaeker uit Deventer,
vanwege de aanspraak die zij op Willem menen te hebben i.v.m. zekere goederen die in Wesel
thuishoren en die hij uit de stads vrijheid heeft willen weghalen zonder tol te betalen. Als de aanspraak
wordt erkend, zullen getuigen gehouden zijn hiervoor aansprakelijk te zijn, waarvoor hun persoon en
goederen onderpand zijn.
Nr. 136

FOLIO:

110v

DATUM:

28 augustus 1575

Arent Jansz heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit in Spanje, Hans Caspar van
Phoer, voor Willem van Maestricht uit Helsingør vanwege 12 vaten (soort wijn? ) en 1 korf, die hij t.b.v.
de koning van Denemarken naar Helsingør zal brengen, geschat op 300 keizersgulden, de gulden van
20 stuiver Brabants; de schipper zal deze goederen niet brengen naar steden of dorpen die aan de
vijand van de majesteit in Spanje zijn onderworpen, of de rebellen daarvoor tol betalen. Hij belooft
binnen vijf maanden de hopman te berichten dat de goederen ter plekke zijn aangekomen. Zolang de
certificatie niet is getoond, zal getuige borg staan voor het geld. Willem van Maestricht belooft zijn
borg schadeloos te stellen.
Nr. 137

FOLIO:

111

DATUM:

29 augustus 1575

Marten Jansz heeft zich borg gesteld bij Hans van Phoer, hopman van de majesteit in Spanje, voor
Peter Jansz uit Zwartsluis vanwege 1 pot turf, geschat op 6 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver
Brabants, bestemd voor Harderwijk, en verder voor geen enkele stad. Hij zal dus niet leveren aan de
rebellen van de majesteit en belooft binnen vier weken te berichten dat alles in Harderwijk is
aangekomen. Mocht dit niet zo zijn, dan zal getuige borg staan.
Peter Jansz belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 138

FOLIO:

111v

DATUM:

29 augustus 1575

Geert van Delden, schipper, heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Johan Henrickszen uit Meppel
vanwege 1 pot turf, gewaardeerd op 6 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants, bestemd
voor Harderwijk en voor geen enkele andere stad onderworpen aan de majesteit. Hij belooft binnen
vier weken certificatie te tonen van aankomst. Johan Henrickzen belooft zijn borg schadeloos te
stellen.
Johan Gerritzen heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Claes Gerritzen uit Meppel vanwege 2
potten turf, bestemd voor Harderwijk en voor geen enkele andere stad onderworpen aan de rebellen
van de majesteit in Spanje, noch hen enige tol te betalen. Hij belooft binnen vier weken certificatie te
tonen dat de turf in Harderwijk gelost is, zo niet dan zal getuige borg staan.
Claes Gerritzen belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 139

FOLIO:

111v

DATUM:

29 augustus 1575

Meynart Dircksz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Arent Jacobsz vanwege een lading twijg
en talhout, samen geschat op 20 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants, bestemd voor
Harderwijk of Bunschoten, niet voor steden onderworpen aan de majesteit en hen ook geen tol te
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betalen. Hij belooft binnen drie weken te melden dat de goederen ter plekke zijn gearriveerd. Zo niet,
dan zal getuige borg staan. Arent Jacobsz belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 140

FOLIO:

112

DATUM:

4 oktober 1575

Gerrith van Wyringen heeft zich borg gesteld bij Laurens Molhart, doctor in de rechten, optredend
namens Niclaes Vrijheer to Polwyler, voor Mathys Upmunerich die belooft als zijn eigen schuld de
koopman te betalen met kerstmis a.s. 125 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants,
waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: op verzoek van Laurens Molhart, dr in de rechten, is deze borgtocht vervallen verklaard; actum 26
januari 1576.

Nr. 141

FOLIO:

112

DATUM:

5 oktober 1575

Egbert to Boecop heeft zich borg gesteld bij Hans Caspar van Phoer, hopman van de majesteit in
Spanje, voor Rotger Bartoltzen vanwege een partij Berger vis, 2½ last Noorse boter, een halve ton
sprot, een halve ton makreel en 1 ton met raff (?), samen geschat op 35 keizersgulden. Deze
goederen afkomstig uit Bergen in Noorwegen zullen nergens anders gebracht worden dan in Kampen
om te verkopen aan soldaten en burgers aldaar. Hij stelt zijn persoon en goederen als onderpand.
Rotger Bartoltzen zal zijn borg schadeloos stellen.
Nr. 142

FOLIO:

112v

DATUM:

12 oktober 1575

Hans Wurst en Peter Chamersz hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij de hopman, Hans
Caspar van Phoer, alsook bij Joseph de Talavera, kapitein van de wacht en beschermheer van de
koophandel op de Zuiderzee en de rivieren, voor Dirck Sticker uit Deventer vanwege dertien schepen
geladen met goederen uit Bergen, met de volgende schippers: Johan van Oesten uit Kampen,
geschat op 60 keizersgulden; Willem Jansz uit Kampen, geschat op 44 keizersgulden; Agge Albertz
uit Emden, geschat op 60 keizersgulden; Jan Ariaenzen uit Meppel, geschat op 70 keizersgulden;
Claes Dirckzen uit Ens, geschat op 60 keizersgulden; Jan Henrickzen uit Hasselt, geschat op 85
keizersgulden; Henrick Gerritzen uit Deventer, geschat op 60 keizersgulden; Lambert van Wilsum,
geschat op 60 keizersgulden; Faes Tewesz uit Amsterdam, geschat op 64 keizersgulden; Henrick
Evertzen uit Kampen, geschat op 62 keizersgulden; Wychar Jansz uit Blokzijl, geschat op 300
keizersgulden; Jacob Denneberch uit Meppel, geschat op 75 keizersgulden en Ariaen Claesz uit
Kampen, geschat op 90 keizersgulden. Al deze partijen bedragen samen 1094 keizersgulden, wat
door de Grootcommandeur van Castilie namens de majesteit in Spanje zal worden erkend. Getuigen
beloven hiervoor in te staan, waarvoor hun persoon en goederen onderpand zijn.
De edele Henrick Hoenraeth belooft de borgen schadeloos te stellen.
Nb. Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: ingevolge het schrijven van de heer Boldewin van Roon, kanselier van deze stad, is mij.
Secretaris, bevolen deze borgtocht door te halen; actum 31 juli 1576.

Nr. 143

FOLIO:

112v

DATUM:

12 oktober 1575

Dubbolt Wurst heeft zich borg gesteld bij Hans Caspar van Phoer, hopman van de majesteit, tevens
bij Joseph de Talavera, kapitein van de wacht en beschermheer van de koophandel op de Zuiderzee
en de rivieren, voor Henrick Luirman uit Deventer vanwege een schip geladen met goederen uit
Bergen en waarvan Thyman Rotgerzen schipper is, geschat op 100 courante gulden, de gulden van
20 stuiver Brabants. Henrick heeft beloofd zijn borg schadeloos te stellen.
Akte is doorgehaald.
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Ingevolge het schrijven van Boldewijn van Roon, kanselier van de stad, is mij, secretaris, verzocht de
borgtocht te beëindigen; actum 31 juli 1576.
Nr. 144

FOLIO:

113

DATUM:

12 oktober 1575

Hans Wurst heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit in Spanje en eveneens bij Joseph
de Talavera, kapitein van de wacht en beschermheer van de handel op de Zuiderzee en de rivieren,
voor Daem Boele uit Deventer vanwege drie schepen, waarvan schippers zijn: Jan Epes uit Stavoren,
geschat op 70 keizersgulden, Symon Jansz uit Beverwijk, geschat op 24 keizersgulden en Arent
Henrickzen uit Kampen, geschat op 22 keizersgulden, samen 116 keizersgulden. Deze borgtocht
heeft zo plaats gevonden; Daem Boele belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: borgtocht is vervallen op bevel; actum 31 juli 1576.

Geert Hoyer heeft zich borg gesteld bij Hans Caspar van Phoer, hopman van de majesteit in Spanje
en bij Joseph de Talavera, kapitein van de wacht, voor Henrick van Marckell, burgemeester in
Deventer, vanwege vijf schepen geladen met goederen uit Bergen; de schippers zijn Bruninck Petersz
uit Kampen, geschat op 100 keizersgulden, Thomas Gysen uit Zwartsluis, geschat op 100
keizersgulden, Wychar Fransz uit Kampen, geschat op 60 keizersgulden, Gerrith Douwensz uit
Leeuwarden, geschat op 64 keizersgulden, Syner Synersz uit Stavoren, geschat op 50 keizersgulden
en [doorgehaald : Wolter Willemsz uit Vlieland, geschat op 50 keizersgulden]. Samen geschat op 374
keizersgulden.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: opgeheven op bevel zoals hierboven; actum 31 juli 1576.
Nr. 145

FOLIO:

113

DATUM:

12 oktober 1575

Hans Wurst en Dubbolt Wurst hebben zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit en bij Joseph
de Talavera voor Jacob Kruse en Johan Sticker vanwege acht schepen met de volgende schippers:
Peter Gerritzen uit Stavoren, geschat op 50 keizersgulden, Geert Rochus uit Kampen, geschat op 60
keizersgulden, Geert Kempe uit Kampen, geschat op 90 keizersgulden, Herman Vrancke uit Kampen,
geschat op 90 keizersgulden, [Jonke Albertzen van Vlieland, geschat op 80 keizersgulden, Jan
Jongaensz van Vlieland, geschat op 70 keizersgulden, Rewert Wobbesz van Vlieland, geschat op 36
keizersgulden – zijn onderstreept, niet meegeteld] , Claes Corneliszen uit Kampen, geschat op 85
keizersgulden, Volkert Wattensz uit Harlingen, geschat op 48 keizersgulden, Peter Heynes uit
Stavoren, geschat op 60 keizersgulden, Claes Dirckszen uit Deventer, geschat op 95 keizersgulden,
alles samen een bedrag van 578 keizersgulden.
Jacob Kruse en Johan Sticker hebben beloofd de borgen schadeloos te stellen.
Akte is doorgehaald.

Albert Henrickzen en Dubbolt Wurst hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij de hopman
van de majesteit en bij de kapitein van de wacht en beschermheer van de koophandel op de
Zuiderzee en de rivieren voor Johan Holthuisz vanwege twee schepen geladen met goederen uit
Bergen, waarvan schipper zijn: Taeke Tymmerman uit Dokkum, geschat op 64 keizersgulden en Peter
Luytensz, geschat op 40 keizersgulden, samen 104 gulden. Evert Oestendurp, eveneens aanwezig,
belooft de borgen schadeloos te stellen.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: ingevolge het schrijven van Boldewijn van Roon aan deze stad, is mij, secretaris, bevolen de
borgtocht te beëindigen; actum 31 juli 1576.

Nr. 146

FOLIO:

113v

DATUM:
30

12 oktober 1575
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Albert Henrickzen heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit en bij Joseph de Talavera,
kapitein van de wacht, voor Johan Ludinck vanwege vijf schepen geladen met Berger goederen,
waarvan de schippers zijn: Engbert Nottelbeke, geschat op 64 keizersgulden, Peter Leenkens,
geschat op 65 keizersgulden, Heyne Jaerzen, geschat op 75 keizersgulden, Dirck Cornelisz, geschat
op 75 keizersgulden en Johan Bartholomeus, geschat op 70 keizersgulden, alles samen 349
keizersgulden. Johan Ludinck belooft de borgen schadeloos te stellen.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: borgtocht beëindigd 31 juli 1576.
Johan ten Grotenhuys heeft zich borg gesteld bij de hopman en de kapitein van de wacht voor
Geerloff Lucht vanwege een scheepje waarvan Claes Lambertzen uit Deventer schipper is, geschat
op 50 keizersgulden. Johan Platvoeth, dienaar van Geerloff Lucht, belooft de borg schadeloos te
stellen.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: ingevolge het schrijven van de kanselier van Overijssel is de borgtocht opgeheven; actum 31 juli
1576.

Nr. 147

FOLIO:

114

DATUM:

12 oktober 1575

Jacob Jelisz heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit en de kapitein van de wacht voor
Reynar Martensz uit Stavoren vanwege een scheepje waarvan Hansken Zykes schipper is, geschat
op 52 keizersgulden. Reynar Martensz belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: ingevolge de missive van de kanselier van Overijssel is deze borgtocht opgeheven; actum 31 juli
1576.

Nr. 148

FOLIO:

114v

DATUM:

12 oktober 1575

Hans Wurst stelt zich borg bij de hopman van de majesteit en de kapitein van de wacht voor Henrick
Alverinck vanwege een schip geladen met goederen uit Bergen, geschat op 50 keizersgulden, de
gulden van 20 stuiver Brabants; schipper is Jan Ypekens. Henrick Alverinck belooft zijn borg
schadeloos te stellen.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: ingevolge het schrijven van de kanselier van Overijssel is de borgtocht ongedaan gemaakt; actum
31 juli 1576.

Peter Tamasz heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit en de kapitein van de wacht
voor Berent Haegeman vanwege een schip geladen met goederen uit Bergen, geschat op 50
keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. Berent belooft zijn borg schadeloos te stellen en te
vrijwaren.
In de kantlijn: ingevolge de brief van de kanselier van Overijssel is de borgtocht opgeheven; actum 31 juli 1576.
Nr. 149

FOLIO:

115

DATUM:

13 oktober 1575

Johan Snoeck heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit voor Roloff Jansz vanwege
ingeladen schoenmakers eek, geschat op 25 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. De
eek is bestemd voor Harlingen in Friesland, niet voor een stad of dorp onderworpen aan de rebellen
van de majesteit. Hij belooft binnen drie weken te melden dat de eek is aangekomen en gelost en dat
de certificatie door de drost van Harlingen is getekend. Als de certificatie niet getoond wordt, zal de
borg garant staan voor de betaling, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.
Roloff Jansz belooft de borg schadeloos te stellen.
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Nr. 150

FOLIO:

115

DATUM:

18 oktober 1575

Albert Jacobsz heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit voor Coert van Munster
vanwege een zekere hoeveelheid planken en wat ijzer, samen geschat op 25 keizersgulden, de
gulden van 20 stuiver Brabants; deze waren zal hij naar Hamburg brengen en nergens anders. Hij
belooft vóór Midvasten de certificatie te tonen van de stad Hamburg dat de goederen daar zijn
aangekomen. Als hij in gebreke blijft, zal getuige garant staan bij de hopman voor de betaling. Coert
van Munster belooft de borg schadeloos te stellen.
Nr. 151

FOLIO:

115v

DATUM:

27 oktober 1575

Goessen Dirckzen en Coep Jansz, brouwer, hebben zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit
voor Hoeythe Symonsz uit Workum, met een schip geladen met gerst, boter en “groeve” kaas,
geschat op 70 keizersgulden; tevens voor Wybe Wobbes uit IJlst, geladen met boter en “groeve” kaas,
geschat op 60 keizersgulden en voor Sappe Henricks uit Leeuwarden, geladen met boter en “groeve”
kaas, geschat op 70 keizersgulden, alles samen gewaardeerd op 200 keizersgulden. Zij beloven
binnen drie weken aan de hopman te tonen, ieder van hun stad, het bewijs aan aankomst van de
goederen en dat de goederen verkocht zijn zonder handel te drijven met de rebellen. Mochten zij de
certificatie niet kunnen tonen, dan zullen getuigen borg staan voor de betaling, waarvoor zij hun
persoon en goederen als onderpand te stellen. Hoeythe Symonsz, Wybe Wobbes en Sappe Henricksz
beloven de borgen schadeloos te stellen.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: op 14 november 1575 hebben deze drie certificatie aan de hopman getoond en deze heeft mij
bevolen de borgtocht op te heffen.

Nr. 152

FOLIO:

116

DATUM:

27 oktober 1575

Johan ten Grotenhuys heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit voor Johan Colthoff
vanwege zekere ijzeren staven, geschat op 200 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants;
schipper Syner Synertzen uit Stavoren zal dit ijzer naar Hamburg brengen en hij zal binnen twee
maanden berichten dat het ijzer daar is aangekomen en uitgeladen. Mocht de schipper in gebreke
blijven, dan zal getuige garant staan bij de hopman voor de betaling, waarvoor zijn persoon en
goederen onderpand zijn. Femme Colthoff met haar momber Claes van Urck belooft de borg
schadeloos te stellen.
Nr. 153

FOLIO:

116

DATUM:

3 november 1575

Thys van Oldenzeel heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit voor Volkert Watgens uit
Harlingen vanwege ingeladen schoenmakers eek, geschat op 25 keizersgulden; deze eek zal hij naar
Harlingen in Friesland brengen en hij belooft binnen vijf weken te berichten dat de lading aldaar is
gelost. Indien dit niet lukt, zal getuige garant staan bij de hopman voor de betaling, waarvoor hij zijn
persoon en goederen als onderpand stelt. De schipper belooft de borg schadeloos te stellen.
Nr. 154

FOLIO:

116v

DATUM:

8 november 1575

Joffer Janneke Rinvisch met haar mombers Leffert Sticker en Geert Dubboltsz heeft zich borg gesteld
bij de hopman van de majesteit en bij de kapitein van de wacht, Joseph de Talavera, voor Dirck
Dirckszen uit Leeuwarden vanwege 1000 pond zoetemelkse kaas, geschat op 70 keizersgulden, de
gulden van 20 stuiver Brabants, geladen in het schip van Soppe Henricx. Deze belooft binnen veertien
dagen te melden aan de heren dat hij toestemming heeft gekregen van de commissaris alhier met de
lading verder te varen en Kampen te passeren. Als hij dit niet kan laten zien, zal getuige borg staan bij
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de heren voor de betaling, volgens het vonnis van 7 november 1575 door Boldewin van Roon,
kanselier, rechter van de admiraliteit van de Zuiderzee. Dirck Dirckszen belooft de borg schadeloos te
stellen. Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: de commissaris heeft de borgtocht opgeheven, dd 27-11-1575.
Nr. 155

FOLIO:

116v

DATUM:

9 november 1575

Hans Wurst en Dubbolt Wurst hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij bovengenoemde
heren voor Henrick Luirman vanwege twee schepen geladen met goederen uit Bergen; de ene
schipper is Louwe Claesz uit Ens, geschat op 200 keizersgulden en de andere is Gysbert Jansz uit
Amsterdam, geschat op 100 keizersgulden; samen 300 keizersgulden, de gulden van 20 stuivers
Brabants. Het genoemde geldbedrag zal erkend worden door de grootcommandeur van Castilie,
gouverneur van de majesteit, en betaald worden zonder enige weigering.
Getuigen beloven aan de Edele Heren borg te staan waarvoor hun persoon en hun goederen
onderpand zijn. Henrick Luirman belooft de borgen schadeloos te stellen.
Op dezelfde manier is Berent Haegeman borg geworden voor Peter Meechoff vanwege een schip
geladen met goederen uit Bergen, waarvan Herman Buck schipper is, geschat op 100 keizersgulden,
de gulden van 20 stuiver Brabants. Peter Meechoff belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: ingevolge het schrijven van de kanselier van Overijssel zijn beide borgtochten opgeheven; dd 31
juli 1576.

Nr. 156

FOLIO:

117

DATUM:

14 november 1575

Peter Woltersz heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit voor Jacob Petersz, zijn zoon,
vanwege 6 toelast wijn, bevattende ongeveer 21 aam, geschat op 150 daalders; deze wijn is bestemd
voor Leeuwarden en elders in Friesland, maar niet voor steden of dorpen onderworpen aan de
rebellen van de majesteit. Hij belooft binnen zes weken certificatie te tonen waaruit blijkt dat de wijn ter
plaatse is aangekomen. Zo niet, dan zal de borg gehouden zijn de hopman te betalen, waarvoor zijn
persoon en goederen onderpand zijn.
In de kantlijn: hiervan certificatie getoond aan mij, secretaris, op 26 december 1575.
Nr. 157

FOLIO:

117v

DATUM:

24 november 1575

Geerloff van der Lucht en Daem Boele, burgers uit Deventer, hebben zich samen en ieder apart borg
gesteld bij Hans van Phoer, hopman van de majesteit en Joseph de Talavera, beschermheer van de
koophandel op de Zuiderzee en de rivieren die daar op uitkomen, voor Dirck Sytgensz, schipper; het
heeft de heren beliefd hem zijn gevangenisstraf kwijt te schelden, waarvoor zij beloofd hebben dat de
schipper zal garanderen de certificatie te tonen dat de goederen in Terschelling zijn gelost en niet in
steden of dorpen die aan de rebellen onderworpen zijn. Mocht hij in gebreke blijven, dan zullen
getuigen garant staan voor een bedrag van 300 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants,
waarvoor zij hun persoon en goederen als onderpand stellen. Schipper Dirck Sytgensz heeft zijn
persoon en het schip als onderpand gesteld evenals zijn overige goederen voor het geval er schade
mocht zijn. Ook Gerrith Wachter stelt zich garant voor eventuele schade van de borgen.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: commissaris Mostert heeft de borgtocht opgeheven na certificatie te hebben ontvangen; 7
december 1575.

Nr. 158

FOLIO:

118

DATUM:

33

2 december 1575

RAK inv. nr. 15

Hans Wurst heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit voor Dirck van Hophs, dienaar van
Dirck Jansz Graeve uit Amsterdam vanwege drie scheepjes geladen met ijzeren staven, geschat op
150 daalders samen, de daalder van 30 stuiver Brabants; het ijzer is bestemd voor Groningen en
steden / dorpen die de majesteit in Spanje gehoorzaam zijn. De schipper belooft binnen vier weken de
certificatie te tonen dat de goederen in Groningen of andere plaatsen zijn aangekomen. Als hij in
gebreke blijft, zal getuige borg staan bij de hopman voor het geld, waarvoor zijn persoon en goederen
onderpand zijn. Dirck belooft de borg schadeloos te stellen.
Nr. 159

FOLIO:

118

DATUM:

2 december 1575

Peter Wolterzen heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Johan Craene uit Keulen vanwege 20
aam wijn, geschat op 200 daalder, de daalder van 30 stuiver Brabants, die bestemd is voor
Leeuwarden en steden / dorpen die de majesteit in Spanje gehoorzaam zijn. Hij belooft binnen een
maand certificatie te tonen dat de wijn in Leeuwarden of elders is aangekomen en verkocht. Als hij in
gebreke blijft, zal de borg verplicht zijn de hopman te betalen, waarvoor hij zijn persoon en goederen
als onderpand stelt.
In de kantlijn: certificatie ontvangen door de secretaris op 24 januari 1576.
Nr. 160

FOLIO:

118v

DATUM:

27 januari 1576

Berent Haegeman heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit voor Johan Doernicx uit
Nijmegen vanwege een lading ijzeren staven, zout, pannen en potten, samen getaxeerd op 500
keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. De goederen zijn bestemd voor Leeuwarden of
Harlingen in Friesland, niet voor steden / dorpen onderworpen aan de vijand. Hij belooft binnen zes
weken te berichten aan de hopman dat de goederen aangekomen en gelost zijn. Zo niet, dan is
getuige borg voor de betaling, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.
Nr. 161

FOLIO:

118v

DATUM:

30 januari 1576

Peter Thomasz heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Johan Bleker uit Deventer vanwege zeven
schuiten geladen met goederen uit Bergen die vanuit Noorwegen via Friesland naar deze stad zijn
gebracht, geschat op 100 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants. Hij zal binnen zes weken
aan de hopman melden dat de oversten van Nyezyel bevestigen dat de goederen aldaar verder zijn
vervoerd. Mocht hij de certificatie niet kunnen tonen, dan zal getuige als borg aanspreekbaar zijn bij
de hopman voor het geld, waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt. Johan Bleker
belooft de borg schadeloos te stellen.
In de kantlijn genoteerd: op 2 maart 1576 heeft Johan Bleker de certificatie getoond aan de hopman.
Nr.162

FOLIO:

119

DATUM:

30 januari 1576

Berent Haegeman heeft zich borg gesteld bij de hopman voor Herman Schroer van de dam vanwege
een schuit geladen met goederen uit Bergen en jopen bier, geschat op 50 daalder, de daalder van 30
stuiver Brabants. Hij belooft de hopman binnen zes weken de certificatie te laten zien dat de goederen
in Emden zijn ingeladen en ook de certificatie van Don Fernando de Lanon in Groningen dat de
goederen met zijn toestemming zijn doorgevoerd. Maar abusievelijk heeft hij verzuimd de certificaties
mee te nemen en getuige zal als borg bij de hopman verantwoordelijk zijn voor de betaling, waarvoor
hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt.
Herman Schroer belooft zijn borg schadeloos te stellen.
In de kantlijn: hiervan is door zijn schoonmoeder certificatie aan de hopman getoond.
Nr. 163

FOLIO:

119v

DATUM:
34

30 maart 1576
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Herman Vetthe en Johan Cornelisz hebben zich borg gesteld voor de twaalf schepen geladen met
Rijnwijn die Peter van Collen, hoofdman van de wijnkelder van de stad Lübeck, op dit ogenblik
vervoert en naar Lübeck brengt; hij zal geenszins aan de vijanden van de majesteit verkopen en hen
ook geen tolgeld betalen. Hij belooft ook binnen zes maanden certificatie te laten zien dat de wijnen in
Lübeck zijn aangekomen en in de Raadskelder zijn geplaatst. Moge de almachtige verhoeden dat hij
onderweg verongelukt en mocht hij op dit punt in gebreke blijven, dan zal de kanselier van Overijssel
betreffende zaken van de admiraalschap, dit overdragen aan onze stadhouder.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: hiervan is een bezegelde missive getoond op 21 juli 1576; daarna heeft de hopman mij bevolen
de borgtocht op te heffen; actum 3 augustus 1576.

Nr. 164

FOLIO:

119v

DATUM:

14 april 1576

Anna, de vrouw van Herman Vetthe, met haar momber Leuwe Dockes, heeft zich borg gesteld bij
Joseph de Talavera voor de schippers Fedde Jouwsen uit Leeuwarden en Douwe Douwesz, vanwege
de teer die zij ingeladen hebben en die van Emden naar Leeuwarden gebracht zal worden. De
schippers beloven binnen een maand certificatie te tonen, waaruit blijkt dat de lading daar is
aangekomen. Mochten zij in gebreke blijven, dan staat getuige borg voor een bedrag dat door
kooplieden die er verstand van hebben, zal worden vastgesteld. De schippers beloven haar
schadeloos te stellen.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: op [onleesbaar] 1576 heeft commissaris Mostert de borgtocht opgeheven.
Nr. 165

FOLIO:

120

DATUM:

25 april 1576

Herman Vetthe heeft zich borg gesteld voor 40 voeder rijnwijn en 24 molenstenen die Adam
Nentewyck, dienaar van Albrecht Frederich markgraaf zu Brandenburg in Pruissen, nu via de
Zuiderzee naar Pruisen zal brengen; hij zal de rebellen geen tolgeld betalen en belooft binnen zes
maanden te melden dat de wijn en de stenen in Pruisen zijn aangekomen. Indien hij door ongeluk of
onvoorziene omstandigheden, zich hier niet aan kan houden, dan zal de kwestie worden
overgenomen van de kanselier van Overijssel door onze stadhouder.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: hiervan is op het juiste moment certificatie getoond; actum 15 oktober 1576.
Nr. 166

FOLIO:

120v

DATUM:

2 mei 1576

Arent Jansz en mr Gerrith Goykensz, Herman Hartgensz en Lubbert Henricksz hebben zich samen en
ieder apart borg gesteld bij de hopman van de majesteit voor Herman Backer, vanwege Hans van
Gelre, koopman te Kopenhagen in Denemarken, voor twee nieuwe schepen, getaxeerd op 1600
keizersgulden samen, de gulden van 20 stuiver Brabants. Deze schepen zullen niet geleverd worden
aan vijandelijk land, maar aan Denemarken en hij belooft binnen zes maanden de certificatie te tonen
waaruit zal blijken dat beide schepen in Kopenhagen zijn gearriveerd. Zolang dit niet is gebeurd,
zullen de borgen aansprakelijk zijn voor het geld, waarvoor hun persoon en goederen onderpand zijn.
Herman Backer belooft hen schadeloos te stellen.
In de kantlijn: op 26 september 1576 heeft Symon Cuynreturff de certificatie aan de hopman getoond.
Nr. 167

FOLIO:

121

DATUM:

2 mei 1576

Herman Vetthe en Albert Rusinck hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij mr Johan Rueper
namens de Heren van de Raad van State, gecommitteerd voor Thomas Hesse, dienaar van de vorst
van Pommeren, als garantie dat hij binnen zes weken van de Heren van de Raad van State, in
opdracht van de majesteit in Spanje, met een paspoort voorzien van het zegel van de koning, waaruit
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zal blijken dat hij met toestemming en medeweten van de Raad van State, zijn wijn vervoert naar de
vorst van Pommeren. Zolang hij het paspoort niet krijgt, zullen getuigen borg staan voor het bedrag
van 300 daalders, de daalder van 30 stuiver Brabants, waarvoor hun persoon en goederen onderpand
zijn. Thomas Hesse belooft zijn borgen schadeloos te stellen.
Akte is doorgehaald.

Nr. 168

FOLIO:

121

DATUM:

2 juni 1576

Herman Vetthe heeft zich borg gesteld bij mr Johan Rueper, aangesteld door de financier van de
majesteit, voor Peter Smittener, dienaar van hertog Erich Lodewijck, hertog in Pommeren, vanwege
12 enkele voeder wijn, die deze uit deze stad zal voeren en niet aan de vijanden zal leveren en
waarvoor hij hen geen tol zal betalen. Hij belooft binnen zes maanden aan mr Rueper de certificatie te
brengen dat de 12 voeder wijn aan het hofleger van de hertog zal zijn geleverd. Mocht dit niet het
geval zijn, dan zal getuige aansprakelijk zijn voor het bedrag van 72 konings daalders. Herman Vetthe
heeft zich ook bij mr Rueper borg gesteld voor Peter Smittener vanwege 12 kleine molenstenen, hier
ingekocht voor 69 daalders en 26 halve stuiver Brabants en belooft te melden wat de heren van de
financier er op legt. Hij verbindt zijn persoon en goederen als onderpand.
Nr. 169

FOLIO:

121v

DATUM:

6 mei 1576

Hans Wurst heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit voor Jan Haevendinck vanwege
een paar Bergen-vaarders, wonend in Deventer, die in vijf schepen goederen uit Bergen naar
Deventer zullen brengen. Hij belooft binnen drie maanden certificatie uit Bergen, Noorwegen, te tonen
dat de goederen, geladen in die vijf schepen, in twee schepen van Bergen verder gebracht zijn met de
schippers Jelle Abbes en Wytke Annes. Zo lang de certificatie niet is getoond, zal getuige als borg bij
de hopman aansprakelijk zijn voor de kosten of boete, zoals mensen met gezond verstand zullen
begrijpen. Hiervoor verbindt getuige zijn persoon en goederen als onderpand. Jan Haevendinck
belooft de borg schadeloos te stellen.
Nr. 170

FOLIO:

122

DATUM:

15 juni 1576

Franck Jacobsz en erfgenamen heeft zich borg gesteld bij mr Johan Rueper, door de financier van de
majesteit aangesteld, voor Reynken Cornelysz uit Zutphen vanwege 7 toelast wijn, de toelast
gerekend op 4 aam, en 150 stuks ijzer, die zij nergens anders zullen verkopen dan in Leeuwarden,
Friesland. Hij zal binnen zes weken certificatie geven aan mr Johan; mocht hij in gebreke blijven, dan
zal getuige aansprakelijk zijn voor het geld en de tol die voor de wijn en het ijzer betaald moet worden;
hiervoor stelt hij zijn persoon en goederen als onderpand.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: hiervan is certificatie getoond aan mr Johan Rueper.
Nr. 171

FOLIO:

122

DATUM:

19 juni 1576

Anna inde Eenhoorn met Claes van Urck, haar momber, heeft zich borg gesteld bij mr Johan Rueper,
[ aangesteld door de financier van de majesteit ], voor Johan Rasz uit Deventer vanwege 6 toelast
wijn, iedere toelast van 4 aam, die hij wil vervoeren naar Leeuwarden in Friesland en nergens anders
zal verkopen. Hij zal binnen tien weken certificatie aan mr Johan geven; mocht hij in gebreke blijven,
dan zal getuige aansprakelijk zijn voor alle tol die voor de wijn verplicht is, waarvoor zij haar persoon
en goederen als onderpand stelt. Johan Rasz verklaart zijn borg schadeloos te zullen stellen.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: op 14 juli 1576 is certificatie getoond aan mr Johan Rueper.
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Nr. 172

FOLIO:

122v

DATUM:

10 juli 1576

Hieronymus Cavassa heeft zich borg gesteld bij mr Johan Rueper, hiertoe aangesteld door de
Majesteit, voor Goert van Boel uit Keulen vanwege Syburchs werk, potten en kruiken, geschat op 300
caroligulden, die hij zal brengen naar Friesland, Groningen of Emden om daar te verkopen. Hij zal
hiervan binnen drie maanden certificatie geven aan mr Johan Rueper; mocht hij dit niet doen, dan zal
getuige aansprakelijk zijn voor de verplichte tolgelden, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand
zijn. Goert van Boel belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 173

FOLIO:

123

DATUM:

13 juli 1576

Mr Peter Lollensz en mr Johan Tzaera hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij Hans
Caspar van Phoer, hopman van de majesteit in Spanje en Joseph de Talavera, kapitein van de wacht
en beschermheer van de handel op de Zuiderzee en de rivieren die daar op uitkomen, voor Philips
Brandyn, dienaar van Ulrich hertog van Meckelenborch, vanwege bepaalde blauwe steen, geschat op
50 keizersgulden, de gulden van 20 stuiver Brabants, die hij naar Hamburg zal brengen en nergens
anders. Hij belooft binnen acht weken certificatie van de stad Hamburg te tonen dat de stenen daar
zijn aangekomen. Mocht dit niet gebeuren, dan zullen getuigen aansprakelijk zijn voor het geld bij de
kanselier van Overijssel, aangesteld als rechter over de admiraliteit van de Zuiderzee; de borgen
stellen hun persoon en goederen als onderpand.
Taeke Tymmerman, schipper van de goederen, belooft zijn borgen schadeloos te stellen.
In de kantlijn: hiervan certificatie getoond met zegel van de stad Hamburg op 15 augustus 1576.
Nr. 174

FOLIO:

123

DATUM:

14 juli 1576

Hieronymus Cavassa heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit en bij de Talavera voor
Goert van Boell uit Keulen vanwege Syburchs werk, potten en kruiken, geschat op 300 keizersgulden,
die hij hier langs wil vervoeren en nergens anders dan in Friesland, Groningen of Emden wil verkopen.
Hij belooft binnen drie weken certificatie te tonen van de aankomst in een van die landen en van het
lossen. Doet hij dit niet, dan zal getuige aansprakelijk zijn voor het geld, waarvoor deze zijn persoon
en goederen als onderpand stelt. Goert belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: commissaris Mostert heeft de akte laten opheffen; actum 26 juli 1576.
Nr. 175

FOLIO:

123v

DATUM:

14 juli 1576

Gheert Vrese en Claes Louwe hebben zich borg gesteld bij mr Johan Rueper, [benoemd door de
majesteit] voor Dubbolt Worst voor een bedrag van 1483 caroligulden, de gulden van 20 stuiver
Brabants.
Albert Roessinck heeft zich ook borg gesteld bij mr Johan voor Gerryt van Weseke uit Deventer voor
een bedrag van 504 caroligulden en Peter Thamesz heeft zich borg gesteld voor Reynt Loszker uit
Deventer voor een bedrag van 680 caroligulden; deze bedragen zijn afkomstig van de goederen die zij
met het paspoort van de majesteit hierlangs willen voeren. Zij beloven samen en ieder voor zich deze
gelden zo nodig te betalen aan mr Johan Rueper als borg.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: mr Johan Rueper heeft de genoemde bedragen ontvangen en de borgtocht is dus opgeheven.
Nr. 176

FOLIO:

124

DATUM:

26 juli 1576

Anna inde Eenhoorn met Claes van Urck, haar momber, heeft zich borg gesteld bij mr Johan Rueper
[door de majesteit aangesteld] voor Willem Vegeman vanwege twee schuiten met eek, waarvan de
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ene hier ligt en de andere al is uitgevaren. Willem belooft binnen 10 of 12 dagen aan mr Johan het
paspoort te tonen, verstrekt door de stadhouder Gylis van Barlaymont, waarmee hij bewijst dat hij met
de eek mag passeren. Mocht hij in gebreke blijven, dan zal getuige aansprakelijk worden gehouden
voor de verplichte tolgelden; zij stelt hiervoor haar persoon en goederen als onderpand.
Willem belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: Cornelis Mostert heeft aangegeven het paspoort aan mr Johan getoond te hebben; actum 17
augustus 1576.

Nr. 177

FOLIO:

124v

DATUM:

26 juli 1576

Anna inde Eenhoorn met Claes van Urck, haar momber, heeft zich borg gesteld bij Hans Caspar van
Phoer, hopman van de majesteit en bij Joseph de Talavera, kapitein van de wacht, voor Herman Dull,
bevelhebber van de stad Lübeck, vanwege molenstenen die hij ingeladen heeft en nergens anders zal
brengen dan naar Lübeck . Hij belooft binnen drie maanden de certificatie van die stad te tonen om te
bewijzen dat de stenen daar zijn aangekomen; mocht dit niet het geval zijn, dan zal getuige als borg
optreden.
In de kantlijn: niet gepasseerd.
Nr. 178

FOLIO:

124v

DATUM:

26 juli 1576

Anna inde Eenhoorn met Claes van Urck, haar momber, heeft zich borg gesteld bij Johan Rueper
[ aangesteld door de majesteit ] voor Herman Dull, bevelhebber van de stad Lübeck vanwege drie
schepen geladen met molenstenen en belooft binnen tien dagen aan Johan Rueper te tonen het
paspoort bezegeld door stadhouder Gilys van Barzaymont, waaruit zal blijken dat de schepen geladen
met molenstenen met zijn toestemming gepasseerd zijn. Als hij in gebreke blijft, zal getuige borg staan
bij mr Rueper voor het verplichte tolgeld. Zij stelt daarvoor haar persoon en goederen als onderpand.
Herman Dull belooft de borg schadeloos te stellen.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: Cornelis Mostert heeft het beloofde paspoort van de stadhouder getoond aan mr Rueper; actum
17 augustus 1576.

Nr. 179

FOLIO:

125

DATUM:

10 augustus 1576

Schipper Herman Arentzen uit Hasselt heeft zich borg gesteld bij Joseph de Talavera, kapitein van de
wacht en beschermheer van de handel op de Zuiderzee en de rivieren, voor Herman Cell, dat hij
binnen drie weken bij de kapitein zal komen om zijn belofte waar te maken; mocht hij in gebreke
blijven, dan zal getuige bij de Talavera aansprakelijk zijn voor een bedrag van 200 daalder, de daalder
van 30 stuiver Brabants. Hiervoor stelt hij zijn persoon en goederen als onderpand.
Akte is doorgehaald.
In de kantlijn: dit is met toestemming van commissaris Mostert opgeheven, in aanwezigheid van Anna inde
Eenhoorn; actum 5 september 1576.

Nr. 180

FOLIO:

125

DATUM:

11 augustus 1576

Albert Roessinck heeft zich borg gesteld bij mr Johan Rueper [ aangesteld namens de majesteit ] voor
Frederick Hoen, dienaar van de vorst, de hertog van Saksen en de bisschop van Lübeck vanwege de
24 enkele voeders Rijnwijn [ 12 voeder voor de hertog en 12 voor de bisschop ] die hij nu via Kampen
wil vervoeren; hij zal de wijn niet aan de vijanden leveren en hen evenmin tol betalen en bovendien
belooft hij binnen zes weken bewijs te leveren aan mr Rueper dat de wijn bij de hertog en de bisschop
is aangekomen. Als dit niet gebeurt, zal getuige Albert aansprakelijk zijn om mr Rueper het geld te
betalen dat men verplicht is te betalen; deze stelt daartoe zijn persoon en goederen als onderpand.
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Nr. 181

FOLIO:

125v

DATUM:

25 september 1576

Johan van den Vene heeft zich borg gesteld bij de hopman van de majesteit voor Johan Wulff uit
Deventer vanwege een schuit geladen met 3 kwarten zout en nog wat vaten, geschat op 40
keizersgulden; de schipper zal binnen zes weken melden aan de hopman dat de lading in Workum,
Friesland, is uitgeladen en daarna verder vervoerd. Mocht hij in gebreke blijven, dan zal getuige bij de
hopman aansprakelijk zijn voor de kosten. Jan Wulff belooft de borg schadeloos te stellen.
Nr. 182

FOLIO:

126

DATUM:

28 februari 1576

Thomas Thomasz, mr Johan Holm en Johan Goch hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij
de hopman om Berent Thomasz en Hans Pater te verplichten om binnen vier weken het paspoort te
tonen zoals de hopman beloofd is; als dit niet gebeurd, staan getuigen garant bij de hopman.
Nr. 183

FOLIO:

126

DATUM:

7 maart 1578

Johan van Dursten, Johan Rotgersz en Johan Backer uit de Venestraat hebben zich borg gesteld bij
Hans Caspar van Phoer, hopman van de majesteit in Spanje, voor Johan ter Stege opdat deze de
stad niet zal verlaten zonder toestemming van de hopman. Mocht dit toch gebeuren, dan zal ieder van
hen borg staan bij de hopman voor de boete van 100 daalders, de daalder van 30 stuiver Brabants.
Mocht dit het geval zijn, dan zullen zij genoemde Johan ter Stege persoonlijk bij de hopman brengen
en zo van hun borgtocht ontslagen worden.
Nr. 184

FOLIO:

126v

DATUM:

18 april 1578

Peter Wolterzen heeft zich borg gesteld bij Hans Hendryck van Heydeck, bij afwezigheid van Niclaes
vrijheer to Polwyler, de bevelhebber, voor Wessel Engbertzen vanwege ongeveer drie last tarwe die
Wessel in het schip van schipper Johan Claesz naar Hattem wil brengen en die door de soldaten hier
tussen Kampen en Hattem aangehouden is in naam van de majesteit; getuigen stellen hun persoon
en goederen als onderpand.
Nr. 185

FOLIO:

127

DATUM:

20 maart 1579

Herman Vranckzen en Hermen Thysz hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij de stad
Kampen voor Willem Louwensz en Franck Lubbertzen vanwege hetgeen de Raad over hen zal
oordelen i.v.m. een van de stads standplaatsen, die niet verhuurd was, en die zij moeten betalen.
Nr. 186

FOLIO:

127

DATUM:

13 september 1580

Willem Jansz en Henrick Gysbertzen hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij de stad
Kampen voor Peter Henrickzen alias Clyne, nu zijn gevangenschap geseponeerd is, dat zij beloven de
vorderingen van de Raad te erkennen, waarvoor hun persoon en goederen onderpand zijn.
Nr. 187

FOLIO:

127v

DATUM:

15 november 1580

Leffert Sticker, Frans van de Koerbeke, Berent van Halteren, Michael Fynnerman, Lucas Glasemaker
en Thoenis Leyendecker hebben zich samen en ieder apart borg gesteld voor Magdalena, de vrouw
van Herman Wolterzen, bij de rechtzitting voor de Raad, voor alles wat hopman Michael Samptlon van
haar zal eisen.
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Nr. 188

FOLIO:

127v

DATUM:

19 november 1580

Jacop Claesz, Symon Kuynretorff, Joest Frese, Andries ten Indyck en Werner van Vorden hebben
zich samen en ieder apart borg gesteld bij de stad Kampen voor Hans Mulert, voor alles wat de Raad
over hem zal beslissen; zij beloven dat zij, op verzoek van de Raad, hem persoonlijk aan de Raad
zullen overdragen.
Nr. 189

FOLIO:

127v

DATUM:

28 januari 1581

Johan Jansz, vleeshouwer, en Geert Cleysz hebben zich borg gesteld bij de stad Kampen voor Gyse
Jans en beloofd dat zij op verzoek van de Raad hem onmiddellijk zullen overdragen en zullen voldoen
aan alles wat de Raad hem oplegt, zonder enig protest.
Nr. 190

FOLIO:

128

DATUM:

14 februari 1581

Joirgen Engbertzen en Johan Molckenbuir hebben zich borg gesteld bij de stad Kampen voor Johan
Voss, bakker, en beloofd hem op verzoek van de Raad voor het gerecht te brengen en de uitspraak te
accepteren.
Nr. 191

FOLIO:

128

DATUM:

17 februari 1581

Jacob Vene en Reynar Haennick hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij de stad Kampen
voor Jan Vene uit Grafhorst en hebben beloofd hem op verzoek van de Raad naar de rechtbank te
brengen en de uitspraak te accepteren. [tussen haakjes: betreffende het feit dat hij kennis zou hebben
van de beletsels op het stadseiland]
Nr. 192

FOLIO:

128

DATUM:

30 november 1581

Albert Roessinck en Jan Jacobzen hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij de stad
Kampen voor de belofte die Lambert Janssen gedaan heeft aan de stad Dantzig, betreffende de
erfenis van Lamberts zoon, die in Dantzig is gestorven. Zij beloven de stad Kampen schadeloos te
stellen, waarvoor hun persoon en goederen onderpand zijn.
Nr. 193

FOLIO:

128v

DATUM:

15 februari 1582

Mr Jacob Jansz, barbier, en Jacob Willemsz hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij de
stad Kampen voor Roloff van Lochum die hier nu in bewaring zit. De Raad heeft goedgevonden dat de
keten die aan zijn benen is vastgemaakt, verwijderd zal worden. Getuigen beloven daarna te zullen
instaan dat Roloff niet uit de gevangenis zal ontvluchten, waarvoor hun persoon en goederen
onderpand zijn.
Nr. 194

FOLIO:

129

DATUM:

11 mei 1583

Joachim Jansz, Geert Egbertzen, bakker, Jan Egbertzen en Jacob Hugo hebben zich samen en ieder
apart borg gesteld bij de stad Kampen voor Willem Gerritz, omdat hij op verzoek van burgers,
bewoners, jofferen en vrouwen zijn leven zal beteren en uit de gevangenis zal worden ontslagen,
zodat hij zich niet meer met de vijand verstaat, schrijft, o.i.d. op straffe van 1000 daalder, de daalder
van 30 stuiver Brabants. Zij zullen de kosten van de gevangenis voldoen, waarvoor zij hun persoon en
goederen als onderpand stellen.
Nr. 195

FOLIO:

129

DATUM:
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Johan Heynzen, Wyne Goessen, Jacob Henrickzen, Zeyger Kerstgensz, Claes Helmichsz, Henrick
Hanbrantzen, Henryck Jansz, Baeck Jansz, allen mede namens hun bloedverwanten, bekennen
samen en ieder voor zich, borg te staan, omdat Joachim Jansz, Geert Egbertzen, bakker, Jan
Egbertzen en Jacob Hugo zich bij de stad Kampen garant hebben gesteld voor Willem Gerritzen
vanwege het gunstverzoek gedaan namens burgers, inwoners, jofferen en vrouwen, zoals vermeld in
de akte die ervan gepasseerd is,. Zij beloven de borgen in alle gevallen schadeloos te houden.
Hiertoe verbinden zij als onderpand al hun goederen in Overijssel, Gelre en elders.
Nr. 196

FOLIO:

129v

DATUM:

20 september 1584

Dirck Benier, Coert Benier, Arent Benier, Arent van Bolten en Jan Jellensz hebben zich samen en
ieder apart borg gesteld bij de stad Kampen, ivm hun goede verstandhouding, voor Symon Benier die
van de zware gevangenis van de Wiltvanck naar de Hagenpoort is gebracht; zij beloven dat Symon
niets in het werk zal stellen om te ontsnappen, waarvoor zij hun persoon en goederen als onderpand
stellen.
Nr. 197

FOLIO:

130

DATUM:

20 september 1584

Symon Benier belooft in aanwezigheid van zijn familieleden op geen enkele manier te proberen de
gevangenis te ontlopen; hij is niet schuldig aan het vergrijp en heeft er geen opdracht toe gegeven.
Nr. 198

FOLIO:

130

DATUM:

28 december 1584

Dirck Benier, Coert Benier, Arent Benier, Evert van Tongeren, schout, Jan Waeger, borggraaf in
Zwolle, Jan Jelisz, Symon van Cleve en Otto Sticker hebben zich samen en ieder apart borg gesteld
bij de stad Kampen voor 1000 oude schilden en een mensenleven, als garantie dat Symon Benier die
nu uit zijn gevangenis en de ketens is ontslagen en vrij de poort uit mag gaan, niet zal ontsnappen;
hiervoor stellen zij hun persoon en goederen als onderpand.
Nr. 199

FOLIO:

130v

DATUM:

6 januari 1586

Dirrick Arentzen en Thyman van Greve hebben samen en ieder apart bekent zich borg te stellen bij de
stad Kampen voor Peter Dobbe, die onder borgtocht uit de gevangenis is; zij hebben beloofd dat,
indien de Raad dat vraagt, Peter Dobbe zich persoonlijk zal melden. Daarom belooft Jonge Jan
Dobbe aan bovengenoemde Dirrick Arentzen en Thyman van Greve hen schadeloos te stellen voor
hun borgtocht, waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt.
Nr. 200

FOLIO:

131

DATUM:

26 mei 1586

Johan Maeler en Dirck Henricksz hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij de stad Kampen
voor Jan Claesz en Gerrith Jansz Peters, beiden uit Vollenhove, die uit de gevangenis zijn ontslagen;
zij staan er voor in dat zij op verzoek van de Raad hier zullen verschijnen en zullen betalen wat zij aan
de Raad verschuldigd zijn. Jan Claessen uit Zwolle belooft de borgen schadeloos te stellen, waarvoor
zijn persoon en goederen onderpand zijn.
Nr. 201

FOLIO:

131

DATUM:

4 april 1587

Albert Roessinck heeft zich borg gesteld bij de stad Kampen voor de vrouw van Evert Henninck, zodat
ze de stad niet zal verlaten zonder toestemming van de burgemeesters en dat ze op verzoek van de
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Raad altijd zal verschijnen, op straffe van een boete van 1000 daalder. Zij heeft met haar momber
Claes van Urck belooft haar borg schadeloos te stellen.
Nr. 202

FOLIO:

131v

DATUM:

19 juni 1587

Jan van Munster, Gerrith Pyll en mr Adam Caldenbach hebben zich samen en ieder apart borg
gesteld bij de hoplieden Henrick van Brenen to Byselen en Johan Toenisz voor Jan Varver en Jacob
van Boickholt, vanwege de gedane uitspraak, zodat zij voor de Raad zullen verschijnen en hun
verplichtingen zullen nakomen.
Nr. 203

FOLIO:

131v

DATUM:

25 augustus 1587

Hans Langen heeft zich borg gesteld bij de stad Kampen voor Arendt Michielsz opdat deze terecht zal
staan voor alles wat hem zal worden toegeschreven.
Nr. 204

FOLIO:

131v

DATUM:

1 september 1587

Johan Coepsz en Isebrant Cornelisz hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij de stad
Kampen voor Berent Maurytsz, omdat de Raad heeft toegestaan dat zijn vrouw hem eten mag
brengen; als hier door enige onrust of uitbraak mocht ontstaan, dan zullen de borgen garanderen dat
de man weer beschikbaar is.
Nr. 205

FOLIO:

132

DATUM:

26 september 1587

Albert Jacobsz en Johan Lubbertsz hebben zich borg gesteld bij de stad Kampen voor Peter Jansz uit
Ens vanwege een haringschuit die weggehaald is uit Ens en hier in de Burgel is teruggevonden.
Getuigen staan er borg voor dat Peter de schuit aan de Raad zal uitleveren.
Nr. 206

FOLIO:

132

DATUM:

24 oktober 1587

Lambert Gerritzen upten Camp, Geert Frerickzen, Isebrandt Cornelisz, Henrick Geertzen, Jacob
Coertzen, Jan Coepsen, Willem Willemsz, Claes Velthuys en Willem Vene hebben zich samen en
ieder voor zich borg gesteld bij de stad Kampen voor de gebroeders Dirck en Berent Mourysz, opdat
zij de uitspraak van de Raad zullen nakomen zoals vermeld in Libro Causarum, n.l. dat zij de
genoemde misdaden niet meer zullen begaan, waarvoor getuigen hun persoon en goederen als
onderpand stellen.
Nr. 207

FOLIO:

132v

DATUM:

14 november 1587

Johan Backer, Johan Gerritzen, trommelslager en Cornelis Martensz hebben zich samen en ieder
apart borg gesteld bij de stad Kampen voor Henrijck Jansz opdat hij zich niet meer met de vijand zal
bemoeien, op welke manier dan ook, geheel volgens de uitspraak. Mocht Henrijck zich hier niet aan
houden, dan zullen getuigen het bedrag van 100 g.g. aan de stad betalen, de gulden van 28 stuiver
Brabants, waarvoor hun persoon en goederen onderpand zijn.
Nr. 208

FOLIO:

132v

DATUM:

10 februari 1588

Berendt Hoveman en Arendt Vogelsanck hebben zich samen en ieder apart borg gesteld voor
Benedictus Valckenborch, barbier, bij de stad Kampen, voor een bedrag van 100 oude schilden; zij
beloven dat Benedictus zich zal houden aan de afspraken van de uitspraak zoals vermeld in Libro
Causarum.
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Nr. 209

FOLIO:

132v

DATUM:

11 april 1588

Johan Ariaensz heeft zich borg gesteld bij de stad Kampen voor Geert Arentzen, nu gevangen, opdat
hij geen problemen meer zal veroorzaken bij de erfgenamen van wijlen Albert Voegeler n.a.v. een koe
die hij eertijds verzorgd zou hebben. Hij belooft ervoor in te staan dat Geert zich hieraan houdt, anders
is hij gehouden de schade te vergoeden.
Nr. 210

FOLIO:

133

DATUM:

11 april 1588

Gerrit Arentsz en Anna Arentsz hebben Johan Ariaensz beloofd hem schadeloos te stellen bij zijn
borgtocht, waarvoor hun persoon en goederen onderpand zijn.
Nr. 211

FOLIO:

133v

DATUM:

18 mei 1588

Albert Petersz uit Egmond, adelborst onder hopman Johan Thonisz, heeft zich borg gesteld bij de stad
Kampen voor zijn broer Johan Pietersz uit Egmond, alias grote Calis, [ nu gevangen ], opdat hij in
deze stad zich niet zal wreken of laten wreken; hiervoor stelt getuige als onderpand zijn goederen,
zonder enige uitzondering.
Nr. 212

FOLIO:

133v

DATUM:

18 mei 1588

Ave R. Reiners met haar momber Roloff Jansz Glas heeft zich borg gesteld voor haar zoon Henrijck
Reynersz alias Duyt [ nu gevangen ] opdat hij zich niet zal wreken of laten wreken omdat hij hier vast
gezeten heeft. Zij stelt daarvoor haar goederen, roerende en onroerende, als onderpand.
Nr. 213

FOLIO:

134

DATUM:

27 mei 1588

Thoenis Goessensz heeft zich borg gesteld bij de stad Kampen voor schipper Marcelis Hubertzen uit
Wijeck, zodat deze het gerecht niet zal ontwijken en op verzoek van de Raad zal verschijnen vanwege
het gedane misbruik en aan de uitspraak zal voldoen.
Nr. 214

FOLIO:

134

DATUM:

7 augustus 1589

Lambert Dirckzen, Jacob Henricksz en Zeyger Hermensz hebben zich borg gesteld bij de stad
Kampen voor Dirck Lambertzen; zij beloven alle schuld te betalen waarvoor Dirck verantwoordelijk is
aan Johan Jansz, penningmeester in 1586 en Johan Witte, penningmeester in 1587. De helft van het
totale bedrag zal betaald worden met Kerstmis 1589 en de andere helft met Kerstmis 1590. Hiervoor
stellen zij als onderpand al hun goederen, roerende en onroerende, om de eventuele schade te
vergoeden.
Nr. 215

FOLIO:

134v

DATUM:

26 april 1590

Henrick Willemsz heeft zich borg gesteld bij de stad voor Jan Cock voor alle aanspraken die de Raad
maakt op een bepaald doek dat Jan toebehoort. Jan Cock belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 216

FOLIO:

134v

DATUM:

3 mei 1590

De erentfeste Evert van Wageningen heeft zich borg gesteld bij de stad Kampen voor Wycher
Berentsz, opdat deze de stad de som van 19 g.g. en 24 stuiver zal betalen die hij alsnog schuldig is
van een bepaald hooiland en wel op de volgende data: met Pinksteren 5 gulden en de rest binnen het
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jaar, te betalen aan Alardt Clandt, penningmeester in 1589. Als onderpand stelt getuige zijn persoon
en goederen. Wycher belooft zijn borg schadeloos te stellen.
Nr. 217

FOLIO:

134v

DATUM:

11 augustus 1590

Berent Willemsz heeft zich borg gesteld bij de stad Kampen voor Warner Gerritzen die nu in
verzekerde bewaring zit. Hij belooft de stad Warner Gerritzen op verzoek van de Raad voor het
gerecht te brengen en te betalen hetgeen de Raad hem oplegt. Hij stelt daarvoor als onderpand zijn
persoon en goederen.
Nr. 218

FOLIO:

135

DATUM:

1 september 1590

Helmich Jansz, hopman, Claes Hesselsz, Melchior Lubbertzen, Johan Dubboltzen en Henrick
Wolterzen hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij de stad Kampen voor Virgilis Hoebelar,
die nu in de Hagenpoort zit. De Raad heeft toegestaan dat Virgilis frank en vrij de poort uit mag gaan;
de borgen beloven er voor in te staan dat hij niet zal ontsnappen of weggaan zonder toestemming van
de burgemeesters en zullen hem op verzoek van de Raad weer terug brengen.
Nr. 219

FOLIO:

135v

DATUM:

23 december 1591

Egbert ten Bussch en Johan Arentsz uit Zwolle hebben zich borg gesteld bij de stad Kampen voor
Johan Hermansz, Claes Gerritsz en Engbert Arentsz, burgers uit Zwolle, naaste familie van Johan
Claesz, provenier in het Cathrina Gasthuis. Omdat genoemde familieleden Johan Claesz mee wilden
nemen naar Zwolle om voor hem te zorgen, hebben zij samen en ieder voor zich beloofd voor het
gerecht dat Johan Claesz [ die nu niet bij zijn verstand is ] levenslang door hen onderhouden zal
worden en mocht hij na enige tijd weer bij zijn verstand komen, dat hij dan weer de beschikking krijgt
over het geld en de renten [ waarover hij na de dood van zijn vrouw beschikte en die nu door de
familieleden zijn ontvangen ] te weten 1500 c.g. en 15 g.g. en 17½ stuiver rente per jaar, waarover hij
dan zal kunnen beschikken.
Nr. 220

FOLIO:

136

DATUM:

18 februari 1592

Mr Gerrith Jacobzen heeft zich borg gesteld bij de stad Kampen voor Jheroen Berse, die beloofd heeft
aan wachtmeester Symon Thoenissen de kosten te betalen die Henrick ten Oever op 17 februari
1592 heeft gemaakt voor verteringen tijdens zijn verblijf in de gevangenis als gevolmachtigde van zijn
baas Henrick ten Oever, n.l. 10 stuiver per dag. Hiervoor stelt hij zijn persoon en goederen als
onderpand.
Nr. 221

FOLIO:

136

DATUM:

29 januari 1594

Reynar Haeninck en Arent Berentzen hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij de stad
Kampen voor Arijs Jansz uit Amsterdam, waterschipper [vervoert water] voor een bedrag van c.g. en
beloven tevens op bevel van de Raad om genoemde Arijs hier aan te leveren. Zo niet dan zijn de
borgen verplicht te betalen, waarvoor hun persoon en goederen onderpand zijn.
Reynar Haeninck heeft voor het gerecht beloofd Arent Berentzen en diens erfgenamen te vrijwaren bij
deze borgtocht, waarvoor zijn persoon en goederen, roerende en onroerende, als onderpand worden
gesteld.
Nr. 222

FOLIO:

137

DATUM:
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Reynar Haeninck en Arent Berentzen hebben zich borg gesteld voor Arijs Jansz bij de stad Kampen
voor het bedrag van 1000 c.g. en om hem aan te leveren op verzoek van de Raad. Arijs Jansz en
Elbert Hermensz, burgers van Amsterdam, beloven Reynar Haeninck en Arent Berentzen te vrijwaren
voor hun borgtocht waarvoor hun persoon en goederen onderpand zijn.
Nr. 223

FOLIO:

137

DATUM:

8 april 1594

Daem Aerntsz van den Poel, muntersgezel, heeft bij de burgemeester, indertijd Gerryt Govaertsz,
d.m.v. handtasting beloofd [i.p.v. met de eed] dat hij de stad niet zou verlaten voordat het bedrag van
25 g.g. is voldaan.
Nr. 224

FOLIO:

137v

DATUM:

6 september 1610

Albert Lecherth en Egbert Aerntsz hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij de stad Kampen
voor Dirck Tytgensz om hem op verzoek van de Raad voor het gerecht te brengen waarvoor hun
persoon en goederen onderpand zijn.
Nr. 225

FOLIO:

137v

DATUM:

16 november 1611

Everhardt van Ruytenburch heeft zich borg gesteld bij de stad Kampen voor de gebroeders Henrick en
Gerrijt Voerne voor alles wat de Raad van hen zal eisen.
Nr. 226

FOLIO:

137v

DATUM:

20 november 1611

Johan Jansz heeft zich borg gesteld bij de stad Kampen voor Johan Voirs voor al hetgeen de Raad
hem zal opleggen.
Nr. 227

FOLIO:

138

DATUM:

3 februari 1612

Philibert de Poldegem heeft zich borg gesteld bij de stad Kampen voor zijn zoon Johan van Poldegem
voor al hetgeen de Raad van hem zal eisen.
Nr. 228

FOLIO:

138

DATUM:

22 maart 1612

IJsbrant Cornelisz en Albert Lambertsz hebben zich samen en ieder apart borg gesteld bij de stad
Kampen voor Hendrick Willemsz, waterschipper uit Amsterdam, voor hetgeen de Raad hem zal
zeggen, omdat hij met zijn schip hier op het Kamper zand is vastgelopen.
Nr. 229

FOLIO:

138v

DATUM:

3 april 1612

Lutgen Plettenburch heeft zich borg gesteld bij de stad Kampen voor Johan Henricksz uit Harderwijk
vanwege al hetgeen de Raad hem zal opdragen ivm de verwondingen aan Caerl Jacobsz.
Folios 139 t/m 189 zijn blanco
Nr. 230

FOLIO:

189v

DATUM:

niet vermeld

Aanhef:

Erentfeste en eerbare Burgemeesters, Schepenen en Raad van de stad Kampen, mijne Heren en
goede vrienden.
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U weet zeker nog heel goed hoe de Bergen-vaarders uit Deventer anno 1574 en 1575 vanuit
Noorwegen in Kampen kwamen en voor de goederen borg moesten stellen en dat door de Raad van
State op last van de majesteit aan het gouvernement van herwaarts in besloten brieven naar Brussel
is opgedragen mij te bevelen namens de majesteit dat ik die borgstellingen zou opheffen. Ik verzoek u
daarom de borgstellingen uit uw boeken te verwijderen. Ondertekend in Zwolle dd 31 juli 1576.
Uw eerzame dienaar en vriend,
Baldewyn van Roon.

a.m.alink©april2021
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