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Letter A. 

1 RAK  100 FOLIO:    1       DATUM:   30-04-1716 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Door, Adam Weduwnaar Vader 
  Hulsener, Pijter Voogd  
  Betsee, David Coenders Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon David Door als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd 10 c.g. waarmee de voogden tevreden zijn. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2 RAK  100 FOLIO:    1  DATUM:   27-07-1716 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oosterwolde, Aert Jurriensen Wdn. Vrisien Vrise Vader 
  Dijk, Jacob van Voogd  
  Aersen, Lambertus Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Gritien Aersen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd alle lijfstoebehoren, goud en zilver, 
een compleet bed en een bedrag van ƒ190 c.g. die bij de vader in bewaring 
blijven, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

3 RAK  100 FOLIO:   1 DATUM:   24-09-1716 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis met hof en drie huurhuisjes 
  Kampen, Vloeddijk, strekkende tot aan de Groenestraat 
   
 comparanten Weteringe, Albertus van de Schuldenaar Echtpaar 
  Kloeke, Catharina Schuldenares  
  Eeckhout, secretaris Momber  
  Weteringe, Petrus van de Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun broer/zwager Petrus van de  

Weteringe een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij een huis tussen Valencijn en de Podt, nu bewoond 
door de weduwe Balbian. Het huis is gekocht op een veiling en het geld is 
gebruikt om het huis gedeeltelijk af te breken en weer op te bouwen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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4 RAK   100 FOLIO:    2 DATUM:  31-10-1716 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Aeltien Wed. van Hermen Kollenaer Moeder 
  Beunier, Samuel Voogd  
  Somer, Roelof Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Hendrickien Herms als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

5 RAK  100 FOLIO:   2 DATUM:  14-12-1716 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, niet vermeld 
   
 comparanten Steenwijck, Arent Wdn. van Geertjen de Haan Vader 
  Haan, Gerrit de Voogd  
  Bijsterbosch, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem en Gerrit 

Steenwijk als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 
c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere, waarvoor hij zijn 
woonhuis als onderpand stelt. Hij zal hen lezen en schrijven laten leren en 
een handwerk, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

6 RAK  100 FOLIO:  2v DATUM:  06-02-1717 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where met een huurhuisje 
      Kampen, Nieuwstraat 
  2. vier woninghuisjes en hofje 
      Kampen, Kalverhekkenweg, van de Vloeddijk tot aan de Groenestraat  
   
 comparanten Arentzen, Anna Theodora Schuldenares Wed. R. J. Eeckhout 
  Tengberden, T. van Momber Secretaris  -  Broeder 
  Barghorst, Anna Christina ter Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Anna Christina ter Barghorst en 

aan haar broer Theodorus van Tengberden een bedrag van ƒ2000 c.g. tegen 5 
procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar woonhuis en enkele 
andere huisjes. 

   
 bijzonderheden Geen 
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7 RAK  100 FOLIO:   3 DATUM:  26-04-1717 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Micharius, Arent Wedn. Van Annetijn Egberts Vader 
  Knop, Abram Voogd  
  Kate, Gerrit ten Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick en Egbert 

Micharius als moeders erfdeel te hebben gereserveerd  ƒ20 c.g. waarvoor hij 
zijn beste weefgetouw als onderpand stelt; hij belooft zijn kinderen een 
handwerk te laten leren en lezen en schrijven, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

8 RAK  100 FOLIO:  3 DATUM:  12-08-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bosch, Anna Wed. van Arent van Leijden Moeder 
  Bergh, Henrick van den Voogd  
  Klopman, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Joanna van Leijden als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g.; zij belooft 
haar naaien, lezen en schrijven te laten leren en verder te doen wat een goede 
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

9 RAK  100 FOLIO:  3 DATUM:  04-09-1717 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Brunnepe,  
   
 comparanten Wachter, Aart Jansen Schuldenaar  
  Dijck, Cornelis van Schuldeiser Voogd 
  Evertsen, Berent Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Henricus Joostens  

een bedrag van ƒ88-10 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stelt hij zijn woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 12-12-1720 meldt Henricus Joostens van bovenstaande 
voldaan te zijn en de akte te royeren. 

   
 bijzonderheden Geen 
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10 RAK  100 FOLIO:   3v DATUM:  05-01-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grafhorst, Arent van Wdn. van Geertruidt Gijsius Vader 
  Werff, Cleis Jacobsen van der Voogd  
  Ridder, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Assuerus, Otto en Aleida 

van Grafhorst als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ150 c.g. samen en de lijfstoebehoren met het zilver/goud en belooft hen te 
laten leren lezen, schrijven, naaien en handwerken. Hij belooft te doen wat 
een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

11 RAK  100 FOLIO:  4 DATUM:  09-05-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hhertsuijkers, Aeltijn Egberts Wed. Steenbergen Moeder 
  Lubbertsen, Joost Voogd  
  Egbertsen, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Heimerich Fransen 

Steenbergen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ12 
c.g., een testament met zilveren haakjes en de lijfstoebehoren. Zij belooft hem 
een handwerk te laten leren en lezen en schrijven.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

12 RAK  100 FOLIO:   4v DATUM:   02-06-1718 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, strekkende tot aan de Hofstraat 
   
 comparanten Mullers, Aleida Schuldenares Wed. Helmich Heekes 
  Hulleman, Henrich Schuldenaar Echtpaar 
  Heekes, Everdina Schuldenares  
  Heekes, Henrica Schuldenares  
  Heekes, Dirck Schuldenaar Niet aanwezig 
  Kremer, Steven Ariaansen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Steven Ariaansen Kremer een 

bedrag van ƒ220 c.g. tegen 4 procent wegens geleverd bier aan Helmich 
Heekes, man/vader van schuldenaars. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
huis tussen Bentheim en Velthoen, nog bezwaard met een bedrag van ƒ400 
g.g., t.b.v. juffrouw N. N. Gansneb genaamd Tengnagel. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

13 RAK  100 FOLIO:   5 DATUM:  16-09-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dagh, Adriaan Wdn. van Marta Reijerts Vader 
  Soetermeijster, Jacob Voogd  
  Hoff, Jan Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Maria en Hermtgen Dagh 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. samen en belooft te doen 
wat een goede vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam overledene niet in akte vermeld. 
   

 

 

14 RAK  100 FOLIO:   5 DATUM:  19-11-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Prins, Aert Aertsen Wdn. van Aeltje Henriks Vader 
  Wagter, Aert Janssen Voogd  
  Bosch, Willem Robertsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Aart Aertsen Prins als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ80 c.g. en belooft te 
doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

15 RAK  100 FOLIO:  5 DATUM:  19-11-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Anna Wed. van Jannes Janssen Moeder 
  Wagter, Aart Janssen Voogd  
  Berentsen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jannegjen Jans als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ12 c.g. en belooft 
haar te laten leren lezen, schrijven, naaien en een goed ambacht, waarmee de 
voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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16 RAK  100 FOLIO:   5v DATUM:  19-06-1719 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolters, Aart Wdn. van Fennichjen Stevens Vader 
  Post, Jan Stevensen Voogd  
  Velthuijs, Jan Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Steven, Trijne, Willem, 

Dries en Rutger Aartsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een 
bedrag van ƒ150 c.g. samen en de lijfstoebehoren, de dochter een bijbel met 
zilver beslag; hij belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

17 RAK  100 FOLIO:  5v DATUM:  22-05-1719 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Graas, Antoni van Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart bij handtasting, i.p.v. onder ede, dat hij er niet in 

geslaagd is een borg te vinden in zijn juridische procedure tegen ds 
Coenradus Smaltius, maar dat hij de uitspraak van het gerecht zal 
respecteren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

18 RAK  100 FOLIO:   5v DATUM:  02-11-1719 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Arentje Wed. van Jan Marrienburg Moeder 
  Langen, Bernardus Voogd  
  Hartman, Regnier Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor  haar minderjarige kinderen Lambert en Margrita 

Marrienburg als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond groot 
en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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19 RAK  100 FOLIO:   6 DATUM:  03-06-1720 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Hof met annexe woonhuisjes 
  Brunnepe, in de steeg, Steendijk, tussen Wolfsen, de steeg en de dijk 
   
 comparanten Roeter, Abraham de Schuldenaar Echtpaar 
  Horst, Sophia van der Schuldenares  
  Herweijer, secretaris Momber  
  Ketel, Richard Schuldeiser Echtpaar 
  Schimmelpennink, Geertruid Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Richard Ketel en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun hof. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

20 RAK  100 FOLIO:   6v DATUM:  20-07-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Vier morgen land 
  Mastenbroek, Oosterholtseweg 
   
 comparanten Rijcks, Aeltien Wed. van Hermen Henricks Moeder 
  Room, Dirck Voogd  
  Doorn, Daniel van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Rijck Jansen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in een stuk land te Mastenbroek, 
waarvan Reinder Reuse en de weduwe Rijken mede-eigenaar zijn, een bedrag 
van ƒ28 op een ander 6

e
 deel van genoemd land en een borstrok met zilveren 

knopen. Zij belooft hem lezen en schrijven te laten leren en een eerlijk 
handwerk.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

21 RAK  100 FOLIO:    6v DATUM:  31-07-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pleek, Andries Wdn. van Zwaantje Jans Vader 
  Hoijer, Harmen Voogd  
  Meulenkamp, Jan Albertje(!) Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aaltje Andriessen Pleek 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ18 c.g. en 
diverse zilveren voorwerpen. Hij belooft haar lezen en schrijven te laten leren 
en een ambacht en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

22 RAK  100 FOLIO:   7 DATUM:  09-10-1720 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claassen, Albert Borg Piloot (loods) 
  Janssen, Sijmon Borg Piloot 
  Nieland, Wessel Pachtster De weduwe van .. 
     
 samenvatting Beide comparanten hebben zich borg gesteld voor de weduwe van Wessel 

Nieland, als pachtster van het bruggeld. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

23 RAK  100 FOLIO:   7 DATUM:  21-10-1720 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eeckhout, Anthoni Borg Burgemeester 
  Lemker van Breda, Rutger Borg Ontvanger 
  Eeckhout, Weijer Anthoni Begunstigde Ontvanger Mastenbroek 
     
 samenvatting Comparanten hebben zich met handtasting borg gesteld voor Weijer Anthoni 

Eeckhout als ontvanger van Mastenbroek voor een bedrag van ƒ10.000 c.g. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

24 RAK  100 FOLIO:   7 DATUM:  28-10-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeters, Adam Wdn. van Anna Pijters Vader 
  Vaenderink, Martinus Voogd  
  Kreuger, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacob en Jan Dirck 

Roeters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. en belooft 
hen lezen en schrijven te laten leren en een handwerk, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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25 RAK  100 FOLIO:   7v DATUM:  11-11-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jelink, Abraham Wdn. van Rachel Daniels Vader 
  Jelink, Johannes Voogd  
  Soetemeijster, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jacob Jelink als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd 30 stuivers en belooft hem te zullen voeden 
en kleden, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

26 RAK  100 FOLIO:   7v DATUM:  07-12-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur, t.o. de Vlees Sack (Vlassack?) 
   
 comparanten Paules, Annegje Wed. van Gerrit Geverius Moeder 
  Emmeloort, Jan Herms van Voogd  
  Hof, Lucas van der Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Teuntje Geverius als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een 4
e
 deel van een huis. Zij belooft 

haar lezen en schrijven te laten leren en een fraai ambacht, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

27 RAK  100 FOLIO:   8 DATUM:  18-01-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruins, Adam Wdn. van Elsje Hillebrand Vader 
  Hillebrand, Assuerus Voogd  
  Heerden, Joannes van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Bernardina Bruins als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft te doen wat een 
goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

28 RAK  100 FOLIO:   8  DATUM:   11-04-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Aaltje Wed. van Dries Henriks Vader 
  Vos, Jan Gerrit Voogd  
  Smit, Henrik Roelofs Voogd  

  Post, Louwe Stevens Voogd  

     

 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Trijntje, Niesje, 
Cornelis, Hendrik, Annegje, Jan, Gerrit, Arent en Dries als vaders erfdeel te 
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2400 c.g. samen en een zilveren beker 
en kop; zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de 
voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

29 RAK  100 FOLIO:   8 DATUM:  16-05-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Aeltjen Wed. van Jan Roelofs Moeder 
  Henricks, Dirk Voogd  
  Bramen, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannis en Janna Jans 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft hen een eerlijk 
handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

30 RAK  100 FOLIO:  8v DATUM:  23-05-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Kampen, Kalverhekkenweg 
   
 comparanten Smit, Antoni Wdn. van Maria Teunis Vader 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Arent en Berentijn 

Antonis als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ10 c.g. waarvoor 
zijn huis, tussen Oostendorp en van Santen, onderpand is. Hij belooft hen te 
verzorgen en een eerlijk handwerk te laten leren. 

   
 bijzonderheden Namen van de voogden niet vermeld. 
   

 

 

31 RAK  100 FOLIO:   8v DATUM:   23-05-1721 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Oene, Aeltijn van Wed. van Willem Goos Moeder 
  Marle, Willem van Voogd  
  Brugginck, Gerrit Voogd  
     
   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

32 RAK  100 FOLIO:   9 DATUM:  10-06-1721 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd De Drie Vergulde Mollen 
  Kampen, Boven de Poort, aan de Zwanenbrug, hoek van de Vloeddijk 
   
 comparanten Ebbelaar, Anna Margaretha Berens Schuldenares Wed. Schooneboom 
  Tengberden,  van Momber Secretaris 
  Deventer, Anna Jans van Schuldeiseres Wed.  van Romond 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Anna Jans van Deventer een 

bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij 
haar huis tussen de lege plaats van van Ulsen en de gang van Jurriensen. 
NB. In de kantlijn:  op 12-05-1736 meldt Matthijs van Romond van 
bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

33 RAK  100 FOLIO:      9v DATUM:   03-10-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met achterhuis in de Groenestraat 
  Kampen, Vloeddijk, t.o. de Nieuwe Markt   
   
 comparanten Nuijs, dr Albert Henrick Gevolmachtigde  
  Tromp, Anna Volmachtgeefster Wed. H. Nuijs 
  Drillinger, Jan Everwijn Voogd  
  Bols, Lucas Koper  
  Wijnvoorden, Rijck van Koper  
     
 samenvatting Comparant verklaart, namens zijn moeder en ten behoeve van Herman 

Nuijs, nagelaten kind van Otto Nuijs M.D., als onderpand voor het 
vaders/grootvaders erfdeel, te hebben gesteld een huis op de Vloeddijk, 
waarmee de voogd instemt.  Hij hoopt dat de opbrengsten van het erf 
Pramperhuijsen door dr Albert Henrick Nuijs zullen worden ontvangen voor 
zijn pupil. Een bedrag van ƒ500 c.g. uit deze opbrengst zal verbonden 
blijven voor de pupil totdat de zaak tussen voogd en de weduwe van 
secretaris Nuijs zal zijn afgesloten. 
Op dezelfde datum verklaart gevolmachtigde ter geruststelling dat hij nog 
extra ƒ400 c.g. ( dus samen ƒ900 c.g.) in handen van de kopers zal laten ten 
behoeve van het kind van Otto Nuijs. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

34 RAK  100 FOLIO:    10  DATUM:   13-10-1721 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Brunnepe 
   
 comparanten Dijckhuijs, Arent Schuldenaar  
  Mos, Hermen Schuldeiser Graafschap Lingen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hermen Mos voor de koop van een 

huis door schuldenaars vader een bedrag van ƒ80 c.g., eerst ƒ120 c.g., 
betaalbaar in vier termijnen. Als onderpand stelt hij vrijwillig verwin op zijn 
goederen; dit akkoord is gesloten door Peter Oortmeijer uit Lingen met Arent 
Dijckhuijs. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

35 RAK  100 FOLIO:   10v DATUM:   22-11-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Kappert, Arent Gerritsen Wdn. van Klaasjen Jans Vader 
  Decker, Jan Voogd  
  Henricksen, Jurrien Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lubbegijn, Jannegijn, 

Gerrit Jan en Aeltijn Arents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 
c.g. samen, waarvoor zijn turfdragersplaats, of het recht daarop, onderpand 
is. Hij belooft zijn kinderen lezen en schrijven te laten leren en een eerlijk 
handwerk, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

36 RAK   100 FOLIO:    11 DATUM:   10-12-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evers, Antoni Wdn. van Grijtijn Andries Vader 
  Beverwijck, Jan Andriesen van Voogd  
  Dijck, Cornelis Jansen van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Evert en Neeltijn Antoni 
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als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton. Hij belooft 
ze lezen en schrijven te laten leren en een eerlijk handwerk en te doen wat 
een goed vader verplicht is, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

37 RAK  100 FOLIO:  11 DATUM:  28-02-1722 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dusart, Abram Comparant Echtpaar 
  Bruijnne, Margarijta de Erfgename  
  Brouw, Sara Johanna Overledene Dochter 
  Fond, Marc de la Borg Luitenant 
  Denijs, Sara Overledene Wed. Ant. Brouw 
     
 samenvatting Comparant heeft, namens zijn vrouw, een borg aangesteld in de boedel van 

haar pleegdochter en diens grootmoeder.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

38 RAK  100 FOLIO:  11v DATUM:  28-02-1722 

 onderwerp Ontslag van voogdij 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dusart, Abram Comparant Echtpaar 
  Bruijnne, Margareta de Erfgename  
  Fond, Marc de la Voogd Luitenant 
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, erfgename van Sara Johanna Brouw, heeft 

comparant de voogd luitenant Marc de la Fond, zoals door Sara de Nijs 
weduwe Ant. Brouw is bepaald, uit diens functie ontslagen en belooft hem 
schadeloos te stellen voor eventuele aanspraken.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

39 RAK  100 FOLIO:   11v DATUM:  06-03-1722 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd de Vlassak 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur, bij de Zeepziederspoort 
   
 comparanten Wije, Albert Rutgersen van Schuldenaar Echtpaar 
  Hartmans, Maria Schuldenares  
  Krof, Klaas Schuldeiser Echtpaar 
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  Haan, Geertijn de Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Klaas Krof en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun huis tussen Mettinck en Bolte, waartoe ook behoort een  kamer 
in de steeg en een gang.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De andere akten op de letter A staan bij de letter X. 

Letter B 

40 RAK  100 FOLIO:   12 DATUM:   24-08-1716 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marle, Berent van Borg Gemeensman 
  Marle, Wolter van Commies  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te stellen voor zijn broer Wolter, die commies 

is van de Admiraliteit in het Noorderkwartier, als garantie voor de goede 
uitoefening van diens functie. Hij doet afstand van de speciale voorrechten 
die hem mochten toekomen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

41 RAK  100 FOLIO:  12 DATUM:  24-11-1716 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Vloeddijk 
  2. huis, erf en where 
      Kampen, Achter de nieuwe Muur, bewoond door Jan Hermsen 
   
 comparanten Spencke, Bartold ten Schuldenaar Echtpaar 
  Elbers, Itje Schuldenares  
  Bondam, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Bondam een bedrag van 

ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
woonhuis tussen Nijenburgh en de erven de Haan en een ander huis, beide 
behoort hebbende aan wijlen mr Jan Mathieu. 
NB. In de kantlijn:  op 17-03-1724 meldt schuldeiser de akte te hebben 
verkocht aan Jurrien de Greeve.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

42 RAK  100 FOLIO:  12v DATUM:  12-02-1717 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huis, erf en where genaamd de Posthoorn 
  Kampen, Oudestraat, strekkende tot achter de where van het Blauwe Kruis 
   
 comparanten Uijtenhout, Berent Arentzen Schuldenaar Echtpaar 
  Wijringen, Helene van Schuldenares  
  Velthoen, Joan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun oom Joan Velthoen een 

bedrag van ƒ350 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen 
zij hun huis tussen weduwe Nessink en de groenman van Oosterwolde 

   
 bijzonderheden Naam schuldenares niet volledig in de akte. 
   

 

 

43 RAK  100 FOLIO:   13 DATUM:  10-04-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijboom, Berent Hermsen Wdn. van Geertijn Rutgers Halfwerk Vader 
  Gooij, Evert Jansen Voogd  
  Hertsuijker, Rijck Willems Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Welmoet, Hermen en 

Henrickijn Berents als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ2  c.g. 
en belooft hen een handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader 
verplicht is, waarmee de voogden tevreden  zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

44 RAK  100 FOLIO:   13v DATUM:  02-12-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Knoppert, Benjamin Wdn. van Engeltijn Hans Vader 
  Knoppert, Claas Andriessen Voogd  
  Ros, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Andries, Jannegijn en 

Henrick Knoppert te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g. samen; hij 
belooft hen lezen en schrijven te laten leren en een eerlijk handwerk, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

45 RAK  100 FOLIO:   13v DATUM:   08-02-1719 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Slepersplaats 
   
 comparanten Herms, Berentijn Schuldenares Wed. Lambert van Galen 
  Galen, Lambert van Schuldenaar Zoon 
  Tengberden, secretaris van Momber  
  Pot, Jannes Schuldeiser Echtpaar 
  Stevens, Jacobijn Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jannes Pot en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ60 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
geldt haar slepersplaats. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

46 RAK  100 FOLIO:   14 DATUM:   27-02-1719 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Driesen, Berent Schuldenaar Echtpaar 
  Alberts, Elsijn Schuldenares  
  Eckholt, de weduwe van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van secretaris van 

Eckholt een bedrag van ƒ25 huishuur, dat zij wekelijks zullen afbetalen met 
ƒ0,50. Als onderpand geldt hun schuit met zeil en treil. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

47 RAK  100 FOLIO:   14 DATUM:   22-05-1719 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marle, Berent van Borg Gemeensman 
  Marle, Wolter van  Commies  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te stellen voor zijn broer Wolter van Marle, als 

commies van de Admiraliteit van het Noorderkwartier, als garantie voor de 
correcte uitoefening van diens beroep; comparant ziet af van eventuele 
voorrechten.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

48 RAK  100 FOLIO:   14v DATUM:  30-06-1719 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hansen, Berent Wdn. van Lubbegijn Jans Vader 
  Jansen, Engbert Voogd  
  Caspersen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Anna Geertruid 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. en belooft hen goed te 
verzorgen en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 

    
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

49 RAK  100 FOLIO:   14v DATUM:  19-05-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Barteld Wdn. van Henrikje Alberts  Vader 
  Knollenberg, Heimert Alb. Voogd  
  Knollenberg, Hermen Alb. Voogd  
  Bruins, Gerrit Aarentsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Albert, Trijne, Henrikje 

en Geertje Bartels als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ200 c.g. samen, de lijfstoebehoren en de meisjes de sieraden. Hij belooft 
hen te laten leren naar hun stand en te doen wat een goed vader verplicht is, 
waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

50 RAK  100 FOLIO:   15 DATUM:  16-05-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Aeltijn Wed. van Jan Roelofs Moeder 
  Henricks, Dirk Voogd  
  Bramen, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannis en Janna Jans 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g. en belooft 
hen goed te verzorgen en lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, 
waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

51 RAK  100 FOLIO:   15 DATUM:  08-11-1721 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vriese, Bartolt Wdn. van Femmegijn Nijlants Vader 
  Vriese, Clamor Voogd  
  Eerde, Lucas van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Trijntijn Vriese  als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft haar goed op te 
voeden, lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

52 RAK  100 FOLIO:   15v DATUM:  02-06-1722 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Bartelt Wdn. van Trijntje Evers Vader 
  Gerrits, Peter Voogd  
  Janssen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Claasje Bartels als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft haar goed te 
verzorgen en te laten leren wat bij haar stand past, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

53 RAK  100 FOLIO:  15v DATUM:  27-03-1723 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marle, Berent van Borg Gemeensman 
  Marle, Wolter van Commies  
     
 samenvatting Comparant, gemeensman en hopman dezer stad, verklaart zich borg te stellen 

voor zijn broer Wolter, als commies van de Admiraliteit van het 
Noorderkwartier, als garantie voor de correcte uitoefening van diens functie. 
Hij, comparant, ziet af van ieder vorm van vergoeding. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

54 RAK  100 FOLIO:   16 DATUM:  10-08-1723 
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 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Berent Aanlegger  
  Jans, Aeltien Verweerster  
  Simberig, Jacob Borg  
     
 samenvatting Comparant heeft Jacob Simberig aangesteld als borg in zijn juridische 

procedure tegen Aeltien Jans, ingevolge resolutie van de Hoge Bank dd 09-
08-1723. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

55 RAK  100 FOLIO:  16 DATUM:   08-10-1723 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd het Groene Rad 
  Kampen, Venestraat, hoek van de Burgwal 
   
 comparanten Spenke, Bartelt ten Schuldenaar Echtpaar 
  Elbers, Itje Schuldenares  
  Oedekerk, Pieter Schuldeiser Voogd 
  Smit, Gerrit Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

Jan ten Hove en Catharina Palte een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 3½ procent 
per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis 
NB. In de kantlijn:  op 04-12-1750 meldt Gerrit Smit van bovenstaan de te zijn 
voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

56 RAK  100 FOLIO:   16v DATUM:  24-03-1724 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Slepersplaats 
   
 comparanten Gerrits, Bastiaan Schuldenaar Echtpaar 
  Jacobs, Hendrikje Schuldenares  
  Costen, Abraham Marcus ten Schuldeiser Echtpaar 
  Caspers, Hendrikje Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Abraham Marcus Costen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun slepersplaats. 

   
 bijzonderheden Naam schuldeiser zou kunnen zijn: ten Oosten. 
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57 RAK  100 FOLIO:   16v DATUM:  05-05-1724 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed huis 
  Kampen, Boven de Poort 
   
 comparanten Bisen, Berendina van Wed. van Henrik van Holsteijn Moeder 
  Lemmis, Jan Henriksen Voogd  
  Winkelman, Henrik Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Christina van Holsteijn 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een huis dat eigendom is van haar 
a.s. man Jacob Simmerig. Zij belooft haar goed te verzorgen en op te voeden 
volgens haar stand, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

58 RAK  100 FOLIO:   17 DATUM:  17-08-1724 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sorg, Blazius Jacobs Wdn. van Madalena Meijer Vader 
  Hartman, Berent Voogd  
  Calkar, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor haar minderjarige kinderen Trijntje, Christiaan, 

Abraham, Jacob en Annigje Sorg als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
een bedrag van ƒ200 c.g. samen en belooft te doen wat een goed vader 
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

59 RAK  100 FOLIO:   17 DATUM:  03-10-1724 

 onderwerp Beëindiging voogdijschap 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Budde, dr. Gevolmachtigde  
  Tengberden, van Volmachtgeefster De weduwe van .. 
  Barchorst, Anna Christina ter Pupil  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat men geen overeenstemming heeft kunnen bereiken 

over de financiële bewindvoering van wijlen secretaris van Tengberden over 
de goederen van diens pupil. Omdat comparant deskundig is en de weduwe 
wil dat hij de zaak tot een einde brengt, maar nu dringend naar huis wordt 
geroepen, vraagt hij e.e.a. in een gerechtsprotocol te registreren als protest 
om tot décharge te kunnen komen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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60 RAK  100 FOLIO:   17v DATUM:   24-10-1724 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Telder, Barent Wdn. van Judith Herms van de Berg Vader 
  Baaij, Henrik Voogd  
  Slot, Henrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Harmen, Lambert, Jan en 

Willem Telder als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ130 c.g. samen en belooft hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren, 
waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

61 RAK  100 FOLIO:   17v DATUM:  20-02-1725 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Hof met twee huisjes erbij 
  Kampen, Groenestraat, strekkende tot aan de stadswallen 
   
 comparanten Uijttenhoudt, Berent Schuldenaar Roededrager - echtpaar 
  Wieringen, Helena van Schuldenares  
  Lemker, secretaris Momber  
  Caamerlinck, Evert Lodewijcks Schuldeiser Voogd 
  Groenouwe, Arent Jansz van Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Berent 

Gijsbertsen Kaa, een bedrag van ƒ325 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als 
speciaal onderpand stellen zij hun hof met huisjes. 
NB. In de kantlijn:  op 28-03-1730 heeft schuldeiser deze bekentenis verkocht 
aan Evert Lodewijks Camerling.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

62 RAK  100 FOLIO:  18 DATUM:  26-10-1725 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haan, Berent Willem de Ontvanger  
  Haan, Albert de Borg Vader 
  Erckelens, Jannes van Borg  
     
 samenvatting Als ontvanger van het schoorsteengeld en van wat de Provincie hem nog 

meer kan vragen, stelt comparant twee borgen aan: zijn vader en Jannes van 
Erckelens. 

   
 bijzonderheden Geen 
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63 RAK  100 FOLIO:   18 DATUM:  08-04-1726 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marle, Berent van Borg Burgemeester 
  Marle, Wolter van Commies  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te stellen voor zijn broer Wolter die commies 

van de Admiraliteit van het Noorderkwartier is als garantie voor de correcte 
uitoefening van diens beroep. Hij doet afstand van alle eventuele voorrechten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

64 RAK  100 FOLIO:   18v DATUM:   29-03-1727 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schultink, Berent Wdn. van Hendrina Arents Vader 
  Schultink, Jan Voogd  
  Lindeboom, Jacobus Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochters Marrigjen en Aaltjen 

Schultink als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ2-10 c.g. en 
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

65 RAK  100 FOLIO:   18v        DATUM:   15-09-1727 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis met hof 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen de weduwe Winkoop en Polman 
   
 comparanten Gerritsen, Barteld Schuldenaar Echtpaar 
  Focks, Gerrigjen Schuldenares (Foeks?) 
  Christiaans, Marrigjen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Marrigjen Christiaans een 

bedrag van ƒ60 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen 
zij hun woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 28-09-1739 meldt schuldeiseres, met momber, van 
bovenstaande te zijn voldaan.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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66 RAK  100 FOLIO:    19  DATUM:   17-01-1730 

 onderwerp Borgsteling 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Marle, Berent van Borg Burgemeester 
  Roldanus, ds Johannes Schuldeiser Voogd 
  Roldanus, L. Schuldeiser Voogd 
  Sluiter, N. Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant staat borg voor een bedrag van ƒ61-10 c.g. wegens onbetaald 

vuurstedegeld door N. Sluiter, waarvoor hij, comparant en zijn mede-
voogden over de kinderen van burgemeester R. M. Foccoma, beslag hebben 
laten leggen op de kooppenningen van een huis, berustend onder Wolter 
Engelblik volgens appointement van 16-01-1730.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

67 RAK  100 FOLIO:   19v DATUM:   01-06-1730 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Barkum, Berent Hendrik van Voogd Kinderen Worst 
  Versmit, Jan Voogd Idem 
  Cloeke, Jan Voogd Sara vd Weteringe 
  Eeckhout, Willem Voogd Idem 
  Weteringe, Petrus van de Overledene Burgemeester 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Elisabeth van de Weteringe uit 

haar 1
e
 huwelijk met Jan Worst en voogden over Sara van de Weteringe, 

dochter van Aleida van Dompselaer en Lodewijk van de Weteringe, verklaren 
de roerende en onroerende zaken van wijlen burgemeester Petrus van de 
Weteringe niet te zullen verkopen of verdelen, zo lang zijn rekening van 
ontvanger van de stads geestelijkheid niet is opgemaakt.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

68 RAK   100 FOLIO:    20 DATUM:  29-12-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kwinckelberg, Bastiaan Gerrits van de Wdn. Henrickje Jacobs vader 
  Werf, Derk van der Voogd  
  Meulen, Henrick van der Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Harmina en Margjen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ10 c.g. en belooft te doen 
wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

69 RAK  100 FOLIO:  20 DATUM:  01-11-1732 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Berendie Wed. Arent Arentsen Holtcamp Moeder 
  Dingsteede, Paulus Henriksen Voogd  
  Nijenburg, Paulus Brengen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hilligie, Janna, Arent, 

Gerrit en Henrietta Geertruida als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder ƒ4 c.g. en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

70 RAK  100 FOLIO:  20 DATUM:  18-03-1735 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Een hof 
  IJsselmuiden, Nieuweweg 
   
 comparanten Zorg, Blasius Jacob Wdn. Jannetje Lodewijks Camerling Vader 
  Kreeps, Hans Voogd  
  Teune, Peter Voogd  
  Voet, Matthijs Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Lodewijk Blasius Zorg als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd: lijfstoebehoren en linnengoed ter 
waarde van ƒ30, kindergoed ter waarde van ƒ20, een serie boeken, een bedrag 
van ƒ1650 c.g. en een aandeel in een hof aan de Nieuweweg, afkomstig van 
Lodewijk Camerlingh; verder diverse obligaties. De voogden vinden dat na 
het overlijden van de vruchtgebruikers deze kapitalen toekomen aan hun 
pupil en niet aan diens vader. Indien dit zo is, zal de vader een vierde gedeelte 
aan zijn zoon uitkeren. 

   
 bijzonderheden Zeer uitvoerige akte; uitgebreide informatie over linnengoed, boeken e.d. 
   

 

 

71 RAK  100 FOLIO:   21v DATUM:  25-07-1735 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marle, Berent van Borg Burgemeester 
  Marle, Wolter van Commies  
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 samenvatting Comparant verklaart zich borg te stellen voor zijn broer Wolter, commies van 

de Admiraliteit in het Noorderkwartier, als garantie voor de correcte 
uitoefening van diens functie en ziet nadrukkelijk af van alle voorrechten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

72 RAK  100 FOLIO:   22 DATUM:  23-11-1736 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Oudestraat, tussen de wed. Hartman en Bijsterbosch 
  2. huis, erf en where 
      Kampen, Keizerstraat 
   
 comparanten Zorg, Blasius Jacob Vader/voogd Wdn. van J. L. Camerling 
  Kreps, Hans Voogd  
  Theune, Peter Voogd  
  Voet, Matthijs Voogd  
     
 samenvatting Comparant stelt enige vaste goederen als onderpand voor het kinderbewijs 

ten behoeve van zijn zoon Lodewijk Zorg, zoals dat in akte nummer 70 is 
vermeld: n.l. zijn aandeel in een huis op de Oudestraat en het huis in de 
Keizerstraat, waarin de Zwitserse Mennonieten vergaderen. Beide huizen zijn 
comparants woonhuizen geweest. 

   
 bijzonderheden Zie ook: Apostille van 26-04-1736. 
   

 

 

73 RAK  100 FOLIO:   22v DATUM:   25-04-1737 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Brunnepe, Goltsteeg 
   
 comparanten Elshof, Berentjen Wed. van Teunis Jansen Moeder 
  Turk, Claas Jansen Voogd  
  Sluirink, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrina, Jan en 

Teuntjen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ118 c.g. 
samen, te versterven van het ene op het andere kind, waarvoor zij haar huis 
als onderpand stelt. Zij belooft de kinderen lezen en schrijven te laten leren, 
de dochters ook naaien, waarmee de voogden instemmen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 23 t/m 23v zijn blanco. 

Letter C 



26 
 

74 RAK  100 FOLIO:   24 DATUM:   09-10-1716 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dorsten, Claas van Borg Gemeensman 
  Eeckhout, Roelof Boekhouder  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich met handtasting te hebben borg gesteld voor Roelof 

Eeckhout, boekhouder van het Bestiaal en dit voor een periode van één jaar. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

75 RAK  100 FOLIO:   24 DATUM:   06-08-1717 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmich, Catharina Comparante  
  Lemker, secretaris Momber  
  Eeckhout, Henrick Administateur Burgemeester 
     
 samenvatting Comparante heeft burgemeester Eeckhout bedankt voor zijn werk als 

administrateur van haar ouderlijke goederen, mede namens de erven van Jan 
Jelissen van Deventer en hem schadeloos te stellen indien noodzakelijk. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

76 RAK  100 FOLIO:   24 DATUM:   08-04-1718 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. huis, erf en where 
      Kampen, Oudestraat, hoek Kerksteeg, bewoond door Jacobus Middelburg 
  2. huis, erf en where 
      Brunnepe, het 2

e
 van de kruisweg naar het Haatland 

   
 comparanten Aartsen, Claas Schuldenaar Echtpaar 
  Theijs, Geertje Schuldenares  
  Lemker, secretaris Momber  
  Lijndraijer, Thijs Petersen Schuldeiser Echtpaar 
  Jans, Amarentia Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Thijs Petersen Lijndraijer en 

diens echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als 
speciaal onderpand stellen zij enige vaste goederen. 
NB. In de kantlijn:  op 16-12-1721 melden Klaas Gast en Amarentia Jans van 
bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
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77 RAK  100 FOLIO:   24v DATUM:  22-06-1718 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fabritius, Cornelis I.U.Dr Schuldenaar  
  Vestrinck, Henrick  I.U.Dr Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn zwager Henrich Vestrinck een 

bedrag van ƒ1760 c.g. tegen 5 procent per jaar, wegens in de jaren 1715 t/m 
1717 gezamenlijk gekochte obligaties ten laste van de provincie Noord-
Holland en West-Friesland. Hiermee worden ook twee akten geroyeerd van 21-
08-1716 en 04-10-1717. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

78 RAK  100 FOLIO:   25 DATUM:  28-04-1719 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Achter de nieuwe Muur, t.o. de Zeepziederspoort, hoek v.d. steeg 
  2. twee huizen 
      Kampen, ?, strekkend tot achter de where van de Geestelijkheid 
   
 comparanten Mattjeu, Catarina Schuldenares Wed. Nieuburgh 
  Tengberden, van Momber Secretaris 
  Valkenijr, Elias Schuldeiser Voogd 
  Suijren, Antoni van Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

Andrijs Bos en Elisabet Breel, een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4½ procent per 
jaar. Als speciaal onderpand geldt haar woonhuis tot bij de where van Rutger 
Albertsen van Wijhe en enige andere vaste goederen bewoond door kuiper 
Groothuis en Jan Keizer. 
NB. In de kantlijn:  op 28-04-1752 melden Dirk en Jan Bos als voogden over de 
kinderen van Andries Bos en Elisabeth Breel door schuldenares te zijn 
voldaan van bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

79 RAK  100 FOLIO:   25v  DATUM:   22-01-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veene, Catharina Alberts van der Wed. Peter E. vd Berg Moeder 
  Golts, Egbert Voogd  
  Brums, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Teuntje Peters van den 

Berg als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 c.g. en 
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belooft haar lezen, schijven en een passend ambacht te laten leren en te doen 
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

80 RAK  100 FOLIO:   26 DATUM:  27-01-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Swijl, Coenraad Wdn. van Engeltje van Veen Vader 
  Langenburg, Jannis Voogd  
  Boom, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrik Swijl als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en een 
ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

81 RAK  100 FOLIO:   26v DATUM:   12-08-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Speculijr, Cornelis Wdn. van … Vader 
  Poole, Jan Voogd  
  Wijchersen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit Jan en Berent 

Willem Speculijr als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1 en 
belooft hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren, waarmee de 
voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Naam overledene niet vermeld. 
   

 

 

82 RAK  100 FOLIO:   26v DATUM:  12-08-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tichelmans, Cristina Wed. van Henrick Wijhe Moeder 
  Buckhorst, Leendert Jansen v. Voogd  
  Hengelen, Willem van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Barbara Catarina Wijhe 
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als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 en belooft haar lezen, schrijven 
en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

83 RAK  100 FOLIO:   27 DATUM:   05-12-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hulsener, Cornelis Wdn. van Janna Vrodebos Vader 
  Hulsener, Pietr Voogd  
  Kuper, Frans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Fijtje Hulsener als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder en belooft haar op 
passende wijze te zullen verzorgen, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

84 RAK  100 FOLIO:   27 DATUM:  07-04-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Scheepstimmerwerf 
      Kampen, buiten de Koornmarktpoort 
  2. huis, erf en where 
      Kampen, het 1

e
 aan de Koornmarktpoort 

   
 comparanten Dijk, Claas van  Wdn. van Maria Kannemans Vader 
  Dijk, Bartelt Janssen van Voogd  
  Janssen, Bartelt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Albert van Dijk als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g., waarvoor zijn halve 
scheepstimmerwerf onderpand is en de lijfstoebehoren en belooft hem lezen, 
schrijven en een passend ambacht te laten leren, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 11-07-1729 is het onderpand veranderd in een huis 
gelegen naast de Haan en de wed. Hogencamp op de andere hoek. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

85 RAK  100 FOLIO:   27v DATUM:  13-04-1722 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Freriks, Claasje Wed. van Gerrit Schoonevelt Moeder 
  Schoonevelt, Coenraad Voogd  
  Smit, Bernardus Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Schoonevelt als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton en belooft te 
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

86 RAK  100 FOLIO:   27v DATUM:   31-03-1723 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meij, Christoffel Schuldenaar Roededrager 
  Holbarent, Jan Schuldeiser Koopman te Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Holbarent een bedrag van ƒ333-4 

c.g. wegens geleverde wijn en brandewijn, dat hij jaarlijks aflost met ƒ60 c.g., 
waarvoor hij zijn tractement als roededrager als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

87 RAK  100 FOLIO:   28 DATUM:   22-08-1724 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bos, Claasje Gerritsen Wed. van Dirk Claassen Knollenberg Moeder 
  Bos, Willem Gerritse Voogd  
  Mense, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Joanna en Peter Dirks 

Knollenberg als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 
c.g. en elk een kleed en belooft hen een handwerk volgens hun stand te laten 
leren en te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

88 RAK  100 FOLIO:    28 DATUM: 14-11-1724 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Slepersplaats 
   
 comparanten Roucus, Carel Schuldenaar Echtpaar 
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  Jans, Stijntje Schuldenares  
  Lemker, secretaris Momber  
  Coops, Gerrit Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Coops een bedrag van ƒ250 

c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
slepersplaats. 
NB. In de kantlijn:  op 23-05-1732 heeft schuldeiser verklaard van 
bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

89 RAK  100 FOLIO:   28v DATUM:  14-05-1725 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed huis, erf en where met huurhuisje onder één dak 
  Kampen, Vloeddijk, tussen de Morrenbrug en de Hanensteeg 
   
 comparanten Post, Claas Schuldenaar Echtpaar 
  Meijboom, Jannegje Claassen Schuldenares  
  Lijndraijer, J. P.   Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan J. P. Lijndraijer een bedrag van 

ƒ800 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis 
dat strekt tot in de Groenestraat. 
NB. In de kantlijn:  op 13-05-1737 melden de gemeensman Jan Cloecke en 
Catharina Lijndraijer, wed. Pannebacker, administrateurs van de goederen 
van overleden schuldeiser, te zijn voldaan van kapitaal en rente. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

90 RAK  100 FOLIO:  28v DATUM:   14-07-1725 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed huisje 
  Kampen, Boven Nieuwstraat, naast de stal van Eeckhout 
   
 comparanten Lijndraijer, Catharina  Wed. van Hermen van de Weerdt Moeder 
  Visscher, Teunis Voogd  
  Croff, Claas Voogd  
  Timmerman, Dirck Voogd Niet aanwezig 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltjen van de Weerdt 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een aantal obligaties en 
schuldbekentenissen samen groot ƒ3510 c.g., een huisje en een burgerlijke 
uitzet volgens haar stand en een nieuw bed. Zij belooft te doen wat een goede 
moeder verplicht is, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden De volledige lijst van obligaties staat in de akte. 
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91 RAK  100 FOLIO:   29 DATUM:   14-09-1725 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Oudestraat, naast van Assen 
  2. hof 
      Kampen, buiten de Hagenpoort t.o. de eekmolen 
   
 comparanten Weij, Christoffer van der Wdn. van Geesje Berents van Stagen Vader 
  Teller, Berent Voogd  
  Smit, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacomina, Berent, 

Clasina en Christina van der Weij als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
een bedrag van ƒ200 c.g. samen, waarvoor zijn huis, hof en inboedel  
onderpand zijn.  Hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

92 RAK  100 FOLIO:   29v DATUM:   13-10-1725 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Palte, Catharina Wed. van Jan ten Hoven Moeder 
  Oedekerk, Pieter Voogd  
  Smit, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Sijgje en Pietje ten 

Hoven als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. 
samen en belooft hen op te voeden volgens hun stand, te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

93 RAK  100 FOLIO:   29v DATUM:  17-03-1727 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Slepersplaats 
  2. een stuk land 
      ? , Sendikerweg 
   
 comparanten Beek, Carel Jansen van der Schuldenaar Echtpaar 
  Jansen, Stijntjen Schuldenares  
  Rijckger, Anna Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan  Anna Rijckjen wegens de 

aanschaf van een stuk land een bedrag van ƒ450 c.g. tegen 4 procent per jaar. 
Als speciaal onderpand geldt hun slepersplaats, gekocht van Jacob Norel in 
1718. 
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NB. In de kantlijn:  op 04-07-1732 meldt schuldeiseres alles te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

94 RAK  100 FOLIO:   30 DATUM:   20-05-1727 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Hendricksen, Caspar Schuldenaar Echtpaar 
  Reinders, Harmpjen Schuldenares  
  Knollenberg, Tijs Schuldeiser Echtpaar 
  Hendriks, Aaltjen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Tijs Knollenberg en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun turfdragersplaats. 
NB. In de kantlijn:  op 09-09-1738 meldt schuldeiser van alles te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

95 RAK  100 FOLIO:   30v DATUM:   17-01-1728 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Twinkel, Cobis Wdn. van Lubbegje Jans Vader 
  Greve, Wiegman Voogd  
  Bramen, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Jansen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft te doen wat een 
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

96 RAK  100 FOLIO:  30v DATUM:  15-11-1728 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal, hoek van de Extersteeg 
   
 comparanten Bartensen, Catarina Wed. van Arend Jansen Moeder 
  Caten, Gerrit ten Voogd  
  Bouwhuis, Jan Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Bernardus Aartsen als 
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. waarvoor haar 
woonhuis onderpand is. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

97 RAK  100 FOLIO:    30v       DATUM:    22-04-1729 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Spiekelaer, Cornelis Wdn. van Christina Tichelmans Vader 
  Poele, Jan Voogd  
  Heevink, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarig kind als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd een kroon, waarmee de voogden tevreden zijn. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

98 RAK  100 FOLIO:     31 DATUM:   02-03-1730 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, aan de Bovenpoort, Graafschap 
   
 comparanten Pastoor, Cornelis Schuldenaar  
  Toorn, Harmannus ten Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Harmannus ten Toorn een bedrag 

van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn 
huis tussen de Witte Zwaan en het Boven Gasthuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

99 RAK  100 FOLIO:   31 DATUM:  18-03-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gool, Cornelis van Wdn. van Elisabeth van Straten Vader 
  Brouwer, Hermanus Voogd  
  Tieboorg, Leendert van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jasper en Christiaan 

van Gool als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1-5, te vererven van 
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het ene kind op het andere en belooft te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

100 RAK   100 FOLIO:    31v DATUM:   17-05-1730 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Weteringe, Catharina Geertruid v.d. Erfgename Wed. W. Fabius 
  Weteringe, Petrus van de Overledene Burgemeester 
  Muntz, C. Momber Secretaris 
     
 samenvatting Comparante, erfgename van haar vader, ontvanger van de ecclesiastische 

goederen van deze stad, verklaart met handtasting niets uit de nalatenschap 
te zullen verkopen zonder toestemming van schepenen en raden, zodat 
eventuele tekorten door haar vader veroorzaakt, kunnen worden 
gecompenseerd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

101 RAK  100 FOLIO:   32 DATUM:    17-05-1730 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fabius, de weduwe Volmachtgeefster  
  Fabius, Christiaan Gevolmachtigde Procureur 
     
 samenvatting Comparante heeft een volmacht verstrekt aan haar neef Christiaan Fabius 

om haar te vertegenwoordigen in de afwikkeling van de nalatenschap van 
haar vader Petrus van de Weteringe, die o.a. ontvanger van de kerkelijke 
goederen was. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

102 RAK  100 FOLIO:   32v DATUM:   08-11-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pik, Cornelia Wed. van Elias Brunier Moeder 
  Brunier, Jannes Voogd  
  Schultz, Ephraim Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem, Elias, 
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Berendina en Catharina Brunier als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder ƒ6 c.g. en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

103 RAK  100 FOLIO:  33 DATUM:  29-02-1732 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Oudestraat, tot in de Hofstraat 
  2. Drie huisjes met een hof 
      Kampen, Boven Nieuwstraat, tot in de Hofstraat 
   
 comparanten Onckhuijsen, Catharina Schuldenares Wed. Hermanus Scheper 
  Muntz, secretaris Momber  
  Lutherse Kerk Schuldeiser Kampen 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de Lutherse Kerk uit Kampen een 

bedrag van ƒ1300 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt 
zij haar woonhuis en enkele andere huisjes. 
NB. In de kantlijn:  op 13-07-1733 meldt Ephraim Schultz, ouderling van de 
Lutherse Kerk, alles te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

104 RAK  100 FOLIO:  33v DATUM:  28-01-1733 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, bij de poort hoek Molensteeg 
   
 comparanten Pastoor, Cornelis Schuldenaar  
  Hartman, Ibo Schuldeiser  
     
 samenvatting Wegens geleverd bouwmateriaal, is comparant schuldig aan Ibo Hartman 

een bedrag van ƒ234 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
geldt zijn woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 03-04-1734 meldt schuldeiser kapitaal en rente te 
hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

105 RAK  100 FOLIO:   34 DATUM:   28-03-1733 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
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  Kampen, Buiten Nieuwstraat 
   
 comparanten Bakker, Christiaen Wdn. van Maria Fokkinks Vader 
  Loon, Allard van Voogd  
  Jans, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maria Bakker als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ350 c.g. waarvoor 
hij zijn woonhuis als onderpand stelt. Hij belooft te doen wat een goede 
vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 16-08-1748 heeft Maria Bakker haar voogden bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

106 RAK  100 FOLIO:   34 DATUM:  27-07-1735 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en pakhuis genaamd de Rozijnenkorf 
  Kampen, Boven Nieuwstraat 
   
 comparanten Lange, Cornelis de Schuldenaar Echtpaar 
  Steemans, Elisabeth Schuldenares  
  Cate, Henrik ten Schuldeiser Voogd 
  Hartman, Berend Schuldeiser Voogd 
  Bolte, Henrick Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van wijlen Gerrit Harms ten Cate een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 3½ procent 
per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij het aangekochte huis met 
pakhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 15-08-1752 is de schuldbekentenis overgedragen aan 
Jacob Derks Backer uit Enkhuizen, wiens gemachtigden Henrik ten Cate en 
Matthijs Voet hebben verklaard kapitaal en rente te hebben ontvangen van 
Jan Greve, koper van het huis. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

107 RAK  100 FOLIO:  34v DATUM:  30-12-1735 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met pakhuis genaamd de Rozijnenkorf 
  Kampen, Boven Nieuwstraat 
   
 comparanten Lange, Cornelis de Schuldenaar Echtpaar 
  Steeman, Elisabeth Schuldenares  
  Kreps, Hans Schuldeiser Voogd 
  Teune, Peter Schuldeiser Voogd 
  Voet, Matthijs Schuldeiser  Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over het kind van 

Jannechjen Kamerling en Blasius Sorg, een bedrag van ƒ2000 c.g. waarvoor 
hun huis onderpand is met de winkel en de gereedschappen en het pakhuis 
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in de St. Jacobssteeg. Dit op verzoek van een resolutie van 01-12-1735 van 
de Raad. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Letter D 

108 RAK  100 FOLIO:   35 DATUM:  15-06-1716 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendricksen, Drees Borg Zeedijk 
  Marckelbagh, Frans Borg  
  Bootschuiver, Jan Hermsen Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant heeft met handtasting aangenomen borg te staan voor het 

bedrag waarvoor Frans Marckelbagh garant staat voor de kosten die Jan 
Hermsen Bootschuiver moet betalen aan de pachters van de lands- en 
stadsaccijnsen van de wijnen over dit jaar. Frans belooft Drees schadeloos 
te zullen houden. Dit in overeenstemming met het besluit van de Raad. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

109 RAK  100 FOLIO:   35 DATUM:  28-04-1718 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat, t.o. het G. en C. Gasthuis 
   
 comparanten Lievendaal, Dirk van  Schuldenaar Echtpaar 
  Esvelt, Joanna van Schuldenares Wed. Brunninck 
  Brunninck, luitenant Schuldeiser Pleegzoon 
     
 samenvatting Comparant stelt zijn huis als onderpand ten behoeve van zijn pleegzoon 

luitenant Brunninck voor de aanspraak die deze op hem heeft. Comparant is 
hiertoe verplicht bij resolutie van 13-04-1718. 
NB. In de kantlijn:  09-07-1720. Vacat. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

110 RAK  100 FOLIO:  35v DATUM:  22-07-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geerts, Dirck Wdn. van Neeltijn Frans Vader 
  Geertsen, Jan Voogd  
  Jansen, Ruiwert Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lijsien en Albertijn 

Dircks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder twee zilveren 
dukatons en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, 
waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

111 RAK  100 FOLIO:   35v DATUM:  15-02-1721 

 onderwerp Hypotheek 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, uitkomend Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Landeren, Dames van Schuldenaar Echtpaar 
  Faas, Sara Schuldenares  
  Nederbosch, Johannes Voogd Predikant K’eiland 
  Huijsman, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant, tevens gevolmachtigde van zijn echtgenote, verklaart een huis 

op de Oudestraat, tussen Voerman en Richarts, te hebben verhypothekeerd 
omdat de voogden over de drie minderjarige kinderen van zijn vrouw, voor 
wie zij een kinderbewijs heeft gesteld, hierop hebben aangedrongen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

112 RAK  100 FOLIO:   36 DATUM:  23-04-1722 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Werf, Dirk van der Wdn. van Cornelia van Olderen Vader 
  Grolle, Jan Dirksen van Voogd  
  Sellis, Frans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Dirksen van der Werf 

als moeders erfdeel  te hebben gereserveerd ƒ4 c.g. en belooft te doen wat 
een goede vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

113 RAK  100 FOLIO:  36 DATUM:  15-05-1722 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Teunis, Dirkje Wed. van Aart Janssen Moeder 
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  Teunis, Jacob Voogd  
  Herbers, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Teunis, Jacob en 

Marrigjen Aarssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ18 c.g. 
samen, twaalf hemden, een zwart lakense rok en enige voorwerpen met 
zilver beslag en belooft hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren 
volgens hun stand en te doen wat een goede moeder betaamt. 
NB. In de kantlijn:  op 08-05-1737 danken de pupillen hun voogden voor de 
gevoerde administratie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

114 RAK  100 FOLIO:  36v DATUM:  01-10-1723 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ruijter, Dirck Weduwnaar Vader 
  Kolk, Berent Voogd  
  Ruijter, Jan Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lubbert Dircksen en 

Martha Dircksen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een 
zilveren dukaton en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam echtgenote niet vermeld. 
   

 

 

115 RAK  100 FOLIO:  36v DATUM:  08-09-1724 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. huis, erf en where 
      Kampen, Oudestraat, bewoond door Christoffel Meij 
  2. huis, erf en where 
      Kampen, Buiten Nieuwstraat, bewoond door Peter van Grafhorst 
  3. huis, erf en where 
      Kampen, Speldemakerssteeg, naast Willem Knogh 
  4. huis, erf en where 
      Kampen, Boven Hofstraat, door Lijsabeth Kloecke 
   
 comparanten Ridder, Dirck Schuldenaar Schout v. Vollenhove 
  Wende, Femmichjen van de Volmachtgeefster Echtgenote 
  Ridder, Jan Henrick Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun broer/zwager Jan Henrick 

Ridder een bedrag van ƒ2570-10 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij de helft van hun huis (de andere helft is van Weijntje 
van de Wende) en enige andere huizen.  

   
 bijzonderheden Geen 
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116 RAK  100 FOLIO:  37 DATUM:  21-12-1729(?) 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Janssen, Dirck Schuldenaar Turfdrager  
  Jans, Barber Schuldeiseres Wed. Peter Bandt 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Barber Jans een bedrag van ƒ250 

c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn 
turfdragersplaats. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

117 RAK  100 FOLIO:  37v DATUM:  03-03-1725 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Werf, Dirk van der Wdn. van Catharina Groothuis Vader 
  Hamar, Jan Voogd  
  Bouman, Henrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hermannus van der Werf 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 c.g. en belooft te doen wat 
een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

118 RAK  100 FOLIO:  37v  DATUM:  25-05-1725 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, strekkend tot achteraan de where van v. Broeckhuisen  
   
 comparanten Gerker, Dirck Schuldenaar  
  Saliker, Jan Schuldeiser Voogd 
  Schut, Arnoldus Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Hendrina van der 

Maten, dochter van Hendrik van der Maten, een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 
procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn huis, tussen van 
Broeckhuisen en de Lampetsteeg. 
NB. In de kantlijn:  op 21-03-1729 melden Arend Steenwijk en Henrik 
Nieuwenburg als voogden van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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119 RAK  100 FOLIO:   38 DATUM:  01-06-1726 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Twee huizen 
  Kampen, niet vermeld 
   
 comparanten Roekes, Carel Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Stijntje Schuldenares  
  Santen, Lulof van Schuldeiser Echtpaar 
  Barre, Metjen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Lulof van Santen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand gelden de twee huizen die op 03-12-1721 aan hen zijn 
getransporteerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

120 RAK  100 FOLIO:   38v DATUM:  30-04-1726 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd het Boeren Holletje 
  Kampen, buiten de Venepoort 
   
 comparanten Post, Daniel Schuldenaar Echtpaar 
  Loumans, Aaltje Schuldenares  
  Dop, Jacob Schuldeiser Echtpaar 
  Meijn, Femmigje Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Dop en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand 
geldt hun huis tussen de molen van van Calkar en het huis van van ’t Holt. 
NB. In de kantlijn:  op 28-10-1727 heeft schuldeiser alles ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

121 RAK  100 FOLIO:   38v DATUM:   01-11-1727 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elburg, Derkje Willems van Wed. van Jannes Jansen Moeder 
  Hardenberg, Gilius J. van den Voogd  
  Vos, Hendrik Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Willemine Jansen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 c.g. en belooft te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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122 RAK  100 FOLIO:   39 DATUM:  28-10-1728 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wintmars, Dirk Wdn. van Christina Ebberink Hoff Vader 
  Peese, Jan ten Voogd  
  Marvis, Pieter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannes, Dirk en Frerik 

Wintmars als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ4 c.g. en 
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

123 RAK  100 FOLIO:   39 DATUM:   13-01-1731 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Theunissen, Dirkjen Wed. van Gerrit van Nunspeet Moeder 
  Reijnen, Jan van Voogd  
  Lorrebeer, Jan Christoffer Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Tijmen van Nunspeet 

en Gerrit Gerrits van Nunspeet als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder ƒ6 c.g. en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

124 RAK  100 FOLIO:   39 DATUM:  17-01-1731 

 onderwerp Afstand van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Weteringe, Elisabeth van de Comparante Wed. Cramers 
  Muntz, C. Momber Secretaris 
  Versmitten, J. Voogd  
  Berkum, B. H. van  Voogd  
     
 samenvatting Comparante en de voogden over de kinderen van wijlen Jan Worst, hebben, 

met autorisatie van de Raad, afstand gedaan van het recht van aflossing van 
de Bovenmunt en de daarbij behorende dependentiën, zoals dat gisteren bij 
executie is verkocht. Volgens stadsrecht hadden zij dit recht. 

   
 bijzonderheden Geen 
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125 RAK  100 FOLIO:   39v DATUM:  31-01-1731 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Uilenbroek, Derk Wdn. van Geertien Davids Vader 
  Meulecamp, Jan Albertsen Voogd  
  Dompselaer, Cobis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Merrigien en Jan 

Uilenbroek als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3 c.g. en 
belooft te doen wat een goede vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

126 RAK  100 FOLIO:   39v DATUM:  22-09-1731 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Texel, Dirk van Wdn. van Harmtjen Alberts Vader 
  Jelinger, Abram Voogd  
  Blom, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dina, Jacob, Anna en 

Johanna als mo0eders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3 c.g. en 
belooft te doen wat een goede vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

127 RAK  100 FOLIO:   39v DATUM:   28-01-1733 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hof, Derk Wdn. van Engele Doeve Vader 
  Bloemers, Jan Voogd  
  Bruin, Frerik de Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Annegien Derks Hof en 

Marten Derks Hof als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een 
rijksdaalder en belooft te doen wat een goede vader verplicht is, waarmee de 
voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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128 RAK  100 FOLIO:   39v DATUM:   23-03-1733 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Dirk Borg K’veen: op ‘t Oever 
  Jacobs, Theunis Gedaagde Zalk 
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg voor de gevolgen van de actie die de pachters van 

de brandewijnen en gebrande wateren van plan zijn te ondernemen tegen 
Theunis Jacobs die een van hen met de zweep heeft geslagen. Hij kiest 
domicilie bij N. Klopman te Kampen, Boven de Poort. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

129 RAK  100 FOLIO:   40        DATUM:   25-08-1733 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Stukje land genaamd de Landsdouwe 
  Brunnepe 
   
 comparanten Stuirman, Dirk Aarssen Wdn. van Petertjen Gerrits Vader 
  Coeverden, Jan van  Voogd  
  Geersen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willemtjen Dirx en 

Anna Dirx als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 
c.g. ieder en de lijfstoebehoren, te versterven van het ene kind op het 
andere, waarvoor hij een stukje land als onderpand stelt. Hij belooft te doen 
wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

130 RAK  100 FOLIO:    40  DATUM:  19-11-1733 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd de Blauwe Hand, met huurhuisje erachter 
  Kampen, Oudestraat, Cellebroederskwartier, tot in de Hofstraat 
   
 comparanten Scheper, Derk Schuldenaar Echtpaar 
  Lange, Christina de Schuldenares  
  Spijck, Pieter Johannes van der Momber  
  Laar, Anthonij van Schuldeiser Voogd 
  Poele, Laurens de Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

Scheper, een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als onderpand 
stellen zij het huis uit de ouderlijke boedel gekocht, tussen Gast en 
Bijsterbos. 

   
 bijzonderheden Geen 
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131 RAK  100 FOLIO:  41 DATUM:  03-02-1734 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Dirkjen Wed. van Gijsbert Jansen van Sallik Moeder 
  Bleker, Derk Voogd  
  Petersen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit en Lambert 

Gijsberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ140 
c.g. samen en kledingstukken met zilveren/gouden knopen, boeken met 
zilveren krappen enz., te versterven van het ene kind op het andere, en 
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  
NB. In de kantlijn:  op 24-08-1759 heeft Lambert Gijsberts zijn voogden 
bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

132 RAK   100 FOLIO:    41 DATUM:  17-12-1734 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. huis, erf en where (woonhuis) 
      Kampen, Oudestraat 
  2. huis, erf en where 
      Kampen, Geerstraat, hoek van de Hofstraat 
   
 comparanten Scheper, Derk Schuldenaar Echtpaar 
  Lange, Christina de Schuldenares  
  Beek, Joan Huibert van der Schuldeiser Echtpaar 
  Ingen, Judith van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joan Huibert van der Beek en 

diens echtgenote een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als 
speciaal onderpand stellen zij twee huizen 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

133 RAK  100 FOLIO:  41v DATUM:  01-02-1735 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Burgers, Dina Comparante Wed. van Arssen 
  Arssen, Emanuel van Momber Zoon 
  Arssen, Maria Geertruid Comparante Dochter 
  Arssen, Digna van Comparante Dochter 
  Arssen, Cornelia van Comparante Dochter 
     
 samenvatting Comparanten verklaren met handtasting dat zij geen goederen van welke 

aard ook, frauduleus uit de Bank zullen wegbrengen. 



47 
 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 42 t/m 53v zijn blanco. 

Letter E 

134 RAK  100 FOLIO:   54 DATUM:  24-07-1716 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd het Coffé Huijs 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Grunde, Emanuel de Schuldenaar  
  Bondam, Peter Schuldeiser Voogd 
  Eckelboom, Dirk Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

wijlen Menso van der Heijde, een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per 
jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn huis bewoond door Isaac 
Meuleman, die de rente jaarlijks aan de voogden betaalt uit de 
huurpenningen. 
NB. In de kantlijn:  op 14-09-1722(?) melden Herman Beerthuis en Gerardus 
van der Heijde, voogden, te zijn voldaan door Joannis van Vilsteren, koper 
van het huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

135 RAK  100 FOLIO:   54v DATUM:  06-08-1716 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wesop, Egbert van Wdn. van Margareta Hevenaars Vader 
  Zwol, Hendrik Hermsen v. Voogd  
  Froij, Willem de Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berent Willem en 

Laurens Hansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een 
rijksdaalder en belooft hen een eerlijk handwerk te laten leren, waarmee de 
voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

136 RAK  100 FOLIO:   54v DATUM:   16-07-1717 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met een stal 
  Kampen, Oudestraat, t.o. de Schepensteeg, tot aan de Hofstraat 
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 comparanten Grunde, Emanuel van de Schuldenaar  
  Beerthuijs, Hermen Schuldeiser Echtpaar 
  Meulen, Rebecca van der Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hermen Beerthuijs en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stelt hij zijn huis, tussen bezit van de stad en het lege erf van de 
Witte Arend, nog bezwaard t.b.v. burgemeester van der Merwede en de 
kinderen van Menso van der Heide. 
NB. In de kantlijn:  op 14-07-1722 meldt schuldeiser kapitaal en rente te 
hebben ontvangen van Joannis van Vilsteren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

137 RAK  100 FOLIO:   55 DATUM:  03-12-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gooij, Evert Janssen Wdn. van Jannegjen Herberts Vader 
  Kaije, Peter Lamberts Voogd  
  Hertslager, Henrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Klaasjen Everts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2-10 c.g. en belooft haar een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

138 RAK  100 FOLIO:  55v DATUM:  15-12-1718 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal, tussen huis en koetshuis van burgem. Steenbergen 
   
 comparanten Romond, Erasmus van Schuldenaar  
  Weerd, Hermen van der Schuldeiser Echtpaar 
  Lindraijer, Catarina Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hermen van der Weerd en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4½ procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt zijn woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 14-04-1747 meldt schuldeiseres van bovenstaande te 
zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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139 RAK  100 FOLIO:  55v DATUM:  26-12-1718 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis – zie akte 138 
   
 comparanten Romond, Erasmus van  Schuldenaar  
  Velthoen, Joan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Joan Velthoen een bedrag van ƒ400 

c.g. wegens twee obligaties van januari en van april 1712 tegen  vastgestelde 
rente, waarvoor zijn woonhuis als onderpand geldt en een lijfrentebrief ten 
laste van de stad Kampen. 
NB. In de kantlijn:  op 04-10-1719 is de schuld betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

140 RAK  100 FOLIO:   56 DATUM:   27-01-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kloecke, Elisabeth Wed. van  Wichert van der Lunse Moeder 
  Langenburg, Jannis Voogd  
  Boom, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaart voor haar minderjarige kinderen Joanna, Lubbertje, 

Henric en Wichert van der Lunse als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder ƒ1-10 c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren 
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

141 RAK  100 FOLIO:  56v DATUM:  11-03-1720 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huisjes 
  Enkhuizen 
   
 comparanten Romond, Erasmus van Volmachtgever Echtpaar 
  Blauwhulck, Maria Volmachtgeefster  
  Blauwhulck, Gerbrand Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan hun zwager/broer 

Gerbrand Blauwhulck om namens hen op te treden bij de verkoop van hun 
aandeel in enige huisjes te Enkhuizen aan NN. 

   
 bijzonderheden Geen 
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142 RAK  100 FOLIO:   56v DATUM:  19-04-1720 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Morrhe, Egbert Hermen Volmachtgever Echtpaar 
  Meijer, Johanna Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart zijn echtgenote te machtigen om tijdens zijn 

afwezigheid in Oost-Indië zijn zaken te behartigen, vooral die  welke 
betrekking hebben op de procedure tegen van Ditten en Spaarleer over de 
resterende kooppenningen van Hassenhorst en verder alles te doen wat 
noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

143 RAK  100 FOLIO:   56v DATUM:  20-04-1720 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Morrhe, Egbert Herman Volmachtgever Echtpaar 
  Meijers, Johanna Gevolmachtigde  
     
 samenvatting In verband met zijn vertrek naar Oost-Indië, verklaart comparant zijn vrouw 

te machtigen om namens hem op te treden en alles te doen wat noodzakelijk 
is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

144 RAK  100 FOLIO:   57 DATUM:   31-05-1720 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Geerstraat, tussen Pastoor en Leuwerden 
  2. Raam 
      Kampen, buiten de Cellebroederspoort 
   
 comparanten Brugge, Egbert ten Schuldenaar Echtpaar 
  Stanger, Susanna Schuldenares  
  Herweijer, secretaris Momber  
  Schut, Arnoldus Schuldeiser Voogd 
  Saliker, Jan Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Hendrina van 

der Maten, dochter van Henrik van der Maten, een bedrag van ƒ200 c.g. 
tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis en hun 
raam. 
NB. In de kantlijn:  op 25-05-1725 melden de voogden van bovenstaande te 
zijn voldaan.  
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

145 RAK  100 FOLIO:   57v DATUM:   19-08-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Spoor, Egbert Arentsen  Wdn. van Marregje Bruins Vader 
  Spoor, Jan Albertse Voogd  
  Bruinsen, Henric Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bruin en Arent 

Egtbertse Spoor als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een 
zilveren dukaton en belooft hen te laten leren wat bij hun maartschappelijke 
positie past en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden  zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

146 RAK  100 FOLIO:   57v DATUM:  11-07-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aarninkhof, Elsje Janssen Wed. van Claas Nieman Moeder 
   Idem van Dirk Lubbertse Rees  
  Selverink, Harmen Voogd  
  Annink, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claartje Claassens 

Niemans en Magdalena Dirks Rees als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen een zilveren dukaton en belooft hen lezen, schrijven en een ambacht 
te laten leren en te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de 
voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

147 RAK  100 FOLIO:   58 DATUM:   04-08-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lindink, Elisabeth Wed. van Jan Oosterhuis Moeder 
  Kock, Berent Voogd  
  Krissel, Jan  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aaltje en Catharina 
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Oosterhuis als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen twee pond 
groot en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

148 RAK  100 FOLIO:   58 DATUM:   20-07-1722 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Meijboom, Evert Wdn. van Aaltje Kleijnsmit Vader 
  Twent, Evert Voogd  
  Goij, Wolter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Claas en Sibertus 

Meijboom als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ75 
c.g. waarvoor zijn turfdragersplaats onderpand is; hij belooft te doen wat een 
goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

149 RAK  100 FOLIO:   58 DATUM:  06-03-1724 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Boven Nieuwstraat 
   
 comparanten Hans, Elsjen Schuldenares Wed. Laurens Hanssen 
  Lemker, secretaris Momber  
  Verkammen, Jan Janssen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante , weduwe van de stratenmaker Hanssen, verklaart schuldig te 

zijn aan Jan Janssen Verkammen een bedrag van ƒ75 c.g. tegen 4 procent 
per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 30-07-1725 meldt schuldeiser de akte te laten 
doorhalen, omdat het geld nooit is verstrekt. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

150 RAK  100 FOLIO:   58v DATUM:   08-01-1725 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Elsje Schuldenares Wed. Gijsbert Kalkoven 
  Herweijer, secretaris Momber  
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  Beeke, de weduwe van der Schuldeiseres  
  Roijer, griffier Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart wegens geleverde twijg schuldig te zijn aan de 

weduwe van der Beeke een bedrag van ƒ157-14 c.g. en aan griffier Roijer een 
bedrag van ƒ55-11 c.g. Aan beiden biedt zij vrijwillig verwin op haar inboedel 
en de twijg en belooft deze niet te vervreemden of te verkopen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

151 RAK  100 FOLIO:   59 DATUM:  29-03-1725 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Elisabeth Wed. van Jan Bartelsen Moeder 
  Winkelman, Henrik Voogd  
  Noord, Willem van den Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Hendrik Janssen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g., 21 el linnen en  
kledingstukken met zilveren knopen; zij belooft hem lezen, schrijven en een 
ambacht te laten leren en te doen wat een goede moeder verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn.  
NB. In de kantlijn:  op 20-07-1725 reserveert comparante nog ƒ50 c.g. voor 
haar zoon. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

152 RAK  100 FOLIO:   59 DATUM:  16-01-1725 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Elsje Schuldenares Wed. Gijsbert Kalkoven 
  Herweijer, secretaris Momber  
  Janssen, Roelof Schuldeiser Voogd 
  Doorne, Jan Schuldeiser Voogd 
  Vilsteren, Jan van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

Jan Claassen Doorne en aan Jan van Vilsteren voor geleverde twijg een 
bedrag van ƒ103 c.g. waarvoor zij vrijwillig verwin passeert op haar inboedel. 
Dr ten Oever neemt de borgstelling aan namens de voogden. 

   
 bijzonderheden NB. In de kantlijn:  inserator suo loco. 
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153 RAK  100 FOLIO:   59v DATUM:  06-06-1725 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Evertjen Wed. van Peter Elbers Moeder 
  Windt, Jan de Voogd  
  Dreessen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Barta, Henrik en 

Petertjen Elbers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ12 c.g. 
en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

154 RAK  100 FOLIO:   59v DATUM:  14-09-1725 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijk, Eva van Wed. van Jurrien van Bassen Moeder 
  Credier, Jan Voogd  
  Hoef, Claas Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Evertsen van Bassen 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en belooft hem te 
verzorgen zoals een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

155 RAK  100 FOLIO:  59v DATUM:  06-12-1726 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed De Keulse Dom 
   
 comparanten Schultz, Ephraim Borg  
  Vries, Jannes de Verkoper  
     
 samenvatting Comparant verklaart, met handtasting, zich borg te hebben gesteld voor de 

restitutie van de koopsom van de Keulse Dom door Jannes de Vries, indien 
zich iemand meldt die meent meer rechten daarop te hebben. 
NB. In de kantlijn:  op 20-02-1727 zegt comparant de borgtocht op. 

   
 bijzonderheden geen 
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156 RAK  100 FOLIO:   60   DATUM:     03-02-1728 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Slepersplaats 
   
 comparanten Kulenberg, Evert Lamberts van den Schuldenaar  
  Horst, Jannichjen ter Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jannichjen ter Horst een bedrag 

van ƒ250 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn 
slepersplaats. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

157 RAK  100 FOLIO:   60 DATUM:  12-11-1728 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ingenis, Esaias Wdn. van Catrina Heijstermans Vader 
  Muntser, Gerrit van Voogd  
  Koster, Laurens Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Maria en Simon Ingenis 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een pond groot en 
belooft te doen wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden 
instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

158 RAK  100 FOLIO:   60 DATUM:   26-07-1729 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Storm, Egbert Borg  
  Schultz, Ephraim Ontvanger  
     
 samenvatting Comparant heeft zich met handtasting borg gesteld voor de restitutie van het 

geld, afkomstig van de openbare verkoop van bier, dat Ephraim Schultz 
heeft ontvangen van de roededrager E. Moulin onder wie het geld berustte, 
indien blijkt dat iemand anders daar meer recht op heeft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

159 RAK  100 FOLIO:   60v DATUM:  20-12-1729 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vrubbels, Elsjen Wed. Van Hermen Jans Moeder 
  Stavast, Sander Voogd  
  Jansen, Pieter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Femmegien Herms als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g., 20 el breed 
doek en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

160 RAK  100 FOLIO:   60v DATUM:  08-08-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Hof van vier akkers land 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Nijland, Egbert Egberts Wdn. van Anna Jansen Vader 
  Knollenberg, Swier Claassen Voogd  
  Nunspeet, Henrik van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannigjen en Nijsjen 

Egberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een hof van vier akkers 
land en ieder een boek met zilver beslag ter waarde van ƒ25 samen, te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

161 RAK  100 FOLIO:   61 DATUM:  14-08-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Buiten Hofstraat, naast de achterdeur van vrouw Tengnagels 
   
 comparanten Vijgebooms, Egbertjen Wed. van Otto Verbeek Moeder 
  Verbeek, Jan Voogd  
  Munster, Henricus van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrit Ottens Verbeek als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een half huis en een boek met zilver 
beslag; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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162 RAK  100 FOLIO:   61        DATUM:   12-09-1730 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Storm, Egbert Borg  
  Oever, Jan van ‘t  Borg  
  Storm, W. Begunstigde Gemeensman - boekhouder 
     
 samenvatting Comparanten verklaren, na handtasting, zich samen garant te stellen voor 

een bedrag van ƒ4000 c.g. als borg voor W. Storm, boekhouder van het 
Bestiaal, voor de correcte uitoefening van diens functie. Zij zien af van 
iedere vergoeding; alles volgens ordonnantie van schepenen en raden dd 
17-09-1729. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

163 RAK  100 FOLIO:   61v   DATUM:  23-12-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Jansen, Eimbert Wdn. van Hendrikien Hermans Vader 
  Hermans, Jan Voogd  
  Contant, Anthoni Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Eimberts als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. waarvoor zijn 
turfdragersplaats onderpand is. Hij belooft te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

164 RAK  100 FOLIO:   61v DATUM:   27-10-1731 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Evert Wdn. van Aaltjen Harms Vader  
  Lijndraeijer, J. P. Voogd  
  Berg, Henrik van den Voogd  
  Peters, Wolter Voogd  
     
 samenvatting Comparant, stadsmeier op het Kampereiland, verklaart voor zijn 

minderjarige dochter Anna Everts als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd een bedrag van ƒ375 c.g. en een bed met toebehoren; hij 
belooft verder te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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165 RAK   100 FOLIO:    61v DATUM:  10-11-1731 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Elisabeth Wed. van Harmen Claassen Moeder 
  Claassen, Cornelis Voogd  
  Jans, Gerrit Voogd  
  Jans, Claas Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan Harms en 

Femmigjen Harms als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ500 c.g. samen, te versterven op de langstlevende; voor de zoon de 
lijfstoebehoren en op 16-jarige leeftijd een paard en een nieuw lakens pak, 
voor de dochter op 16-jarige leeftijd een setje boerinnenkleren en een bed 
met toebehoren. De renten van de kindsdelen komen de twee kinderen toe 
als de zoon 12 jaar is geworden; de moeder belooft hen lezen, schrijven en 
naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

166 RAK  100 FOLIO:  62 DATUM:   08-01-1732 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Engel Wed. van Jan Theunissen Moeder 
  Keteltas, Jan Willemsen Voogd  
  Greve, Wijgman Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Theunis en Jannigjen 

Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een daalder en belooft 
te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

167 RAK  100 FOLIO:   62v DATUM:  25-06-1732 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Hannour, Egbert Schuldenaar Echtpaar 
  Egberts, Stijntje Schuldenares  
  Vries, Maria de Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Maria de Vries een bedrag van 

ƒ50 c.g. tegen 2½ procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis. 
NB. In de kantlijn:  op 21-01-1737 meldt Berendje Vriese, grootmoeder van 
Anna Vermeulen, erfgename van schuldeiseres, alles te hebben ontvangen 
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en belooft het geld, plus een extra bedrag van ƒ50 heden afgelost, voor haar 
kleindochter te beleggen, waarmee de voogd Harmen Hof tevreden is. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

168 RAK  100 FOLIO: 62v DATUM:  20-02-1733 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Erf Vossenburg 
  Kampen, Zwartendijk 
   
 comparanten Valkenier, Egidius Schuldenaar  
  Muntz, C. Momber Secretaris 
  Linde, Margareta van der Schuldeiseres Wed. R. van Wijnvoorden 
     
 samenvatting Comparant, die met toestemming van schepenen en raden, de winkel van  

Margareta van der Linde voortzet, verklaart schuldig te zijn aan haar een 
bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stelt hij zijn aandeel in een erf. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

169 RAK  100 FOLIO:  63 DATUM:  04-03-1734 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wettenberg, Elisabeth Jansen van  Wed. Gerrit van Wesop Moeder 
  Wesup, E, van Voogd  
  Munster, N. van  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Berend Gerritse als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. en belooft te doen wat een 
goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

170 RAK  100 FOLIO:   63v DATUM:  04-03-1734 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal 
   
 comparanten Aarsen, Emanuel van Gevolmachtigde  
  Patkul van Posendorf, R. A. baron v. Volmachtgever Echtpaar 
  Thuil van Seroskerken, S. L. de Volmachtgeefster  
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 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, Heer en Vrouw van Cranenburg, verklaart 
comparant ten behoeve van de provincie Overijssel als onderpand te stellen 
hun onbezwaarde woonhuis als zekerstelling voor het rentambt van Twente. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

171 RAK  100 FOLIO:   64 DATUM:   02-07-1734 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Korenmolen 
  Kampen, buiten de Venepoort 
   
 comparanten Theunis, Egbertien Schuldenares Wed. Jan van Spanien 
  Lemker, secretaris Momber  
  Haan, Jan de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan de Haan een bedrag van ƒ231  

tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar halve 
korenmolen bij haar in gebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

172 RAK  100 FOLIO:   64 DATUM:   30-07-1734 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Theunis, Egbertjen Wed. van Jan van Spagnen Moeder 
  Aarts, Wolter Voogd  
  Gerrits, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Arentjen, Mijntjen en 

Theunisjen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. en samen 
36 zilveren borstrokknopen en een paar zilveren gespen en belooft te doen 
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

173 RAK  100 FOLIO:   64 DATUM:   06-11-1734 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schultz, E. Borg  
  Petersen, Jurrien Andreas Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te stellen voor Jurrien Andreas Petersen als 
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erfgenaam van luitenant Bekke, voor de eventuele schulden die deze hier 
mag hebben gemaakt, tot een bedrag van ƒ250 c.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

174 RAK  100 FOLIO:   64v DATUM:   29-11-1734 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Everts, Elsien Wed. van Engbert Velthuis moeder 
  Velthuis, Rutger Voogd  
  Lubberts, Eijmbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannes en Ecbertien 

Velthuis als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van ƒ50 
c.g. dat in de boedel blijft en de lijfstoebehoren; zij belooft te doen wat een 
goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

175 RAK  100 FOLIO:   64v DATUM:   05-04-1735 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed hof 
  Kampen, Heilensteeg, tussen de hoven van Camen en Brouwer 
   
 comparanten Eckelboom, Eimbert Schuldenaar Echtpaar 
  Derks, Geertien Schuldenares  
  Bijsterbos, Gerrit Schuldeiser Echtpaar 
  Greven, Conelia Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Bijsterbos en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun hof. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

176 RAK  100 FOLIO:   65 DATUM:  04-07-1735 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Hannouw, Egbert Schuldenaar Echtpaar 
  Egberts, Stijntjen Schuldenares  
  Vriese, Berendje Schuldeiseres  
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 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berendje Vriese, grootmoeder 

en haar kleindochter Anna Vermeulen een bedrag van ƒ50 c.g. tegen 2½ 
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis en hof nog 
bezwaard t.b.v. de erven van Maria de Vries. 
NB. In de kantlijn:  op 21-01-1737 meldt schuldeiseres van bovenstaande te 
zijn voldaan en dit bedrag, samen met nogmaals ƒ50, wederom te beleggen 
t.b.v. haar kleindochter, waarmee de voogd Harmen Hof tevreden is. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

De bladzijden 65v t/m 69v zijn blanco. 

Letter F 

177 RAK  100 FOLIO:   70 DATUM:   03-06-1717 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pastoor, Frans Willem Comparant  
  Pastoor, Gerrit Comparant  
  Pastoor, Jan Voogd  
  Kuiper, Willem Rutgersen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaren hun voogden te danken voor de gevoerde administratie 

en het beheer van de nagelaten goederen en hen indien nodig schadeloos te 
stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

178 RAK  100 FOLIO:   70 DATUM:  09-06-1717 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Kampen, tussen Haagwoldt en van Romonde 
   
 comparanten Pastoor, Frans Willem Schuldenaar Echtpaar 
  Haar, Hester ter Schuldenares  
  Lemker, secretaris Momber  
  Haar, Jan ter Schuldeiser Echtpaar 
  Francins, Machtelt Elisabeth Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan ter Haar en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ1400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
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179 RAK  100 FOLIO:   70v DATUM:  29-09-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scholte, Frenk Wdn. van Cornelia van Mosselenberg Vader 
  Ottenhof, Tobias Voogd  
  Bruggen, Egbert ter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Bartien Scholte als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. en een 
uitzet zoals gespecificeerd; hij belooft te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

180 RAK  100 FOLIO:   71 DATUM:  03-01-1719 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where, strekkend tot in de Hofstraat 
  Kampen, Oudestraat, tussen Velthoen en de wed. van de Weteringe 
   
 comparanten Markelbag, Frans Schuldenaar Echtpaar 
  Dijpen, Geertijn van Schuldenares  
  Klinge, Philips Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Philips Klinge een bedrag van 

ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
huis. 
NB. In de kantlijn:  op 30-06-1721 meldt de gevolmachtigde van schuldeiser, 
A. Klinge, secretaris te Wilsum, van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

181 RAK  100 FOLIO:   71 DATUM:  30-05-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Femmigje Wed. van Hermen Alberts Moeder 
  Potje, Claas Voogd  
  Werf, Dirk van der Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Hermine Herms als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton, een psalmboek 
met zilveren krappen en een eiken kist; zij belooft haar lezen, schrijven en 
een ambacht te laten leren volgens haar stand en te doen wat een goede 
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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182 RAK  100 FOLIO:   71v DATUM:  07-11-1720  
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. een erf  
      Dalfsen 
  2. de Ouden Enk 
      Vaassen 
   
 comparanten Schierholt, Frerik Claassen, Wdn. van Femmigje Jacobs Vader 
  Jacobs, Teunis Voogd  
  Hengevelt, Berent Tijs Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Heijltje als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd de helft in enkele vaste goederen, een bed 
met toebehoren, tafellinnen, een kist en de lijfstoebehoren inclusief het 
goud/zilver; bovendien erft zij van haar grootmoeder en zal op 20-jarige 
leeftijd over haar goederen kunnen beschikken. Hij belooft haar lezen, 
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

183 RAK  100 FOLIO:   72 DATUM:  28-07-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Femmigje Wed. van Gerrit Janssen Kappert Moeder 
  Claassen, Peter Voogd  
  Kappert, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannegje en Elisabeth  

Gerritse Kappert als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. samen en 
belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

184 RAK  100 FOLIO:   72 DATUM:  09-06-1723 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thusvelt, Frederick Swiersen Wdn. van .. Vader 
  Kaate, Henrik ten Voogd  
  Bolt, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trijntjen en Jannichjen 

Fredericks Thusvelt als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ900 c.g. samen en belooft te doen wat een goed vader verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
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 bijzonderheden Naam moeder niet vermeld. 
   

 

 

185 RAK  100 FOLIO:   72v DATUM:  30-03-1725 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Fredericks, Femmichjen Wed. van Hans Jurrien Kock Moeder 
  Dop, Johannes Voogd  
  Heerde, Rutger van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannes en Daniel 

Kock als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. en belooft hen 
lezen, schrijven en een ambacht te laten leren, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 30-03-1740 heeft Jannes Kok zijn voogden bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

186 RAK  100 FOLIO:   72v DATUM:  09-04-1725 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meerbeek, Francis van  Wdn. van Aaltje Jans Vader 
  Noord, Willem Teunissen van der Voogd  
  Bakker, Christiaan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertruid en Maria als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. samen en belooft hen lezen, 
schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

187 RAK  100 FOLIO:   72v DATUM:   02-02-1726 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Trekschuit 
   
 comparanten Frankendaal, David Wdn. van Sara Rijnvisch Vader 
  Eekhout, Roelof Voogd  
  Hulsenaer, Pieter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna Judit als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 100 daalders en een bed met 
toebehoren en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
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voogden tevreden zijn.  Als onderpand stelt hij zijn trekschuit en zijn 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

188 RAK  100 FOLIO:   73 DATUM:   22-11-1726 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Belt, Frans van den Wdn. van Albertjen Avinks Vader 
  Avink, Jan Voogd  
  Avink, Arend Voogd  
  Bruins, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wessel Fransen en 

Annetjen Fransen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ700 c.g. en de lijfstoebehoren, te versterven van het ene kind op het 
andere. Hij belooft hen lezen, schrijven te laten leren en te doen wat een 
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Volledige lijst van kledingstukken in de akte. 
   

 

De volgende akten van de letter F staan onder de letter W. 

Letter G 

189 RAK  100 FOLIO:   73v DATUM:    23-04-1727 

 onderwerp Transport van rentebrieven 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oever, mr Gerhard Jan ten Gevolmachtigde Adv. en gemeensman 
  Morin, Jean François de Volmachtgever  
  Dedem t.d. Berg, W. J. baron v. Koper  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant getransporteerd te hebben 

aan Wilhelm Johan baron van Dedem tot den Berg drie losse rentebrieven, 
twee van ƒ2000 en een van ƒ1000 met de rente, die in 1720 zijn verkocht aan 
volmachtgever door J. L. Bose te Den Haag en dan nog een obligatie van 
ƒ2000, alles samen een bedrag van ƒ7000 c.g. de rente niet meegerekend.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

190 RAK  100 FOLIO:  74 DATUM:  23-04-1727 

 onderwerp Transport van obligaties 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Oever, mr Gerhard Jan ten Gevolmachtigde Adv. en gemeensman 
  Morin, Jean François de Volmachtgever  
  Roldanus, Johannes Koper Predikant te Jispe 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant verkocht te hebben aan 

Johannes Roldanus drie verschillende obligaties met rente ten laste van de 
Provincie Overijssel, ieder groot ƒ1000. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

29-05-1731: zie Gerrit Janssen Cock onder de letter Z. 

 

191 RAK  100 FOLIO:   75 DATUM:  10-08-1716 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Boven Poorte, strekkende tot achter aan de stal van A. de Haan 
   
 comparanten Luijchijs, Gerrit Schuldenaar Echtpaar 
  Velthuijs, Geertruid Schuldenares  
  Stavast, Jan Schuldeiser Echtpaar 
  Noord, Adriana van den Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Stavast en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun huis tussen Abram de Haan en Roelof van de Camp. 
NB. In de kantlijn:  op 17-05-1726 meldt Rutger Nijenburg, echtgenoot van 
schuldeiseres, van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

192 RAK  100 FOLIO:   75v DATUM:   05-10-1716 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Twee en een halve morgen land genaamd Deenen Land 
  Oostermate 
   
 comparanten Voerman, Gerrit Wdn. van Truijde Jans Vader 
  Voerman, Jan Voogd  
  Stavast, Sander Voogd  
  Jansen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hermen Gerritsen Voerman 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een stuk land op de 
Oostermate, een bedrag van ƒ1000 c.g., de  lijfstoebehoren met de 
gouden/zilveren sieraden, behalve de trouwring en een paard als het kind 12 
jaar is geworden. Hij belooft hem lezen, schrijven en een ambacht te laten 
leren en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 16-03-1734 heeft Hermen Gerritsen Voerman zijn 
voogd Sander Stavast voor zijn werk bedankt. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

193 RAK  100 FOLIO:   76 DATUM:   20-11-1716 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Gerrids Comparant Echtpaar- Haaksbergen 
  Berentsen, Aeltjen Comparante  
  Lemker, secretaris Momber  
  Visscher, Teunis Erfgenaam Wdn. - Gemeensman 
  Helmich, Janneke Jan Overledene Echtgenote 
     
 samenvatting Comparanten verklaren te erven uit de boedel van Janneke Jan Helmich, 

waarvan de goederen in vruchtgebruik aan de weduwnaar zijn vermaakt. Zij 
hebben hiervoor een betalingsregeling met hem getroffen, zodat alle 
schulden en legaten van de boedel ten laste van de erfgenaam blijven, die dit 
met handtasting heeft geaccepteerd. Comparanten verklaren aan hem te 
cederen alles wat hij testamentair reeds in vruchtgebruik van zijn overleden 
vrouw heeft gekregen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

194 RAK  100 FOLIO:  76v DATUM:   16-04-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Grijtijn Wed. van Hermen Beerthuijs Moeder 
  Beerthuijs, Hermen Voogd  
  Hagenhof, Lucas Henricksen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Hermen Beerthuijs als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en belooft 
hem een eerlijk handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

195 RAK  100 FOLIO:   76v        DATUM:   30-04-1717 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Twee erven 
  Kampen, Zwartendijk 
   
 comparanten Wolfsen, Gerhard Schuldenaar Kolonel - Echtpaar 
  Breda, Anna van Schuldenares  
  Tinberden, secretaris Momber  
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  Holt, Wilhelmus Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren voor de lening van ƒ10.000 c.g. ten behoeve van  

Wilhelmus Holt, als onderpand te stellen twee erven in de polder van 
Dronten, thans bemeierd door Hertgert Peters en Kornelis Egberts.  
NB. In de kantlijn:  op 27-06-1726 meldt de curator over Wilhelmus Holt een 
bedrag van ƒ4000 te hebben ontvangen; op 28-09-1733 meldt C. Muntz dat 
het resterende bedrag is betaald door baron van Patcull Heer van 
Cranenburg. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

196 RAK  100 FOLIO:   77   DATUM:   08-05-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geertijn Wed. van … Moeder 
  Berents, Henrick Voogd  
  Alberts, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Femmegijn Arents als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en een bed 
met toebehoren en haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren; zij 
belooft te doen wat goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
instemmen. 

   
 bijzonderheden Naam overledene niet vermeld. 
   

 

 

197 RAK  100 FOLIO:   77v DATUM:   24-05-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egbers, Geertruijdt Wed. van Henrick Strange Moeder 
  Strange, Arent Voogd  
  Golts, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Strange als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een ambacht te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

198 RAK   100 FOLIO:    77v DATUM:   30-10-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Gerrit Wdn. van Machteltijn Evers Vader 
  Rijcksen, Lubbert Voogd  
  Stevensen, Aart Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Annegijn Gerrits als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g., de 
lijfstoebehoren, lezen, schrijven en naaien te laten leren en belooft te doen 
wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

199 RAK  100 FOLIO:   78 DATUM:  02-04-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reindts, Gerrit Wdn. van Trijntijn Stolte Vader 
  Reindts, Henrick Voogd  
  Denecamp, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Drijsijn, Femmegijn en 

Reindt Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ30 c.g., te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, 
schrijven en een eerlijk handwerk te laten leren, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

200 RAK  100 FOLIO:   78 DATUM:   30-05-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tomas, Grijtijn Wed. van Aelt Cornelis Moeder 
  Heimerighs, Gerrit Voogd  
  Cornelis, Evert Voogd  
  Stavast, Sander Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Tomas, Neltien en 

Aaltijn Aalts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ800 
c.g. en de lijfstoebehoren, te versterven van het ene kind op het andere, 
lezen, schrijven en een kostwinning te laten leren en belooft te doen wat een  
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 00-05-1740 heeft Aaltjen Aalts haar voogden bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
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201 RAK  100 FOLIO:   78v DATUM:  09-09-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kristiaans, Geesijn Wed. van Cornelis Schutter Moeder 
  Munnick, Henrick de Voogd  
  Greve, Wijchman Deriksen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aeltijn en Henrick 

Schutter als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond groot en 
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

202 RAK  100 FOLIO:  78v DATUM:  17-11-1718 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met achterhuis 
  Kampen, Oudestraat, tussen de Botervatsteeg en van Detten 
   
 comparanten Spraakman, Gerrit Schuldenaar Echtpaar 
  Daalen, Trijntjen van Schuldenares  
  Bakker, Theunis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Theunis Bakker een bedrag van 

ƒ800 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
woonhuis, beesten, bakkersgereedschap en huisraad. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

203 RAK  100 FOLIO:   79 DATUM:  27-03-1719 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Geesjen Wed. Hendrik Janssen Snel Moeder 
  Weert, Arent Loussen van Voogd  
  Velthuijs, Jan Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan Snel en Hendrikje 

Hendriks Snel als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en de 
lijfstoebehoren  voor de zoon en ƒ100 c.g. en een bed met toebehoren voor 
de dochter. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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204 RAK  100 FOLIO:  79v DATUM:  20-07-1719 

 onderwerp Overdracht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Goije Comparant  
  Duite, Roelof Henriksen Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart over te dragen aan Roelof Henriksen Duite 24 oppers 

hooi die aan Roelof Claassen Ochtigh in 1718 verkocht zijn voor ƒ21-12-11, 
waarvoor hij, comparant, alleen de transportkosten in rekening brengt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

205 RAK  100 FOLIO:  79v DATUM:  28-08-1719 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Bruins, Gerrit Wdn. van Geertje Jans Vader 
  Scholte, Hermen Janssen Voogd  
  Knollenberg, Dirk Aartsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Ariaan Gerrits Bruins als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g., kleding 
en een boek met zilverwerk, waarvoor zijn turfdragersplaats als onderpand  
dient. Hij belooft hem lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te 
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

206 RAK  100 FOLIO:   80 DATUM:  17-10-1719 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Simens, Geertruijd Wed. van Knelis Knelis Moeder 
  Jansen, Lambert Voogd  
  Henricksen, Roelof Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacobjen en Lijsebet 

Knelis als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. 
ieder, te versterven van het ene kind op het andere; zij belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 08-05-1729 meldt Lambert Jansen 4 procent rente over 
het kinderbewijs te betalen en zijn slepersplaats als onderpand te stellen. Op 
16-06-1730 meldt Jacobjen Knelis, getrouwd met Jannes Winter, haar 
voogden te bedanken. Op 20-07-1734 meldt Elisabeth Knelis, getrouwd met 
Gerrit Schuirink, haar deel te hebben ontvangen en de voogden te bedanken.    

   
 bijzonderheden Geen 
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207 RAK  100 FOLIO:   80 DATUM:   31-10-1719 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reurink, Gerrit Borg  
  Bruinink, Jan Borg  
  Wijggers, Joseph Oom  
  Gervink, Hendrik Oom  
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor Joseph Wijggers 

en Hendrik Gervink als ooms over het kind van Jan Simonsen, die het kind  
zullen opvoeden en zorgen dat hij niet ten laste van de gemeenschap komt 
en de schulden van de boedel van Simonsen zullen betalen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

208 RAK  100 FOLIO:   80v DATUM:  10-11-1719 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Hof, bongerd en schuur 
  Kampen, buiten de Hagenpoort, naast de bleek 
   
 comparanten Gerrits, Geertje Wed. Gerrit Jans Moeder 
  Vost, Jan Davidsen Voogd  
  Breemen, Albert Hermensen van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Gerrigjen Gerrits als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ80 c.g. waarvoor 
haar hof onderpand is. Zij belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

209 RAK  100 FOLIO:   80v DATUM:   14-12-1719 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wessels, Grietje Wed. van Jacob Cleijs Moeder 
  Marle, Willem van Voogd  
  Goos, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Annegje, Jannegje en 

Geesje Cleijs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ90 
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c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere; zij belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen  wat een goede  
moeder verplicht is, waarmee de voogden instemmen. 
NB. In de kantlijn:  op 22-11-1742 melden Annegjen Cleijs en echtgenoot van 
haar stiefvader P. Mulder haar kindsdeel te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

210 RAK  100 FOLIO:  81 DATUM:  22-12-1719 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tugendruck v. Polents, Godlib Volmachtgeefster Douairière Sternfeld 
  Tengberden, secretaris Momber  
  Knuth, N. Fred. Gevolmachtigde  
  Romberg, Christoforus Gevolmachtigde Predikant 
     
 samenvatting Comparante verklaart volmachten te vertrekken aan N. Fred. Knuth en ds 

Christoforus Romberg om na haar dood als executeurs op te treden en haar 
nalatenschap te regelen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

211 RAK  100 FOLIO:  81v DATUM:   30-03-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  IJsselmuiden, Oosterholtsesteeg, rechts 
   
 comparanten Rijxs, Geertijn Wed. van Mattijs Coffee Moeder 
  Room, Dirck Voogd  
  Gruijs, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marij, Peter, Anna, 

Catharina en Johanna als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond 
groot, gevestigd op een stukje land en belooft hen lezen, schrijven en een 
ambacht te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

212 RAK  100 FOLIO:   81v DATUM:   12-07-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huisje met twee stukken land 
  Brunnepe, van de straat tot aan de sloot 
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 comparanten Kloppers, Geesje Wed. van Gerrit Stikkers Moeder 
  Klopper, Gerrit Voogd  
  Janssen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albert, Albertje en Jan 

Stikkers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een huisje met land 
tussen Obertsen, Janssen en Bruins; zij belooft hen lezen, schrijven en een 
ambacht te laten leren en te doen wat een goede moeder verplicht is, 
waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

213 RAK  100 FOLIO:  82 DATUM:  15-09-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Luijchijs, Geesijn Wed. van Jan Hermsen Kock Moeder 
  Scholte, Jan Voogd  
  Luijchijs, Gerrit Voogd  
      
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lijsbet en Luijchijn 

Kock als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ540 c.g. 
samen, de dochter een bed met toebehoren of ƒ50 en de zoon een paard of 
ƒ50, de lijfstoebehoren, een eiken kist en 30 el linnen, tevens de helft van de 
vaste goederen volgens de gemaakte inventaris. Zij belooft hen lezen. 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
verplicht is, waarmee de voogden instemmen. 
NB. In de kantlijn:  op 09-01-1732 melden de erfgenamen van Lijsbet en 
Luijchjen Kock de voogden te bedanken en van hun verplichtingen te 
ontslaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

214 RAK  100 FOLIO:   82v DATUM:  31-10-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brunier, Guilliam Wdn. van Femmina van Diesen Vader 
  Schultz, Ephraim Voogd  
  Spraakman, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoontje Jan Brunier als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 c.g. en een passende 
uitzet en belooft hem lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te 
doen wat een goede vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 24-11-1739 bedankt Jan Brunier zijn voogden. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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215 RAK  100 FOLIO:   82v DATUM:  19-11-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mensink, Grietje Wed. van Bartold Veene Moeder 
  Horst, Gerrit Mense Voogd  
  Zellis, Mense Petersen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jannegje Veene als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g., een bed met toebehoren, 
een boek met zilverbeslag en een kist. Zij belooft haar lezen, schrijven en 
een ambacht te laten leren en te doen wat een goede moeder verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

216 RAK  100 FOLIO:   83 DATUM:   00-11-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendriks, Grietje Wed. van Gerrit Hendriks Moeder 
  Hendriks, Willem Voogd  
  Hendriks, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrik Gerrits als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ110 c.g., de lijfstoebehoren 
waaronder zilveren knopen en gespen, een boekje met zilveren krappen, een 
kist en een kalf of ƒ30. Zij belooft hem lezen, schrijven en wat passend is te 
laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

217 RAK  100 FOLIO:   83 DATUM:  02-12-1720 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kalker, Gerrit van Volmachtgever Deventer 
  Rickers, Joris Gerritsen Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparant heeft een volmacht verstrekt aan zijn neef Joris Gerritsen 

Rickers om namens hem op te treden en alles te doen wat noodzakelijk is. 
   
 bijzonderheden Geen 
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218 RAK  100 FOLIO:   83v DATUM:  18-01-1721  

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bollink, Gerrit Ontvanger  
  Schut, Arnoldus Borg  
  Hogencamp, Henrik Borge De weduwe van .. 
     
 samenvatting Comparant, ontvanger van de accijnzen op ’s lands bieren en wijnen,  

verklaart als borgen te hebben aangesteld Arnoldus Schut en de weduwe 
van Henrik Hogencamp. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

219 RAK  100 FOLIO:   83v DATUM:  21-02-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijns, Gerrit Wdn. van Grietjen Henricks Vader 
  Prins, Henrick Henricksen Voogd  
  Nunspeet, Henric Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Lambert Gerritsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ15 c.g. en belooft hem lezen en  
schrijven te laten leren en te doen wat een goede vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

220 RAK  100 FOLIO:   84 DATUM:  30-04-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Grijthuijsen, Gerrit Jansen van Wdn. Anna Bondams Vader 
  Kroese, Jan Voogd  
  Duijvinck, Kristiaan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Femmegijn en Jan 

Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 te versterven van het 
ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en een ambacht te 
laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
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221 RAK  100 FOLIO:   84 DATUM:    01-09-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Weesop, Gerrit van Wdn. van … Vader 
  Kaarman, Jan Voogd  
  Hulsenaar, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kind Henrick van Weesop als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder en belooft hem een 
eerlijk handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam echtgenote niet vermeld. 
   

 

 

222 RAK  100 FOLIO:   84v DATUM:   13-12-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rheenen, Geertruid van Wed. van Gerrit Uitslag Moeder 
  Rheenen, Jan van  Voogd  
  Meulen, Jannes ter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Uitslag als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd drie pond groot en belooft te doen 
wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

223 RAK  100 FOLIO:   84v DATUM:  04-04-1722 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Oever, Gerhard Joan ten Comparant Echtpaar 
  Renoij, Anna Gesina Comparante  
  Vecht, Folconia van der Moeder Wed. Renoij 
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij de testamentaire dispositie die hun 

(schoon)moeder heeft gemaakt over haar goederen in Drenthe en andere 
zaken goedkeuren, zodat de kinderen hier geen ruzie over zullen maken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

224 RAK  100 FOLIO:   85 DATUM:   19-05-1722 

 onderwerp Kinderbewijs 



79 
 

   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Biesterbos, Geertruid Wed. Hendrik Onger Moeder 
  Toor, Peter van Voogd  
  Texel, Dirk van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Jannetje Ongers als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton en belooft haar 
lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

225 RAK  100 FOLIO:   85 DATUM:  02-06-1722 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dinks, Gerrit Wdn. van Lubbegje Willems Vader 
  Albers, Hermen Voogd  
  Heerden, Claas van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dirk en Willem Gerrits 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 c.g. en een half 
dozijn hemden en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen 
wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

226 RAK  100 FOLIO:   85 DATUM:   07-08-1722 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Grietjen Wed. van Jan Teunissen Moeder 
  Tros, Gerridt Voogd  
  Aamsvoordt, Jacob van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Merrichjen Jans als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g., waarmee de voogden 
tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

227 RAK  100 FOLIO:   85v DATUM:   24-08-1722 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Erf, locatie niet vermeld 
   
 comparanten Klouke, Gerhardus  Schuldenaar Momber  - echtpaar 
  Krouwels, Maria Schuldenares  
  Beerthuijs, Hermen Schuldeiser Momber 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn mede-momber over de kinderen 

van Mense van der Heide en Maria Suijrman, een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 
3½ procent per jaar, een afgelost kapitaal van Emanuel van de Grunde. Als 
speciaal onderpand stelt hij zijn aandeel in een erf dat toebehoort aan de 
weduwe toe Boeckop en de andere helft aan Hermanus Nunnink, de weduwe 
Nieuburg en hemzelf. 

   
 bijzonderheden Waarschijnlijk vergissing in naam comparant, n.l. ter Heide. 
   

 

 

228 RAK  100 FOLIO:   85v        DATUM:    22-02-1723 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Geertje Wed. van Gerrit Berents Moeder 
  Janssen, Berent Voogd  
  Breemen, Albert Hermsen van   
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Engeltje Gerrits als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en belooft 
haar lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

229 RAK  100 FOLIO:    86 DATUM:   20-05-1723 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Brunnepe, strekkend tot aan de wetering 
   
 comparanten Lamberts, Geesijn Schuldenares Wed. van Peter Hermsen 
  Peters, Hermen Momber Zoon 
  Peters, Jacoba Schuldeiseres Wed. Jan Diebeltsen 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar dochter Jacoba Peters een 

bedrag van ƒ500 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt 
haar huis tussen Albertsen en Goij. Zij is niet verplicht bij leven het kapitaal 
op te brengen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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230 RAK  100 FOLIO:  86 DATUM:  16-08-1723 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tijssen, Geertijn Wed. van Klaas Aartsen Moeder 
  Henricksen, Dirck Voogd  
  Hermsen, Reind Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Swijr Klasen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. en belooft hem een 
eerlijke kostwinning te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

231 RAK   100 FOLIO:    86v DATUM:   17-09-1723 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lohof, Geertruid Jansen Wed. van Jan Barens Moeder 
  Sant, Jacob Alberts Voogd  
  Uijtrecht, Jan Aarsen van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Stijntjen en Peter 

Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder samen en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

232 RAK  100 FOLIO:  86v DATUM:  21-10-1723 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, tussen Vincent en de weduwe Bonecamp 
   
 comparanten Kalkoven, Gijsbert Schuldenaar Voogd 
  Lingen, Jan Franssen van Schuldenaar Voogd 
  Oedekerk, Pieter Schuldeiser Voogd 
  Smit, Gerrit Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van Lambert Bonecamp en 

Margareta Schulkens, verklaren met autorisatie van de raad schuldig te zijn 
aan de voogden over de kinderen van Jan ten Hoove en Catharina Palte, een 
bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij het huis van de pupillen, waarop nog een verplichting rust vermeld 
in de Apostille. 
NB. In de kantlijn:  op 25-10-1729 melden schuldeisers van bovenstaande te 
zijn voldaan.  
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 bijzonderheden Zie Apostille van 18-10-1723. 
   

 

 

233 RAK  100 FOLIO:  87 DATUM:  06-10-1724 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bergmans, Geertruid Wed. van Claas Henriksen Stronkert Moeder 
  Stronkert, Lambert Voogd  
  Burg, Jan van den Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Claasje Stronkert als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder en belooft haar een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

234 RAK  100 FOLIO:   87 DATUM:   27-10-1724 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Geesje Wed. van Peter Oosthuis Moeder 
  Bonkate, Roelof ten Voogd  
  Berg, Lambert van den Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrik, Aaltje en 

Willem als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ25 c.g. te versterven 
van het ene kind op het andere en belooft hen te laten leren wat bij hun 
stand past en te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de 
voogden instemmen.  
NB. In de kantlijn:  op 28-04-1725 meldt Jan Cloecke als Buitenvader van het 
Armen Weeshuis dat de drie kinderen na het overlijden van hun moeder in 
het weeshuis zijn geplaatst en dat hij van de voogden het kinderbewijs heeft 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

235 RAK  100 FOLIO:   87v DATUM:  07-12-1724 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Teunis, Geertjen Wed. van Gerrit Bos Moeder 
  Bos, Willem Dircksen Voogd  
  Stronckert, Lambert Dircksen Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirck en Toon 

Gerritsen Bos als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een daalder, 
waarmee de voogden tevreden zijn geweest. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

236 RAK  100 FOLIO:   87v DATUM:  28-12-1724 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geertje Wed. van Willem Janssen Moeder 
  Jans, Gerrit Voogd  
  Janssen, Jan Voogd  
  Veer, Simon ter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Henrik en 

Magteld Willems als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ105 c.g. te versterven van het ene kind op het andere, de lijfstoebehoren 
voor de jongens en een bed met toebehoren voor de dochter en elk een 
zilveren lepel. Zij belooft dit alles binnen een jaar in handen van de voogden 
te stellen. Zij neemt zich voor te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

237 RAK  100 FOLIO:   88 DATUM:   01-05-1725 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Het Gasthuis Erf 
  Lemele 
   
 comparanten Oever, dr Gerhard Jan ten Comparant  
     
 samenvatting Comparant, koper van het Gasthuis erf te Lemele, verklaart het gasthuis 

preferentie toe te staan op de inboedel en levende have van de meijer 
gedurende het lopende pachtjaar 1725 voor de verschuldigde pacht, 
verponding en vuurstedegeld en geeft de tijdelijke kerkmeester het recht zo 
nodig beslag te leggen op de goederen van de meijer, alsof het erf nog niet 
verkocht was.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

238 RAK  100 FOLIO:  88 DATUM:   23-08-1725 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Korenmolen met huis en plaats 
  Kampen, buiten de Venepoort 
   
 comparanten Wijchers, Gerardt Schuldenaar Echtpaar 
  Meuwes, Hendrikjen Schuldenares  
  Lemker, secretaris Momber  
  Haan, Jan Petersen de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Petersen de Haan een 

bedrag van ƒ325 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij de helft van hun korenmolen. 
NB. In de kantlijn:  op 15-07-1727 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn 
voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

239 RAK  100 FOLIO:   88v DATUM:  20-10-1725 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat  
   
 comparanten Smit, Gerrit Schuldenaar Echtpaar  
  Bevers, Susanna Schuldenares  
  Lemker, secretaris Momber  
  Lingen, Jan Franssen van Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant, meester schoenmaker, en zijn echtgenote verklaren schuldig te 

zijn aan de mede-voogd  over het kind van wijlen Frerik Robbe, een bedrag 
van ƒ350 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij 
hun woonhuis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

240 RAK  100 FOLIO:   89 DATUM:   11-05-1726 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Velthuis, Geertjen Wed. van Gerrit Lugies Moeder 
  Willems, Jochem Voogd  
  Rinckhouwer, Geerlich Voogd  
  Velthuis, Jannes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lugier, Aaltjen en Jan 

Gerrits als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ120 c.g. 
elk voor de zonen en ƒ100 c.g. voor de dochter en een bed met toebehoren, 
alles te vererven van het ene kind op het andere. Zij belooft te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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241 RAK  100 FOLIO:   89 DATUM:   17-05-1726 
 onderwerp Transport van onroerend goed 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Bovenpoorte, tussen de Hane en van der Camp 
   
 comparanten Velthuis, Geertjen  Verkoopster  
  Muntz, Coenraad Momber Secretaris 
  Harms, Roelof Koper Echtpaar 
  Hendricksen, Geesjen Koopster  
     
 samenvatting Comparante verklaart verkocht te hebben aan Roelof Harms en diens 

echtgenote een huis voor een niet vermeld bedrag.  
   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

242 RAK  100 FOLIO:   89v DATUM:  16-04-1727 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen Jans en de Zwitserse doopsgezinde  
  2. huis, erf en where 
      Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen Berends en Gerrits  
  3. huis, erf en where met enig land 
      Brunnepe, tussen Willem Kocke en Bruin Henriks 
  4. land in Elshage 
      Grafhorst 
   
 comparanten Hendricks, Grietjen Wed. van Claas Aarts Moeder 
  Scholte, Jan Egberts Voogd  
  Berg, Henrik van den Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Marrigjen en Aart 

Klaassen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd diverse vaste goederen,  
een bedrag van ƒ500 c.g., twee zilveren lepels, twee koeien voor de zoons en 
een bed met toebehoren voor de dochter, waarmee de voogden tevreden 
zijn.  

   
 bijzonderheden  Geen 
   

 

 

243 RAK  100 FOLIO:   89v DATUM:   24-06-1727 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Gerrit Jansen Wdn. van Geertruid Gerritsen Uitenhout Vader 
  Kultjes, Pouwel Antonij Voogd  
  Hove, Adolph Pieters t. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aleida en Janna als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1-10 c.g. en belooft te doen 
wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

244 RAK  100 FOLIO:   90 DATUM:   15-07-1727 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Molen met huis en plaats 
  Kampen, de 2

e
 buiten de Venepoort 

   
 comparanten Wichers, Gerrit Schuldenaar Echtpaar 
  Meeuwes, Hendrickjen Schuldenares  
  Muntz, C.  Momber Secretaris 
  Hane, Jan de Schuldeiser  
  Sons, Peter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan de Hane en Peter Sons een 

bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun halve molen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

245 RAK  100 FOLIO:   90 DATUM:   24-07-1727 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Korenmolen met huis en plaats 
  Kampen, buiten de Venepoort 
   
 comparanten Wichers, Gerrit Schuldenaar Echtpaar 
  Meeuwes, Hendrickjen Schuldenares  
  Muntz, C. Momber Secretaris 
  Wichers, Jan Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogd over Geesjen Wichers 

een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun halve korenmolen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

246 RAK  100 FOLIO:   90v DATUM:   30-07-1727 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Korenmolen met huis en plaats 
  Kampen, buiten de Venepoort 
   
 comparanten Wichers, Gerrit Schuldenaar Echtpaar 
  Meeuwes, Hendrickjen Schuldenares  
  Muntz, C. Momber Secretaris 
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  Geerts, Meeuwes Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Meeuwes Geerts een bedrag van 

ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
halve korenmolen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

247 RAK  100 FOLIO:   91 DATUM:   31-10-1727 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sellijs, Gerrit Petersen Wdn. van Geertjen Gerrits Vader 
  Sellijs, Mense Petersen Voogd  
  Salk, Gijsbert Gerritsen van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannigjen en Gerrigjen 

Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ120 
samen, de lijfstoebehoren, een bijbel met zilverbeslag en twee zilveren 
lepels, te versterven van het ene kind op het andere, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

248 RAK  100 FOLIO:   91v DATUM:   19-02-1728 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, tussen van de Noort en Kuiper 
   
 comparanten Stooff, Govert Schuldenaar Echtpaar 
  Frericks, Femmetje Schuldenares  
  Heerde, Rutger van  Schuldeiser Voogd 
  Dop, Matthijs Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van schuldenares uit haar huwelijk met Hans Jurriens Kock, een bedrag van 
ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

249 RAK  100 FOLIO:   92 DATUM:   01-05-1728 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
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 comparanten Daandels, Geertruid Margareta Wed. Wijer Anthonie Eekhout Moeder 
  Daandels, G. D. Voogd Burgm. 
  Roelink, H. W. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Wijer Anthonij Eekhout 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd alles wat hem testamentair is 
toebedeeld, waarmee de voogden, aangesteld in het testament van pupils 
grootvader, tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

250 RAK  100 FOLIO:   92 DATUM:   26-07-1729 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pastoor, Gerrit Borg  
  Meij, Chr. Schuldenaar Roededrager 
  Veen, Welmer Roelofs Verkoper  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te stellen voor de restitutie van het door Chr. 

Meij geleende bedrag van ƒ253 c.g. afkomstig van de publiek verkoop van de 
tjalk van Welmer Roelofs Veen. 
NB. In de kantlijn:  op 29-01-1731 heeft de roededrager het geld weer 
terugbetaald aan het gerecht, waarmee de borgtocht is vervallen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

251 RAK  100 FOLIO:   92 DATUM:  14-11-1729 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geertruit Wed. van Jan Steeven Moeder 
  Gerrits, Abraham Voogd  
  Jans, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannegien, 

Steventien, Janna, Steven en Jan Jansen als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd een bedrag van ƒ5 c.g. en belooft te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

252 RAK  100 FOLIO:   92v DATUM:  29-11-1729 

 onderwerp Transport van vorderingen 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Remmers, Gerrit Comparant   
  Schrijver, Tobias Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart over te dragen aan Tobias Schrijver alle vorderingen, 

samen groot ƒ538-12-8 c.g., die comparant toekomen van Judith Bavink, 
weduwe van David Coendersen Betseen en diens zoon Henrik Betseen, 
waartoe hij, comparant, begunstigde ook machtigt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

253 RAK  100 FOLIO:    92v DATUM:   17-12-1729 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, naast het Buiten Gasthuis 
   
 comparanten Pastoor, Gerrit Wdn. van Berendina van Barkum Vader 
  Brunier, Jannes Voogd  
  Verbruggen, Henrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aleida, Johanna, Lena 

en Hester Pastoors als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ150 c.g. te versterven van het ene kind op het andere, waarvoor zijn 
woonhuis onderpand is en hij belooft te doen wat een goed vader verplicht 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

Zie verder de letter G onder de V. 

Letter H 

254 RAK  100 FOLIO:   93 DATUM:  15-02-1716 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Seins, Henrickijn Wed. van Jan Henricksen Sluijter Moeder 
  Holtman, Jan Voogd  
  Galen, Herman Jansen van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick en Sijghien 

Jansen Sluijter als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. waarvoor 
zij het linnen-wevers getouw in haar winkel als onderpand stelt. Verder is 
overeengekomen met  de volwassen kinderen dat bij overlijden van de 
moeder de minderjarigen bij voorrang ƒ26 c.g. uit de boedel krijgen, zoals de 
oudere kinderen bij hun huwelijk reeds hebben ontvangen. Zij belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden 
tevreden zijn.    

   
 bijzonderheden Geen 
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255 RAK  100 FOLIO:   93v DATUM:   14-04-1716 

 onderwerp Trouwbelofte 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bosch, Hendrik Aeltsen Man  
  Jans, Annigien Vrouw  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor schepenen en raden Annigien Jans, die hij 

zwanger heeft gemaakt, a.s. mei kerkelijk te trouwen zonder verder uitstel. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

256 RAK  100 FOLIO:   93v DATUM:   16-04-1716 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vestrick, Henrick Borg  
  Erkelens, dr Rogier Begunstigde  
  Feith, Peter Opponent Burgemeester Elburg 
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te stellen voor het salaris en voorschot dat dr 

Rogier Erkelens tegoed heeft van burgemeester Feith, wegens de procedure 
aangespannen door deze tegen de burgemeester vanwege de huwelijks 
proclamatie van burgemeester Feith met Agnes Aleisa Sloet. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

257 RAK  100 FOLIO:   94 DATUM:   17-07-1716 

 Onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schimmelpenninck, Henrick Wdn. Femmegijn van Groenouw Vader 
  Bavink, Henrick Voogd  
  Groenouw, Arent van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertruijd, Foekelijntje 

en Catarina Schimmelpennink als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
een bedrag van ƒ1200 c.g. en belooft hen goed te verzorgen en te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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258 RAK  100 FOLIO:   94 DATUM:  17-07-1716 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heekes, Helmich Borg  
  Kleeff, Mattijs van Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Mattijs 

van Kleeff voor een bedrag van ƒ30 dat deze uit de publieke verkoop van Jan 
van Berkum heeft ontvangen uit de beslaglegging op de goederen van 
Andries Katt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

259 RAK  100 FOLIO:   94v DATUM:   03-10-1716 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voerman, Gerrit Wdn. van Truijde Jans Vader 
     
 samenvatting Comparant bewijst aan zijn zoon Hermen Voerman als moeders erfdeel enz. 
   
 bijzonderheden Zie akte 192, onder letter G. 
   

 

 

260 RAK  100 FOLIO:   94v DATUM:   19-10-1716 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Trotse, Henrick Wdn. van Swaantjen Dirks Vader 
  Trotse, Gerridt Janssen Voogd  
  Eijken, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrichjen Henricks 

Trotse als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. en belooft te doen 
wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

261 RAK  100 FOLIO:    94v       DATUM:   21-10-1716 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backers, Hendrina Wed. van N. Sasse Moeder 
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  Spraeckman, Gerrit Voogd  
  Pruis, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Everdina, Antoni en 

Aleida Sasse als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. samen, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

262 RAK  100 FOLIO:     95 DATUM:   12-12-1716 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Venestraat, strekkend tot in de Hofstraat 
   
 comparanten Holtmans, Helena Schuldenares Wed. Lucas Reggerink 
  Tengberden, secretaris Momber  
  Reggerinck, Gesina Schuldeiseres Pleegkind 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over haar pleegkind, 

dochter van wijlen haar man uit zijn eerste huwelijk met Jacomina Minne, 
een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stelt zij haar woonhuis tussen Mengeling en de weduwe Koijer. 
NB. In de kantlijn:  op 03-05-1722 melden Geesijn Berents, weduwe van 
Willem Reggerink met Berent Reggerink van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

263 RAK  100 FOLIO:   95v DATUM:    31-12-1716 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, hoek Botervatsteeg 
   
 comparanten Rijtbergh, Henrick Schuldenaar Voogd 
     
 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van Jan van Hattem en Hillegijn 

Westerhuijs, verklaart schuldig te zijn aan zijn pupillen en onder zijn 
berusting te hebben een bedrag van ƒ90 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als 
speciaal onderpand stelt hij zijn huis tussen van Benthem en de steeg.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

264 RAK   100 FOLIO:    95v DATUM:  05-02-1717 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Vesterinck, Henrick Gevolmachtigde  
  Wiselius, Maria Volmachtgeefster  
  Sluijter, Johanna Aangeklaagde  
  Sluijter, Maria Aangeklaagde Wed. van den Helm 
  Sluijter, Aleida Aangeklaagde  
     
 samenvatting Comparant verklaart, namens zijn opdrachtgeefster, in de procedure tegen 

de dames Sluijter er niet in geslaagd te zijn een borg te vinden en nu met 
handtasting te beloven de kosten van de procedure te zullen voldoen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

265 RAK  100 FOLIO:  96 DATUM:  07-04-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where de Gruttemolen met annexis 
  Kampen,  
   
 comparanten Kuijt, Henrickijn van der Wed. van Henrick Nijmeijer Moeder 
  Munnick, Henrick de Voogd  
  Bijsterbos, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltijn als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g., nog ƒ50 c.g. en 
een bed met toebehoren en belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten 
leren en te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  
NB. In de kantlijn:  op 21-05-1717 meldt Henrickjen van der Kuijt ter 
voldoening aan de uitspraak van de raad, als onderpand te stellen haar 
woonhuis. 

   
 bijzonderheden Zie Apostille van 14-05-1717. 
   

 

 

266 RAK  100 FOLIO:   96v DATUM:  13-12-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kruijdt, Henrick Pauelsen Wdn. van Geertijn Jans  Vader 
  Roveen, Merten Jans van Voogd  
  Dinxstee, Paul Henricksen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Pauel Kruijdt als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 c.g. en belooft hem 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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267 RAK  100 FOLIO:   96v DATUM:   30-04-1718 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Kampen, Groenestraat, t.o. de Raamsteeg, strekkend tot aan de stadswal 
   
 comparanten Reindt, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Gerrits, Mechteltijn Schuldenares  
  Stavast, Jan Schuldeiser Echtpaar 
  Noort, Adriana Evers van den Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Stavast en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
geldt hun huis tussen de erven van van Marle en van Vilsteren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

268 RAK  100 FOLIO:  97 DATUM:  08-07-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bos, Harmen Jansen Wdn. van Harmina Hendericks Vader 
  Bos, Henrick Jansen  Voogd  
  Bos, Berent Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan Harmsen, Henrica 

en Margareta Bos als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een 
daalder en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

269 RAK  100 FOLIO:   97v DATUM:   01-08-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stippert, Henrick Wdn. van … Vader 
  Uitvelt, Jacob  Voogd  
  Kreutser, Jan Voogd Bouwmeester Boven Gasthuis 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Albert Henricksen Stippert 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ80 c.g. en 
enkele zilveren knopen e.d. en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk 
te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 27-02-1720 bekent de vader het kinderbewijs van zijn 
overleden zoon Albert Henricksen Stippert van de voogden ontvangen te 
hebben.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

270 RAK  100 FOLIO:   97v DATUM:   26-08-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijsberts, Hendrina Wed. van Jacob Norel Moeder 
  Bergh, Jan Gerritsen van den Voogd  
  Doetecum, Albertus van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrit Jacobsen Norel als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g en alles wat 
uit de boedel overblijft en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

271 RAK  100 FOLIO:   98 DATUM:   07-09-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leusink, Henrick Wdn. van Annetijn Bensinck Vader 
  Nieuburg, Evert Voogd  
  Leusinck, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Berent Leusinck als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot en belooft hem 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

272 RAK  100 FOLIO:   98 DATUM:   16-11-1718 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Het erf den Hoek 
  Schoutambt van Colmschate 
   
 comparanten Welberg, Henrica Aleijda ter Volmachtgeefster Echtpaar 
  Tollius, Joannes Momber Burgemeester 
  Welberg, Bernhard Jacob ter Gevolmachtigde I.U.Dr.  -  Broer 
     
 samenvatting Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan haar broer, schout te 

Zalk, om namens haar het halve erf den Hoek, dat zij in eigendom bezit met 
haar zuster Anna ter Welberg, tot onderpand te stellen ten behoeve van 
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Barthold Schomaker I.U.Dr. en diens echtgenote Aleijda Geertruid 
Manenburg. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

273 RAK  100 FOLIO:   98v DATUM:   20-12-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Henrickijn Wed. van Berent Jan Overes Moeder 
  Beverwijck, Jan Andriesen v. Voogd  
  Meulen, Jannes van der Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Stijntijn,  Johanna en 

Jan Berens Overes als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren 
dukaton samen en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren en te doen  wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

274 RAK  100 FOLIO:   98v DATUM:   31-12-1718 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Storm, Hillichjen Comparante  
  Visscher, Teunis Voogd  
  Bisschop, Dirk Voogd  
  Storm, Roelof Voogd  
     
 samenvatting Comparante wil haar voogden bedanken voor hun goede administratie van 

haar ouderlijke nalatenschap en belooft de eventuele kosten te zullen 
vergoeden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

275 RAK  100 FOLIO:   99 DATUM:   26-07-1719 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roskammer, Hermen Wdn. van Eva Henricks Vader 
  Hevena, Laurens Hansen Voogd  
  Verkan, Jan Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltijn en Henrick 
Roskammer als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag 
van ƒ25 c.g., de dochter enige zilveren/gouden sieraden en de zoon een boek 
met zilverbeslag en een ring en belooft te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

276 RAK  100 FOLIO:   99v DATUM:  08-09-1719 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met achterhuisje in de Groenestraat 
  Kampen, Vloeddijk, t.o. de Nieuwe Markt 
   
 comparanten Kostenaar, Hermannus Gevolmachtigde  
  Tromps, Anna Volmachtgeefster Wed. Hermen Nuis 
  Diepenheijm, Anna van  Schuldeiseres Wed. Engbertus Nessink 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgeefster, verklaart comparant schuldig te zijn aan 

Anna van Diepenheijm een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als 
speciaal onderpand geldt haar huis. 
NB. In de kantlijn:  op 27-03-1738 meldt Christoffer Nessink, ipv zijn 
overleden moeder, alles te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

277 RAK  100 FOLIO:   100 DATUM:   15-12-1719 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Quieringen, Henrik van Comparant Vaandrig 
  Hegeman, dr Bernardus Erfgenaam Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor een bedrag van ƒ150 c.g. zijn huis als onderpand 

te stellen, als resultaat van een akkoord gesloten tussen Bernardus 
Hegeman, erfgenaam van zijn schoonmoeder Rudolpha Hooft weduwe 
Keppels en comparant over enige goederen uit de fideicommissaire 
nalatenschap die hij heeft ontvangen. 

   
 bijzonderheden Zie Apostille van 11-12-1719. 
   

 

 

278 RAK  100 FOLIO:   100 DATUM:  01-02-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Tebbetman, Hermannus Wdn. van Hendrina van der Werf  Vader 
  Tebbetman, Goost Voogd  
  Michorijs, Jan Henrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bartijna, Geertruid en 

Albartus Tebbetman als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ100 c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere en belooft 
hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

279 RAK  100 FOLIO:   100v DATUM:  30-04-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Slot, Henrik Henrixse Wdn. van Marregje Bartols Vader 
  Teller, Berent Voogd  
  Gerrits, Jacobus Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrik en Jannegje Slot 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. ieder en belooft hen 
lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader 
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

280 RAK  100 FOLIO:   100v DATUM:   05-06-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jongbloet, Hermannus Wdn. van Geertruijd Drievers Vader 
  Jongbloet, Jannes Aaldersen Voogd  
  Rijnberg, Jan Jacobsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Aaldert Hermsen Jongbloet 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hem lezen. 
schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een vader verplicht 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

281 RAK  100 FOLIO:   101 DATUM:   24-06-1720 

 onderwerp Borgstelling 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Detten, Henrick van Borg  
  Henricks, Gerrit Begunstigde  
  Henricks, Peter Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te stellen voor Gerrit en Peter Henricks op 

hun verzoek in de boedel van Femmegijn Peters, weduwe van Albert de 
Pilote, naar stadsrechten.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

282 RAK  100 FOLIO:   101 DATUM:   08-08-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Baaij, Henrik Janssen Wdn. van Hendrina Veenhorst Vader 
  Gaalen, Harmen Janssen van Voogd  
  Telder, Barent  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Barent, Roelof en 

Frederik Baaij als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ16 c.g. samen, 
te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven 
en een ambacht te laten leren, te doen wat een goed vader verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

283 RAK  100 FOLIO:   101v DATUM:   16-09-1720 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nunninck, Hermannus Comparant Echtpaar 
  Bondam, Johanna Comparante  
  Pastoor, Jurrien Voogd  
  Kroff, Klaas Voogd  
  Hartman, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden hun erfdeel te hebben 

ontvangen en hen te bedanken voor hun administratie en zo nodig hun 
kosten te zullen vergoeden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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284 RAK  100 FOLIO:   101v DATUM:  07-11-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gaalen, Harmen Janssen van Wdn. van Francina Angel Vader 
  Elbertse, Jan Voogd  
  Baaij, Hendrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem, Jan en Gerrigje 

van Gaalen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 
c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere, waarvoor hij zijn 
gehele inboedel als onderpand stelt; hij belooft hen lezen en schrijven 
volgens hun stand te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

285 RAK  100 FOLIO:   102 DATUM:  01-02-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Groenestraat, naast het huis van Jan Klasen 
   
 comparanten Gijsberts, Henrina Wed. van Henrick Lambers Benninck Moeder 
  Benninck, Lambert Voogd  
  Nunspeet, Henrick van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Catarina Henricks 

Benninck als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 c.g., 
waarvoor haar huis, gekocht uit de boedel van Jacob Norel, onderpand is. Zij 
belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

286 RAK  100 FOLIO:   102  DATUM:  21-02-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Hercules Wdn. van Hermina Gerrits Vader 
  Sein, Wolter Voogd  
  Groen, Lubbertus Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacobus en Gerhardus 

Brouwer als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 
c.g. boven de erfenissen die hen nog te wachten staan uit Holland of 
Amsterdam, te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

287 RAK  100 FOLIO:   102v DATUM:   08-05-1721 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed hof 
  Kampen, Heilensteeg, aan het Bolwerk, strekkend tot achterzijde hof Rense 
   
 comparanten Dircks, Hillegjen Schuldenares  
  Denecamp, Willem Momber Zoon 
  Leussen, Wilhelmus Schuldeiser Echtpaar 
  Werven, Jannegje van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Wilhelmus van Leussen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stelt zij haar hof, naast Jan Kornel. 
NB. In de kantlijn:  op 01-05-1723 verklaart schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

288 RAK  100 FOLIO:   103 DATUM:   09-05-1721 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, t.o. de Morrensteeg 
   
 comparanten Nunninck, Hermannus Schuldenaar Echtpaar 
  Bondam, Johanna Schuldenares  
  Dijpen, Anna van Schuldeiseres Wed. Nessinck 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anna van Dijpen een bedrag van 

ƒ525 c.g. tegen 4½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
huis gekocht van Arnoldus Meijerinck op een openbare verkoping. 
NB. In de kantlijn:  op 30-11-1726 meldt dr. C. Nessinck van bovenstaande te 
zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

289 RAK  100 FOLIO:   103v DATUM:   09-05-1721 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed Huisje (onder één dak met dat van van Nunspeet) 
  Kampen, Groenstraat 
   
 comparanten Dircks, Hillegijn Grootmoeder  
  Denecamp, Willem Momber Zoon 
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  Nunspeet, Henrik Kleinkind Echtpaar 
  Gerrits, Machteltijn Idem aangetrouwd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren te zijn overeengekomen dat Henrik van Nunspeet en 

echtgenote van hun grootmoeder Hillegijn Dircks een bedrag van ƒ300 c.g. 
en een huisje, kamertje en gang, ontvangen hebben en daarmee te zijn 
voldaan van hun recht op de erfenis en de grootmoeder harerzijds verklaart 
af te zien van haar recht op de erfenis bij vooroverlijden van haar kleinkind 
Henrik van Nunspeet. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

290 RAK  100 FOLIO:   103v DATUM:   10-05-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen,  
  2. Turfdragersplaats 
   
 comparanten Vriese, Henrick Wdn. van Nijsien Herms Vader 
  Vos, Gerrid Voogd  
  Engelblick, Matteus Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Diewertie Henrick als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ700 c.g. waarvoor 
zijn woonhuis en zijn turfdragersplaats als onderpand gelden en verder alle 
lijfstoebehoren en een zilveren lepel; hij belooft haar lezen, schrijven en een 
kostwinning te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  
NB. In de kantlijn:  op 16-06-1734 verklaart Diewertie Henricks met haar 
echtgenoot Jan van den Berg haar voogden te bedanken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

291 RAK  100 FOLIO:   104 DATUM:  04-06-1721 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where (twee woningen) met een hofje 
  Kampen, Vloeddijk, t.o. de Botervatsteeg, strekkend tot aan de Groenestraat 
   
 comparanten Eckelboom, Hermen Schuldenaar Echtpaar 
  Mavez, Catarina de Schuldenares  
  Nunen, Henrick van Schuldeiser Echtpaar 
  Vijfhuijs, Johanna Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick van Nunen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun huis tussen Veene en Hoff. 

   
 bijzonderheden Geen 
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292 RAK  100 FOLIO:   104v DATUM:   08-04-1722 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, hof, erf en where 
  Kampen, Groenestraat, t.o. het Raamsteegje, strekkend tot aan de stadswal 
   
 comparanten Nunspeet, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Gerrits, Mechteltijn Schuldenares  
  Stavast, Sander Schuldeiser Echtpaar 
  Voermans, Geesijn Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Sander Stavast en echtgenote 

een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 5 procent  per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun huis tussen van Marle en van Vilsteren 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

293 RAK  100 FOLIO:   105 DATUM:  11-06-1722 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vest, Henrick ter Wdn. van Heiltijn Meijirs Vader 
  Burgh, Henrick ter Voogd  
  Willemsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Magteltijn en Jurriaan 

Henrick ter Vest als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. samen 
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

294 RAK  100 FOLIO:   105        DATUM:   03-08-1722 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Burgh, Henrick ter Wdn. van Maria van Sijerden Vader 
  Velst, Henrick ter Voogd  
  Smit, Jacob Albertsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna Geertruid en 

Henrick ter Burgh als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. 
samen en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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295 RAK  100 FOLIO:    105v  DATUM:   07-10-1722 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Dronten, het Suirmans Slag 
   
 comparanten Nunnink, Hermannus Schuldenaar  
  Lijndraijer, Jacob Petersen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Peteren Lijndraijer een 

bedrag van ƒ800 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt 
hij een stuk land. 
NB. In de kantlijn:  op 20-01-1740 meldt de gevolmachtigde van schuldeiser 
van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

296 RAK  100 FOLIO:   105v DATUM:   08-06-1723 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Hof 
  Kampen, Heilensteeg, tussen de hof van Rense en het Bolwerk 
   
 comparanten Dirkz, Hilligje Schuldenares Wed. van Wijndelt Greve 
  Herweijer, secretaris Momber  
  Wijchers, Derk Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogd over Geesje Wijchers 

van ’t Wolt een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stelt zij haar hof. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

297 RAK   100 FOLIO:    106 DATUM:   15-07-1723 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd de Keulse Dom 
  Kampen, Oudestraat, strekkend tot in de Hofstraat  
   
 comparanten Groenenberg, Hermina Schuldenares Wed. Willem v. d. Weerd 
  Herweijer, secretaris Momber  
  Schultz, Ephraim Schuldeiser Echtpaar 
  Brunier, Barta Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Ephraim Schultz en echtgenote 

een bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
geldt haar huis. 
NB. In de kantlijn:  op 11-02-1727 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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298 RAK  100 FOLIO:   106v DATUM:  18-08-1723 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. de Vlotkam 
  2. een mate 
  3. land over de Reeve 
   
 comparanten Haan, Henrick de Wdn. van Immegien de Haan Vader 
  Bos, Jan Voogd  
  Vos, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kind Geertruid de Haan als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in diverse vaste 
goederen en de lijfstoebehoren, waarvan de voogden een inventaris hebben 
gemaakt. Hij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen 
wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

299 RAK  100 FOLIO:   106v DATUM:   10-10-1723 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. schip 
  2. huis, erf en where met hofje 
      Kampen, Vloeddijk, t.o. de Botervatsteeg, tot in de Groenestraat 
   
 comparanten Eckelboom, Harmen Schuldenaar Echtpaar 
  Mabere, Catharina de Schuldenares  
  Vries, Sake de Schuldeiser Echtpaar 
  Simons, Trijntje Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Sake de Vries en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun schip met alle rechten en hun huis, thans bewoond 
door majoor van Dorsten, dat nog belast is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

300 RAK  100 FOLIO:   107 DATUM:    13-11-1723 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Genemuiden,  
   
 comparanten Wechdam, Hendrina Wed. van Nicolaas Stercke Moeder 
  Stercke, Jan Voogd  
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  Nijenburgh, Abraham Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Clasina Stercke als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een stuk land en een bedrag van ƒ400 
c.g. en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

301 RAK  100 FOLIO:   107 DATUM:   18-05-1724 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed schip 
   
 comparanten Eckelboom, Herman Schuldenaar Echtpaar 
  Mabere, Catharina de Schuldenares  
  Nunen, Henrick van Schuldeiser Echtpaar - Deventer 
  Vijfhuisen, N. Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick van Nunen en 

echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun schip met zeil en treil en recht van veer.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

302 RAK  100 FOLIO:   107v DATUM:   03-08-1724 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, hoek Hanensteegje 
   
 comparanten Toorn, Helena ten Schuldenares  
  Herweijer, secretaris Momber  
  Lijndraijer, Catharina Schuldeiseres Wed. H. van der Weert 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Catharina Lijndraijer een bedrag 

van ƒ500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar 
woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 08-08-1727 meldt schuldeiseres, weduwe van Jan 
Pannebakker, van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

303 RAK  100 FOLIO:   108 DATUM:   22-08-1724 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamde de Keulse Dom 
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  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Groenenberg, Hendrina Schuldenares Wed. W. van de Weert 
  Herweijer, secretaris Momber  
  Vries, Joannes de Schuldeiser Koopman te A’dam 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Joannes de Vries een bedrag van 

ƒ1840-13 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar 
woonhuis, nog bezwaard t.b.v. Ephraim Schultz. 
NB. In de kantlijn:  op 29-08-1727 meldt de gevolmachtigde van schuldeiser 
van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

304 RAK  100 FOLIO:  108 DATUM:   06-10-1724 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijnders, Hilligje Wed. van  Marten Dinxterveen Moeder 
  Slot, Henrick Voogd  
  Lubbers, Rijk Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Harmen Martensen 

Dinxterveen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 
c.g., diverse voorwerpen met zilver en belooft hem lezen, schrijven en een 
ambacht te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

305 RAK  100 FOLIO:   108v DATUM:   09-11-1724 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hulsman, Henrick Wdn. van Catharina Looman Vader 
  Heerde, Rutger van Voogd  
  Eckelboom, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Hulsman als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en belooft te doen 
wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden instemmen. 
NB. In de kantlijn:  op 21-05-1748 dankt Jan Hulsman zijn voogd Ephraim 
Schultz, de anderen zijn overleden, voor zijn administratie, m.n. van de 
erfportie van Catharina Stubbe. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 



108 
 

306 RAK  100 FOLIO:   108v DATUM:   16-11-1724 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Slepersplaats 
   
 comparanten Slaghman, Henrick Janssen Schuldenaar Echtpaar 
  Wolfers, Dorothea Schuldenares  
  Lemker, secretaris Momber  
  Horst, Jannichjen ter Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten  verklaren schuldig te zijn aan Jannichjen ter Horst een bedrag 

van  ƒ250 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij 
hun slepersplaats. 
NB. In de kantlijn:  op 22-11-1726 heeft schuldeiseres alles weer ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

307 RAK  100 FOLIO:   109 DATUM:   04-01-1725 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Werven, Henrik Thijssen van Wdn. van Aaltje Heijmens Vader 
  Heerde, Claas van Voogd  
  Dijk, Jan Heijmersen van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kind Thijs Henriks als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft hem groot te brengen 
volgens zijn stand en te doen  wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

308 RAK  100 FOLIO:   109v DATUM:   26-01-1725 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Slepersplaats 
  2. huis, erf en where 
      Kampen, Geerstraat 
   
 comparanten Slagman, Henrik Janssen Schuldenaar Echtpaar 
  Wolfers, Dorothea Schuldenares  
  Blankvoort, Daniel Alard Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Daniel Alard Blankvoort een 

bedrag van ƒ125 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun slepersplaats, die nog bezwaard is en hun woonhuis.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



109 
 

309 RAK  100 FOLIO:   109v DATUM:  23-04-1725 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vincent, Henrik Borg  
  Noord, Berent van de Borg  
  Loo, Alard van  Begunstigde  
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te stellen voor Alard van Loo voor een 

bedrag van ƒ90 c.g., zijnde het restant van de kosten van het Groot 
Burgerschap van deze stad, te betalen in twee termijnen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

310 RAK  100 FOLIO:   110 DATUM:   11-08-1725 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bolte, Henrick Gevolmachtigde  
  Voet, Gerridt Volmachtgever Haarlem 
  Kaate, Henrick ten Executeur  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever verklaart comparant Henrick ten Kaate en de 

erven van Jan Berendsen Grevinck te danken voor de goede administratie 
van zijn moeders nalatenschap. Eventuele kosten zullen door hem worden 
vergoed.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

311 RAK  100 FOLIO:   110 DATUM:   17-08-1725 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Broederstraat, t.o. de kerk 
   
 comparanten Pioor, Hans Schuldenaar  
  Kuijs, Jan Janssen Schuldeiser Echtpaar 
  Ermens, Margreta  Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Janssen Kuijs een bedrag van 

ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn 
woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 14-01-1726 meldt schuldeiser alles te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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312 RAK  100 FOLIO:  110v DATUM:  17-10-1725 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Boven Nieuwstraat, t.o. de Rijnvisgang 
   
 comparanten Tebbetman, Hermannus Schuldenaar  
  Tebbetman, Joost Schuldeiser Echtpaar 
  Visscher, Magtelt Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Joost Tebbetman en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ225 c.g. waarvoor hij als onderpand stelt zijn 
huis, tussen van Ran en Garst.  

   
 bijzonderheden Een gedeelte van de tekst is onleesbaar gemaakt. 
   

 

 

313 RAK  100 FOLIO:   110v DATUM:   10-01-1726 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jongbloed, Hermanus Wdn .van Geertruid van Renen  
  Kesseler, Christiaan Voogd  
  Ingen, Lessias van  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna Maria als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 c.g. en belooft te doen wat een goed 
vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

314 RAK  100 FOLIO:   111 DATUM:   12-01-1726 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peijoor, Hans Jurrien Wdn. van Trijntjen Tragters Vader 
  Tragter, Marten  Voogd  
  Harennaer, Willem Willemsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willemine, Susanna en 

Jan als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. ieder en belooft te 
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

315 RAK  100 FOLIO:   111 DATUM:   14-01-1726 
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 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Broederstraat, t.o. de kerk 
   
 comparanten Pioor, Hans Schuldenaar  
  Bruinier, Giljam Schuldeiser Echtpaar 
  Eckelboom, Johanna Rencia Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Giljam Bruinier en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ140 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
geldt zijn woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

316 RAK  100 FOLIO:   111 DATUM:  24-01-1726 

 onderwerp Aflossing 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heide, Henricus van der Schuldeiser  
  Heide, Rutger van der Schuldeiser  
  Heide, Anna van der Schuldeiseres  
  Visschers, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Knoop, Mergjen Schuldenares  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van  hun vader Menso van der Heide, verklaren 

van Henrick Visschers en diens echtgenote ontvangen te hebben een bedrag 
van ƒ350 c.g. als aflossing van een schuld van ƒ430 c.g. die hun vader Timen 
Knoop had uitstaan bij Menso van der Heide; dit volgens de afspraak op 21-
01-1726 onderling gemaakt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

317 RAK  100 FOLIO:   111v DATUM:   16-10-1726 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eckelboom, Harmen Wdn. van Catharina de Maber Vader 
  Eckelboom, Peter Voogd  
  Heerde, Rutger van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aaltjen Eckelboom als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en alle 
lijfstoebehoren, waarmee de voogden tevreden zijn geweest. 

   
 bijzonderheden Geen 
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318 RAK  100 FOLIO:  111v DATUM:  28-01-1727 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jochems, Hendrickjen Wed. van Jan Lugies Moeder 
  Bartelsen, Jan Voogd  
  Vos, Jan Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Grietjen Jans, 

Swaantjen en Hendrikjen Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder een bedrag van ƒ100 c.g. en een bed met toebehoren en samen de 
lijfstoebehoren, waarmee de voogden tevreden zijn.  
NB. In de kantlijn:  op 31-12-1731 hebben Swaantjen en Hendrikjen, met hun 
echtgenoten Gerrit Hendriksen Snel en Gerrit Jans, hun voogden bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

319 RAK  100 FOLIO:   112 DATUM:  20-05-1727 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Caspars, Hendrick Schuldenaar  
  Knollenberg, Tijs Schuldeiser Echtpaar 
  Hendriks, Aaltje Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Tijs Knollenberg en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt zijn turfdragersplaats. 
NB. In de kantlijn:  op 09-09-1738 meldt schuldeiser alles te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

320 RAK  100 FOLIO:   112 DATUM:   11-06-1727 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Een mate 
  Kampen, Slaper, tussen Knog, de Zwartendijk en Ellens 
   
 comparanten Heijden, Henricus van der Schuldenaar  
  Erckelens, Jan Goris Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Goris Erckelens een bedrag 

van ƒ500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij een 
mate buiten de stad. 
NB. In de kantlijn:  op 16-11-1729 is op de rug van de akte geschreven dat 
Margareta Erkelens alles heeft ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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321 RAK  100 FOLIO:   112v DATUM:  01-08-1727 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Zuidloo, Hermen van Gevolmachtigde  
  Borcherink, Geertruid Volmachtgevers De erven van .. 
  Camen, Philippus van Koper  
     
 samenvatting Namens de erven van Geertruid Borcherink weduwe van ds Joh. Schucking, 

verklaart comparant ontvangen te hebben van Philippus van Camen de 
resterende kooppenningen van het huis van Jan Bittenaer dat de erven nog 
tegoed hadden.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

322 RAK  100 FOLIO:   112v DATUM:   14-08-1727 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vestrinck, Henrik Ontvanger Burgemeester 
     
 samenvatting Comparant verklaart onderpanden te stellen als garantie voor de correcte 

uitoefening van zijn functie als ontvanger van Vollenhove ten behoeve van 
de Provincie en af te zien van enige vergoeding of rechten. Het betreft 
diverse obligaties samen groot ƒ12.475 c.g. op naam van: Clara Charles 
weduwe van der Wende, Magdalaine Mercier de l’Estang en Willem Bentink 
graaf van Portland.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

323 RAK  100 FOLIO:   113 DATUM:   07-02-1728 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jonge, Henrick de Wdn. van Henderina van Esin Vader 
  Geers, Jackus Voogd  
  Son, Jillis van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Johanna de Jonge als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 c.g. en een tas met zilveren 
beugel; hij belooft te doen  wat een goede vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

324 RAK  100 FOLIO:   113v DATUM:  22-03-1728 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Harmen Wdn. van Geesje Volkers Vader 
  Volkers, Egbert Voogd  
  Reijers, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrigjen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ125 c.g. en de 
lijfstoebehoren; hij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te 
doen  wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

325 RAK  100 FOLIO:   113v DATUM:   13-05-1728 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jonge, Henrik de Wdn. van Femmigje Jans Vader 
  Frese, Henrik Woltersen Voogd  
  Heerde, Egbert van  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maria van Ommen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ30 c.g., een reeks 
kledingstukken, diverse zilveren voorwerpen en belooft te doen wat een 
goede vader betaamt, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

326 RAK  100 FOLIO:   114 DATUM:   25-01-1729 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Lengerink, Hermannus Schuldenaar Echtpaar 
  Laar, Maria te Schuldenares  
  Boot, Cornelis Schuldeiser Echtpaar 
  Jans, Batte Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Cornelis Boot en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt hun turfdragersplaats. 
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NB. In de kantlijn:  op 31-08-1739 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

327 RAK  100 FOLIO:    114       DATUM:   21-02-1729 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed hof 
  Brunnepe, tussen Hendriks en Petersen 
   
 comparanten Joosten, Henricus Schuldenaar Echtpaar 
  Cornelis, Willempjen Schuldenares  
  Kroll, Jan Jansen Schuldeiser Echtpaar 
  Joosten, Aaltjen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Jansen Kroll en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ50 c.g. tegen 2½ procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt hun hof. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

328 RAK  100 FOLIO:    114v  DATUM:   22-04-1729 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steege, Henrikes ter Wdn. van Lijsbet Lindenhof Vader 
  Vegt, Jurrien Jansen v .d. Voogd  
  Hulsenaar, Pieter van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarig kind als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd een bijbeltje met twee zilveren haken en ƒ12 c.g. die bij 
de vader berusten en waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

329 RAK  100 FOLIO:   114v DATUM:   27-04-1729 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Kampen, Groenestraat, t.o. de Raamsteeg, strekkend tot aan de stadswal 
   
 comparanten Nunspeet, Henrik Schuldenaar Echtpaar 
  Gerrits, Mechteltien Schuldenares  
  Stavast, Sander Schuldeiser Echtpaar 
  Voermans, Geesien Schuldeiseres  
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 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Sander Stavast en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun huis tussen juffr. van Marle en Jannes van  
Vilsteren. 
NB. In de kantlijn:  op 12-03-1768 meldt de apotheker Paulus Bakker van 
bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

330 RAK   100 FOLIO:    115 DATUM:   28-04-1729 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Telder, Harmen Wdn. van Catrina Vieravonds Vader 
  Telder, Barend Voogd  
  Baaij, Henrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 c.g. waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

331 RAK  100 FOLIO:   115 DATUM:    05-07-1729 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hillebrants, Henrik Wdn. van Aeltien Claas Vader 
  Hillebrants, Jan Voogd  
  Willems, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Liesbet en Geertien 

Henriks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ70 c.g. 
en de lijfstoebehoren en belooft te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

332 RAK  100 FOLIO:   115v DATUM:   03-09-1729 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lintele, Hendrina Wed. van Henrick Magorius  Moeder 
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  Terweijen, Berent Voogd  
  Eijmberden, Berent van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aaltien en Gerhardus 

Magorius als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 
c.g. samen en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee 
de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

333 RAK  100 FOLIO:   115v DATUM:   13-04-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Amesfoort, Hermen Willemsen Wdn. van Liesbet Gerritsen Vader 
  Amesfoort, Gerrit Willemsen Voogd  
  Brink, Gerrit van den Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem en Jannegien 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. te versterven van 
het ene kind op het andere en belooft te doen wat een goede vader verplicht 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

334 RAK  100 FOLIO:    115v DATUM:   22-06-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Munster, Hendrina van Wed. van David ter Meer Moeder 
  Munster, Gerrit van Voogd  
  Wetering, Willem van de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Arent ter Meer als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en belooft te doen 
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn . 

   
 bijzonderheden Jaartal akte niet vermeld, voornaam echtgenoot evenmin; akte bevat 

meerdere fouten. 
   

 

 

335 RAK  100 FOLIO:   116 DATUM:   25-09-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Mulders, Harmina Wed. van Derk Heupen Moeder 
  Lankhorst, Laurens Voogd  
  Bos, Johannes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Berend Dirksen Heupen 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g., een 
weefgetouw met een lamp, kleding met enkele zilveren knopen en belooft 
hem lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder 
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

336 RAK  100 FOLIO:   116 DATUM:   12-05-1731 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Winkelman, Henrik Wdn. van Maria Gerritsen Vader 
  Doorn, Elias van Voogd  
  Stiel, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Catrina en Johanna 

Winkelman als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. 
waarvoor hij twee weefgetouwen als onderpand stelt en belooft te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

337 RAK  100 FOLIO:  116 DATUM:  13-08-1731 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Seegers, Hendrina Wed. van Jan Voest Moeder 
  Brok, Arnoldus Voogd  
  Dijsbagh, Willem van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertruid en Johanna 

Voest als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een daalder en belooft 
te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

    
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

338 RAK  100 FOLIO:   116v DATUM:  12-02-1731 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Jurriaens, Henrikien Wed. van Albert Bakker Moeder 
  Dijk, Claas van Voogd  
  Gerritsen, Claas Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jurrien, Harmen, 

Jennegien, Henrik en Derk Bakker als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
een bedrag van ƒ50 c.g. samen en belooft te doen wat een goede moeder 
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

339 RAK  100 FOLIO:   116v DATUM:   14-01-1732  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Groenestraat, tussen Nuis en Bartelink 
   
 comparanten Coenderink, Hans Gerritsen Schuldenaar Echtpaar 
  Peters, Jenngien Schuldenares  
  Nuis, Hermannus Schuldeiser Echtpaar 
  Marle, Theodora van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hermannus Nuis en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ54 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun huis. 
NB. In de kantlijn:  op 12-01-1733 is de akte geroyeerd door verkoop van het 
huis. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

340 RAK  100 FOLIO:   116v DATUM:  14-01-1732 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kreeps, Hans Wdn. van Frene Robbi Vader 
  Kreeps, Peter Voogd  
  Rijchgen, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Barber, Hans en Anna 

Kreeps als moeder erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 
c.g. samen en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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341 RAK  100 FOLIO:   117 DATUM:   08-09-1732 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Boven Nieuwstraat, t.o. het G. en C. Gasthuis 
   
 comparanten Dorth, Henrik van Schuldenaar  
  Lulofs, Winanda Schuldeiseres Wed. Greven 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Winanda Lulofs een bedrag van 

ƒ300 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn 
woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

342 RAK  100 FOLIO:   117v DATUM:   30-09-1732 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where met stal en koetshuis 
      Kampen,  
  2. twee huizen naast elkaar 
      Kampen, Broederpoort 
  3. een stuk land 
      Kampen, buiten de Broederpoort  
   
 comparanten Roelink, H. W. Ontvanger  Echtpaar 
  Eekhout, Anna Maria Echtgenote  
  Lemker, secretaris Momber  
     
 samenvatting Comparant, ontvanger van Mastenbroek, stelt diverse vaste goederen als 

onderpand als garantie voor de correcte uitoefening van zijn functie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

343 RAK  100 FOLIO:   117v DATUM:   10-10-1732 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Annink, Henrik Comparant  
  Annink, Willem Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart met handtasting van zijn vader zijn moeders erfdeel te 

hebben ontvangen en hem daarvoor te danken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Zie de volgende akten onder de letter V.  
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Letter J 

344 RAK  100 FOLIO:   118 DATUM:   07-02-1716 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Post, Jan Wdn. van Megtelt Teunis  Vader 
  Dooren, Elias Voogd  
  Merle, Willem van  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Reinder Jansen Post als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ30 c.g. en diverse 
kledingstukken, een bed met peluw en twee wagens met drie paarden, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 24-07-1719 melden de voogden met toestemming van 
schepenen en raden dat zij de vader hebben ontslagen van de wagens met 
paarden als kinderbewijs; maar bij overlijden van Jan Post zullen deze voor 
de helft aan Reinder Jansen Post toekomen en voor de andere helft aan zijn 
stiefmoeder. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

345 RAK  100 FOLIO:   118 DATUM:  07-02-1716 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Jannegien Wed. van Hendr. Vrijdagh Moeder 
  Haar, Jacob van der Voogd  
  Hoeve, Adolph ten Hoeve Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geertien Vrijdagh als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. die onder haar beheer zullen 
blijven, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

346 RAK  100 FOLIO:   118 DATUM:  17-02-1716 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur, tussen Backer en de erven Poortenaer 
   
 comparanten Wijnbergen, jr Jacob Jan van Schuldenaar  
  Valkenier, Elias Schuldeiser Voogd 
  Suiren, Anthoni van Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

Andries Bosch een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4½ procent per jaar. Als 
speciaal onderpand stelt hij zijn woonhuis, met goedkeuring van schepenen 
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en raden. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

347 RAK  100 FOLIO:   118v DATUM:   02-04-1716 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd het Groene Rad 
  Kampen, Venestraat, strekkend tot in de Hofstraat, hoekhuis Zwanenbrug 
   
 comparanten Prenet, Joseph Schuldenaar Echtpaar 
  Egberts, Henrikijn Schuldenares  
  Geel, Krijn Schuldeiser Echtpaar - Lisse 
  Kardux, Adriana Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Krijn Geel en echtgenote 

wegens geleverd vlas een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als 
speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis en al hun goederen; tussentijds  
aflossen mag. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

348 RAK  100 FOLIO:   119 DATUM:   25-04-1716 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruggen, Jannis ter Wdn. van Trijntijn Jans Vader 
  Pele, Evert Voogd  
  Bos, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Mattewis, Henrick en 

Jan ter Bruggen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ300 c.g., te versterven van het ene kind op het andere, hij belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden instemmen. 
NB. In de kantlijn:  op 30-04-1723 heeft Matheus ter Bruggen zijn voogden 
bedankt; op 01-05-1725 hebben Henrick en Jan ter Bruggen ook hun 
voogden bedankt voor hun administratie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

349 RAK  100 FOLIO:   119v DATUM:   09-05-1716 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Voorne, Jurriana Judith Agnis Wed. van jr W. v. Lewerden Moeder 
  Lewerden, jr Hendrick van Voogd  
  Valensijn, Willem Voogd  
  Winter, Jan Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Willemina Judith van 

Lewerden als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een obligatie groot 
ƒ2500 c.g., een bedrag van ƒ200 c.g., het 1/12

e
 deel van het linnen, goud en 

zilver, waarvan een inventaris zal worden gemaakt voor de voogden, die 
hiermee tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

350 RAK  100 FOLIO:   119v DATUM:   15-08-1716 

  onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruijns, Janneke Wed. van Jan Switser Moeder 
  Horst, Willem van der Voogd  
  Amesfoort, Pieter van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Jannes Switser als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 en belooft hem lezen, 
schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goede moeder 
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 17-07-1717 heeft de weduwe Switsers, grootmoeder 
van Jannes Switser, het kind  bij zich genomen en bedankt de voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

351 RAK  100 FOLIO:   120 DATUM:   15-08-1716 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Stubbe, Jan Wdn. van Trijntjen de Vries Vader 
  Roese, Thomas Voogd  
  Bassem, Jurrien van Voogd  
     
 samenvatting Comparant, meester chirurgijn, verklaart voor zijn minderjarige kinderen 

Pieter en Willem Stubbe als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een 
bedrag van ƒ200 c.g., te versterven van het ene kind op het andere, waarvoor 
hij zijn woonhuis als onderpand stelt.  Hij belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren naar hun stand en te doen wat een goede vader 
betaamt, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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352 RAK  100 FOLIO:   120 DATUM:   29-10-1716 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rombergh, Jan Christoffer Gevolmachtigde Borg 
  Commort, Hans Volmachtgever Neurenberg 
  Hoffstede, Dirck Jacobsen Executeur  
  Cuijper, Hendr. Executeur  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant ontvangen te hebben van 

Dirck Jacobsen Hoffstede en Hendr. Cuijper een bedrag van ƒ400 c.g., 
afkomstig uit de boedel van Jurrien Commort, broer van volmachtgever en 
stelt zich borg voor alle aanspraken op het geld, dat op verzoek van de 
opdrachtgever zal worden uitbetaald aan Wilken Wilkens, koopman te 
Amsterdam, Warmoesstraat die het per wissel aan opdrachtgever, wonend te 
Tripgast bij Neurenberg, zal overmaken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

353 RAK  100 FOLIO:   120v DATUM:   27-11-1716 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rensen, Jan Wdn. van Amarensijn Willens Vader 
  Stalter, Joseph Voogd  
  IJsendijck Abraham Mertin Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marregien Jans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g., waarmee de voogden 
tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

354 RAK  100 FOLIO:   121 DATUM:   20-01-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Geerstraat van der Aa, 2

e
 huis van de hoek van de Nieuwstraat 

   
 comparanten Jelink, Jannis Wdn. van Trijntijn Jans Vader 
  Jelink, Abram Voogd  
  Idenburgh, Abram  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltijn Jelinks als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in een huis, gelegen 
tussen de Haan en Dop; hij belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam echtgenote niet vermeld. 



125 
 

   

 

 

355 RAK  100 FOLIO:  121 DATUM:  16-04-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Didemirs, Jan Wdn. van NN Trijntijn Jans Vader 
  Goor, Peter Rutgers van  Voogd  
  Schaap, Hendrik Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertijn Jans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ15 c.g. en belooft 
haar een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

356 RAK  100 FOLIO:   121v DATUM:   30-04-1717 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Burgwal, bij de Morrensteeg, strekkend tot aan Jan Steenbergen 
  2. huis, erf en where 
      Kampen, Achter de nieuwe Muur, hoek Klokkensteeg 
   
 comparanten Knollenberg, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Freriks, Janna Schuldenares  
  Scheppink, Gerrit Schuldeiser Voogd 
  Munnick, Henrick de Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Janneke 

Freriks nagelaten dochter van Frerik Arentsen Smit, een bedrag van ƒ400 
c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
woonhuis, gekocht van Rutger van Wijringen en dan nog een deel van een 
ander huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

357 RAK  100 FOLIO:   122 DATUM:   20-07-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd de Meppelerij 
  Brunnepe 
   
 comparanten Marius, Lutgertijn Wed. van Jan Jonker Moeder 
  Gerrits, Mense Voogd  
  Jans, Egbert Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Henrina Jans als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. en een bed met 
toebehoren, of ƒ50 c.g., de grootste koperen pot en een kist, die in het 
woonhuis in Brunnepe blijven, dat als onderpand geldt; zij belooft haar 
dochter lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 19-04-1723 bedankt Henrina haar voogden voor de 
goede administratie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

358 RAK  100 FOLIO:   122v DATUM:   29-06-1717 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed  Huis, erf en where 
  Kampen, Geerstraat van der Aa, hoek Boven Nieuwstraat 
   
 comparanten Peffer, Jannes Schuldenaar Echtpaar 
  Greve, Machteld Schuldenares  
  Erkelens, Marten van Schuldeiser Voogd 
  Munnick, Henrick de Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Jannegijn 

Peffers, dochter van comparant uit zijn 1
e
 huwelijk met Aeltijn van Erkelens, 

een bedrag van ƒ175 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun woonhuis strekkend tot achteraan het huis genaamd het 
Kasteel van Bevergeerde. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

359 RAK  100 FOLIO:   123 DATUM:  06-09-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kloot, Jan Henricksen Wdn. van Elisabeth Hans Vader 
  Eijmbersen, Jan Voogd  
  Contant, Toon Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna Kloot als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een rijksdaalder en belooft haar lezen, 
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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360 RAK  100 FOLIO:    123       DATUM:   23-09-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Huisstede met bouwland 
     Oosterwolde 
  2. huis, erf en where 
      Kampen, Burgwal, tussen de Exter- en Brandsteeg 
  3. huis, erf en where 
      Kampen, Boven Nieuwstraat 
   
 comparanten Violet, Johannes Wdn. van Anna Judith v.d. Ketten Vader 
  Ketten, Theodorus v.d. Voogd  
  Tangena, Jan Henri Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Lucas Violet als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een huisstede met het voorste stuk 
bouwland, een huis op de Burgwal en ⅓ deel van het woonhuis van Lucas 
van der Ketten plus een bedrag van ƒ100 c.g. en een hoeveelheid kleding. 
Hij belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen 
wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

361 RAK  100 FOLIO:    123v  DATUM:   18-10-1717 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elten, Jan van  Borg  
  Jansen, Teuwis Borg  
  Andries, Gerrit Momber Echtpaar 
  Dircks, Aeltijn Erfgename  
  Leenders, Aeltijn  Erfgename En familieleden 
     
 samenvatting Comparanten hebben zich borg gesteld voor de erven van Ludowina 

Martens voor een periode van één jaar. 
NB. In de kantlijn:  op 11-04-1719 zijn comparanten van hun borgtocht 
ontslagen, omdat is gebleken dat Hermen Leenders in Indie was overleden 
op 20-7-1716. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

362 RAK  100 FOLIO:  123v DATUM:   20-11-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nulleman, Jan Wdn. van …. Vader 
  Ruijteren, Jan van  Voogd  
  Raas, Jannis Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltijn, Hendrick en Jan 
Henrick als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot ieder, te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam echtgenote niet  vermeld. 
   

 

 

363 RAK   100 FOLIO:    124 DATUM:   27-11-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mensinck, Jannigjen Wed. van Peter Cellis Moeder 
  Cellis, Frans Klaasen Voogd  
  Veene, Bertelt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Mense, Gerrit en 

Dirck Peters Cellis als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ6 c.g. 
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

364 RAK  100 FOLIO:   124 DATUM:   08-01-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Urbanus, Johanna Wed. van ….  (Valck) Moeder 
  Urbanus, Peter Jansen Voogd  
  Hofstade, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johanna en 

Geertruijd Valck als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een zilveren 
dukaton en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Naam echtgenoot niet vermeld. 
   

 

 

365 RAK  100 FOLIO:  124v DATUM:   04-03-1718 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hattem, Jan van Comparant  
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 samenvatting Comparant verklaart te beloven de ƒ100 c.g. die hij volgens afspraak van 19-
02-1718 uit de verkoop van het huis van Henrick Rijtberg door Spraakman 
als koper betaald, heeft ontvangen, weer aan het gerecht terug te geven, 
indien dit door schepenen en raden wordt verzocht. 

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

366 RAK  100 FOLIO:   124v DATUM:   07-03-1718 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, bij de Hagenpoort, strekkend tot achteraan de where van Voorne 
   
 comparanten Hattem, Jan van Schuldenaar Echtpaar 
  Pruijs, Johanna Schuldenares  
  Stubbe, Jan Voogd  
  Rijtberg, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van comparant uit zijn 1
e
 huwelijk met Hilligijn Westerhuijs, een bedrag van 

ƒ100 tegen 3 procent. Als speciaal onderpand stellen zij hun halve 
woonhuis, waarvan de andere helft belast is met een kinderbewijs van 
schuldenares. 

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

367 RAK  100 FOLIO:   125 DATUM:  29-07-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gronde, Johanna van de Wed. van Gerrit Eckelboom Moeder 
  Eckelboom, Quirinus Voogd  
  Sterke, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarig kind Margareta Elisabet 

Eckelboom als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een obligatie groot 
ƒ500 op het comptoir van Mastenbroek rentend 4 procent, nog een bedrag 
van ƒ300 als legaat van Rensia Sterke genaamd van der Meer aan de pupil 
geschonken en nog berustend bij de erven Sterke en verder de 
lijfstoebehoren  en enig linnen; zij belooft haar goed te verzorgen, waarmee 
de voogden tevreden zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

368 RAK  100 FOLIO:  125v DATUM:  22-08-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoesch, Jacobus Wdn. van Hendrina Helmigh Vader 
  Bosch, Willem Voogd  
  Petersen, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Willem Hoesch als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een daalder en belooft te doen wat een goed 
vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

369 RAK  100 FOLIO:   125v  DATUM:  09-09-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wit, Jan Wdn. van Lijsbet Henricks Vader 
  Diesemer, Frans Voogd  
  Welst, Christoffer Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geesjen Jans Wit als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 13-04-1722 meldt Geesjen alles te hebben ontvangen 
en dankt haar voogden. 

   
 bijzonderheden Tekst in kantlijn is doorgehaald. 
   

 

 

370 RAK  100 FOLIO:   125v DATUM:   02-12-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Machorius, Jan Hendrik Wdn. van Aeltjen  Sluter Vader 
  Dorsten, Anthonij van Voogd  
  Sluter, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Janna Machorius als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en belooft 
haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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371 RAK  100 FOLIO:   126 DATUM:   09-01-1719 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coops, Jannis Borg Lid gezworene gemeente 
  Valencijn, Willem Ontvanger  Schout 
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te stellen voor zijn zwager Willem Valencijn 

die i.p.v. Andries van Ems ontvanger van het schoonsteengeld in het 
schoutambt van Kamperveen is geworden.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

372 RAK  100 FOLIO:   126 DATUM:  16-01-1719 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Boomgaard 
  Brunnepe, 
   
 comparanten Spoor, Jan Albertsen Schuldenaar Echtpaar 
  Arents, Marrichjen Schuldenares  
  Lemker, secretaris Momber  
  Hobers, Willem Voogd  
  Aventsen, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Aart Janssen 

Spoor een bedrag van ƒ119-15 tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun boomgaard. 
NB. In de kantlijn:  op 04-04-1733 meldt een der voogden van bovenstaande 
te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

373 RAK  100 FOLIO:   126v DATUM:   11-02-1719 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Oudestraat, hoek Buitenkerkhof 
  2. Een elsenhaag 
      Grafhorst 
   
 comparanten Dircks, Jannegijn Wed. van Jan Teune de Sot Moeder 
  Sein, Wolter Voogd  
  Ulsen, Casper Fransen van Voogd  
  Bergh, Jan van den Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Dirck Jansen 

de Sot als vaders erfdeel te hebben gereserveerd haar huis en een halve 
elsenhaag of het recht daartoe; zij belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

374 RAK  100 FOLIO:   127 DATUM:  29-04-1719 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tebbetman, Joost Wdn. van Catharina Kanneman Vader 
  Tebbetman, Hermannus Voogd  
  Dijck, Claas van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Albertus, Anna en 

Engeltje Tebbetman als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ300 c.g. samen en belooft hen lezen, schrijven en een ambacht naar 
hun stand te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

375 RAK  100 FOLIO:   127 DATUM:   12-05-1719 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Klinge, Jan Wdn. van Berentijn Henricks Vader 
  Veen, Henrick ten Voogd  
  Gast, Klaas Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jannegijn Jans Klinge 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. en alle 
lijfstoebehoren met het zilver en goud en belooft haar lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

376 RAK  100 FOLIO:   127v DATUM:  17-07-1719 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Molen 
  Kampen, buiten de Cellebroederspoort, de eerste 
   
 comparanten Maas, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Willemina Schuldenares  
  Herweijer, secretaris Momber  
  Franssen, Jan Schuldeiser Echtpaar 
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  Willems, Judith Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Franssen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ530 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun molen, nu in gebruik bij Harmen Zwiersen en Jan 
van Deventer. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

377 RAK  100 FOLIO:   128 DATUM:   02-11-1719 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Jan Wdn. van Hilligje Henrixse ter Steege Vader 
  Frederiks, Phlip Voogd  
  Doole, Jan Goossen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Albert Janssen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. en belooft te doen wat een goed vader 
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

378 RAK  100 FOLIO:   128 DATUM:   30-12-1719 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, niet vermeld 
   
 comparanten Gerrits, Joanna Wed.  Henrick Arentsen van Smit Loon  Moeder 
  Lingen, Hermen van Voogd  
  Hofstee, Dirk Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Arent, Gerrit en 

Felicita van Smit Loon als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een 
weefgetouw voor de oudste en ƒ25 c.g. ieder voor de twee anderen, te 
versterven van het ene kind op het andere, waarvoor zij haar huis en 
inboedel als onderpand stelt. Verder belooft zij hen lezen, schrijven en een 
ambacht te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

379 RAK  100 FOLIO:    128v DATUM:  22-01-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Konering, Jan Gerritse Wdn. van Margrita Henrixs Vader 
  Ommen, Henric Henrixse van Voogd  
  Konering, Gerrit Arentse Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Arent Janssen Konering als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

380 RAK  100 FOLIO:   128v DATUM:   27-02-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dool, Jan Jansen Wdn. van Stijntijn Willems Vader 
  Sijverink, Evert Voogd  
  Ditmar, Frans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Margrijta Hermsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en een bed 
met toebehoren en belooft haar naaien te laten leren en het kleermakersgeld 
te zullen betalen en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

381 RAK  100 FOLIO:   129 DATUM:   11-03-1720 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, tussen de Buitenkerk en Wijop 
   
 comparanten Renen, Jan van Schuldenaar Echtpaar 
  Bolters, Jannichjen Schuldenares  
  Lemker, secretaris Momber  
  Smit, Willem Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Smit een bedrag van 

ƒ150  c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
huis, gekocht van Dirck Onckhuijs. 
NB. In de kantlijn:  op 08-05-1743 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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382 RAK  100 FOLIO:   129v DATUM:   30-03-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Muller, Jan Eversen Wdn. van …. Vader 
  Gruijs, Dirk Voogd  
  Boom, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermina, Dirck en 

Everdina Mullers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. samen 
en belooft hen te verzorgen tot de volwassen leeftijd, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam echtgenote niet vermeld. 
   

 

 

383 RAK  100 FOLIO:   129v DATUM:  07-05-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Jan Wdn. van Hilligje Henricks Vader 
  Worst, Jan Voogd  
  Weij, Stoffer van der Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aaltje Smit als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ18 c.g. en belooft haar lezen, schrijven en 
een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

384 RAK  100 FOLIO:   130 DATUM:   17-06-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brunnepe, Jan Willemse van Wdn .van Truide Jans Vader 
  Willems, Jacob Voogd  
  Janssen, Hermen  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aaltje Jans als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. en een bed met toebehoren en 
belooft haar te laten leren wat passend voor haar is en te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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385 RAK  100 FOLIO:   130 DATUM:   17-06-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bitner, Jannes Wdn. van Margreta Tetiters Vader 
  Lange, Michiel de Voogd  
  Lammertink, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna, Marta en Paulus 

Bitner als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. samen en belooft 
hen op te voeden volgens hun stand en te doen wat een goed vader verplicht 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 31-10-1725 bedankt Anna Bitner haar voogden voor de 
administratie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

386 RAK  100 FOLIO:   130v DATUM:   09-07-1720 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Vier mat land 
  Dronten, in het Dorstens Slag 
   
 comparanten Wijnbergen, Jacob Jan van Schuldenaar  
  Langenburg, Elisabeth Schuldeiseres Wed. Arent Jan Beunink 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig ter zijn aan Elisabeth Langenburg een bedrag 

van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt een stuk 
land. 
NB. In de kantlijn:  op 09-01-1720 is op verzoek van schuldenaar het 
onderpand ontheven uit de fideicommis voor zover het deze schuld betreft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

387 RAK  100 FOLIO:   131 DATUM:    21-08-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roldanus, ds Johannes Wdn. van Martha Erkelens Vader 
  Erkenlens, Ferdinand I.U.D. Voogd Burgemeester 
  Erkelens, Rogier I.U.D. Voogd  
  Roldanus, Rutger Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johannes Jacobus en 

Sara Susanna Roldanus als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 
een bedrag van ƒ500 c.g. en samen de juwelen en een boek met goudbeslag 
en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

388 RAK  100 FOLIO:   131 DATUM:   09-09-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Raghols, Johanna Geertruijd Wed. van Jacob Roeters Moeder 
  Berghorst, Dirck Voogd  
  Wensink, Augustus Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Susanna en 

Margereta Roeters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond 
groot en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

389 RAK  100 FOLIO:   131v DATUM:  23-09-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brinck, Jannis van den Wdn. van Grijtijn Jans Vader 
  Brinck, Joost van den Voogd  
  Dijckhuijs, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna van den Brinck als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd twee zilveren dukatons en belooft 
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren, waarmee de voogden tevreden 
zijn geweest.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

390 RAK  100 FOLIO:   131v DATUM:   09-10-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sijbrands, Jan Wdn. van Janna Goosens Vader 
  Jacobs, Cleijs Voogd  
  Amesvoorder, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jacob Jans als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ115 c.g. en belooft hem 
lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader 
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
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NB. In de kantlijn:  op 26-05-1733 bedankt Jacob Jans zijn voogden. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

391 RAK  100 FOLIO:   131v DATUM:   05-10-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1½ morgen land 
  Mastenbroek, Rijkssteeg in het Lammetjes Slag 
   
 comparanten Arents, Jennigje Wed. van Gerrit Driessen Moeder 
  Nijland, Egbert Egbertsen Voogd  
  Horst, Gerrit Mense Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Arent, Berent en 

Theunis Driessen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een stuk land, 
waarvan de opbrengst de kinderen ten goede zal komen tot de leeftijd van 25 
jaar, verder kledingstukken met zilveren knopen en een testamentje met 
zilverbeslag, alles te versterven van het ene kind op het andere en belooft 
hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

392 RAK  100 FOLIO:   132 DATUM:  21-11-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dompselaar,Jacobus Willemsen  Wdn. Catharina Putmans Vader 
  Putman, Evert Petersen Voogd  
  Dompselaar, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige  zoon Jannes Dompselaar als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 30 stuivers en 
belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

393 RAK  100 FOLIO:    132v       DATUM:   07-12-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1½ morgen land 
  Mastenbroek, in het Lammetjes Blok 
   
 comparanten Arents, Judith Wed. van Hermannus Amelts Moeder 
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  Nijland, Egbert Egbertse Voogd  
  Heerde, Claas van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Hendrik Amels als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een stuk land, een boek, een mes 
met zilveren heft en belooft hem lezen, schrijven en een ambacht te laten 
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

394 RAK  100 FOLIO:    132v  DATUM:  28-03-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ruiter, Jacob Janssen Wdn. van … Vader 
  Schutter, Jan  Voogd  
  Mack, Jannis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Josientje Ruiter als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een dukaton en belooft haar goed 
te verzorgen, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam echtgenote niet vermeld in de akte. 
   

 

 

395 RAK  100 FOLIO:   133 DATUM:   15-04-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pluijm, Johanna Wed. van Jan Schaap Moeder 
  Valkenijr, Elias Voogd  
  Backer, Teunis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd een rentebrief groot ƒ1260 op de stad Leiden op naam 
van Nicolaas Brouwer, waarvan zij ƒ100 zelf zal houden, de dochter een 
zilveren beugeltas en de zoon een gouden ring en een paar zilveren gespen; 
zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 29-10-1735 dankt Jan Schaap de voogden Gerrit Smit 
en Jan Kressel.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

396 RAK   100 FOLIO:    133 DATUM:   16-05-1721 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lomeijer, Jan Bertelt Wdn. van Femme Lubberts Vader 
  Reins, Gerrit Voogd  
  Friesen, Joost Berend Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Lomeijer als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

397 RAK  100 FOLIO:   133v DATUM:   20-05-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maurits, Jan Wdn. van Elisabet Jans Vader 
  Scholte, Frederik Voogd  
  Ottenhof, Tobias Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Agnes Maurits als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g., een bed 
met toebehoren en een boek met zilverbeslag en belooft haar lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 16-08-1744 heeft Agnes Maurits haar voogden 
Christiaan Bakker en Piet van Ingen bedankt. 

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

398 RAK  100 FOLIO:   133v  DATUM:   26-05-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenkops, Johanna Wed. van Frederik Boomgaarts Moeder 
  Egberts, Jacob Voogd  
  Tuling, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Elisabet Boomgaart 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft haar lezen, 
schrijven en een ambacht te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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399 RAK  100 FOLIO:  134 DATUM:   06-06-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hulsen, Jan van Wdn. van Grijtijn Klumpers Vader 
  Kredijr, Jan Voogd  
  Oosten, Abram ten Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltijn van Hulsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100  c.g. en het 
zilverwerk, dat onder de vader blijft berusten en belooft haar lezen, schrijven 
en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

400 RAK  100 FOLIO:  134 DATUM:   20-09-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bonkaten, Jannegijn Gerrits ten Wed. van … Moeder 
  Bonkaten, Henrick Roelofsen ten Voogd  
  Hulsen, Jan van Voogd    
       
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrit Jansen ten 

Bonkaten als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ5 c.g. en belooft hem 
lezen, schrijven en een ambacht te laten leren, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam echtgenoot niet vermeld. 
   

 

 

401 RAK  100 FOLIO:   134v DATUM:   13-12-1721 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Westerink, Johanna Wed. van Arent Strange Moeder 
  Strange, Diderik Voogd  
  Amesfoort, Peter van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henderina en Anna 

Catharina Strange als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. samen 
en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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402 RAK  100 FOLIO:   134v DATUM:   28-04-1722 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bergh, Jan Gerritsen van den Wdn .van Jannigjen Lamberts Vader 
  Bergh, Hermen Gerritsen v.d. Voogd  
  Nieuwhuijsen, Simon Albertsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wijntijn Lambert Gerrits 

en Lubbigjen Jans van den Bergh als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd ƒ10 c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere 
en belooft hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat 
een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

403 RAK  100 FOLIO:   135 DATUM:    30-04-1722 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bouwhuis, Johanna Wed. van Jannes van Wanningen Moeder 
  Wanningen, Henrik van Voogd  
  Beeck, Hermannus ter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Eimbert en Jannes 

van Wanningen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ24 c.g. samen en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

404 RAK  100 FOLIO:   135 DATUM:   22-05-1722 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haane, Jannis de Ontvanger  
  Haane, Abram de Borg Vader 
     
 samenvatting Comparant heeft zijn vader Abram de Haane als borg gevraagd voor zijn, 

comparants, werk als ontvanger van gelden bestemd voor de aanleg van een 
watermolen in Kamperveen 

   
 bijzonderheden Geen 
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405 RAK  100 FOLIO:   135v DATUM:   25-05-1722 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kuijper, Jannes Wdn. van Femmigje Schoons Vader 
  Bos, Lambert Voogd  
  Baltus, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kind Claartje Kuijper als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 c.g. en belooft haar 
lezen, schrijven en een ambacht te laten leren, in het bijzonder het naaien 
van wol en te doen wat een vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden 
zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

406 RAK  100 FOLIO:   135v DATUM:   17-10-1722 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 3½ morgen land 
  Oostermate 
   
 comparanten Hengevelt, Jannegje Tijssen Wed. van Gerrit Voerman Moeder 
  Voerman, Jan Voogd  
  Hengevelt, Berent Tijssen Voogd  
  Stavast, Sander Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Tijs en Gerrit 

Voerman als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in een stuk 
land, verder een bedrag van ƒ1700 c.g. , twee beste paarden of ƒ200, 2/3

e
 

deel van de lijfstoebehoren en belooft hen lezen, schrijven en wat verder 
nodig is te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 04-02-1736 meldt comparante dat het de bedoeling is  
het bedrag van ƒ1700 te realiseren uit haar goederen in Veessen, te weten 
haar deel van het land de Stapels, een huis met zaailand en de Hilligen Brink. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

407 RAK  100 FOLIO:   136 DATUM:    06-11-1722 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, t.o. de Latijnse School, strekkend tot achter aan de Bonte Os 
   
 comparanten Joserande, Jan Willem Schuldenaar En echtgenote 
  Engelblick, Wolter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Wolter Engelblick een bedrag van 

ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn huis 
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naast Daniel Oostendorp. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

408 RAK  100 FOLIO:   136v DATUM:   04-04-1723 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, bij de Hagenpoort 
   
 comparanten Raas, Jannis Schuldenaar Echtpaar 
  Willems, Stijntje Schuldenares  
  Lemker, secretaris Momber  
  Rijckz, Hendricus Schuldeiser En echtgenote 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendricus Rijkckz en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ200 tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun huis tussen Henrick Kruijt en Stoffer Verweij. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

409 RAK  100 FOLIO:   136v DATUM:  27-04-1723 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Windkorenmolen met huis, hof en where 
  Kampen, buiten de Venepoort 
   
 comparanten Spagnen, Jan van Schuldenaar Echtpaar 
  Teunis, Egbertje Schuldenares  
  Herweijer, secretaris Momber  
  Berg, Henrik van den Schuldeiser Voogd 
  Stange, Jacob Schuldeiser Voogd 
  Aarts, Wolter Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van wijlen Egbert Hagewolt een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per 
jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun halve molen met huis e.d. Voor 
alle zekerheid is er ook een borg aangesteld met zijn huis en goed aan de St. 
Nicolaasdijk 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

410 RAK  100 FOLIO:   137 DATUM:   09-07-1723 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, t.o. het stadhuis 
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 comparanten Pré, Jacobus du Schuldenaar Echtpaar 
  Berg, Johanna van den Schuldenares  
  Brunier, Guilliam Schuldeiser Echtpaar 
  Eckelboom, Johanna Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Guilliam Brunier en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per  jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun huis tussen Guilliam Elseneur en  Wijnold van 
Tongeren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

411 RAK  100 FOLIO:   137v DATUM:   12-07-1723 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenkops, Jacomina Wed. van Dirck Arentsen Moeder 
  Lensink, Berent Voogd  
  Haan, Hermannus de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Arnoldus en Catarina 

Arentsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot samen 
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

412 RAK  100 FOLIO:   137v DATUM:   19-07-1723 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Decker, Jurrien Schuldenaar Turfdrager 
  Belt, Frans van den Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Frans van den Belt een bedrag van 

ƒ75 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn 
turfdragersplaats. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

413 RAK  100 FOLIO:   138 DATUM:   10-08-1723 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
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  Kampen, Saventemsdijk 
   
 comparanten Willems, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Wolters, Swaantje Schuldenares  
  Lemker, secretaris Momber  
  Smit, mr Gerridt Schuldeiser Voogd 
  Oedekercken, Pieter Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van Jan ten Hoove en Catharina Palt, een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 27-01-1735 melden de voogden van bovenstaande te 
zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

414 RAK  100 FOLIO:   138v DATUM:  27-08-1723 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Erf te IJhorst 
  Schoutambt Hasselt 
   
 comparanten Beeldtsnieder Steenbergen, Jan Borg Raadslid 
  Willems, Jan Borg  
  Gansneb gen. Tengnagel, W. H. Koopster De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor de weduwe van 

Wolter Hermen Gansneb genaamd Tengnagel die voor een bedrag van 
ƒ13.000 c.g. een erf in IJhorst heeft gekocht uit de goederen van de heren 
van de ridderschap van Overijssel 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

415 RAK  100 FOLIO:   138v DATUM:  30-08-1723 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Horst, Jan van der Wdn. van Helena Ruijters Vader 
  Meijerinck, Henrick Voogd  
  Jansen, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Antoni en Wijnand van 

der Horst als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder samen 
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen 
wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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416 RAK  100 FOLIO:   139 DATUM:   04-10-1723 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haan, Joannes de Wdn. van Stijntje Roelofs Vader 
  Amesfoort, Jan van  Voogd  
  Berkhof, Christiaan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Engeltje en Gasje de 

Haan als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. samen en belooft 
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

417 RAK  100 FOLIO:   139 DATUM:  22-10-1723 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Korenmolen 
      Kampen, buiten de Cellebroederspoort 
  2. huis, erf en where 
      Kampen, Burgwal, voorbij de Geerstraat, strekkend tot achter de molen 
   
 comparanten Mate, Jurrien Schuldenaar Echtpaar 
  Assinks, Margarita Schuldenares  
  Veene, Henrick ter Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogd over de kinderen van 

Jan van Deventer en Margarita Assinks, een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun halve korenmolen en 
hun huis tussen Steenbergen en Merwede, waar nog een verplichting van 
ƒ600 c.g. op rust wegens een erfenis door comparantes vader op zijn 
kinderen nagelaten, gevestigd op de molen en door hen opgenomen. 

   
 bijzonderheden Zie ook de Apostilles. 
   

 

 

418 RAK  100 FOLIO:   139v DATUM:  29-11-1723 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis (locatie niet vermeld) 
   
 comparanten Rheenen, Jan van  Wdn. van Annegje Bolters Vader 
  Pannebakker, Jan Voogd  
  Smit, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Gerrit van 

Rheenen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 
c.g. samen en ieder een zilveren lepel, te versterven van het ene kind op het 
andere, waarvoor zijn huis onderpand is. Hij zal jaarlijks ƒ10 c.g. aan de 
voogden betalen totdat zijn jongste zoon 25 jaar oud is en dit bedrag zal zijn 
kinderen ten goede komen. Hij belooft te doen wat een goed vader verplicht 
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is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

419 RAK  100 FOLIO:   140 DATUM:  06-01-1724 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Josserand, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Audaer, Antonia Schuldenares  
  Lemker, secretaris Momber  
  Artsen, Paulus van Schuldeiser Voogd 
  Vries, Henr. de Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van wijlen Anthoni Josserand, een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 3½ procent 
per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun drie weefgetouwen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

420 RAK  100 FOLIO:   140 DATUM:  29-01-1724 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beeldsnieder Steenbergen, Jan Borg Burgemeester 
  Eeckhoudt, Anthoni Borg Burgemeester 
     
 samenvatting Comparanten hebben zich ieder voor de helft borg gesteld voor een bedrag 

van ƒ25.000 ten behoeve van Rutger Lemker van Breda als ontvanger over 
het kwartier van Vollenhove. 
NB. In de kantlijn:  op 27-10-1765 is deze borgtocht na vertoning van de slot 
afrekening geroyeerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

421 RAK  100 FOLIO:   140v DATUM:  05-02-1724 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scholte, Jan Egbertsen Wdn. van Truide Willems Vader 
  Claassen, Willem Voogd  
  Aartsen, Claas Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Trijntjen en Aaltjen 



149 
 

Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2000 c.g. 
en elk een bed met toebehoren. Hij belooft hen lezen, schrijven en naaien te 
laten leren en te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 16-01-1747 bedankt Trijntjen Jans, getrouwd met Jan 
Peters, haar huidige voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

422 RAK  100 FOLIO:   140v DATUM:   24-02-1724 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sterke, Jan Borg Gemeensman 
  Smeker, Jan Borg  
  Wegdam, Andries Ontvanger Schout van Genemuiden 
     
 samenvatting Comparanten hebben zich borg gesteld voor Andries Wegdam, pachter en 

ontvanger van het schoorsteengeld en de duizendste penning van 
Genemuiden en zien af van iedere vorm van vergoeding. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

423 RAK  100 FOLIO:   141 DATUM:  13-03-1724 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smeker, Jannes Borg  
  Palmer, Barent van Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg ten behoeve van Barent van Palmer voor een 

bedrag van ƒ197-17 c.g. dat deze schuldig is wegens geleverde goederen 
aan Jan Gerrits, koopman te Amsterdam, ingevolge de uitspraak van 
Burgemeester, Schepenen en Raden van 11-03-1724. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

424 RAK  100 FOLIO:   141 DATUM:  18-04-1724 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, hoek Hanensteeg 
   
 comparanten Leeuwe, Jurrien Schuldenaar Mr metselaar  - Echtpaar 
  Roelofs, Henrica Schuldenares  
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  Lemker, secretaris Momber  
  Oedekerken, Pieter Schuldeiser Voogd 
  Smit, Gerrit Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van wijlen Jan ten Hoove en Catharina Palt, een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 4 
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

425 RAK  100 FOLIO:   141v DATUM:   23-06-1724 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Slepersplaats 
   
 comparanten Kuijk, Jan van Schuldenaar Echtpaar 
  Rijp, Elsje Schuldenares  
  Ploeg, Sara Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Sara Ploeg een bedrag van ƒ200 

c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun 
slepersplaats. 
NB. In de kantlijn:  op 23-12-1730 meldt schuldeiseres van bovenstaande te 
zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

426 RAK  100 FOLIO:    141v       DATUM:   23-09-1724 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wieringen, Joanna van Wed. van Abram Bos Moeder 
  Lijndraijer, J. P. Voogd  
  Bos, Dirk Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Harmen Bos als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 c.g. en belooft te doen 
wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 16-10-1736 hebben de voogden over Maria 
Steenbergen, Frenk van Campen en Gerrit Smit, de aangestelde voogden 
bedankt; het bovenstaande bedrag is door overlijden op Maria Steenbergen 
overgegaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

427 RAK  100 FOLIO:   142   DATUM:   11-10-1724 
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 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Jannetje Wed. van Henrik Janssen Moeder 
  Smit, Jan Voogd  
  Reijnen, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Henrik als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een daalder en belooft alles te doen wat in 
haar vermogen ligt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

428 RAK  100 FOLIO:   142 DATUM:   18-10-1724 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, t.o. het Raadhuis 
   
 comparanten Pré, Jacobus du Schuldenaar Echtpaar 
  Berg, Johanna van den Schuldenares  
  Oedekerk, Pieter Schuldeiser Voogd 
  Smit, Gerrit Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van Jan ten Hove en Catharina Palte, een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis tussen Elseneur 
en van Tongeren, waar nog een verplichting op rust. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

429 RAK   100 FOLIO:    142v DATUM:   09-11-1724 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Calkar, Jan van Wdn. van Aeltjen Jacobsen Vader 
  Bolte, Henrick Voogd  
  Caaten, Gerrit ten Voogd  
  Sorgh, Blasius Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berend en Aeltjen van 

Calkar als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2300 
c.g. en de lijfstoebehoren en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en 
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 20-08-1743 heeft Aeltjen van Calkar haar voogden 
bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
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430 RAK  100 FOLIO:  142v DATUM:   14-11-1724 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eunen, Jan Jansen van Comparant  
  Heerde, Jan Willemsen van Comparant  
  Heerde, Dirk van Voogd  
  Credier, Wessel Voogd  
     
 samenvatting Comparanten bedanken hun voogden voor de goede administratie van de 

erfenis die zij van Gerrit van Heerde mochten ontvangen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

431 RAK  100 FOLIO:  143 DATUM:   17-11-1724 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jannichjen Wed. van Henrick Henricks Moeder 
  Arents, Jan Voogd  
  Gerrits, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrickjen en 

Geertjen  Henricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een dukaton 
ieder en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de 
voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

432 RAK  100 FOLIO:   143 DATUM:   17-03-1725 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Cornelis, Jacob Schuldenaar Echtpaar 
  Rams, Willemina Schuldenares  
  Lemker, secretaris Momber  
  Beldt, Frans van den Beldt Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Frans van den Beldt een bedrag 

van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
turfdragersplaats. 
NB. In de kantlijn:  op 25-03-1737 melden de voogden over de kinderen van 
wijlen Gerrit Vos en Annegien Avink, die de obligatie hebben gekregen bij 
boedelscheiding, van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
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433 RAK  100 FOLIO:   143v DATUM:   24-04-1725 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Botervatsteeg, tussen Valensijn en Grijntjes 
   
 comparanten Wijk, Jannes van Wdn. van Willempje van den Berg Vader 
  Berg, Henrik van den  Voogd  
  Amesfoort, Jan W. van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Reijnder Jan van Wijk als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. waarvoor 
hij zijn huis als onderpand stelt, verder een bijbeltje met zilverbeslag. Hij 
belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

434 RAK  100 FOLIO:   143v DATUM:   26-05-1725 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wit, Jan Hendriksen de Wdn. van Agnes Janssen Vader 
  Voogt, Henrik Voogd  
  Poole, Jan Joesten Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrik Arentsen en 

Jacob Henrik de Wit als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder 
ieder en belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

435 RAK  100 FOLIO:   144 DATUM:   17-08-1725 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Jannichjen Wed. van Teunis Stevensen Moeder 
  Rijcken, Thomas Voogd  
  Janssen, Teunis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Steven Teunissen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
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436 RAK  100 FOLIO:   144 DATUM:   20-08-1725 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sickerman, Johan Wdn. van Geertjen Jans Vader 
  Munster, Gerrit van Voogd  
  Jans, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jacob Sickerman als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ15 c.g. en belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.    
NB. In de kantlijn:  op 31-07-1751 heeft Jacob Sickerman zijn voogden 
bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

437 RAK  100 FOLIO:   144 DATUM:   30-08-1725 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten IJmiker, Janna Wed. van Jan Bomen Moeder 
  Burgh, Henrick van den Voogd  
  Groot, Gerrit de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Grietje en Anna 

Bomen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. 
samen, de zoon vaders zilveren knopen en diverse kledingstukken en 
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

438 RAK  100 FOLIO:   144v DATUM:   12-10-1725 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hagewout, Jacobjen Wed. van Jan Baltus Moeder 
  Nieuwenburgh, Henrick Voogd  
  Kuijper, Jannes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirck en Egbert 

Baltus als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. 
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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439 RAK  100 FOLIO:   144v DATUM:   18-02-1726 
 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Haan Jansz, Jan de Comparant   
  Croff, Claas Comparant ter andere zijde Gemeensman - echtpaar 
  Haan, Geertje de Comparante t.a. zijde  
     
 samenvatting Eerste comparant is nog een bedrag schuldig aan de anderen, afkomstig uit 

de boedel van hun vader Jannis de Haan; evenmin heeft hij meebetaald aan 
het accoord in de procedure voor het schoutengericht van IJsselmuiden 
tussen Gerhard Treurniet en de erfgenamen. 
Ter compensatie en als afdoening, verklaart eerste comparant aan de andere 
partij over te dragen alle aanspraken op de erfenis van zijn grootmoeder 
Jannigjen de Haan weduwe Denecamp. Comparanten ter andere zijde 
verklaren aan het Geertruid en Catharina Gasthuis af te dragen een bedrag 
van ƒ500, wegens kostkopersgeld voor eerste comparant. Beide partijen 
hebben nu niets meer van elkaar te vorderen. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

440 RAK  100 FOLIO:   145v DATUM:   28-02-1726 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dijdemers, Jan Wdn. van Grietje Hendriks Vader 
  Schop, Hendrik Gerrits Voogd  
  Badink, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendrik en Geertje 

Jansen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een linnen weefgetouw 
met toebehoren en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn . 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

441 RAK  100 FOLIO:    145v DATUM:    17-05-1726 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   

 comparanten Tollius, Joannes Wdn. Henrica A. ten Welberg Burgemeester 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Sara Margareta Tollius 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd alles wat van moeders zijde te 
erven is en nog mocht komen. 

   
 bijzonderheden Namen van de voogden niet vermeld. 
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442 RAK  100 FOLIO:   146 DATUM:   25-05-1726 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijer, Jan Rutgersen Wdn. van Petertjen Reijersen Vader 
  Croff, Claas Voogd Majoor 
  Dooren, Elias van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna en Geertruid 

Meijer als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. en belooft te 
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

443 RAK  100 FOLIO:   146 DATUM:  25-05-1726 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Het Twikkelserf of Slag 
      Kampen, Zwartendijk, strekkend tot aan de Zuiderzee 
  2. het Overreefse land 
   
 comparanten Pastoor, Jurrien Schuldenaar Gevolmachtigde 
  Hartman, Berend Schuldenaar Gevolmachtigde 
  Treviso, Christoffer Volmachtgever Echtpaar  - Groningen 
  Bondam, Aleida Volmachtgeefster  
  Cate, Henrick ten Schuldeiser Echtpaar 
  Peters, Stijntje Schuldeiseres  
     
 samenvatting Namens hun opdrachtgevers, verklaren comparanten schuldig te zijn aan 

Henrick ten Cate en diens echtgenote een bedrag van ƒ2100 c.g. tegen 3½ 
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun aandeel in het 
Twikkelserf en het aandeel van volmachtgeefster in het Overreefse Land 
afkomstig van een boedelscheiding. 
NB. In de kantlijn:  op 23-07-1735 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn 
voldaan. 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

444 RAK  100 FOLIO:   147 DATUM:   08-06-1726 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoff, Joan Borg Majoor 
  Hoff, Leonardus Overledene Griffier te Axel 
  Dilleman, François Vendumeester  
     
 samenvatting Comparant heeft zich ingezet als borg voor de openbare verkoop van de 
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goederen van Leonardus Hoff ten behoeve van de crediteuren en waarvan de 
opbrengst onder berusting van de vendumeester is. Mochten zich nog 
crediteuren melden, dan zal hij, comparant, het geld terugstorten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

445 RAK  100 FOLIO:   147 DATUM:   20-06-1726 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pheffer, Joannes Wdn. van Machteld de Greve Vader 
  Bijsterbos, G. Voogd  
  Pheffer, G.  Voogd  
  Pheffer, C.  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Alberdina als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. en alle 
lijfstoebehoren en belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 21-10-1732 heeft Alberdina haar voogden bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

446 RAK  100 FOLIO:   147v DATUM:    16-09-1726 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd het Spraanest 
  Kampen, Boven Hofstraat, hoek Bovenkerkhof 
   
 comparanten Amersfoort, Jan van Schuldenaar  
  Nunem, Hendrick van Schuldeiser Brouwer te Deventer 
  Winkelaars, Sophia Borg Wed. P. v. Amersfoort 
  Oever, dr G. J. ten Momber  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrick van Nunem een bedrag 

van ƒ200 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt het huis 
van zijn moeder, waar schuldenaar ook woont. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

447 RAK  100 FOLIO:   147v DATUM:   16-09-1726 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd het Spraanest 
  Kampen, Boven Hofstraat, hoek Bovenkerkhof 
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 comparanten Amersfoort, Jan van Schuldenaar  
  Schultz, Ephraim Schuldeiser  
  Winkelaars, Sophia Borg Wed. P. van Amersfoort 
  Oever, dr G. J. ten Momber  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Ephraim Schultz een bedrag van 

ƒ100 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt het huis van 
zijn moeder, tevens woonhuis van schuldenaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

448 RAK  100 FOLIO:   148 DATUM:   27-12-1726 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pré, Jacobus du Gevolmachtigde  
  Heimenberg, Theodorus Gevolmachtigde  
  Heimenberg, Jan Carel van Volmachtgever Echtpaar 
  Pré, Margareta du Volmachtgeefster  
  Pré, Sara du Erfgename  
  Heimenberg, ds Theodorus Momber  
  Hoff, Leonardus Overledene  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, namens hun opdrachtgevers, een bedrag van ƒ30 

c.g. te hebben ontvangen van majoor Joan Hoff als erfgenamen van hun 
vader Jesaïas du Pré afkomstig uit de boedel van Leonardus Hoff, griffier te 
Axel. Indien iemand meer recht heeft op het geld dan zij, zullen comparanten 
het geld restitueren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

449 RAK  100 FOLIO:  148v DATUM:   29-12-1726 

 onderwerp Afstand van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoff, Joan Comparant Majoor 
     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben overgedragen aan het Armen weeshuis te 

Kampen alle aanspraken die hij heeft op de boedel van wijlen Leonardus 
Hoff, in leven griffier te Axel. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

450 RAK  100 FOLIO:    148v DATUM:    30-12-1726 

 onderwerp Verklaring 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pannebacker, Jan Buitenvader Burgerweeshuis 
  Hoff, Joan Erfgenaam Majoor 
     
 samenvatting In zijn functie van Buitenvader van het Burgerweeshuis, verklaart comparant 

van Joan Hoff ontvangen te hebben een bedrag van ƒ45 c.g. als betaling 
voor de aanspraak die het huis had op de boedel van Leonardus Hoff en de 
majoor bij deze te vrijwaren van alle verplichtingen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

451 RAK  100 FOLIO:   149 DATUM:   07-01-1727 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Elsenhaag 
  Grafhorst 
   
 comparanten Hosebeen, Jannetje Wed. van Derk Harmsen Kok Moeder 
  Hosebeen, Claas Voogd  
  Willemsen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Lisabeth Koks als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g. en 30 ellen 
doeks, een aandeel in een elsenhaag en alle lijfstoebehoren, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

452 RAK  100 FOLIO:   149 DATUM:   29-03-1727 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haas, Johanna de Wed. van Jan Hulsenaer Moeder 
  Hulsenaer, Pieter Voogd  
  Rensink, Jannes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Helena Hulsenaer als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft te doen wat een 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden  zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

453 RAK  100 FOLIO:   149v DATUM:  05-05-1727 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed 1. Twikkeloos Slag 
      Dronten 
  2. huis, erf en where met berg en schuur 
      Kampen, Zwartendijk 
   
 comparanten Stevens, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Jansen, Geertruid Schuldenares  
  Merwede, Adriaen Willem v.d. Schuldeiser  
  Eckelboom, Quirinus Schuldeiser  
  Dingste, Lucas Schuldeiser  
  Koen, Jan Schuldeiser De erven van … 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de gezamenlijke erven van het 

Twikkeloos Slag wegens verschuldigde pacht een bedrag van ƒ108 c.g. dat 
zij beloven te betalen omstreeks St. Jacob 1727. Als onderpand stellen zij 
hun huis, tussen Jan Reijer en tegenover het Webben Slag. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

454 RAK  100 FOLIO:   149v DATUM:   28-08-1727 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis de Keulse Dom 
   
 comparanten Lijndraeijer, Jacob Petersen Borg  
  Wachter, Dubbeld Borg  
  Meijer, Gerh. Gevolmachtigde Advocaat 
  Vries, Joannes de Volmachtgever Amsterdam 
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor de eventuele 

restitutie van een bedrag van ƒ1651-18 c.g., de koopsom van het huis de 
Keulse Dom, die door advocaat Meijer heden uit het gerecht is gelicht.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

455 RAK  100 FOLIO:   150 DATUM:   06-10-1727 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schilder, Jan Hendrik Wdn. van Aaltjen Stoffers Vader 
  Hoeff, Claas Voogd  
  Winkelman, Hendrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Christina en Jurriaen 

Schilder als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot samen 
en belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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456 RAK  100 FOLIO:   150 DATUM:   11-10-1727 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Buiten Nieuwstraat 
   
 comparanten Bachman, Jurriaen Schuldenaar  
  Croese, Frerick Schuldeiser Voogd 
  Meij, Jan Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over Cornelia Velthuis 

weduwe van Claas Volkers, een bedrag van ƒ250 c.g tegen 5 procent per 
jaar. Als speciaal onderpand stelt hij zijn huis met inboedel, gelegen tussen 
het achterhuis van van den Helm en de gang van wijlen Olijcan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

457 RAK  100 FOLIO:   150v DATUM:   24-10-1727 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cluit, Johannes Wdn. van Janna Westrink Vader 
  Strange, Diderik Voogd  
  Werff, Frederik van der Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Catrina Cluit als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en belooft te doen wat een 
goed vader verplicht is, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

458 RAK  100 FOLIO:   150v DATUM:   03-11-1727 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Burg, Jan van den  Wdn. van Hilligjen Frericks Vader 
  Wintsank, Adriaen Voogd  
  Gruis, Derk Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Trijntje Jans als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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459 RAK  100 FOLIO:    150v       DATUM:   31-01-1728 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kapper, Jacob Wdn. van Elsje Jans Vader 
  Eckelboom, Harmen Voogd  
  Kapper, Harmen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Albert en Jan als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3-3 en belooft te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn . 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

460 RAK  100 FOLIO:    151  DATUM:   20-03-1728 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Melger, Joseph Wdn. van Stijne Jans  Vader 
  Jansen, Berend Voogd  
  Berendsen, Teunis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter te hebben gereserveerd 

een bedrag van ƒ50 c.g. en een bed met toebehoren, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

461 RAK  100 FOLIO:   151 DATUM:   30-04-1728 

 onderwerp kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dijk, Jan Jansen van Wdn. Geertje Henricks Vader 
  Stavast, Sander Voogd  
  Vogelsijn, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrik Jansen van Dijk als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en belooft te doen wat een 
goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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462 RAK   100 FOLIO:    151 DATUM:   14-06-1728 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat, hoek Extersteeg 
   
 comparanten Heerde, Janneke van  Schuldenares Echtg. van Nic. Scholts 
  Muntz, C.  Momber Secretaris 
  Penen, Jan van Schuldeiser Echtpaar 
  Benauw, Maria Anna Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan van Penen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt haar huis 
NB. In de kantlijn:  op 14-06-1731 meldt schuldeiseres, mede namens haar 
afwezige man, alles te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

463 RAK  100 FOLIO:   151v DATUM:    16-08-1728 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Suitloon, Jan Gosen van Wdn. van Annegje Elshof Vader 
  Nunspeet, Willem van Voogd  
  Kok, Berend Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hendrikje Jans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd zijn beste linnenwevers getouw, 
gemerkt met een ingesneden roosje, en belooft verder te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

464 RAK  100 FOLIO:   151v DATUM:   25-10-1728 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Muller, Jan Wdn. van Gerrijtje  Kolonel  -  vader 
  Turk, sergeant Voogd  
  Gouda, Ariaan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Johanna Muller 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder één c.g., waarmee de 
voogden tevreden zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
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465 RAK  100 FOLIO:   152 DATUM:    20-11-1728 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steulen, Johannes Wdn. van Aaltje Jacobs Vader 
  Jacobs, Jan Voogd  
  Steege, Willem ter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Femmigjen Steulen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en aan de kinderen van zijn 
overleden zoon Jannes Steulen en Willempje Jacobs ook ƒ12 c.g., waarmee 
de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

466 RAK  100 FOLIO:   152 DATUM:    14-01-1729  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal, naast de wed. Wolfsen 
   
 comparanten Avink, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Reimelink, Aaltje Schuldenares  
  Oedekerk, Pieter Schuldeiser Voogd 
  Smit, Gerrit Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van Jan ten Hove en Catharina Palt, een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 4 
procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis. 
NB. In de kantlijn:  op 15-09-1729 melden de voogden van bovenstaande te 
zijn voldaan.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

467 RAK  100 FOLIO:   152v DATUM:   10-02-1729 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Jan Willemsen Wdn. van Anna Jans Vader 
  Backer, Peter Willemsen Voogd  
  Dijck, Jan Jansen van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrigjen Jans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en belooft 
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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468 RAK  100 FOLIO:   152v DATUM:  13-08-1729 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huisje 
  Kampen, Groenestraat, tussen Nuij en Bartinks 
   
 comparanten Peters, Jannetien Wed. van Casper Fransen Moeder 
  Coenderink, Jan Gerritsen Voogd  
  Henriksen, Frerik Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Frans Caspersen en 

Anna Caspers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 
c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere, waarvoor haar 
huisje onderpand is en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

469 RAK  100 FOLIO:  153 DATUM:   15-09-1729 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal, naast wijlen de wed. Wolfsen 
   
 comparanten Avink, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Reimelink, Aaltje Schuldenares  
  Sluis, Aleida van der Schuldeiseres Wed. Tollius 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aleida van der Sluis een bedrag 

van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun 
huis. 
NB. In de kantlijn:  op 14-03-1749 verklaart dr Pilgrom van Ingen namens de 
erven van schuldeiseres alles te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

470 RAK  100 FOLIO:   153 DATUM:   03-11-1729 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haan, Jannes de Wdn. van Clasina Masman Vader 
  Masman, Arent Voogd  
  Amesfoort, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Lambert de Haan als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g., waarmee de 
voogden tevreden zijn.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

471 RAK  100 FOLIO:   153v DATUM:   08-11-1729 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoophof, Jacob Wdn. van Peternella Vermeer Vader 
  Justus, Christoffel Voogd  
  Wijdevelt, Pieter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Belia en Henrik 

Hoophof als moeders erfdeel te hebben gereserveerd twee schellingen en 
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

472 RAK  100 FOLIO:   153v DATUM:   16-12-1729 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Twinke, Jannegien Martens van Wed. Frans Hendriksen Smit Moeder 
  Smit, Jan Hendriksen Voogd  
  Twinke, Cobus Martensen van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd ƒ3-3 en belooft te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

473 RAK  100 FOLIO:   153v DATUM:    02-02-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Werduij, Judith Wed. van Derk Baudwijn Scheper Moeder 
  Brunier, Giliam Voogd  
  Laar, Antonie van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltien Scheper als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1200 en een uitzet,         
of ƒ200 naar keuze, waarvoor al haar goederen als onderpand dienen en 
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   



167 
 

 bijzonderheden Geen 
   

 

474 RAK  100 FOLIO:   154 DATUM:   29-03-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, naast de Nieuwe Toren 
   
 comparanten Croese, Jasper Wdn. van Geesien Schuurmeier Vader 
  Smaltius, Conradus Voogd  
  Schuurmeier, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Gesina Croese als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g. waarvoor 
zijn woonhuis onderpand is, een bed met toebehoren, de lijfstoebehoren met 
het goud/zilver, waarvan een inventaris is gemaakt en belooft haar lezen en  
schrijven te laten leren en te doen wat een vader verplicht is, waarmee de 
voogden tevreden zijn.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

475 RAK  100 FOLIO:   154 DATUM:  15-04-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bossers, Johannes Wdn. van Johanna Cramers Vader 
  Bossers, Pieter Voogd  
  Ketelaer, Antonij Voogd  
      
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gradus en Lambertus 

Boshof (sic) als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. en drie 
nieuwe hemden, te versterven van het ene kind op het andere, en belooft te 
doen wat een goede vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

476 RAK  100 FOLIO:   154 DATUM:   27-04-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Koster, Jannes Wdn. van Maria Schinkels Vader 
  Smitt, Gerrit Voogd  
  Wense, Augustus Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna Catharina als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ4 c.g. en belooft te 
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
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NB. In de kantlijn:  op 10-07-1739 bedankt Anna Catharina Coster haar 
voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

477 RAK  100 FOLIO:   154v DATUM:   01-05-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dooren, Jannes van Wdn.  van Christina Duvinks Vader 
  Dooren, Daniel van Voogd  
  Heerde, Jannes van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannes, Christiaan en 

Wilhelmus van Dooren als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 
een pond groot en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

478 RAK  100 FOLIO:   154v DATUM:   06-05-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meier, Jan Jacobsen Wdn. van Jannigjen Arends Vader 
  Koster, Jan Voogd  
  Rijsbach, Willem Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Willem Janssen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft te doen wat een 
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

479 RAK  100 FOLIO:   154v DATUM:  19-05-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Jochem Wdn. van Griete Luchies Vader 
  Willems, Jannes Voogd  
  Janssen, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aaltjen en Willemina 

Jochum als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van 
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100 rijksdaalders, waarvan bij overlijden de helft weer op hem vervalt en een 
bed met toebehoren en belooft te doen wat een goed vader verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

480 RAK  100 FOLIO:   155 DATUM:   15-06-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Amesfoort, Jan van Wdn. van Catharina van Merlen Vader 
  Amesfoort, Jan van  Voogd  
  Lambertink, Wijer Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

481 RAK  100 FOLIO:   155v DATUM:  03-08-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Klem, Johannes Wdn. van Dirkjen Heimens Vader 
  Coendersen, Gerrit Voogd  
  Haselaars, Jan Hendriksen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marij, Reinier en 

Henrikjen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1-10 samen en 
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

482 RAK  100 FOLIO:   155v DATUM:   17-08-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tros, Jannichjen Wed. van Simon Bag Moeder 
  Pastoor, Cornelis Voogd  
  Wentik, Harmen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Swane Henriks als 
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vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. en belooft te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

483 RAK  100 FOLIO:   156 DATUM:   02-11-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scholte, Jacob Wdn. van Femmigjen Peters Vader 
  Hardenberg, Willem Voogd  
  Willemsen, Jan  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrigjen, Aaltjen en 

Petertjen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ2 c.g. en belooft 
te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

484 RAK  100 FOLIO:   156 DATUM:   08-11-1730 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brunier, Jannes Borg  
  Valk, Jan Albertsen Begunstigde Schipper 
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Jan 

Albertsen Valk voor de waarde van zijn scheepsanker waarop Warner 
Hartslager aanspraak maakt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

485 RAK  100 FOLIO:   156 DATUM:   15-01-1731 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Geerstraat, het 2

e
 van de Hofstraat 

   
 comparanten Wolters, Jochem Schuldenaar Echtpaar 
  Lemmens, Hendrina Schuldenares  
  Bakker, Paulus Schuldeiser Echtpaar 
  Stavast, Anna Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Paulus Bakker en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
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onderpand stellen zij hun woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 15-03-1734 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

486 RAK  100 FOLIO:   156v DATUM:  27-01-1731 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pese, Jan Wdn. van Dirkjen Wijntmorssen Vader 
  Wijntmorssen, Dirk Voogd  
  Ruiten, Johannes van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Marij en Hendrik 

(Marij mondig door huwelijk) als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
een bedrag van ƒ12 c.g. samen en belooft te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

487 RAK  100 FOLIO:   156v DATUM:   02-02-1731 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Bovenpoorte, tussen Wijcher en de Ramakerssteeg 
   
 comparanten Bruinier, Jan Henrik Schuldenaar Echtpaar 
  Scholte, Barta Schuldenares  
  Haan, Albert de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Albert de Haan een bedrag van 

ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 09-11-1736 meldt de zoon van schuldeiser dat het 
bedrag is voldaan door Jan IJmeker, koper van het huis. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

488 RAK  100 FOLIO:   157 DATUM:   15-06-1731 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat, hoek Extersteeg 
   
 comparanten Heerde, Janneke van Schuldenares   
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  Greven, A. Momber Secretaris 
  Grol, Harmen van Schuldeiser Echtpaar 
  Eijnbers, Geertruid Schuldeiseres  
  Grol, Anna van Schuldeiseres Zuster 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Harmen van Grol en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ100 en aan hun zuster Anna ƒ50 c.g. tegen 5 
procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar huis tussen Lindeman 
en van Lemker douairière Tengnagel, bewoond door Jannes Violet(?). 
NB. In de kantlijn:  op 11-06-1735 melden beide schuldeisers van 
bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

489 RAK  100 FOLIO:   157v DATUM:  14-08-1731 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bloemert, Jan Wdn. van Claesien Herms Vader 
  Rirink, Jan Hermsen Voogd  
  Cornelis, Henrik Voogd  
  Herms, Jan Toeziend voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Arent, Gerrit en Henrik 

Bloemert als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

490 RAK  100 FOLIO:   157v DATUM:   13-08-1731 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Een stuk land van 3 morgen 
  Mastenbroek, aan de Bisschopswetering 
   
 comparanten Willems, Jacobje Wed. van Dirk Hendricks Moeder 
  Hendriks, Dries Voogd  
  Voerman, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertjen, Willem, 

Hendrik en Trui Dirks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een 
deel van een stuk  land in Mastenbroek en belooft te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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491 RAK  100 FOLIO:   157v DATUM:   11-09-1731 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Twee huizen naast elkaar 
      Kampen, Groenestraat, westzijde, tussen de Broederweg en Nieuwesteeg 
  2. Een tjalk 
   
 comparanten Maurits, Johannes Schuldenaar Echtpaar 
  Stangers, Aleida Schuldenares  
  Ottenhof, Cobus Schuldeiser Voogd 
  Backer, Christiaen Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Agnes Maurits, 

dochter van schuldenaar, een bedrag van ƒ150 c.g., afkomstig van haar 
moeders erfdeel, waarvoor twee huizen onderpand zijn en een tjalk. 
NB. In de kantlijn:  op 03-02-1735 melden Christiaen Backer en Pieter van 
Ingen dit bedrag te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Zie ook Apostille van 08-09-1731. 
   

 

 

492 RAK  100 FOLIO:    158      DATUM:   01-11-1731 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Kampen, Kalverhekkenweg, tussen Harms en een huisje v.d. armenkamer 
   
 comparanten Barink, Jan Wdn. van Jannetjen Willems  Vader 
  Laarhuis, Gerrit Voogd  
  Nijenhuis, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit Barink als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. waarvoor zijn huis 
onderpand is en belooft te doen wat een goede vader verplicht is, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

493 RAK  100 FOLIO:     158v DATUM:   23-11-1731 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Knop, Jacob Claassen Schuldenaar  
  Leijendecker, Arnold Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart wegens geleverde winkelwaren in 1728 schuldig te zijn 

aan Arnold Leijendecker een bedrag van ƒ25 c.g. en belooft, zodra hij 
Hendrik Bavink en crediteuren zal hebben betaald, over te gaan tot 
afrekening en wel via Johannes Schoute die voor ieder stuk gemaakt in de 
winkel ƒ1 rekent, wat in mindering zal worden gebracht van bovenstaande 
schuld. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

494 RAK  100 FOLIO:   158v DATUM:   22-12-1731 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schilder, Jan Hendriksen Borg  
  Gerrits, Jan Borg  
  Janssen, Theunis Erfgenaam Epe 
  Engberts, Lambert Erfgenaam Epe 
  Jans, Court Erfgenaam Eunen 
  Jans, Harm Erfgenaam Eunen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld ten behoeve van de 

erven van Willemtjen Harms weduwe Jacob Neijda(?), voor het geval er 
schulden of aanspraken mochten zijn op de nalatenschap. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De letter J gaat verder onder R 

Letter K 

495 RAK   100 FOLIO:    159 DATUM:   16-04-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stronkert, Klaas Henriksen Wdn. van H. van Heerde Vader 
  Stronkert, Lambert Henriksen Voogd  
  Berentsen, Engbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrick Klasen Stronkert 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder en belooft hem 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

496 RAK  100 FOLIO:   159 DATUM:   10-02-1719 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dursten, Klaas van Comparant  
  Schut, Baltus Comparant Echtpaar? 
  Dursten, Geertruijd van Comparante  
  Tengberden, secretaris momber  



175 
 

     
 samenvatting Comparanten, ooms en tante van de kinderen van Arent van Dijck en  

Kunnegijn van Dursten, verklaren bij handtasting de zorg voor deze kinderen 
op zich te nemen, mits hun erfdelen mogen worden gebruikt om de schulden 
te betalen en hun opvoeding, zoals is afgesproken op 09-02-1719. 

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

497 RAK  100 FOLIO:   159v DATUM:   09-09-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berghorst, Kristiaan Egbertsen Wdn. Catarina Wilms Vader 
  Berghorst, Jacob Egbertsen Voogd  
  Haan, Jannes de Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Willem Berghorst als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd drie tinnen schotels, twee tinnen 
kommen en drie borden. Hij belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

498 RAK  100 FOLIO:   159v DATUM:   15-06-1722 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bos, Krijn Evers van den Wdn. van Cornelia Jansen Vader 
  Brinck, Gerrit Jansen v.d. Voogd  
  Langen, Bernardus van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Evert Krijnsen van den Bos 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g. en 
belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

499 RAK  100 FOLIO:   160 DATUM:    13-09-1723 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stoffers, Engeltijn Wed. van Marten Ja….?. Moeder 
  Kruijt, Henrik Voogd  
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  Berents, Steven Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geesien en Jan 

Martinsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een zilveren 
dukaton en de zilveren knopen van een hemd en belooft hen lezen, schrijven 
en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

500 RAK  100 FOLIO:    160 DATUM:   26-08-1729 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendriks, Koert Wdn. van Marrechen Lamberts Vader 
  Stijnebos, Jan Voogd  
  Henriks, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lijsbet en Margrietien 

Koertsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder samen, 
waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

501 RAK  100 FOLIO:   160 DATUM:   14-02-1730? 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Anken, Katharina van Wed. van Jan Baptista Moeder 
  Riekenbag, Stoffer Voogd  
  Diesbag, Willem van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan Baptista en 

Anderea van Vreedenburg als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 
twee schellingen, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

502 RAK  100 FOLIO:  160v DATUM:  28-09-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Krisman, Klaas Wdn. van Elisabeth Jochems Vader 
  Polman, Lucas Voogd  
  Jaspers, Sjoerd Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jochem, Jan en 

Catharina Klaasen Krisman als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder ƒ1 c.g. te versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen 
wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

503 RAK  100 FOLIO:   160v DATUM:   02-12-1737 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. huis, erf en where (woonhuis 1

e
 comparante) 

      Kampen, Oudestraat, tussen Backer en Versmitten 
  2. een hof 
      Kampen, Heilensteeg, hoek van het Stadsbolwerk 
  3. een eekmolen met huizen en pakhuizen 
      Kampen, buiten de Hagenpoort 
   
 comparanten Creuger, Clara Schuldenares Wed. Eduard J. v. Slangenburg 
  Slangenburg, P. C. van Schuldenaar Echtpaar 
  Sterke, Hester Schuldenares  
  Lambert, Jan Pieter Schuldenaar Echtpaar 
  Slangenburg, H. G. van Schuldenares  
  Lipperus, de weduwe Schuldeiseres Zwolle 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe Lipperus een bedrag 

van ƒ5000 c.g. tegen 3 procent per jaar, mits tijdig betaald. Als speciaal 
onderpand stellen zij diverse vaste goederen. 
NB. In de kantlijn:  op 13-12-1745 meldt Nicolaas van Berkum namens 
schuldeiseres van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

De bladzijden 161v t/m 164v zijn blanco. 

 

504 RAK  100 FOLIO:    165 DATUM:   23-02-1736 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sluiter, Christina Wed. van Frans Wisbergen Moeder 
  Butendijk, Jan Voogd  
  Nieland, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Hendrina Wisbergen 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3-3 en belooft te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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505 RAK  100 FOLIO:   165 DATUM:   28-04-1736 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gasser, Christiaan Borg  
  Sorg, Blasius Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart met handtasting zich borg te stellen voor een bedrag 

van ƒ650 c.g. als gevolg van een resolutie van schepenen en raden naar 
aanleiding van het verzoek van Blasius Sorg om het moeders erfdeel aan zijn 
zoon Lodewijk Blasius Sorg vast te stellen. 

   
 bijzonderheden Zie Apostille van 26-04-1736 
   

 

 

506 RAK  100 FOLIO:   165v DATUM:  28-01-1737 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Geerstraat, tussen A. Klinge en de wed. van Loon 
   
 comparanten Nimwegen, Cornelis Derksen van Schuldenaar Echtpaar 
  Conink, Anna Schuldenares  
  Hane, Henrik de Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrik de Hane een bedrag van 

ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
onbezwaarde huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

  

De bladzijden 166 t/m 185v zijn blanco. 

Letter L 

507 RAK  100 FOLIO:   186 DATUM:   15-06-1716 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruins, jr Lucas Alphert Borg  
  Markdbagh, Frans Borg  
  Harmsen, Jan Begunstigde Bootschuiver te Zwolle 
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Jan 

Harmsen die binnen 8 dagen de verschuldigde geldsom moet betalen aan  
de pachters van de wijnen, zoals bij uitspraak van schepenen en raden is 
beslist.  

   
 bijzonderheden Geen 
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508 RAK  100 FOLIO:   186 DATUM:    01-09-1716 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijxsen, Lubbert Wdn. van Femme Jans Vader 
  Reinders, Albert Voogd  
  Stevensen, Aart Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Lubbertsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 en belooft hem 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

509 RAK  100 FOLIO:   186v DATUM:    12-02-1717 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Krop, Leonard Comparant  
  Pannebacker, Jan Hospes  
     
 samenvatting Comparant verklaart aan zijn hospes Jan Pannebacker als kostgeld te 

hebben betaald zijn lijfrente ad ƒ100 jaarlijks over 1716 en 1717 en verder 
nog schuldig te zijn een bedrag van ƒ187 waarvoor hij de lijfrente van 1718 
verbindt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

510 RAK  100 FOLIO:   186v DATUM:  30-04-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bos, Lambert Jansen Wdn. van Aeltijn T. Pannebacker Vader 
  Albertsen, Thomas Voogd  
  Galen, Herman Jansen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Albert Lambertsen Bosch 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ13 c.g. berustend bij de 
peetvader Thomas Albertsen en dan nog ƒ12 c.g., hij belooft hem lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

29-07-1717: Lutgertijn Marius, kinderbewijs: zie onder letter J, op die datum. 
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511 RAK  100 FOLIO:   187 DATUM:  07-10-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Een erve genaamd het Lege Erve 
  Uijterwijck 
   
 comparanten Santen, Luloff van Wdn. van Everhardina Backers Vader 
  Backer, Teunis Voogd  
  Valkenier, Elias Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henrik van Santen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ800 c.g., zijn  
aandeel in een erf, een bedrag van ƒ200 c.g. voor moeders kleren, diverse 
zilveren/gouden voorwerpen en een uitzet van wol en linnen bij 
volwassenheid. Hij belooft hem lezen en schrijven te laten leren en te doen 
wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

512 RAK  100 FOLIO:   187 DATUM:   21-10-1717 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kuijper, Lambert Wdn. van Merrichjen Ruitinck Vader 
  Bosman, Govert Jacobsen Voogd  
  Groothuijs, Henr. Berentsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hendrina Lambers 

Kuijper als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en een bed en 
belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een 
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

513 RAK  100 FOLIO:   187v DATUM:   19-04-1718 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Snel, Lambert Roelofsen Wdn. van Engeltje Berents Vader 
  Snel, Dirk Roelofsen Voogd  
  Balckhuijs, Salomon Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltijn en Roelofijn Snel 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ8 samen en belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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514 RAK  100 FOLIO:   187v DATUM:  21-06-1719 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Lubbichjen Wed. van Egbert Jans Moeder 
  Jans, Jochem Voogd  
  Wachter, Dubbelt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrickjen en Henrick 

Egbers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g. 
samen en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

515 RAK  100 FOLIO:   188 DATUM:    30-06-1719 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Lubbegijn Wed. van Arent van Thoor Moeder 
  Willemsen, Jacob Voogd  
  Decker, Jurriaen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Jannegijn van Thoor als 

vader erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. en belooft haar lezen, schrijven 
en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

516 RAK  100 FOLIO:   188 DATUM:   01-07-1719 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Slepersplaats 
   
 comparanten Galen, Lambert van Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Henrickijn Schuldenares  
  Stavast, Sander Schuldeiser Echtpaar 
  Herms, Geesijn Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Sander Stavast en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt hun slepersplaats met alle rechten, waar nog een 
verplichting op rust t.b.v. Jannis Pot en Jacobijn Stevens. 

   
 bijzonderheden Geen 
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517 RAK  100 FOLIO:  188v DATUM:   28-11-1720 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aartsen, Lambertus Wdn. van Maria Dortmans Vader 
  Aartsen, Antonij Voogd  
  Dortman, Henricus Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Antonij Aartsen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ900 c.g. en belooft 
hem lezen, schrijven en wat verder passend is te laten leren en te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

518 RAK  100 FOLIO:   188v DATUM:   12-09-1721 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Het erve Nienhuis 
  Ommen 
   
 comparanten Hogencamp, Lucas Gerritsen Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Metje Schuldenares  
  Herweijer, secretaris Momber  
  Krap, Jan Dirksen Schuldeiser Echtpaar 
  Albers, Geesje Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Dirksen Krap een bedrag 

van ƒ300 c.g. tegen 3 procent per jaar, waarvan de aflossing pas zal 
geschieden na het overlijden van schuldenaars, maar waarvan de rente 
jaarlijks zal worden betaald. Als onderpand geldt hun aandeel in een erf in 
Ommen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

519 RAK  100 FOLIO:   189 DATUM:   01-04-1723 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Lubbeghjen Wed. van Jan Schutter Moeder 
  Ruijter, Jacob de Voogd  
  Greeve, Wijckman Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Cornelia Janssen 

Schutter als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g., waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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520 RAK  100 FOLIO:  189 DATUM:   11-08-1725 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Woonhuis, adres niet vermeld 
   
 comparanten Pastoors, Lena Wed. van Albert van Wijnvoorden Moeder 
  Pastoor, Jan Voogd  
  Wijnvoorden, Rijck van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Geertruidt van 

Wijnvoorden als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van het 
woonhuis en een bedrag van ƒ100 c.g., beide te versterven van het ene kind 
op het andere en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

521 RAK  100 FOLIO:   189 DATUM:   31-05-1726 

 onderwerp Transport van onroerend goed 
   
 onroerend goed Huisje 
  Kampen, Geerstraat, naast de Arminiaanse Kerk 
   
 comparanten Dingsté, Lucas Gevolmachtigde Gemeensman 
  Hegeman, Bernardus Volmachtgever Vorchten 
  Marle, Willem Jacobsen van Koper  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant een huisje te hebben 

overgedragen aan Willem Jacobsen van Marle. 
   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

522 RAK  100 FOLIO:   189v DATUM:   25-08-1727 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elshoff, Lambert ten Wdn. van Francijna de Leeuw Vader 
  Bergon, Louwijs Voogd  
  Gulik, Wernar van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Engelina, Geertruid en 

Frans Elshoff als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder tien stuivers 
en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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523 RAK  100 FOLIO:   189v DATUM:  12-11-1728 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Hofstraat, hoek St. Jacobssteeg 
   
 comparanten Auswert, Leendert van Schuldenaar Echtpaar 
  Kooijers, Teuntjen Schuldenares  
  Lankhorst, Laurens Schuldeiser Voogd 
  Jansen, Harmen Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Jacobjen 

Rijndersen Vos een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als 
speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 17-05-1735 meldt een der voogden van bovenstaande 
te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

524 RAK  100 FOLIO:   190 DATUM:   21-11-1729 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd ‘t Hoff 
  Kampen, Oudestraat, aan de Buitenhoek 
   
 comparanten Helm, Laurens van der Schuldenaar Echtpaar 
  Berghuis, Alberta ten Schuldenares  
  Lulofs, Wijnanda Schuldeiseres Wed. Greven 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Wijnanda Lulofs een bedrag van 

ƒ1000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 10-05-1732 meldt de secretaris A. Greven namens zijn 
moeder alles te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

525 RAK  100 FOLIO:   190v       DATUM:   24-04-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevens, Louwe Wdn. van Aeltjen Aerts Vader 
  Antonij, Dirk Voogd  
  Jans, Swier Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Steven, Aert en Trine 

Louws als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1260 
c.g. en diverse zilveren en gouden voorwerpen / sieraden, 16 el doek, 
verschillende kledingstukken zowel van de moeder als uit de erfenis van 
Geert Buijk en een bijbel met zilver beslag en belooft te doen wat een goed 
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vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

526 RAK  100 FOLIO:    191  DATUM:   01-06-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Galen, Lambert van Wdn. van Hendrina Jans Vader 
  Galen, Cobus van Voogd  
  Smit, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn zoon Dirk van Galen als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g. en belooft te doen wat een goed 
vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

527 RAK  100 FOLIO:   191 DATUM:   05-10-1730 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritsen, Lukrese Wed. van Diderik Strange Moeder 
  Hillebrants, Assuerus Voogd  
  Kluit, Johannes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrik, Marij en 

Maijke Strange als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ24, te 
versterven van het ene kind op het andere, waarvoor zij als onderpand stelt 
het gereedschap van haar trijpweverswinkel en belooft te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 

 

 

528 RAK   100 FOLIO:    191 DATUM:   10-10-1731 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aersen, Lambertus Borg  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld. 
   
 bijzonderheden Zie het Boek van Overdrachten, dd 10-10-1731, folio 12 en in de kantlijn. 
   

 



186 
 

529 RAK  100 FOLIO:   191v DATUM:    30-10-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lankhorst, Laurens Wdn. van Gerrigjen Kooijers Vader 
  Lankhorst, Jan Voogd  
  Kressel, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Berend Lankhorst als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g. en alle 
lijfstoebehoren en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 20-03-1753 heeft Berend Lankhorst zijn voogden 
bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

530  RAK  100 FOLIO:   191v DATUM:  24-01-1733 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henriks, Lijsbeth Wed. van Harmen Henriks Moeder 
  Kuiper, Lambert Voogd  
  Wijhe, Albert van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geesjen en Jan 

Henriks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ2 c.g. en belooft te 
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

531 RAK  100 FOLIO:   192 DATUM:   08-12-1733 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Koornmarkt 
   
 comparanten Bols, Lucas Schuldenaar Echtpaar 
  Bringues, Cornelia de Schuldenares  
  Elseneur, Giljam Schuldeiser Voogd 
  Storm, Willem Schuldeiser Voogd 
  Bolte, Henrik Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van Jan Palte, een bedrag van ƒ1900 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als 
speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 13-06-1744 melden de voogden van bovenstaande te 
zijn voldaan. 
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 bijzonderheden Geen 
   
 

 

532 RAK  100 FOLIO:   192v DATUM:   25-02-1734 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Een mate 
  Kampen, buiten de Venepoort, aan de Slaper 
   
 comparanten Groenenbergh, Femina Wed. van Jan Voerman Moeder 
  Stavast, Sander Voogd  
  Oever, Jan van ‘t  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albertus en Johanna 

Voerman als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een halve mate, die zij 
bezitten samen met de erven van juff. Herreweijers, verder een bedrag van 
ƒ400 c.g. te versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

533 RAK  100 FOLIO:   192v DATUM:   12-11-1734 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis genaamd de Keulse Dom 
   
 comparanten Bols, Lucas Schuldenaar Echtpaar 
  Bringues, Cornelia de Schuldenares  
  Knueth, Fredrick Chr. van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Fredrick Christopher van Knueth 

een bedrag van ƒ1950 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun vordering groot ƒ1950 c.g. op Ellardt Staal, koper van hun 
huis de Keulse Dom, die hiertoe jaarlijks ƒ400 met rente zal aflossen; de 
hoofdsom eerder aflossen is toegestaan. 

   
 bijzonderheden Details over de aflossing in de akte. 
   

 

 

534 RAK  100 FOLIO:   193v DATUM:   29-11-1734 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bergh, Laurens Harmsen v.d. Wdn. van Hendrikjen Claasen Vader 
  Bergh, Harmannus van den Voogd  
  Hoefhamer, Jannis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Claas Laurensen van den 



188 
 

Bergh als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1-10 en belooft te doen 
wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

535 RAK  100 FOLIO:   193v DATUM:   26-05-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Poolmans, Lijsebeth Wed. van Andries van Bijleveld Moeder 
  Schilder, Jan Hendrik Voogd  
  Groen, Nicolaas de Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Maria van Bijleveld als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g. en belooft te 
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

536 RAK  100 FOLIO:   194 DATUM:   22-12-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kosebeen, Lamberdina Wed. van Pieter Stam Moeder 
  Aalderink, Assuerus Voogd  
  Boekelt, Leendert van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacob en Alberdina 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ2 c.g. en belooft te doen 
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Naam moeder mogelijk: Hosebeen. 
   

 

 

537 RAK  100 FOLIO:   194 DATUM:   16-10-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Slepersplaats 
   
 comparanten Voerman, Lambert Jansen Schuldenaar Echtpaar 
  Krelis, Bartien Schuldenares  
  Steenhouwer, Henricus Schuldeiser Echtpaar 
  Bongaerts, Henrikien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henricus Steenhouwer en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
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onderpand stellen zij hun slepersplaats. 
NB. In de kantlijn:  op 01-06-1737 meldt schuldeiser alles te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

538 RAK  100 FOLIO:   194v DATUM:   07-10-1737 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Een hof 
  Brunnepe  
   
 comparanten Groen, Lubbert Joosten Schuldenaar Echtpaar 
  Henriks, Marrigjen Schuldenares  
  Vos, Harmen Reindersen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Harmen Reindersen Vos een 

bedrag van ƒ90 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt 
hun juist van Henricus Joosten gekochte hof. 
NB. In de kantlijn:  op 29-06-1750 melden de erven Vos van bovenstaande te 
zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

De bladzijden 195 t/m 202 zijn blanco. 

Letter M 

539 RAK  100 FOLIO:   202v DATUM:   01-09-1716 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reins, Marrigijn Wed. van Peter de Hase Moeder 
  Jansen, Leendert Voogd  
  Backer, Bertolt Roelofsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Jannis Peters als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een pond groot, dus ƒ6 c.g. en belooft hem 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

540 RAK  100 FOLIO:   203 DATUM:   21-11-1716 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal,  
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 comparanten Smits, Margrita Wed. van Andries Bosch Moeder 
  Oostendorp, Daniel Voogd  
  Dorsten, Anthonij van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Evert Bosch als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. waarvoor haar 
woonhuis onderpand is. Zij belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee mee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

541 RAK  100 FOLIO:   203 DATUM:   09-03-1717 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Zeegers, Matthijs Wdn. van Sophia Loosemans Vader 
  Linden, Wouter van der Voogd  
  Dop, Matthijs Voogd  
  Haane, Gerridt de Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johanna Sara, 

Adolphina en Gerharda Zeegers als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
een bedrag van ƒ450 c.g. en verder de erfenis van hun grootmoeder, de 
weduwe Loosemans, alles te versterven van het ene kind op het andere en 
belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 14-03-1735 meldt Johanna Sara Zeegers haar voogden 
te bedanken; haar zusters zijn reeds overleden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

542 RAK  100 FOLIO:   203v DATUM:   16-04-1717 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Vloeddijk 
  2. huis, erf en where 
      Kampen, Nieuwstraat, bewoond door de Hr.  van den Pothof 
  3. vier huisjes 
      Kampen, St. Jacobssteeg 
  4. weideland 
      Oosterwolde, aan de Zomerdijk 
   
 comparanten Hegemans, Maria Wed. van Henrick van Nes Moeder 
  Heegeman, Bernard Voogd Predikant -  Vorchten 
  Scheppink, Gerrit Voogd  
  Kraal, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Helmich als vaders 
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erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in hun woonhuis, in het huis 
ernaast bewoond door juff. Rompart, een aandeel in een huis in de 
Nieuwstraat en in enkele huisjes in de St. Jacobssteeg; verder een aandeel in 
een stuk weiland van Jan van Nes, een pandbrief op acht huizen in Kampen, 
een obligatie van ƒ63, de lijfstoebehoren, zijn spaarpot, diverse zilveren / 
gouden voorwerpen. Zij belooft haar zoon naar de Latijnse School te sturen 
en hem verder te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden instemmen.  

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

543 RAK  100 FOLIO:   204 DATUM:   07-10-1717 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Amsterdam, Reguliersgracht 
  2. huis, erf en where 
      Amsterdam, Raamgracht 
   
 comparanten Barré, Mettjen Wed. van Pieter Draaijer Moeder 
  Nijenburgh, Evert Voogd  
  Smith, Gerridt Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Cornelia Draaijer als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd haar huizen in Amsterdam; zij belooft 
haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede 
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 10-08-1718 heeft de moeder nog voor haar dochter 
gereserveerd een bedrag van ƒ1000 c.g. en diverse voorwerpen van goud / 
zilver.  

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

544 RAK  100 FOLIO:   204v  DATUM:   12-09-1718 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Selis, Maria Wed. van Teunis Smit Moeder 
  Roelofs, Lucas Voogd  
  Smit, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria en Terintijn 

Smit als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een daalder en belooft 
hen een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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545 RAK  100 FOLIO:   204v DATUM:   31-10-1718 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Genne 
   
 comparanten Wolters, Merrichjen Wed. van Jan Tijmensen Moeder 
  Detten, Henricus van Voogd  
  Louwsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Tijmen Janssen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een stuk land van 4½ morgen, een 
bedrag van ƒ300 c.g., alle lijfstoebehoren en een paard bij het bereiken van 
de volwassenheid. Zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

546 RAK  100 FOLIO:   205 DATUM:   03-12-1718 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Magteld Wed. van Lubbert Bartelsen Bos Moeder 
  Willemsen, Luit Voogd  
  Cornelissen, Floris Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Lubbertsen Bos als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 en belooft hem 
een goed handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder verplicht 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

547 RAK  100 FOLIO:   205 DATUM:   30-10-1719 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vorck de Jonge, Marten Borg  
  Romberg, ds J. C.  Borg  
  Vorck de Oude, Marten Begunstigde Koopman te Amsterdam 
     
 samenvatting Comparanten hebben zich borg gesteld voor Marten Vorck de Oude voor een 

bedrag van ƒ500 c.g. dat deze binnen 8 dagen moet betalen aan de stad. 
NB. In de kantlijn:  op 13-11-1719 is het bedrag voldaan en zijn borgen van 
hun taak ontheven.  

   
 bijzonderheden Geen 
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548 RAK  100 FOLIO:   205v DATUM:   14-08-1720 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, t.o. de Morrensteeg 
   
 comparanten Jans, Marrichijn Schuldenares Wed. Arnoldus Meijerink 
  Tengberden, secretaris Momber  
  Oedekerck jr, Pijter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn wegens geleverde brandewijn, aan 

Pijter Oedekerck jr een bedrag van ƒ525 c.g., pas na twee jaar tegen 5 
procent per jaar waarvoor haar woonhuis onderpand is. 
NB. In de kantlijn:  op 24-04-1721 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande door verkoop van het huis aan Hermannus Nunnink. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

549 RAK  100 FOLIO:   206 DATUM:  30-11-1720 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Matte Wed. van Evert Luigjes Moeder 
  Luigjes, Jan Voogd  
  Theunissen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Luigje en Berent 

Everts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ112 c.g. 
samen, kleding en enige voorwerpen en belooft te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

550 RAK  100 FOLIO:   206 DATUM:  21-03-1721 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lieden, Margaretha van Erfgename  
  Tengberden, secretaris van Momber  
  Lieden, Maria van Overledene Zuster 
  Romber, ds Christophorus Borg Predikant Luth. Gemeente 
     
     
 samenvatting Comparante verklaart in de boedel van haar overleden zuster Maria van 

Lieden, provenierster in het St. Geerten Gasthuis, als borg te hebben 
aangesteld ds Christophorus Romber en hem, evenals Jan Lemmis, 
provenier in het Boven Gasthuis, hierbij te ontslaan van alle verantwoording. 

   
 bijzonderheden Geen 
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551 RAK  100 FOLIO:   206v DATUM:   21-03-1721 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laarssen, Mattijs van Wdn. van Janneke Jans Beerthuis Vader 
  Roode, Hans Jurriaan Voogd  
  Beerthuis, Gerrit Jans Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Christina Laarssen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder en belooft te doen wat 
hij aan zijn stand verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

552 RAK  100 FOLIO:   206v DATUM:   29-04-1721 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Korenmolen met annexis 
      Kampen, buiten de Cellebroederspoort 
  2. huis, erf en where 
      Kampen, Burgwal, tussen de burgemeesters Steenbergen en Merwede 
   
 comparanten Assinck, Margarita Schuldenares Wed. Jan van Deventer 
  Tengberden, secretaris van Momber  
  Laar, Antoni van  Schuldeiser Voogd 
  Veen, Henrick ter Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over haar kinderen 

Gerrit Henrick en Amarentia van Deventer een bedrag van ƒ600 c.g. 
afkomstig uit haar vaders erfenis en vermaakt aan haar kinderen, waarvoor 
zij als onderpand stelt haar halve korenmolen en haar woonhuis, strekkend 
tot achteraan de where van de Rode Molen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

553 RAK  100 FOLIO:   207 DATUM:   23-05-1721 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Helmont, Michijl Pitters van Wdn. van Femmegijn Jans Vader 
  Guliker, David Voogd  
  Bavink, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarig kind Jannegijn Miggijlsen als 
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moeders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder en belooft haar lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee  de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

554 RAK  100 FOLIO:   207v DATUM:   25-08-1721 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Zie akte nummer 552 
   
 comparanten Assinck, Margarita Wed. van Jan van Deventer Moeder 
  Laar, Antoni van Voogd  
  Veen, Henrick ter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrit Henrick en 

Amarentia Jans van Deventer als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een 
bedrag van ƒ75 c.g. waarvoor haar halve korenmolen en haar huis als 
onderpand gelden. Zij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

555 RAK  100 FOLIO:  207 DATUM:   24-11-1721 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal,  hoek Morrensteeg, naast burgemeester Steenbergen 
   
 comparanten Kleeff, Mattijs van Schuldenaar Echtpaar 
  Pruijs, Swaantijn Schuldenares  
  Luisen, Wilhelmus Schuldeiser Echtpaar 
  Werven, Jannegijn van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Wilhelmus Luisen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt hun huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

556 RAK  100 FOLIO:   208 DATUM:   11-12-1721 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Teunis, Marregijn Wed. van Harmen Henricks Moeder 
  Bergh, Jan Gerritsen v.d. Voogd  
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  Nieuwhuisen, Albert S. van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Engeltjen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 c.g. en belooft haar 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

557 RAK  100 FOLIO:   208 DATUM:   05-05-1722 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Slepersplaats 
   
 comparanten Maartense, Mattijs Schuldenaar  
  Hof, Jannegje ter Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jannegje ter Horst een bedrag van 

ƒ250 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
slepersplaats. 
NB. In de kantlijn:  op 15-03-1724 meldt schuldeiseres van bovenstaande te 
zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

558 RAK  100 FOLIO:    208v      DATUM:   22-05-1722 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Daniels, Marij Wed. van Evert Brand Moeder 
  Smit, Melchert Voogd  
  Tabak, Claas Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aaltje en Marij Brand 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een zilveren dukaton en 
belooft hen goed te zullen verzorgen, waarmee de voogden tevreden  zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

559 RAK  100 FOLIO:    208v  DATUM:   22-06-1722 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Klasen, Maria Wed. van Daniel Scholte Moeder 
  Tomassen, Willem  Voogd  
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  Stronkert, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Margrieta, Steven, 

Teunis en Pieter Daniels als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ24 c.g. 
samen en enige kledingstukken, te versterven van het ene kind op het 
andere en belooft hen lezen, schrijven en een  handwerk te laten leren, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

560 RAK  100 FOLIO:   209 DATUM:   08-02-1723 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Margarita Wed. van Christiaan Bos Moeder 
  Meer, Albert van der Voogd  
  Henriksen, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Margareta Bos als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder en belooft haar te 
verzorgen tot de volwassenheid, waarmee de voogden tevreden zijn .  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

561 RAK   100 FOLIO:    209 DATUM:   30-03-1723 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Machtelt Wed. van Henrick Strick Moeder 
  Gerritsen, Abraham Voogd  
  Jansen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Dirckjen Henricks als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en 30 el hemdlinnen, 
waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

562 RAK  100 FOLIO:   209 DATUM:   03-07-1723 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Erve het toe Boecops Slag met het Overreefse Land 
  Dronten  
   
 comparanten Crouwel, Maria Wed. van Gerardus van der Heijden Moeder 
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  Dingsté, Lucas Voogd  
  Croese, N. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarig kind Mensse van der Heijden als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd 1/6
e
 deel in een erf te Dronten, dat 

nog bezwaard is met ƒ300 dat zij zal aflossen en een lening groot ƒ150 c.g. 
ten laste van Arent Zweersen Kruijshoop en diens vrouw Sijgje Dirkz 
Versmit; zij belooft hem lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te 
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden instemmen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

563 RAK  100 FOLIO:  209v DATUM:   15-07-1723 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hobbie, Margareta Comparante Wed. Henricus van Born 
  Rombergh, ds Christofforus Momber Predikant Luth. Gemeente 
     
 samenvatting Comparante verklaart te ratificeren de opname groot ƒ3500 c.g. die haar 

dochter Anna van Born, echtgenote van Joannis Mertz, kapitein bij de 
Infanterie, op 12-07-1723 heeft gedaan, maar als waarborg voor de hoofdsom 
en rente te stellen wat haar dochter bij de oorspronkelijke akte heeft belooft. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

564 RAK  100 FOLIO:   210 DATUM:   18-02-1724 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Maria Wed. van Pieter Mulder Moeder 
  Mulders, Jan Voogd  
  Specutier, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria, Lamberta, Jan, 

Bernardus, Henrickjen, Hendrina en Anthonij Mulders als vaders erfdeel te 
hebben gereserveerd ƒ7 c.g. en belooft te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

565 RAK  100 FOLIO:   210v DATUM:   22-08-1724 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Fokkink, Margareta Wed. van Frerik Scholte Moeder 
  Fokkink, Gerrit Voogd  
  Vriese, Gerhardus Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kind …. Scholte als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ325 c.g. en belooft hem (?) 
lezen en schrijven te laten leren en wat verder noodzakelijk is en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 21-11-1736 hebben de voogden rekenschap afgelegd 
over hun administratie ten overstaan van de hoofdlieden van het Buiten 
Espel. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald; naam van het kind is niet vermeld. 
   

 

 

566 RAK  100 FOLIO:   210v DATUM:  09-11-1724 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Edenburgh, Maria Jacobs Wed. van Albert Evertsen Moeder 
  Hoolboom, Jannes Voogd  
  Demp, Albert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Evert Albertsen van der 

Waarbeek als vaders erfdeel te hebben gereserveerd haar beste weefgetouw 
en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden 
instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

567 RAK  100 FOLIO:   211 DATUM:   09-11-1724 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beuk, Maria Wed. van Harmen ten Uijl Moeder 
  Beuk, Frenk Voogd  
  Speldewijn, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Geesje ten Uijl als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g., zes zilveren lepels,    
een gouden ring en zij zal het grootburgerschap van de stad kopen; verder 
belooft zij haar lezen, schrijven en een passend ambacht te laten leren en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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568 RAK  100 FOLIO:   211 DATUM:   14-05-1725 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Marten Wdn. van Grietje Jans Vader 
  Pikaart, Martinus Voogd  
  Dros, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarig kind Frans Smit als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en 
een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

569 RAK  100 FOLIO:   211 DATUM:   20-07-1725 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircks, Maria Wed. van Jan Jacobsen Moeder 
  Hoolboom, Jannes Voogd  
  Smit, Marten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lamme, Jacob en  

Geertjen Jacobs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een dukaton 
samen; zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam vader niet vermeld in de akte. 
   

 

 

570 RAK  100 FOLIO:   211v DATUM:   03-09-1725 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lammen, Maria Erfgename  
  Lemker, secretaris Momber  
  Cornelis, Marretje Overledene  
     
 samenvatting Comparante verklaart de erfgenamen van Daniel Oostendorp te bedanken 

voor de goede administratie van het legaat van ƒ200 c.g. dat zij van Marretje 
Cornelis mocht ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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571 RAK  100 FOLIO:   211v DATUM:   24-04-1726 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, strekkend tot achteraan de where van Stavast 
   
 comparanten Slagman, Maria Schuldenares Wed. Warner Driesman 
  Herweijer, secretaris Momber  
  Versmit, Jan Schuldeiser Echtpaar 
  Worst, Geertruid Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Versmit en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
geldt hun huis tussen Slangenburg en Croese, met achteruitgang in de 
Hofstraat. 
NB. In de kantlijn:  op 20-01-1729 schuldeiser alles te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

572 RAK  100 FOLIO:   212 DATUM:   19-08-1728 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stamming, Maria Wed. Hans Jurigen Lingen Moeder 
  Hoijkam, Otto Voogd  
  Velde, Hendrik van den Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Frederik, Anna en 

Maria Lingen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1 c.g. en 
belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

573 RAK  100 FOLIO:   212 DATUM:   22-10-1728 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kaldije, Matthijs Wdn. van Swaantje Vader 
  Beckink, Rick Voogd  
  Goor, Jacob Stevensen van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Femmigjen Matthijssen 

Kaldije als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 c.g. en belooft te 
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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574 RAK  100 FOLIO:   212 DATUM:   20-01-1729 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, strekkend tot achteraan de where van Stavast 
   
 comparanten Slagman, Maria Schuldenares Wed. Warner Driesman 
  Muntz, C. Momber Secretaris 
  Versmit, Jan Schuldeiser Echtpaar 
  Worst, Geertruid Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Versmit en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stelt zij haar huis tussen Slangenburg en Croese met een uitgang naar de 
Hofstraat. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

575 RAK  100 FOLIO:   212v DATUM:   23-08-1729 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Borne, Margrieta van Erfgename  
  Muntz, C. Momber Secretaris 
  Lemmers, Jan Henriks Executeur  
  Klock, Henrik Executeur  
     
 samenvatting Comparante, erfgename van Hilletjen Hobbi, weduwe van Jan Arenstein, 

verklaart uit handen van de executeurs de nalatenschap te hebben 
ontvangen en hen te danken voor hun moeite.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

576 RAK  100 FOLIO:   213 DATUM:   29-09-1729 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Mattijn Wed. van Pieter van Goor Moeder 
  Leijdekker, Arnoldus Voogd  
  Nijenhuis, Jan Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Luitien van Goor als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ30 c.g. en belooft te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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 b RAK  100 FOLIO:    213 DATUM:  niet vermeld 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, hof en boomgaard 
  Brunnepe 
   
 comparanten Ruijter, Michiel Schuldenaar  
  Sorg, Blasius Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogd over Anna Roep de 

Somme(?)  een bedrag van ƒ350 c.g., waarvoor zijn huis onderpand is.  
NB. In de kantlijn:  op 02-08-1731 meldt schuldeiser alles te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

 

578 RAK  100 FOLIO:   213v DATUM:   08-11-1729 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Verstreek, Maria Wed. van H. Rademans Moeder 
  Lemker, F.  Momber Secretaris 
  Justin, C. Voogd  
  Wijdevelt, P. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Joseph Rademans als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd twee schellingen en belooft te doen 
wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

579 RAK  100 FOLIO:   213v DATUM:   10-01-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Twee akkertjes 
  Brunnepe, Noordweg 
   
 comparanten Zellis, Mense Petersen Wdn. van Janna Jansen Vader 
  Nest, Henrik Voogd  
  Sellis, Gerrit Petersen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Peter Mense Zellis als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een boek met zilveren krappen, drie 
nieuwe hemden en ƒ45 c.g. waarvoor hij twee akkertjes als onderpand stelt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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580 RAK  100 FOLIO:   213v DATUM:   08-02-1730 
 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Regterschot, Maria Wed. van Joost van der Gunst Moeder 
  Mosselberg, Gerrit Voogd  
  Brouwer, Jan Hendrik Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jacomina van der 

Gunst als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ15 c.g. en 
een bed met toebehoren en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 28-09-1742 meldt comparante het geldbedrag van de 
voogden te hebben ontvangen, na autorisatie van schepenen en raden, om 
dit te gebruiken als kraamgeld voor haar dochter. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

581 RAK  100 FOLIO:   214 DATUM:   13-04-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Masman, Margareta Wed. van Jacob van Dalen Moeder 
  Spraakman, Gerrit Voogd  
  Cloessen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Bartelt van Dalen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd de som van ƒ9 c.g. en belooft hem 
lezen, schrijven en een ambacht te laten leren, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

582 RAK  100 FOLIO:   214 DATUM:   25-01-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Volkers, Maria Wed. van Jan Bulter Moeder 
  Meij, Jan Voogd  
  Diepen, Warner van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrikien, Maria en 

Johanna Bulters als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ40 c.g. samen en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 18-04-1737 bedankt Henrikien Bulter haar voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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583 RAK  100 FOLIO:   214 DATUM:   31-01-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brink, Marij van den Wed. van Albert Meulencamp Moeder 
  Meulencamp, Jan Albertsen Voogd  
  Brink, Gerrit Jansen van den Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrik Meulencamp als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft te doen wat een 
goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

584 RAK  100 FOLIO:   214  DATUM:   24-03-1731 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal, tussen conrector Tasenhold en Valkenier 
   
 comparanten Hooren, Mattheus van Schuldenaar  
  Hooren, Barta van Schuldenares  
  Hooren, Harmina van Schuldenares  
  Lemker, secretaris Momber  
  Coetsier, Berend Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berend Coetsier en zijn kinderen  

Wesselina en Johanna Maria een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent  per 
jaar.  Als speciaal onderpand stellen zij de helft van hun woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 20-05-1737 meldt de voogd over de kinderen Coetsier 
van bovenstaande te zijn voldaan..  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

585 RAK  100 FOLIO:   214v DATUM:   05-10-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willems, Martha Wed. van Evert Luitjes Moeder 
  Nunspeet mr Hendrik van Voogd  
  Gerrits, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Luchjen en Berend 

Everts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3 c.g. en belooft te 
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doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

586 RAK  100 FOLIO:   215 DATUM:   28-03-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henriks, Marguareta Wed. van Henrik Krieger  Moeder 
  Smit, Gerrit Voogd  
  Schilder, Jan Henrik Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Geesien Henriks als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 c.g. en belooft te 
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

587 RAK  100 FOLIO:   215 DATUM:   14-06-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Hof 
  Kampen, aan het Bolwerk, bij de Broederpoort 
   
 comparanten Raelte, Machteld van Wed. van Arend Overbos Moeder 
  Markelbach, Frans Voogd  
  Bargh, Jannes van den Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Rebecca en Aleijda 

Overbos als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van 
ƒ100 c.g. ,waarvoor haar hof onderpand is; zij belooft te doen wat een goede 
moeder verplicht is,waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

588 RAK  100 FOLIO:   215 DATUM:   28-07-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Antwerpen, Maria van Wed. van Jurrien de Haan Moeder 
  Hans, Egbert Voogd  
  Lindeboom, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Ariaantjen en Henrik 

de Haan als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van ƒ25 
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te versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen wat een 
goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

589 RAK  100 FOLIO:   215v DATUM:  10-11-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Derks, Marregien Wed. van Henricus Holeboom Moeder 
  Munster, Henricus Voogd  
  Wilmink, Steven Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Femmegien en Henrik 

Holeboom als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 30 stuivers en 
belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

590 RAK  100 FOLIO:   215v DATUM:   26-11-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pruis, Maria Wed. van Casper Slangius Moeder 
  Schelling, Pieter Voogd  
  Pruis, Dirk Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna, Hester en 

Bernhardus als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een rijksdaalder 
en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

591 RAK  100 FOLIO:     215v     DATUM:   06-12-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Huis en hof genaamd het Schuthoek 
  Brunnepe 
   
 comparanten Gerrits, Machteld Wed. van Mense Peters  Moeder 
  Bleeker, Dirk Voogd  
  Peters, Gerrit Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoontje Mense Mense als 
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ80 c.g. waarvoor 
haar huis onderpand is, verder zes nieuwe hemden en een testament met 
zilveren krappen en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

592 RAK  100 FOLIO:    216  DATUM:   11-12-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Tijes, Margaretien Wed. van Claas Jansen Pot Moeder 
  Pot, Gerrit Claesen Voogd  
  Smit, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Teijs Clasen Pot en 

Jan Clasen Pot als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ6 en 
belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

593 RAK  100 FOLIO:   216 DATUM:   17-12-1733 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hiddink, Machteld Wed. van Jan Willemsen Moeder 
  Scholten, Jacob Voogd  
  Donseler, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarig kind Willem Jansen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. en belooft te doen wat een goede 
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
    

 

 

594 RAK   100 FOLIO:    216 DATUM:   02-06-1734 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Slagmans, Maria Wed. van Warnar Driesman Moeder 
  Gruis, Derk Voogd  
  Roosigael, Willem Voogd  
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 Samenvatting,  Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lisabeth, Jannegjen 

en Jan Warnarsen Driesmans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
samen ƒ6 c.g. en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

595 RAK  100 FOLIO:   216v DATUM:   24-01-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendriks, Margareta Wed. van Jacobus Reder Moeder 
  Slach, Harmen Henriksen Voogd  
  Jansen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Maria Reder als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

596 RAK  100 FOLIO:   216v DATUM:   04-07-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kinet, Martha Wed. van Henrick van der Beurten Moeder 
  Haan, Hermanus de Voogd  
  Brink, Joost van den Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrik als vaders erfdeel 

te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3-3 c.g. en belooft te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

06-08-1735: Machteld Scharp etc., zie onder letter Q. 

Letter N 

597 RAK  100 FOLIO:   217 DATUM:   12-09-1718 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Martinsen, Nicolaas Wdn. Aeltjen Berens Vader 
  Suerbier, Thomas Voogd  
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  Noordt, Henrick van de Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Pieter Claassen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en een 
passende uitzet en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

598 RAK  100 FOLIO:   217 DATUM:   03-03-1724 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where genaamd het Wapen van Spanje 
      Kampen, Burgwal, Bovenkwartier 
  2. een hof 
      Kampen, Heijlensteeg, naast die van de wed. Erkelens 
   
 comparanten Diers, Nesira Schuldenares Wed. Derk Swanenberg 
  Herweijer, secretaris Momber  
  Sindberg, Egbert Schuldeiser Echtpaar 
  Stege, Johanna ter Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Egbert Sindberg en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ600 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stelt zij haar huis tussen de Brands vergadering en de erven 
Claassen en een hof. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

599 RAK  100 FOLIO:   217v DATUM:   11-05-1724 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wendel, Niklaas Erfgenaam  
  Wendel, Aleijda Erfgename Wed. Joh. Warner 
  Romberg, ds C. Borg Predikant Luth. Gem. 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van hun tante W. Wendel weduwe Goske, 

verklaren voor deze nalatenschap als borg te hebben aangesteld dominee C. 
Romberg, die dit aanneemt met handtasting. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

600 RAK  100 FOLIO:   217v DATUM:   22-09-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rosier, Nannon de Wed. van Samuel Massé Moeder 
  Massé, Samuel Voogd  
  Ulsen, Roelof van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Dieter Massé als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ5 c.g. en belooft te doen 
wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

601 RAK  100 FOLIO:   218 DATUM:   24-09-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirks, Neeltjen Wed. van Jan Verbeek Moeder 
  Gruis, Dirk Voogd  
  Marle, Sarif van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hendrik Jansen en 

Dirk Jansen Verbeek als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3-3 
c.g. te versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen wat een 
goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 218v t/m 225v zijn blanco. 

Letter O 

602 RAK  100 FOLIO:   226 DATUM:   12-05-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roermans, Otto Wdn. van Rabecke Borstelmans Vader 
  Meijer, Cornelis Voogd  
  Kemling, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrick Roermans als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1-5 c.g. en belooft te doen wat een 
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 226v t/m 248v zijn blanco. 

Letter P 
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603 RAK  100 FOLIO:    249 DATUM:   07-02-1716 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Langen, Peter van Wdn. Johanna van Rijssen Vader 
  Bosch, Crien Evertsen v.den Voogd  
  Hartman, Reinier Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Bernerdus van Langen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

604 RAK  100 FOLIO:   249 DATUM:   31-03-1716 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, tussen Riergering en Gansneb gen. Tengnagel 
   
 comparanten Werff, Peter van der Schuldenaar Echtpaar 
  Heidanus, Hester  Schuldenares  
  Bondam, Peter Schuldeiser Voogd 
  Eckelboom, Dirck Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van Mense van der Heide en Maria Suijrmans een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 
ƒ7-5 per jaar.  Als speciaal onderpand geldt hun woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

605 RAK  100 FOLIO:   249v DATUM:   01-05-1716 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vreden, Peter Jansen van Wdn. van Jannetien Hendrikcks Vader 
  Ese, Jan Evertsen van der Voogd  
  Riedik, Jacob Jacobsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarig kind Jan Petersen van Vreden als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een weefgetouw, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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606 RAK  100 FOLIO:   249v DATUM:   03-05-1720 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Polman, Peter Wdn. van Anna Berentz Vader 
  Houtman, Hermen Willemsen Voogd  
  Petersen, Steven Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Joanna, Peter en 

Berentje Polman als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. samen 
en belooft hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

607 RAK  100 FOLIO:   250 DATUM:  07-01-1721 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Weteringe, Petrus van de Borg Burgemeester 
  Tengberden, Theodorus van Borg Secretaris 
  Cramer, B. Begunstigde Muntmeester 
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld ten behoeve van de 

muntmeester B. Cramer voor een bedrag van ƒ400 c.g. die deze bij de wed. 
Rijken heeft gedeponeerd als beloofde premie op 20 aandelen in de 
opgerichte Compagnie, gekocht van Hugo Visscher; volgens Apostille van 
heden heeft de muntmeester wederom het recht dit bedrag te gebruiken, 
mits er een borgtocht wordt gesteld. 

   
 bijzonderheden Zie Apostille van 07-01-1721. 
   

 

 

608 RAK  100 FOLIO:   250 DATUM:   16-06-1721 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kaltjes, Pouwel Antonij Wdn. van Anna Gerrits Vader 
  Smit, Gerrit Voogd  
  Roode, Hendrik de Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Barber, Antonij, Aaltje, 

Jannis en Corstina als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 10 c.g. 
samen, waarvoor zijn weefgetouw onderpand is en belooft te doen wat een 
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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609 RAK  100 FOLIO:   250v DATUM:   04-08-1721 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Peter Wdn. van Lammegijn Muller Vader 
  Rijddijck, Jacob Voogd  
  Melder, Bastiaan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hendrick Backer als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder van 30 stuivers en 
belooft hem lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

610 RAK  100 FOLIO:   250v DATUM:   08-12-1721 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Weteringe, Petrus van de Borg Burgemeester 
  Fabius, Wijbrand Ontvanger Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparant verklaart borg te staan voor zijn schoonzoon Wijbrand Fabius als 

ontvanger van het vuurstedegeld van Zwolle.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

611 RAK  100 FOLIO:   251 DATUM:   23-06-1722 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wegman, Pijter Wdn. van Elsien van Welbergen Vader 
  Visscher, Peter Voogd  
  Rensink, Jannis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aleida Pietersen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd  een zilveren dukaton en belooft 
haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed 
vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

612 RAK  100 FOLIO:   251 DATUM:   09-09-1722 

 onderwerp Kinderbewijs  
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wildenberg, Peter Wdn. van Hendrikje Groenvis Vader 
  Burg, Hendrik van der Voogd  
  Meer, Matthijs ter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Susanna en Johannes 

Wildenberg als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1-5 c.g. samen en 
belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

613 RAK  100 FOLIO:   251v DATUM:  05-08-1724 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Hardenberg, Peter Schuldenaar Mr timmerman - echtpaar 
  Groothuijs, Lubbichjen Schuldenares  
  Lemker, secretaris Momber  
  Merwede, Adriaan Willem v.d. Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Adriaan Willem van der Merwede 

een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun huis. 
NB. In de kantlijn:  op 15-05-1752 heeft dr R. Woltgraef namens freule E. M. 
Blankvoort toe den Pothof, kleindochter van schuldeiser, gemeld dat de akte 
is geroyeerd omdat het huis is verkocht bij executie. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

614 RAK  100 FOLIO:   252 DATUM:   29-03-1725 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stander, Peter Wdn. van Margareta Bliks Vader 
  Blik, Cornelis Voogd  
  Lindeboom, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna Maria Stander als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 c.g., zes 
nieuwe hemden en een boek met zilver beslag en belooft haar lezen, 
schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader 
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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615 RAK  100 FOLIO:   252 DATUM:  16-12-1726 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Pieter Wdn. van Jannigjen Gerrits Vader 
  Bosch, Dirk Hendrik van de Voogd  
  Kock, Timen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Pieters als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g., zijn beste paard en 
de lijfstoebehoren met het zilver/goud, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

616 RAK  100 FOLIO:   252 DATUM:   07-06-1728 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henriks, Peter Borg  
  Kock, Willem Schuldenaar  
    Zwager 
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor een bedrag van 200 

goudguldens ten behoeve van zijn zwager Willem Kock krachtens een 
uitspraak van schepenen en raden waarbij deze als voornaamste debiteur 
van de monopolisten van deze stad is gekwalificeerd en geacht wordt dit 
bedrag binnen 3 à 4 dagen te voldoen. 
NB. In de kantlijn:  op 12-06-1728 heeft schuldenaar dit bedrag zelf voldaan 
en is de borgtocht beëindigt. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

617 RAK  100 FOLIO:   252v DATUM:  28-10-1728 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Kampen, buiten de Hagenpoort, op den Oord 
   
 comparanten Bos, Peter Gerritsen Schuldenaar Echtpaar 
  Hendriks, Aaltje Schuldenares  
  Vogel, Willem Herbertsen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Herbertsen Vogel een 

bedrag van ƒ210 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt 
hun woonhuis en hun schuit. 
NB. In de kantlijn:  op 15-05-1732 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn 
voldaan. 
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

618 RAK  100 FOLIO:   253 DATUM:  29-12-1728 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sele, Pieter Andersen  Wdn. van Grietjen Voeteling Vader 
  Velthuis, Albert Voogd  
  Smit, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Maria en Klaasjen Sele 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1-10 c.g. en belooft te 
doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

619 RAK  100 FOLIO:   253 DATUM:   09-02-1729 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dijck, Peter van  Borg  
  Boele, Jan Borg  
  Hoekert, Abraham Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor Abraham Hoekert, 

erfgenaam van Geertruid Carolinus weduwe van Antonij van Ruinen, voor de 
eventuele aanspraken en/of schulden de nalatenschap betreffende 
gedurende de periode van één jaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

620 RAK  100 FOLIO:   253v DATUM:  17-12-1729 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claessen, Pieternella Wed. van Jacob Derksen, soldaat Moeder 
  Meser, Caspar Voogd  
  Schot, Pieter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anneke en Cornelis 

Jacobs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder twee schellingen en 
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

621 RAK  100 FOLIO:   253v DATUM:   11-04-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leestemaker, Pieter Wdn. van Anne Claass Vader 
  Leestemaker, Hannes Voogd Grootvader - Hellendoorn 
  Gielhuis, Dirk Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geesjen Leestemaker als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ15 c.g., de 
lijfstoebehoren, een bijbel zonder beslag en een gouden ring en belooft te 
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

622 RAK  100 FOLIO:   254 DATUM:   15-11-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Gast, Peter van de Wdn. van  Margareta van Elterop Vader 
  Spanenberg, Emanuel Voogd  
  Keteltas, Jan Voogd  
  Ingen, Pieter van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maria van der Gast als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. en ƒ50 
voor de wollen kleren, bedragen waarvoor zijn persoon en goederen 
onderpand zijn, verder de lijfstoebehoren en zilveren/gouden sieraden en 
dan nog een bed met toebehoren of ƒ60 c.g. Hij belooft te doen wat een goed 
vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 01-06-1745 bedankt Maria van der Gast haar voogden. 

   
 bijzonderheden Lijst met kledingstukken en goederen in de akte. 
   

 

 

623 RAK  100 FOLIO:   254v DATUM:   12-01-1734 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Boomgaard genaamd de Grote Bogaard 
  Kampen, bij de Greente, aan de Riete 
   
 comparanten Louws, Peter Schuldenaar Echtpaar 
  Claas, Albertjen Schuldenares  
  Reinders, Jochum Schuldeiser  
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 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jochum Reinders een bedrag 

van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
onbezwaarde boomgaard. 
NB. In de kantlijn:  op 23-07-1736 meldt schuldeiser alles te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

624 RAK  100 FOLIO:     255     DATUM:   13-03-1734 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Brunnepe, tussen Egbert Spoor en Gerrit Harms 
  2. een boomgaard 
      Brunnepe, aan de Greente, naast de Bagijnenweide, buiten de Hagenpoort 
   
 comparanten Louws, Peter Schuldenaar Echtpaar 
  Claas, Albertien Schuldenares  
  Berg, Henrik van den Schuldeiser Voogd 
  Scholte, Jan  Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van Claas Aarts een bedrag van ƒ275 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als 
speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

625 RAK  100 FOLIO:     255 DATUM:   20-06-1735 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd de Katten 
  Kampen, Burgwal, hoek van de Kerksteeg 
   
 comparanten Ingen, Pieter van Schuldenaar Echtpaar 
  Draeks, Teutje Schuldenares  
  Kraanhals, Jannetjen Schuldeiseres Wed. Dirk Elberts 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jannetjen Kraanhals een bedrag 

van ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar 
huis. 
NB. In de kantlijn:  op 02-11-1739 heeft schuldeiseres alles ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

626 RAK  100 FOLIO:   255v DATUM:   03-08-1735 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Hardenberg, Peter Schuldenaar Mr timmerman - echtpaar 
  Groothuis, Lubbichien Schuldenares  
  Merwede, Adriaan Willem v.d. Schuldeiser Oud-burgemeester 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Adriaan Willem van der Merwede 

een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun woonhuis, waar nog een verplichting op rust t.b.v. 
schuldeiser. 
NB. In de kantlijn:  op 15-05-1752 meldt de gevolmachtigde van freule 
Blankvoort toe den Pothof, kleindochter van schuldeiser, dat de akte is 
geroyeerd omdat het huis bij executie is verkocht en aan haar 
getransporteerd. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

627 RAK   100 FOLIO:    256 DATUM:   06-11-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Boven Nieuwstraat 
  2. vier huizen, erven en wheren (twee onder één kap) 
      Kampen, Vloeddijk en Groenestraat 
   
 comparanten Hamel, Pieter du Schuldenaar Echtpaar 
  Stokmans, Engeltjen Schuldenares  
  Knueth, F. C. van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan F. C. van Knueth een bedrag van 

ƒ2000 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
woonhuis, gekocht van J. F. van Oldenneel met alle inboedel etc. en nog 
enige andere vaste goederen, alle vrij en onbezwaard, gekocht van kapitein 
Anthonij de la Fontanelle. 
NB. In de kantlijn:  op 21-06-1738 meldt schuldeiser de vier huizen uit het 
verband te ontslaan; dit geldt niet voor het andere huis. Op 24-10-1756 heeft 
schuldeiser alles ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

628 RAK  100 FOLIO:   257 DATUM:   25-02-1737 

 onderwerp borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hackis, Pieter Borg  
  Rademaker, Susanna Overledene Echtg. Anthonij Ketelaar 
  Markette, Willem Hendrik Erfgenaam De kinderen van .. 
     
 samenvatting Comparant stelt zich borg in de nagelaten boedel van Susanna Rademaker 
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op verzoek van de kinderen van Willem Hendrik Markette, kleinkinderen van 
overledene, voor eventuele schulden en/of aanspraken betreffende de 
boedel. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

629 RAK  100 FOLIO:   257 DATUM:   18-02-1738 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huisje 
  Kampen, Vloeddijk, bij de Kalverhekkenweg 
   
 comparanten Ingen, Pieter van Borg Voogd 
  Velde, Gerrit van den Borg  
  Gast, Maria van der Pupil  
  Keteltas, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor een bedrag van 

ƒ250 c.g., de koopsom van een huisje van de voogden van Maria van der 
Gast, dochter van wijlen Pieter van der Gast en Magrieta Beret, aangekocht 
door Hendrik van der Gast en waarvan de koopsom op het huis blijft 
gevestigd tot de volwassenheid van pupil. Zij zien af van ieder vorm van 
beloning of vergoeding.  

   
 bijzonderheden Zie ook Apostille van 17-02-1738.  
   

 

 

630 RAK  100 FOLIO:   257v DATUM:    18-04-1738 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Horst, Pieter van der Borg  
  Schutte, Sieze Borg  
  Broekhuisen, Maria van Gevolmachtigde  
  Ploeg, H. Erfgenaam Echtgenoot- e.a. 
  Ploeg, Sara Overledene  
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor Maria van 

Broekhuisen, als gevolmachtigde van de erven van Sara Ploeg, voor de 
eventuele schulden en/of aanspraken betreffende de nalatenschap 
gedurende een periode van één jaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 258 t/m 279 zijn blanco. 

Letter Q 

631 RAK  100 FOLIO:  279v DATUM:  06-08-1735 
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 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Ruitenburgs Slag, het Dorstens Slag, een Elsenhaag over de IJssel, grond in 

Brunnepe 
  1. huis, erf en where 
      Kampen, Buiten Nieuwstraat 
  2. huis, erf en where 
      Kampen, Nieuwstraat, tussen Plek en de stal van Steenhouwer 
  3. huisje 
      Kampen, Groenestraat,  (5½ stuiver per week)  
  4. een hof 
      IJsselmuiden, over de brug, de laatste in de Zak 
   
 comparanten Scharp, Machteld Wed. van Aegidius Benninck Moeder 
  Pastoor, Gerrit Voogd  
  Beck, Gosen  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Arend, Elijsabeth en 

Aegidia Clara als vaders erfdeel te hebben gereserveerd zodanige vaste 
goederen, obligaties, actien en crediten als in een inventaris zijn opgemaakt.  
De obligaties bedragen samen ca. ƒ7673 c.g., verder aandelen in diverse 
erven; hun woonhuis en andere panden, schuldbekentenissen enz.  Zij 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  
NB. In de kantlijn:  op 08-05-1753 heeft Arend Bennink en zijn echtgenote 
Harmpje Hoefhamers de voogden bedankt. 

   
 bijzonderheden Alle details in de akte. 
   

 

 

632 RAK  100 FOLIO:   280v DATUM:   03-10-1735 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Valencijn, Martinus Comparant Vaandrig 
  Haan Abrahamszoon, Jan de Voogd Gemeensman 
  Haan, Berend Willem de Voogd Scholtus 
     
 samenvatting Comparant, zoon van wijlen gemeensman Willem Valencijn, verklaart zijn 

voogden te danken voor hun goede administratie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

633 RAK  100 FOLIO:   280v DATUM:   22-02-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Magteld Wed. van Jannes Lamberts Moeder 
  Bokhorst, Mense Voogd  
  Theunissen, Jan Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Lambert Jans als vaders 
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 c.g., zeventig zilveren 
hemdknopen, schoengespen en een bijbel met zilveren krappen; zij belooft 
hem lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder 
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 07-06-1746 heeft de moeder van de roededrager E. du 
Moulin bovengenoemde zaken ontvangen die hij in bewaring had. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

634 RAK  100 FOLIO:   281 DATUM:  25-10-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Celis, Margjen Wed. van Hermen Willems Moeder 
  Weijenbergh, Egbert Voogd  
  Gerritsen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Willem Herms als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ30 c.g., dertig el vlasdoek, 
zilveren gespen, een boek met zilverbeslag, de lijfstoebehoren en een kist; 
zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Details over de kleding in de akte. 
   

 

De bladzijden 281v t/m 282v zijn blanco. 

Letter R 

635 RAK  100 FOLIO:   283 DATUM:   12-05-1716 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Foccoma, Rudolf Marcus Ontvanger  
  Roldanus, ds Petrus Borg  
  Doornick, Sara Borg Wed. Brandenburgh 
     
 samenvatting Voor de uitoefening van zijn functie als ontvanger van het schoorsteengeld 

en 1000
e
 penning, heeft comparant als borgen gevraagd ds Petrus Roldanus 

en Sara Doornick. 
NB. In de kantlijn:  op 15-07-1718 heeft comparant zijn moeder Sara Doornick 
vervangen door zijn zwager Rutger Roldanus. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

636 RAK  100 FOLIO:   283 DATUM:   31-12-1717 
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 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Bos, Rutger Dirck van den Wdn. van Willemina Gerrits Vader 
  Bos, Willem Gerritsen Voogd  
  Knollenberg, Dirck Klasen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dirck en Anna Bos als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. te 
versterven van het ene kind op het andere, waarvoor al zijn goederen 
onderpand zijn en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

637 RAK  100 FOLIO:  283v DATUM:  12-05-1718 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Reind Wdn. van Hermptijn Herms  Vader 
  Lanckhorst, Henrick Voogd  
  Jans, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jacobjen Reindts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd de lijfstoebehoren of ƒ30 c.g., 
waarvan de voogden de inventaris hebben, een bedrag van ƒ50 c.g. en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de 
voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

638 RAK  100 FOLIO:   283v DATUM:  22-08-1718 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Kampen, bij de Hagenpoort, t.o. de Wildvank 
   
 comparanten Sellis, Roelofjen Frans Wdn. van Jan Dircks Moeder 
  Lorrebeeck, Jan Christoffelsen Voogd  
  Sellis, Frans Claassen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Adriana, Dirckjen, 

Dirck en Frans Janssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd haar 
woonhuis en hof en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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639 RAK  100 FOLIO:   284 DATUM:   22-08-1718 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Erkelens, Rogier Volmachtgever  
  Greve, Johannes Volmachtgever I.U.D. 
  Foijert, Willem Gevolmachtigde I.U.D. en advocaat 
     
 samenvatting Comparanten hebben Willem Foijert gemachtigd om namens hen het geld te 

ontvangen dat zij tegoed hebben als lijfrente van het comptoir van Tiel en 
zonodig hiervoor te procederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

640 RAK  100 FOLIO:   284 DATUM:   12-08-1719 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Roekes Wed. van Henrick Berents Moeder 
  Berents, Jan Voogd  
  Jans, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Berent 

Henricks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ8 samen, zeven tinnen 
schotels, een tinnen kom, een ijzeren rooster en een kledingkist en belooft 
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

641 RAK  100 FOLIO:   284v DATUM:   27-12-1719 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Foccoma, Rudolf Marcus Ontvanger  
  Roldanus, ds Petrus Borg  
  Roldanus, Rutger Borg  
     
 samenvatting Comparant heeft zijn schoonvader ds Petrus Roldanus en Rutger Roldanus 

verzocht borg te staan voor de correcte uitoefening van zijn, comparants, 
functie van ontvanger van het vuurstedegeld en 1000

e
 en 500

e
 penning. 

   
 bijzonderheden Geen 
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642 RAK  100 FOLIO:  284v DATUM:   21-02-1720 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leijdecker, Reijntjen Wed. van Berent Faijer Moeder 
  Hoff, Jan Henricksen Voogd  
  Leijendecker, Arnoldus Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor zijn minderjarige zoon Evert Berentsen Faijer als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ80 c.g. en belooft 
hem lezen, schrijven en een handwerk te laten leren, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

643 RAK  100 FOLIO:    285 DATUM:   01-05-1720 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Turfdragers- en slepersplaats 
   
 comparanten Dirks, Rutger Schuldenaar Echtpaar 
  Lamberts, Anna Schuldenares  
  Gast, Claas Schuldeiser Echtpaar 
  Jans, Amarencia Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Claas Gast en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
geldt hun turfdragers- en slepersplaats. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

644 RAK  100 FOLIO:   285 DATUM:   31-07-1720 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pluijm, Rebecca Wed. van Peter Hofman Moeder 
  Suver, Philip Voogd  
  Vermeer, Jan Albertsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Hofman als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 en belooft hem een eerlijk handwerk te 
laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
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645 RAK  100 FOLIO:   285v DATUM:   31-03-1721 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sabé, Rogijr Borg Burgemeester- voogd 
  Herweijer, secretaris Borg Voogd 
  Nessinck, Christoffer Borg Voogd 
  Krof, Klaas Gevolmachtigde  
  Rolder, Peter Aangeklaagde Kamperveen 
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Pijter Everhard Sabé, verklaren zich borg te 

hebben gesteld voor Klaas Krof in zijn procedure tegen Peter Rolder namens 
de vader van hun pupil, majoor Sabé, waarvoor de gehele boedel van hun 
pupil en hun eigen persoon en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

646 RAK  100 FOLIO:   285v DATUM:    14-07-1721 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sabé, Rogier Comparant Burgemeester - voogd 
  Nessinck, Christoffer Voogd  
  Herweijer, secretaris Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Pieter Everhardt Sabé, zoon van wijlen majoor 

Sabé, verklaren uit handen van hun mede-voogd Herweijer ontvangen te 
hebben de saldo’s die tot de boedel van de majoor behoorden, na afrekening 
met H. Mollerus uit Den Haag. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

647 RAK  100 FOLIO:   286 DATUM:    25-09-1721 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sabé, Rogier Borg Burgemeester 
  Crof, Claas Borg Gemeensman 
  Welberg, Jan ten Boekhouder Schout IJsselmuiden 
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Jan ten 

Welberg, schout en gemeensman te IJsselmuiden, die aangesteld is als 
boekhouder van het Bestiaal voor de periode van één jaar. 
NB. In de kantlijn:  op 15-10-1725 herroepen zij deze borgtocht. 

   
 bijzonderheden Geen 
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648 RAK  100 FOLIO:    286 DATUM:    23-08-1723 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed 1. huis, en erf 
      Kampen, Burgwal, hoek Papensteeg 
  2. hof en bovenhuisje 
      Kampen, boven de gang op de Vloeddijk 
  3. huis, gekocht van Jan Hermsen de Hane 
      Kampen, Vloeddijk 
  4. een hof 
      Kampen, Heilensteeg 
  5. deel van de Suijren Mate en de Brede Mate 
  6. hofje aan het Bolwerk 
  7. huis het Witte Laken 
  8. huis op de Oudestraat 
  9. huis Bovenpoorte 
   
 comparanten Erkelens, dr Rogier Ontvanger Echtpaar 
  Sluijter, Clara Echtgenote  
  Greve, Johannis Borg En echtgenote Lulofs 
  Strokkel, Ahasverus Borg En echtgenote Lulofs 
     
 samenvatting Comparanten, erven van hun broer burgemeester Henri Lulofs, verklaren 

zich borg te hebben gesteld ten behoeve van dr Rogier Erkelens voor de 
ontvangst van het vuurstedegeld, waarvoor zij, de erven, hun aandeel in 
diverse vaste goederen uit de nalatenschap van hun moeder Margareta 
Sabé, als onderpand stellen. 

   
 bijzonderheden Volledige lijst vaste goederen staat in de akte. 
   

 

 

649 RAK  100 FOLIO:   287 DATUM:    09-12-1723 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eeckhout, Roelof Borg  
  Frankendaal, David Borg  
  Dorsten, Claas van Overledene  
     
 samenvatting Comparanten hebben zich borg gesteld ten behoeve van de erven van Claas 

van Dorsten in diens nagelaten boedel. 
NB. In de kantlijn:  op 15-03-1725 zijn zij van hun borgtocht ontslagen door 
de erven van Dorsten. 

   
 bijzonderheden Namen erven in de kantlijn: Abraham Wachthoff, Jan Buker en Benjamin 

Wouda. 
   

 

 

650 RAK  100 FOLIO:   287  DATUM:   22-06-1724 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Roldanus, Rutger Ontvanger  
  Erkelens, Lucretia Borg Wed. Petrus Roldanus 
  Roldanus, dr Petrus Jacobus Borg Broer 
  Foccoma, Rudolf Marcus Borg Zwager 
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn ontvangst van de 50

e
 penning en accijnzen als 

borg te hebben aangesteld zijn moeder Lucretia Erkelens en zijn broer en 
zwager; zij zien af van alle beneficien. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

651 RAK  100 FOLIO:   287v DATUM:   05-09-1724 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roldanus, Rutger Ontvanger  
  Erkelens, Lucretia Borg Wed. Petrus Roldanus 
  Roldanus, Johannes Borg Broer 
     
 samenvatting Comparant, ontvanger van de 50

e
 penning en accijnzen verklaart als borgen 

te hebben aangesteld zijn moeder Lucretia Erkelens en zijn broer Johannes.  
NB. In de kantlijn:  op 09-08-1728 verklaart comparant hen van deze 
borgtocht te ontslaan op last van een resolutie van de Staten van Overijssel. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

652 RAK  100 FOLIO:   287v DATUM:   20-11-1726 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ketel, Richard Borg  
  Schimmelpennink, Gerrit Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor een bedrag van ongeveer ƒ70 c.g. 

dat in bezit van B. Hartman was wegens de boedel van wijlen Dirk Albertsen 
en door Gerrit Schimmelpennink is ontvangen, maar door deze zal moeten  
worden gerestitueerd, indien een ander meer recht heeft op dit bedrag. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

653 RAK  100 FOLIO:   288 DATUM:   10-02-1727 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Tengnagel, Reinerd Adriaan Comparant  
  Tengnagel, Reinerd Lodewijk Comparant  
  Hoff, J. Uitbetaler Majoor 
     
 samenvatting Comparanten verklaren ontvangen te hebben, namens hun moeder, van J. 

Hoff een bedrag van ƒ30 c.g.  waardoor zij geheel voldaan zijn van het 
bedrag dat hun moeder competeerde uit de boedel van Leonard Hoff, griffier 
te Axel. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

654 RAK  100 FOLIO:   288 DATUM:   25-07-1729 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat,  
   
 comparanten Heerde, Rutger van Schuldenaar  
  Broek, Philippus van den Schuldeiser Koopman te Amsterdam 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Philippus van den Broek een 

bedrag van ƒ145 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt 
zijn onbezwaarde woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 22-08-1731 is schuldeiser van bovenstaande voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

655 RAK  100 FOLIO:   288v DATUM:  30-07-1729 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roldanus, R. Comparant Boekhouder 
  Wolf, Hendrik de Overledene  
     
 samenvatting Comparant, boekhouder van de stads armenkamer, verklaart voldaan te zijn 

van een obligatie groot ƒ100 g.g. met alle rente, die wijlen Henrik de Wolf had 
opgenomen en waarvan het origineel verdwenen is. De erven van overledene 
zijn hiermee ontslagen van iedere aanmaning. 

   
 bijzonderheden Zie Apostille van 02-07-1729. 
   

 

 

656 RAK  100 FOLIO:   289 DATUM:   09-08-1729 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Roelofs, Roelofien Wed. van Jan Albersen van Rijssen Moeder 
  Veen, Johannes Voogd  
  Konink, Berent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Albert van Rijssen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft te doen wat een 
goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam echtgenoot niet vermeld in de akte. 
   

 

 

657 RAK  100 FOLIO:     289     DATUM:   03-08-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meulen, Reinier van der Wdn. van  Trijntjen Altena Vader 
  Meulen, Casper Henriksen 

v. der 
Voogd  

  Munster, Henrik van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna van der Meulen als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd en bedrag van ƒ20 c.g. en belooft 
te doen wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

658 RAK  100 FOLIO:    289  DATUM:   28-02-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stuivenbergh, Janna Wed. van Bemmelt Willemsen Moeder 
  Bouwmeester, Gerrit Voogd  
  Willemsen, Berend Voogd  
  Looteren, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Hendrik Bemmelsen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald; NB. Zie verder. 
   

 

 

659 RAK  100 FOLIO:   289v DATUM:   15-09-1733 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Roldanus, Rutger Borg  
  Haan, J. de Borg  
  Veeris, Pieter Erfgenaam  
  Wallis, Abraham Erfgenaam  
  Homma, Laurens Overledene  
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Pieter 

Veeris en Abraham Wallis als erfgenamen van Laurens Homma voor de 
eventuele aanspraken en/of schulden de nalatenschap betreffende voor een 
periode van één jaar. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

660 RAK   100 FOLIO:    289v DATUM:   26-03-1734 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Erf 
  Kampen, Zwartendijk 
   
 comparanten Patcul van Posendorpf, Rutger A. van Schuldenaar Echtpaar 
  Tuil van Serooskerken, Susanna L v. Schuldenares  
  Verhoeff, Fenna Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant, procureur en landsrentmeester van Twente, verklaart mede 

namens zijn echtgenote schuldig te zijn aan Fenna Verhoeff een bedrag van 
ƒ4000 c.g. tegen 4 procent per jaar, 3½ bij prompte betaling. Als speciaal 
onderpand geldt hun erf, gebruikt door de meier Wolter Jans. 
NB. In de kantlijn:  op 04-05-1742 meldt kapitein Verhoeff namens de erven 
van schuldeiseres deze akte te hebben gecedeerd aan Jan Bundes; op 15-
03-1754 verklaart deze van bovenstaande te zijn voldaan.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

661 RAK  100 FOLIO:   290 DATUM:   22-08-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubberts, Rijk Wdn. van Harmpjen Jans Vader 
  Schultink, Jan Voogd  
  Smit, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lubbert en Claas 

Rijksen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder twee zilveren 
dukatons en belooft te doen wat een goede vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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662 RAK  100 FOLIO:   290 DATUM:   23-08-1735 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwemarkt, noordzijde, tussen Hoemaker en Eeckhout 
   
 comparanten Lijbers, Roelof Schuldenaar Echtpaar 
  Pruis, Maria Schuldenares  
  Bruins, Gerrit Schuldeiser Echtpaar 
  Visschers, Geertjen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Bruins en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ128 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt hun huis. 
NB. In de kantlijn:  op 09-09-1735 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn 
voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

663 RAK  100 FOLIO:   290v DATUM:   11-07-1736 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aarsen, Rutger Wdn. van Aaltjen Backers Vader 
  Dijk, Derk van Voogd  
  Aarsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aart, Willem, Lutgertjen 

en Jan als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van ƒ30 
c.g. te versterven van het ene kind op het andere, diverse zilveren/gouden 
sieraden en de lijfstoebehoren en belooft te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

664 RAK  100 FOLIO:   291 DATUM:  21-03-1737 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hess, Rutger Voogd  
  Bronse, Gosen Aanvrager Wijhe 
  Hooijmans, Annetje Overledene  
     
 samenvatting Comparant, voogd over de kinderen van Jannes Hess en Johanna ter 

Tasschedé, verklaart op verzoek van Gosen Bronse uit Wijhe, na gewezen te 
zijn op de straf op meineed, dat niets uit de boedel van zijn moeder 
verdwenen is; dit geldt ook voor de winkelgoederen. Hij verwijst naar de 
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inventaris.  
   
 bijzonderheden Het is niet geheel duidelijk wie er voogd is.  
   

 

 

665 RAK  100 FOLIO:   291 DATUM:   31-05-1737 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Slepersplaats 
   
 comparanten Baarlink, Rutger Schuldenaar Echtpaar 
  Gerrits, Jacobjen Schuldenares  
  Lulofs, Winanda Schuldeiseres Wed. Greven 
     
 samenvatting Comparanten  verklaren schuldig te zijn aan Winanda Lulofs een bedrag van 

ƒ600 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
slepersplaats. 
NB. In de kantlijn:  op 14-09-1742 meldt Evert Gerrits de slepersplaats te 
hebben gekocht en de verplichting over te nemen; op 04-06-1754 is er ƒ200 
afgelost; op 24-03-1774 verklaren Fredrik Geleves en Maria Janssen Buijs als 
huidige eigenaren van de slepersplaats schuldig te zijn aan burgemeester A. 
Greven een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 3 procent; op 21-09-1804 verklaart 
Gerrit Klasen Rosendal, eigenaar van de slepersplaats sinds 12 april 1803, 
het daarop gevestigde bedrag van ƒ500 tegen 5 procent rente te hebben 
overgenomen. 

   
 bijzonderheden Zie ook akte nummer 667 en 668. 
   

 

 

666 RAK  100 FOLIO:   291v DATUM:   09-08-1737 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Hof genaamd de Hollandse Tuin 
  Kampen, Groenestraat, strekkend tot achteraan het Bolwerk 
   
 comparanten Woltgraff, Rudolphus Schuldenaar Arts  -  echtpaar 
  Erkelens, Hester Schuldenares  
  Maurik, Anthonij Cornelis  Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anthonij Cornelis Maurik een 

bedrag van ƒ600 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun hof. 
NB. In de kantlijn:  op 18-08-1744 meldt de gemeensman W. Storm namens 
enige erfgenamen de akte te hebben gecedeerd aan Aleida Wijnvoorden;  op 
04-09-1762  is de akte geroyeerd door haar echtgenoot P. J. Roldanus. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

667 RAK  100 FOLIO:   292 DATUM:  08-11-1776 
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 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Slepersplaats (zie akte nr. 665) 
   
 comparanten Kroese, Jacob Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart eigenaar te zijn van bovenstaande slepersplaats (akte 

nr. 665) en de verplichting van ƒ500 c.g. tegen rente over te nemen . 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

668 RAK  100 FOLIO:   292 DATUM:   11-06-1792 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Slepersplaats (zie akte nr. 665)  
   
 comparanten Rietberg, Willem Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart eigenaar te zijn van bovenstaande slepersplaats en de 

verplichting van ƒ500 c.g. met rente over te nemen. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 292v t/m 294v zijn blanco. 

 

669 RAK  100 FOLIO:   295 DATUM:   28-01-1732 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Slepersplaats 
   
 comparanten Herms, Jannegien Schuldenares Wed. Albert Velthuis 
  Lemker, secretaris Momber  
  Bakker, C.  Schuldeiser Echtpaar 
  Fokkink, Marguareta Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan C. Bakker en diens echtgenote een 

bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt   
zij haar slepersplaats. 
NB. In de kantlijn:  op 27-01-1736 melden de voogden over het kind van 
Frenk Scholte van bovenstaande te zijn voldaan.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

670 RAK  100 FOLIO:   295 DATUM:   28-02-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Stuivenbergh, Janna Wed. van Bemmelt Willemsen Moeder 
  Bouwmeester, Gerrit Voogd  
  Willemsen, Berend Voogd  
  Looteren, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Hendrik van Bemmeltsen 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Gelijk aan akte 658. 
   

 

 

671 RAK  100 FOLIO:   295 DATUM:   03-03-1732 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stuirman, Jan Hendrik Comparant  
  Kuiper, Gerrit Borg Stadsbaas 
     
 samenvatting Comparant heeft Gerrit Kuiper als borg gesteld voor een bedrag van ƒ5500 

c.g. als waarborg voor het rentambt van Sipculo en Aalbergen dat comparant 
gaat uitoefenen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

672 RAK  100 FOLIO:   295v DATUM:   01-05-1732 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. huis, erf en where 
      Kampen, hoek Herensmitsteeg 
  2. pakhuis 
      Kampen, achter het vorige 
   
 comparanten Stalder, Joseph Schuldenaar Echtpaar 
  Willems, Matti Schuldenares  
  Linde, G. W.  Schuldeiser Voogd 
  Coen, Jan Schuldeiser Voogd 
  Rense, Johannes de Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Catharina de 

Rense, dochter van Willem de Rense en Femmigjen Coens, een bedrag van 
ƒ200 c.g. en nog een bedrag van ƒ200 c.g. aan Johannes de Rense tegen 4½ 
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis en pakhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 24-03-1747 meldt Catharina de Rense van beide 
sommen te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Zie Apostille van 01-05-1732. Akte is doorgehaald. 
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673 RAK  100 FOLIO:   296 DATUM:   12-06-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brand, Johan Jacobus Wdn. van Helena Boland Vader 
  Oosterholt, Hendrik Voogd  
  Bachstat, Abraham Voogd  
     
 samenvatting Comparant, afkomstig uit Pommeren en sergeant in het regiment van kolonel 

baron toe Swartsenburgh, verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johan 
Jacobus, Roedolph Hendrik en Lodewijk Johannes als moeders erfdeel te 
hebben gereserveerd ieder ƒ1 c.g., waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

674 RAK  100 FOLIO:   296 DATUM:    11-06-1732 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Slepersplaats 
   
 comparanten Gerrits, Jan Warner Schuldenaar  
  Lulofs, Winanda  Schuldeiseres Wed. Greven 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Winanda Lulofs een bedrag van 

ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn 
slepersplaats. 
NB. In de kantlijn:  op 04-11-1735 meldt secretaris Greven namens zijn 
moeder van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

675 RAK  100 FOLIO:   296v DATUM:   21-06-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed 1. huis, erf en where genaamd het Haantje 
      Kampen, Vloeddijk, tussen de Papen- en Zwanenbrug  
  2. huis, erf en where, waar de Bruinvis uithangt 
      Kampen, hoek Bovenpoorte, westzijde  
   
 comparanten Willems, Janna Wed. van Daniel van Antwerpen Moeder 
  Antwerpen, Willem van Voogd  
  Weijman, Pieter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jelis en Willem van 

Antwerpen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen twee huizen en 
ieder een bed met toebehoren, alles te versterven van het ene kind op het 
andere en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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676 RAK  100 FOLIO:   296v DATUM:   24-07-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Jannichjen Wed. van Wolter Rabberink Moeder 
  Belt, Frans van den Voogd  
  Westenholten, Claas H. van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Henrikjen Rabberink 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g., een 
testament met twee zilveren haken en een zilveren beugel en belooft te doen 
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

677 RAK  100 FOLIO:   297 DATUM:   19-08-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dussenbroek,Jacobus Wdn. van Geertruid van Malen Vader 
  Roelofsen, Lucas Voogd  
  Gijlst, Adrianus van  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Daniel Dussenbroek als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd twee schellingen en belooft te doen 
wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

678 RAK  100 FOLIO:   297 DATUM:   18-10-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vriese, Jannes ten Wdn. van Harmina van Zuitloon Vader 
  Suirbier, Thomas Voogd  
  Nijenburg, Hendrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geesjen, Gerrit, 

Jacomina en Catharina als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een 
bedrag van ƒ150 c.g. samen en alles wat behoort tot de nalatenschap van 
zijn schoonvader Harmen van Zuitloon; hij belooft te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden  zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 18-01-1751 heeft Geesjen Vriese, nu meerderjarig, de 
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voogden bedankt. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

679 RAK  100 FOLIO:   297 DATUM:   13-11-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartels, Jan Wdn. van Grietjen Gerrits Vader 
  Voerman, Jan Voogd Stadsmeier Haatland 
  Oever, Jan van ‘t  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendrik en Arendjen 

Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van 
ƒ200 c.g. te versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen 
wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 06-12-1734 meldt Jan Bartels abusievelijk een bedrag 
van ƒ200 te hebben genoemd, dit moet zijn ƒ400 c.g. per kind. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

680 RAK  100 FOLIO:   297v DATUM:    22-11-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed 1. huis met stal 
      Kampen, Boven Hofstraat 
  2. een hof  
      Kampen, Groenestraat, achter de volmolen, strekkend tot de wallen 
   
 comparanten Pijl, Jan Roelof Wdn. van Jannigje Bolte Vader 
  Hartman, Berend Voogd  
  Voet, Matthijs  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertjen, Annigjen en 

Roelof Pijl als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van zijn 
woonhuis, stal en vlasbrake met gereedschappen, de helft van een hof, de 
lijfstoebehoren, een bedrag van ƒ20 c.g. en een eiken kist; hij belooft te doen 
wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

681 RAK  100 FOLIO:   297v DATUM:   01-12-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Arends, Jannigjen Wed. van Jan Willems  Moeder 
  Arends, Gerrit Voogd  
  Roelofs, Aert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berendjen en Arend 

Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van honderd 
daalders per kind, veertig el doek en voor de zoon een eiken kist, alles te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en 
het meisje naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder verplicht 
is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

682 RAK  100 FOLIO:   298 DATUM:   03-02-1733 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Caspers, Jannigjen Wed. van Jan Wesselsteijn Moeder 
  Bergh, Hendrik van den Voogd  
  Schuirmeijer, Willem  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart  voor haar minderjarige kinderen Marguarieta, Anna en 

Geertruid Wesselsteijn als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind 
een bedrag van ƒ5-5 c.g. en belooft te doen wat een goede moeder verplicht 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

683 RAK  100 FOLIO:   298 DATUM:   07-02-1733 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ruijl, Jan Joost Wdn. van Jacomina Gisen Vader 
  Gisen, Winand Eugenius Voogd  
  Mol, Jan Janssen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johannes Jacobus, 

Susanna, Henricus, Henrina en Geertruij als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd ƒ5 c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere en 
belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

684 RAK  100 FOLIO:   298 DATUM:   07-02-1733 
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 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arits, Janna Wed. van Laurens Herms Moeder 
  Vos, Hermen Reijders Voogd  
  Joosten, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermina en Peter 

Laurens als vaders erfdeel te hebben gereserveerd diverse zilveren 
voorwerpen en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

685 RAK  100 FOLIO:   298v DATUM:    07-02-1733 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lemker, Johanna Margarieta Volmachtgeefster Douairière Gansneb 
  Greven, A.S. Momber Secretaris 
  Daendels, Luier Egbert Gevolmachtigde Burgemeester 
     
 samenvatting Comparante, douairière van Wolter Herman Gansneb gen. Tengnagel, 

verklaart een volmacht te verstrekken aan Luier Egbert Daendels om na haar 
dood een grote blikken doos te lichten onderuit een kastje van haar Engelse 
kabinet waarin zich haar besloten testament bevindt, alle kasten en kisten te 
verzegelen, haar lijk in een loden kist met wassen kleed te laten leggen en 
naar IJhorst te laten transporteren, waar zij zal worden bijgezet. 
NB. In de kantlijn:  op 21-03-1735 heeft zij deze akte herroepen, zie enige 
folio’s terug. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

686 RAK  100 FOLIO:    299 DATUM:    25-03-1733 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Laa, Jan van der Wdn. van Annichjen W. v.d.  Werff Vader 
  Werff, Harmen W. v.d. Voogd  
  Bennink, Abraham Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jannigien van der Laa 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g., de 
lijfstoebehoren met het goud/zilver en een bed met toebehoren afkomstig 
van haar moeije Lijsabeth, waarvoor comparant als onderpand stelt al zijn 
goederen; hij belooft haar lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen 
wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 26-04-1736 bedankt Jannegien van der Laa de 
voogden. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

687 RAK  100 FOLIO:   299 DATUM:   20-04-1733 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wintercamp, Johan Comparant Luitenant te paard 
  Munts, de kornet Overledene  
     
 samenvatting Comparant verklaart te beloven de schulden voor huishuur, hooi, 

winkelgoederen enz. van de kornet Munts uit de periode 1732 tot aan zijn 
overlijden op 03-04-1733 te zullen voldoen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

688 RAK  100 FOLIO:   299v DATUM:   27-08-1733 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Klem, Johannes Wdn. van Maria Jacoba Salmuth Vader 
  Moll, Harmen Voogd  
  Sluiter, Hendrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Cornelia als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd tien stuivers en belooft te doen wat een goed 
vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

689 RAK  100 FOLIO:   299v DATUM:   18-09-1733 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolt, Jan van ‘t Borg  
  Roelofs, Thijs Knecht  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor Thijs Roelofs, knecht 

op  de achterste molen, voor de fraude van een schepel rogge waarvan 
Lucas Hogencamp en Gerrit Spraakman, pachters van het gemaal, hem 
betichten. 

   
 bijzonderheden Geen 
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690 RAK  100 FOLIO:     299v     DATUM:   19-12-1733 
 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harms, Jannechje Wed. van Albert Velthuis Moeder 
  Barink, Jan Voogd  
  Anthonij, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Harmen, Claasjen, 

Arend en Albertjen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. 
te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven 
en een ambacht te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

691 RAK  100 FOLIO:     300 DATUM:    24-12-1733 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd de Drie Hoefijzers 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Staal, Jacobus Schuldenaar Echtpaar 
  Craijenhof, Cornelia Schuldenares  
  Cotenaer, Gijsbert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gijsbert Cotenaer een bedrag 

van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun 
woonhuis. 
NB. In de kantlijn: op 05-05-1739 meldt schuldeiser alles te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

692 RAK  100 FOLIO:   300 DATUM:   02-01-1734 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arends, Jacobje Wed. van Jan Henriksen Kok Moeder 
  Kok, Gerrit Henriksen Voogd  
  Jochems, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrikjen, Arent, 

Marijtjen en Aaltjen Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een 
bedrag van ƒ700 c.g. samen plus ƒ50 voor de kleding, te versterven van het 
ene kind op het andere, voor de zoon het goud/zilver van de lijfstoebehoren 
en voor de dochters een nieuw bed met toebehoren of ƒ50 en een gouden 
lid-ring te verkrijgen na moeders dood; zij belooft te doen wat een goede 
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

693 RAK   100 FOLIO:    300v DATUM:   15-03-1734 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Janna Wed. van Roelof van Ulsen Moeder 
  Groot, Gerrit de Voogd  
  Slot, Henrik Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Steven en Jannegien 

van Ulsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ35 c.g. samen en 
belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

694 RAK  100 FOLIO:   300v DATUM:   15-03-1734 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Geerstraat, het 2

e
 van de Hofstraat 

   
 comparanten Walters, Jochem Schuldenaar Echtpaar 
  Lemmes, Hendrina Schuldenares  
  Lemmes, Jan H. Schuldeiser Echtpaar 
  Jacobs, Stijntie Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan H. Lemmes en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt hun woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

695 RAK  100 FOLIO:   301 DATUM:   16-03-1734  

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, t.o. de Morrenbrug, hoek van het Engesteegje 
   
 comparanten Storm, Joannes Wdn. van Hillichjen Storms Vader 
  Storm, Roelof Voogd  
  Storm, Willem  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Elijsabeth Storm als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een huis op de Vloeddijk en dan 
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nog een bedrag van ƒ600 c.g. en alle juwelen en lijfstoebehoren en een van 
de beste bedden met toebehoren. Hij belooft te doen wat een goed vader 
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  na uitspraak van schepenen en raden van 21-02-1737 is 
deze akte geroyeerd op verzoek van de voogden. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. Zie Apostille van 21-02-1737. 
   
 

 

696 RAK  100 FOLIO:   301 DATUM:   14-04-1734 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Boven Nieuwstraat, hoek van de Aextersteeg 
   
 comparanten Violet, Johannes Wdn. van Maria van Deenen Vader 
  Spagnen, Jan van Voogd  
  Masman, Arend Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johannes, Francisens, 

Jacobus, Maria en Adriana Violet als moeders erfdeel te hebben 
gereserveerd ƒ10 c.g. ieder, te versterven van het ene kind op het andere en 
waarvoor hij zijn woonhuis als onderpand stelt. Hij belooft te doen wat een 
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

697 RAK  100 FOLIO:   301 DATUM:   04-12-1734 

 onderwerp Fout 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Treeps, Jan Borg  
  Hendriks, Jacob Borg  
  P?perds, Theunis Schuldenaar Brunnepe 
     
 samenvatting Comparanten hebben zich borg gesteld voor Theunis P?perds voor alle 

onbetaalde landpacht over het jaar 1732 van een buitendijkse kamp en een 
Haatland kampje samen ƒ212 c.g.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald.  

Zie nummer 700. 
   

 

 

698 RAK  100 FOLIO:   301v DATUM:   30-04-1734 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. huisje 
      Kampen, Groenestraat, schuin t.o. de Nieuwsteeg 
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  2. huisje 
      Kampen, Buiten Hofstraat 
  3. huisje in de Sak of Bredaas Gang 
  4. huis, bewoond door Barteld Kinet 
      Kampen, aan de Venepoort, naast Matthijs van Romunde 
   
 comparanten Muller, Johannes Willem Schuldenaar Echtpaar 
  Pastoors, Abigail Schuldenares  
  Linde, N. van der  Schuldeiseres Wed. Rijk v. Wijnvoorden 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van Rijk van 

Wijnvoorden een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als 
speciaal onderpand gelden diverse vaste goederen, waarvan de laatste is 
bezwaard met ƒ100 c.g. t.b.v. Maris ten Toorn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

699 RAK  100 FOLIO:   301v DATUM:   08-05-1734 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Slepersplaats 
   
 comparanten Gerritsen, Jan Schuldenaar Echtpaar  -  sleper 
  Theunis, Maria Schuldenares  
  Stavast, Sander Schuldeiser Echtpaar  - hopman - voogd 
  Voermans, Geesje Schuldeiseres  
  Pastoor, Gerrit Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Sander Stavast en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. en aan Sander Stavast  en Gerrit 
Pastoor als voogden over de kinderen van Gerrit Voerman en Jannichjen 
Hengevelt ook ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun slepersplaats. 
NB. In de kantlijn:  op 26-06-1741 melden schuldeisers beide bedragen te 
hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

700 RAK  100 FOLIO:   302 DATUM:   04-12-1734 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Niet duidelijk vermeld 
   
 comparanten Treeps, Jan Borg  
  Hendriks, Jacob Borg  
  Berends, Theunis Schuldenaar Brunnepe 
     
 samenvatting Comparanten verklaren borg te staan ten behoeve van Theunis Berends 

voor de onbetaalde pacht over het jaar 1732 van een buitendijkse kamp voor 
een bedrag van ƒ65 c.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
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701 RAK  100 FOLIO:   302 DATUM:   01-03-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pole, Johanna Magdalena Wed. van Albert Welderman Moeder 
  Leendert, Christiaan Voogd  
  Pellekof, Jan Derk Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Zusanna als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

702 RAK  100 FOLIO:   302v DATUM:   03-03-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smits, Johanna Wed. van Jan Hendrik ten Bergen Moeder 
  Ommen, Albert Willems v. Voogd  
  Bouwman, Daniel Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johanna, Geertruid 

en Paulus als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1 c.g. en belooft 
te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

703 RAK  100 FOLIO:   302v DATUM:   17-03-1735 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, hoek Klokkensteeg 
   
 comparanten Bachman, Jurriaen Schuldenaar Echtpaar 
  Vos, Geesje Schuldenares  
  Berge, Gerrit ten Schuldeiser Echtpaar 
  Neijroo, Clasina Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit ten Berge en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt hun woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 03-04-1737 heeft schuldeiser alles ontvangen. 
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

704 RAK  100 FOLIO:   303 DATUM:   21-03-1735 

 onderwerp Revocatie 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lemker, Johanna Margarieta Comparante Douairière Gansneb 
  Greven, A. S.  Momber Secretaris 
  Brinke, Jacob ten Gevolmachtigde Burgm. Deventer 
     
 samenvatting Comparante verklaart het codicil dat zij op 07-02-1733 heeft opgesteld bij 

burgemeester Daandels te herroepen. De volmacht gaat over op Jacob ten 
Brinke, zoals reeds in haar testament is bepaald, die wel gemachtigd is een 
andere persoon zo nodig in te schakelen. 

   
 bijzonderheden Zie akte 685. 
   

 

 

705 RAK  100 FOLIO:   303v DATUM:   14-04-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rensen, Jannis Wdn. van Geesjen Jans Vader 
  Idenburg, Marten Voogd  
  Wijgman, Theunis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Gerrit, Abraham en 

Anna Rensen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ20 c.g. te versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

706 RAK  100 FOLIO:   303v DATUM:   14-04-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dries, Jannetje Wed. van Lambert van Galen Moeder 
  Bockhorst, Menso Voogd  
  Jansen, Hendrik  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Dries van Galen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ15 c.g. en belooft te 
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden  
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zijn. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

707 RAK  100 FOLIO:   303v DATUM:   27-04-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meulen, Johanna van der Wed. van Arend Norenburg Moeder 
  Norenburg, Windelt Voogd  
  Goltssijn, Jurrien Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Christina en Johanna 

Norenburg als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3 c.g. te 
versterven van het ene kind op het ander en belooft te doen wat een goede 
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

708 RAK  100 FOLIO:   304 DATUM:   02-05-1735 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Chausseron, Jan Willems Schuldenaar Echtpaar 
  Audar, Antonia Schuldenares  
  Blankvoort t. Benthuis, douairière Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaren schuldig te zijn aan de douairière Blankvoort toe 

Benthuis een bedrag van ƒ118 c.g. wegens onbetaalde huishuur, waarvoor 
zij hun goederen als onderpand stellen en speciaal hun kousenfabriek met 
twee weefgetouwen die schuldeiseres in eigendom zal houden zolang  de 
schuld niet volledig is afgelost. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

709 RAK  100 FOLIO:   304 DATUM:   09-05-1735 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, tussen de wed. Meijer en juffr. Bartelink 
   
 comparanten Schultink, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Reins, Hillichjen Schuldenares  
  Meijer, Jan Schuldeiser  
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 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Meijer een bedrag van ƒ100 
c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis. 
NB. In de kantlijn:  op 02-06-1746 melden de executeurs van het testament 
van schuldeiser van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

710 RAK  100 FOLIO:   304v DATUM:   14-07-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
    
 comparanten Peperstraet, Jannetien Peters Wed. Lambert Jansen Schrijver Moeder 
  Kroeshoop, Harbertus Voogd  
  Morre, Lambertus Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Engeltien Schrijvers 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. en belooft te doen wat een 
goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn,. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

711 RAK  100 FOLIO:   304v DATUM:   01-08-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brink, Joost van den Wdn. van Jannegien van Marle Vader 
  Brink, Jannes van den Voogd  
  Marle, Saris van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrik, Gerrit en 

Jannes als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een zilveren 
dukaton en belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

712 RAK  100 FOLIO:    304v DATUM:   10-10-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rhée, Jan Albertsen van der Wdn. van Margreta Doele Vader 
  Doele, Hermanus Voogd  
  Schimmelpennink, Gerrit Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Albert, Christina en 
Johanna als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ10 c.g. en een 
bijbel met zilver beslag, alles te versterven van het ene kind op het andere en 
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

713 RAK  100 FOLIO:   305 DATUM:    04-02-1736 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Oostermate 
   
 comparanten Hengevelt, Jannegjen Derks Wed. van Wolter Vogel Moeder 
  Vogel, Willem Rutgers Voogd  
  Dijk, Jan Gerritsen van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Rutger en Jannegjen 

vogels als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 3½ morgen land, waarvan 
de kinderen uit haar 1

e
 huwelijk ook een deel bezitten, de lijfstoebehoren met  

het zilver/goud en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

714 RAK  100 FOLIO:   305v DATUM:  04-02-1736 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Windt, Jan de Borg  
  Jacobs, Jan Begunstigde Beulakker 
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Jan 

Jacobs voor een bedrag van ƒ60 c.g., dat deze ten gevolge van een uitspraak 
van schepenen en raden van het gerecht heeft ontvangen.  

   
 bijzonderheden Zie Apostille van 28-01-1736. 
   

 

 

715 RAK  100 FOLIO:   305v DATUM:   24-03-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, t.o. de Blauwe brug, hoek Nieuwesteeg 
   
 comparanten Ketelaar, Jasper Schuldenaar Echtpaar 



252 
 

  Bosch, Catharina Hendriks Schuldenares  
  Schols, Ephraim Schuldeiser Echtpaar 
  Brunier, Bartha Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Ephraim Schols en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ120 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

716 RAK  100 FOLIO:   306 DATUM:   13-04-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, bij de Hagenpoort, tussen Kruid en Bars 
   
 comparanten Raas,Jannis  Schuldenaar Echtpaar 
  Willems, Stijntje Schuldenares  
  Raas, Willem Schuldeiser Zoon  -  echtpaar 
  Toorn, Dina ter Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Raas en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

717 RAK  100 FOLIO:   306v DATUM:  16-04-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, hoek Morrensteeg 
   
 comparanten Erkelens, Jan van  Schuldenaar Echtpaar 
  Haan, Jannigjen de Schuldenares  
  Dalen, Jan van Schuldeiser Echtpaar 
  Erkelens, Hendrickjen van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan van Dalen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun woonhuis, tussen een huisje van Brunier en 
Hendrick ten Cate. 
NB. In de kantlijn:  op 05-05-1756 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn 
voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
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718 RAK  100 FOLIO:   307 DATUM:  16-04-1736 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Jan Wdn. van Elsjen Dribbels Vader 
  Henriksen, Thomas Voogd  
  Willemsen, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Lambert Jans als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ115 c.g. en een eiken 
kledingkist en belooft hem lezen en schrijven te laten leren, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

719 RAK  100 FOLIO:   307 DATUM:   31-05-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Boven Nieuwstraat, hoek Extersteeg 
   
 comparanten Heerde, Janneke van Schuldenares Wed. Nicolaas Scholts 
  Muntz, C. Momber Secretaris 
  Bongaard, Claas Schuldeiser De weduwe van .. 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Claas Bongaard 

een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar, 4½ bij te late betaling. Als 
speciaal onderpand geldt haar huis, bewoond door Mlle van Dedem, waar 
nog een verplichting op rust t.b.v. Herman van Grol. 
NB. In de kantlijn:  op 10-05-1749 meldt Elisabeth Bongaarts van 
bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

720 RAK  100 FOLIO:   307v DATUM:   18-06-1736 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Calker, Jan van Wdn. van Femmetjen  Cremers Vader 
  Calker, Berend van Voogd Deventer 
  Cate, Hendrik ten  Voogd  
  Cremer, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Steven, Grietjen en 

Femmetjen van Calker als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een 
bedrag van ƒ2739-12-8 c.g., haar aandeel in een kapitaal groot ƒ1691 c.g. 
waarvan Jan Cremer in Groningen het vruchtgebruik bezit, n.l. ƒ211 c.g., en 
dan nog een bedrag van ƒ450 c.g., het deel voor de kinderen vast gesteld in 
het huwelijkscontract van zijn overleden zoon Berend van Calker. Hij belooft 
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te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

721 RAK  100 FOLIO:   308 DATUM:   02-07-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Scheepstimmerwerf 
      Kampen, buiten de Koornmarktpoort 
  2. huis, erf en where met hof en stal 
      Kampen, buiten het Meerminnenpoortje 
   
 comparanten Rinkhouwer, Jan Helmich Schuldenaar Echtpaar 
  Jurriaans, Henrikjen Schuldenares  
  Hane, Jan de Schuldeiser Echtpaar 
  Hane, Everdina de Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan de Hane en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ800 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun scheeptimmerwerf met alle gereedschappen en 
hun huis met hof en stal. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Zie de overige akten van de letter J onder de letter S. 

Letter S 

722 RAK  100 FOLIO:   309 DATUM:   27-04-1716 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rittenbergh, Stoffer Wdn. van Engeltien Sluiter Vader 
  Magorius, Jan Hendrick Voogd  
  Brinck, Jan Dresen Voogd  
     
 samenvating Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertruit Rittenbergh als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ18 c.g. waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

723 RAK  100 FOLIO:    309     DATUM:    12-12-1716 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Stijntijn  Wed. van Henr. Jacobsen Vrogtman Moeder 
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  Gerritsen, Egbert Voogd  
  Dijck, Gosen van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Elisabet en Gerrit 

Egberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. samen, te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

724 RAK  100 FOLIO:     309v DATUM:   09-12-1717 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Adams, Steven Wdn. van Abigal Berents Vader 
  Sein, Wolter Voogd  
  Luigen, Willem Louijs van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berent en Adam 

Stevens als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ20 c.g. en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn . 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

725 RAK  100 FOLIO:   309v DATUM:    04-04-1718 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rissenberg, Stoffer Wdn. van Swaantijn Kuijpers Vader 
  Sluijter, Jan  Voogd  
  Gruijs, Dirck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maria Rissenberg als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft haar lezen, 
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

726 RAK   100 FOLIO:    310 DATUM:   06-09-1718 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Loon, Sophia ter Wed. van …. Poele Moeder 
  Poele, Jan de Voogd  
  Roosegael, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jannes en Pouwel 

Poele als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. samen en belooft te 
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Voornaam vader niet vermeld. 
   

 

 

727 RAK  100 FOLIO:   310 DATUM:   11-03-1719 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pamens, Stijntje Wed. Lucas Petersen Lijndraijer Moeder 
  Weerd, Hermen H. v.d. Voogd  
  Crof, Claas Voogd  
  Tangena, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aaltje, Peter, Petertje, 

Johanna en Lucretia Lijndraijer als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
aan de dochters ieder een bedrag van ƒ1600 c.g. en een bed met toebehoren 
en aan de zoon ƒ1900 c.g., te versterven van het ene kind op het andere en 
belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

728 RAK  100 FOLIO:   310v DATUM:   05-0-1720 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendriks, Stijne Wed. van Rutger Post Moeder 
  Henrickse, Dries Voogd  
  Post, Jan Stevense Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertje en Nijsje 

Rutgers Post als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag 
van ƒ150 c.g. en een bed met toebehoren en belooft te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

729 RAK  100 FOLIO:   310v DATUM:   27-04-1720 
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 onderwerp Schenking 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouw, Sara Comparante  
  Tengberden, secretaris Momber  
  Brouw, Jan Begunstigde  
  Dusardt, Abram Voogd  
  Lafond, Marc de  Voogd  
     
 samenvatting Comparante, erfgename van haar grootmoeder Sara Denijs weduwe van Ant. 

Brouw, heeft verklaart haar broer Jan Brouw boven de legitieme portie 
waarop hij recht heeft uit deze nalatenschap, uit zusterlijke genegenheid een 
bedrag van ƒ300 c.g. te schenken, waarvoor zijn voogden haar danken. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

730 RAK  100 FOLIO:   311 DATUM:   30-05-1720 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouw, Sara Johanna Volmachtgeefster  
  Tengberden, secretaris Momber  
  Dusart, Abraham Gevolmachtigde Schoonvader 
     
 samenvatting Comparante, enige erfgename van haar grootmoeder Sara Denijs wed. Ant. 

Brouw, verklaart haar schoonvader Abraham Dusart te machtigen namens 
haar op te treden met name in de afwikkeling van de nalatenschap van haar 
grootmoeder en alles te doen wat daartoe noodzakelijk is zowel in 
Amsterdam als in de provincie van Holland. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

731 RAK  100 FOLIO:   311v DATUM:   15-02-1721 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Polman, Steven Peters Wdn. van Aaltje Bartels Vader 
  Polman, Simon Peters Voogd  
  Voerman, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aaltje en Steventje 

Polman als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ80 c.g., een 
zilveren beugel en samen een boek met zilver beslag en een gouden ring, te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en 
een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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732 RAK  100 FOLIO:   312 DATUM:   23-05-1721 
 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Warners, Swaantijn Wed. van Gijsbert Sweersen Moeder 
  Teeling, Helmich Voogd  
  Eerents, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Henrina Gijsbert 

Sweersen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 
c.g. waarvoor zij haar mans turfdragersplaats, of het recht daartoe als 
onderpand stelt; zij zal het bedrag bovendien verrenten met 4 procent ten 
behoeve van de pupil. Zij belooft haar lezen, schrijven en een handwerk te 
laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

733 RAK  100 FOLIO:  312 DATUM:   15-09-1721 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Timens, Stijne Borg  
  Albers, Harmen Schuldenaar Stadsmeier 
     
 samenvatting Comparante verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Harmen 

Albers voor zijn betaling van de pachtsom over 1717, daarna van die over 
1718 te betalen voor Nieuwjaar en tenslotte die over het jaar 1719 voor a.s. 
januari 1722. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

734 RAK  100 FOLIO:   312v DATUM:  26-09-1721 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Stijntje Wed. van Jan Wanmaat Moeder 
  Horst, Hendrik van der Voogd  
  Engens, Esaias Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Andries Wanmaat als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en belooft 
hem lezen, schrijven en een passend ambacht te laten leren en te doen wat 
een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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735 RAK  100 FOLIO:   312v DATUM:   05-10-1722 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Swier Wdn. van Johanna Bosch Vader 
  Jans, Peter Voogd  
  Berg, Henrick van den Voogd  
  Claassen, Dirk Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertruid, Agniette en 

Treude als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1000 
samen en nog ƒ100 voor de kleding en belooft te doen wat een goed vader 
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

736 RAK  100 FOLIO:   313 DATUM:   09-02-1723 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolters, Swaantien Wed. van Gerbrand Herms Moeder 
  Herms, Aart Voogd  
  Hillebrands, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen, Gerrichijn, 

Grijtijn en Gerberig Gerbrands als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
een bedrag van ƒ70 c.g., diverse kledingstukken met zilveren knopen e.d., 
alles te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, 
schrijven en een kostwinning te laten leren en te doen wat een goede 
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

737 RAK  100 FOLIO:    313 DATUM:   03-06-1724 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Theunissen, Swane Wed. van Jan Lambertsen Vrijelinck Moeder 
  Egbertsen, Jan Voogd  
  Janssen, Teunis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lambert, Geertruidt 

en Gerrid Janssen Vrijelinck als vaders erfdeel te hebben gereserveerd voor 
de zoons ƒ6 c.g. en een borstrok met zilveren knopen en voor de dochter ƒ12 
c.g., waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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738 RAK  100 FOLIO:   313v DATUM:    09-11-1724 
 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Snell, Simon Roeloffsen Wdn. van Berentjen Gerrits Vader 
  Snell, Dirck Voogd  
  Nunspeet, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertruida Simonsen 

Snell als moeders erfdeel te hebben gereserveerd zijn beste weefgetouw, 
een boek met zilver beslag en een gouden ring en belooft te doen wat een 
goed vader verplicht is te doen, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

739 RAK  100 FOLIO:    313v DATUM:   07-10-1729 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met land 
  Kampen, buiten de Hagenpoort, Steendijk, bij de hof van D. van der Meer  
   
 comparanten Claassen, Swier Schuldenaar Echtpaar 
  Egberts, Aaltjen  Schuldenares  
  Smit, Henrik Schuldeiser Voogd 
  Groen, Lubbertus  Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van Peter Pannebacker een bedrag van ƒ130 c.g. tegen 5 procent per jaar. 
Als speciaal onderpand stellen zij hun huis met een stuk land.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

740 RAK  100 FOLIO:   314 DATUM:   14-08-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marle, Saris van  Wdn. van Anna Catharina Kuijers Vader 
  Brink, Joost van den Voogd  
  Somer, Roelof Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerbergjen en 

Jannigjen Saris van Marle als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 
ƒ2 c.g. te versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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741 RAK  100 FOLIO:   314 DATUM:   31-07-1733 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veer, Sijmon ter Wdn. van Nelligjen Clement Vader 
  Veer, Willem ter Voogd  
  Bornman, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geesjen Sijmons ter 

Veer als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ150 c.g. 
en belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

742 RAK  100 FOLIO:   314v DATUM:  22-12-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arends, Stijntjen Wed. van Egbert Volkers Moeder 
  Coops, Gerrit Voogd  
  Arends, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Jannegjen Egberts als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ515 c.g., 50 el breed 
linnen doek en een aandeel in de lijfstoebehoren en belooft te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 27-05-1743 heeft Jannigjen Egberts met haar 
echtgenoot Eingbert Jans haar voogden bedankt. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

743 RAK  100 FOLIO:   314v DATUM:   23-07-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, tussen burgemeester Meijer en van Berkum 
   
 comparanten Rinckelaer, Jan Schuldenaar Echtpaar 
  Peel, Johanna Schuldenares  
  Lulofs, Winanda Schuldeiseres Wed. Greven 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Winanda Lulofs een bedrag van 

ƒ400 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis. 
NB. In de kantlijn:  op 23-07-1744 meldt de Heer Greven van bovenstaande te 
zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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744 RAK  100 FOLIO:   315 DATUM:    23-11-1736 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Burgwal, bij de Kalverhekkenbrug 
  2. Turfdragersplaats 
   
 comparanten Henriks, Sent Schuldenaar Echtpaar 
  Arents, Grietjen Schuldenares  
  Croese, Jaspar Schuldeiser Voogd 
  Smaltsius, C. Schuldeiser Voogd 
  Schuirmeijer, Willem Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Gesina Croese 

een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun onbezwaarde huis, gekocht van de zoon van kapitein van 
Ingen en hun turfdragersplaats, die nog bezwaard is. (samen ƒ400 c.g.) 
NB. In de kantlijn:  op 13-05-1744 melden Gerrit Harmsen Bouwman en Pieter 
van Ingen van bovenstaande bedragen te zijn voldaan. 
NB. In de kantlijn: op 04-10-1752 meldt Gesina Croese kapitaal en rente te 
hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

745 RAK  100 FOLIO:   315v DATUM:   28-01-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Groenestraat 
   
 comparanten Groskamp, Jan Wdn. van Geertruit Maurits Vader 
  Noord, Willem van de Voogd  
  Maurits, Henrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Agnes en Matthijs 

Groskamp als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 c.g. 
waarvoor zijn huis onderpand is en zijn land bij Kleef, verder nog enkele 
sieraden en belooft hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te 
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

746 RAK  100 FOLIO:   315v DATUM:   13-02-1737 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Boven Hofstraat, hoek Speldenmakerssteeg 
   
 comparanten IJsacqsen, Samuel Schuldenaar Echtpaar 
  Levi, Berendina Schuldenares  
  Leusen, Wilhelmus Schuldeiser  
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 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Wilhelmus Leusen een bedrag 
van ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
huis, dat nog bezwaard is t.b.v. dezelfde rentheffer.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

747 RAK  100 FOLIO:   316 DATUM:   19-02-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Badingh, Jan Gerritsen Wdn. van  Philippina Exters Vader 
  Badingh, Jan Voogd  
  Mulder, Anthonij Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bastiaan, Gerritjen en 

Reijnier Badingh als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ2 c.g. te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen wat een goed 
vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

748 RAK  100 FOLIO:   316  DATUM:   07-03-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berg, Jannes van den Wdn. van Stijntjen Bosmans Vader 
  Treeps, Jan Voogd  
  Westhoven, Hendrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maria Geertruid van den 

Berg als moeders erfdeel te hebben gereserveerd diverse zilveren 
voorwerpen en sieraden, een bijbel met zilver beslag, diverse 
kledingstukken, een bed met toebehoren en een bedrag van ƒ450 c.g. en 
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden  
zijn . 

   
 bijzonderheden Details in de akte. 
   

 

 

749 RAK  100 FOLIO:   316v DATUM:   14-03-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pieters, Jan Wdn. van Grietien Mols Vader 
  Mol, Jan Voogd  
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  Hakka, Nies Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Pieter en Annegien 

Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 10 stuivers en 
belooft te doen  wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

750 RAK  100 FOLIO:   316v DATUM:    05-04-1737 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, hoek Klokkensteeg 
   
 comparanten Bachman, Jurriaen Schuldenaar Echtpaar 
  Vos, Geesien Schuldenaar  
  Eekhout, Willem  Schuldeiser Echtpaar 
  Weteringe, Geertruit van de Schuldenares  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Eekhout en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. tegen  5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt hun woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 02-06-1740 meldt schuldeiser alles te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

751 RAK  100 FOLIO:   317 DATUM:   01-06-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Jannichjen Wed. van Egbert Egbertsen Nilandt Moeder 
  Jans, Jan Voogd  
  Rinckhouwer, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrickjen en Egbert 

Nilandt als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ30 c.g. 
samen, te versterven van het ene kind op het andere en door de moeder 
beheerd, waarvoor al haar goederen onderpand zijn en belooft te doen wat 
een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

752 RAK  100 FOLIO:   317 DATUM:   19-06-1737 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, t.o. de Blauwe brug 
   
 comparanten Ketelaer, Jasper Schuldenaar  
  Greveng, Jan Berendsen Schuldeiser De weduwe van .. 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Jan Berendsen 

Greveng een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt zijn huis, waar nog een verplichting op rust ten behoeve 
van Ephraim Schultz. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

753 RAK  100 FOLIO:   317v DATUM:   14-09-1737 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, tussen brgm Bruinier en roededrager Molijn 
   
 comparanten Croese, Jannes Schuldenaar Echtpaar 
  Heerde, Anna van Schuldenares  
  Ketel, Richard Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Richard Ketel een bedrag van 

ƒ600 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
onbezwaarde huis. 
NB. In de kantlijn:  op 25-03-1740 meldt de echtgenote M. Vestrink, bij 
afwezigheid van schuldeiser, van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

754 RAK  100 FOLIO:    318 DATUM:   03-10-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pellinkhof, Jan Derk Wdn. van  Geertjen Gerrits Vader 
  Passer, Gerrit Voogd  
  Winkelman, Henrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Arnoldus, Gerrit, 

Claartjen, Jan en Jan Marcus als moeders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder ƒ1 c.g. en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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755 RAK  100 FOLIO:   318 DATUM:   12-11-1737 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, tussen J. Beekman en B. Vestrink 
   
 comparanten Niemans, Jacob Meijns Schuldenaar  
  Alberts, Martha Schuldeiseres Wed. Peter Bakker 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Martha Alberts een bedrag van 

ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn huis. 
NB. In de kantlijn:  op 11-11-1744 meldt Gerrit Bruin als voogd over de 
erven van Martha Bakkers van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

756 RAK  100 FOLIO:   318 DATUM:   12-11-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, bewoond door Gerrit Stoop 
   
 comparanten Bijsterbos, Jan Wdn. van Jannetien Engelgraaft Vader 
  Bijsterbos, Albert Voogd  
  Schaasbergen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aleida en Marten 

Bijsterbos als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ150 c.g., waarvoor een huis onderpand is en waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 09-03-1741 melden Jan Bijsterbos en zijn echtgenote 
Johanna Celé het onderpand te vervangen door een som geld die aan de 
voogden zal worden overgedragen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

757 RAK  100 FOLIO:   318v DATUM:    

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brink, Jannes van den Wdn. van Jannetie Verwest Vader 
  Meulen, Jannes van der Voogd  
  Brink, Joost van den Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Margriete en Henrik 

van den Brink als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ20 en voor de dochter een zilveren beugel en voor de zoon een gouden 
ring en twee zilveren gespen, te versterven van het ene kind op het andere 
en belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden  zijn. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 319 t/m 323v zijn blanco. 

 

758 RAK  100 FOLIO:      324   DATUM:    27-04-1716 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal, bij de Vliersteeg 
   
 comparanten Herms, Trientien Wed. van Willem Jansen Moeder 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar drie minderjarige kinderen te hebben 

gereserveerd de helft van een huis, waarvan zij zelf de andere helft bezit en 
voor haar dochter Jannetien Willems een bed met toebehoren en het 
lakenmakers gereedschap. 

   
 bijzonderheden Namen van de voogden niet vermeld. 
   

 

 

759 RAK  100 FOLIO:     324 DATUM:   24-12-1716 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Trientjen Wed. van Marcus Morgenstern Moeder 
  Jans, Jurrien Voogd  
  Laarhuis, Alfred Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna, Jan en Geesjen 

Marcus als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ18 c.g. 
samen, te versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen wat 
een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

760 RAK  100 FOLIO:   324 DATUM:   05-10-1718 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Trijntjen Wed. van Egbert Scholte Moeder 
  Backer, Claas Aartsen Voogd  
  Janssen, Bartold Voogd  
  Kock, Jan Henricksen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Egbertsen Scholte 
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als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g., alle 
visserij benodigdheden en een paard; verder iedere derde stuiver van de 
opbrengst van de visserij gedurende de tijd dat hij bij haar woont. Zij belooft 
te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 05-02-1719 heeft Jan Egbertsen Scholte zijn voogden 
bedankt voor hun administratie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

761 RAK   100 FOLIO:    324v DATUM:   13-07-1720 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Een stuk land genaamd de Splinter 
  IJsselmuiden, bij Uiterwijk 
   
 comparanten Bakker, Theunis Wdn. van Willemina Hoogland Vader 
  Santen, Lulof van Voogd  
  Valkenier, Elias Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrik en Paulus 

Bakker als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1200 c.g., twee 
zilveren zoutvaten en zes zilveren lepels, samen een stuk land en een goede 
uitzet naar hun stand; bij overlijden van een van beiden krijgt de ander ƒ300 
c.g. extra. Hij belooft hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te 
doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

762 RAK  100 FOLIO:   325 DATUM:   19-08-1720 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Trijntje Wed. van Dirk Albertse Sanger Moeder 
  Stuurman, Dirk Aartse Voogd  
  Bosch, Rutger Arentsen v.d.  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albert en Gerrit 

Dirkse Sanger als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een zilveren 
dukaton en belooft hen te laten leren wat nodig is en zelf te doen wat een 
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

763 RAK  100 FOLIO:   325 DATUM:   20-09-1721 

 onderwerp Kinderbewijs  
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Engelblick, Teeuwis Wdn. van …. Vader 
  Laarhuijs, Gerrit Voogd  
  Engelblick, Wolter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Aeltijn Engelblick als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ4 en belooft haar 
lezen, schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Naam echtgenote niet vermeld. 
   

 

 

764 RAK  100 FOLIO:   325v DATUM:   23-02-1722 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ottenhof, Tobias Wdn. van Engeltje Plofs Vader 
  Vincent, Hendrik Voogd  
  Klopman, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Berent Ottenhof als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ325 c.g., de beste 
gouden ring en een psalmboek met zilver beslag en belooft hem lezen, 
schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een goed vader 
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 03-11-1735 heeft Berent Ottenhof zijn voogden 
bedankt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

765 RAK  100 FOLIO:  325v DATUM:   10-05-1722 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andries, Trijntje Wed. van Gerrit Masman Moeder 
  Scheeper, Dirck Voogd  
  Aemsvoort, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarig kind Hermannus Masman als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 c.g. en diverse 
kledingstukken en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
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766 RAK  100 FOLIO:   326 DATUM:   19-08-1722 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircks, Trijntijn Wed. van Pijter Pijtersen Serbeek Moeder 
  Boom, Dirck Voogd  
  Laarsen, Mattijs Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Pijter Pijtersen Serbeek 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3-3 of een 
zilveren dukaton en belooft hem lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

767 RAK  100 FOLIO:   326 DATUM:   18-10-1724 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Geerstraat, hoek van de Burgwal 
   
 comparanten Ketten, Theodorus van der Schuldenaar  
  Beumers, Samuel Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Samuel Beumers een bedrag van 

ƒ100 c.g. tegen 3½ procent per jaar.  Als speciaal onderpand geldt  zijn huis. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

768 RAK  100 FOLIO:  326v DATUM:   20-10-1724 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buiterdijk, Thomas Janssen Wdn. van Elisabet Thomas Vader 
  Willemsen, Jan Voogd  
  Reckink, Thomas Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Margareta en Johanna 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van ƒ6 c.g. en 
belooft te doen  wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

769 RAK  100 FOLIO:   326v DATUM:   22-01-1728 
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 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Knollenberg, Thijs Wdn. van Aaltje Jans Vader 
  Vos, Reint Harmsen Voogd  
  Belt, Frans van den Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem en Claasje 

Knollenberg als moeders erfdeel te hebben gereserveerd diverse zilveren / 
gouden voorwerpen en sieraden, kleding en een geldbedrag van ƒ550 c.g. en 
nog ƒ80 c.g. voor de wollen kleren, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Volledige lijst in de akte. 
   

 

 

770 RAK  100 FOLIO:   327 DATUM:   26-06-1728 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Berends, Teunis Wdn. van Gerrigjen Jans Vader 
  Polman, Steven Voogd  
  Captein, Wolter Aars Voogd  
  Treep, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrikjen en Arentjen 

Teunis als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van 
ƒ65 c.g. en dan nog ƒ20 c.g. voor enig zilverwerk, waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn woonhuis en hof, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

771 RAK  100 FOLIO:   327v DATUM:    11-11-1728 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hagewolts, Trijntje Wed. van Henrik van Enschede Moeder 
  Berg, Henrik van den  Voogd  
  Veen, Henrik van der Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrik van Enschede als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g. en belooft 
te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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772 RAK  100 FOLIO:   327v DATUM:   29-12-1728 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beerthuis, Teuntjen Wed. van Berend Schermer Moeder 
  Beerthuis, Hermen Voogd  
  Schermer, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Berendina Schermers 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de erfportie van haar 
schoonmoeder Femmigjen Hartslagers weduwe Jannes Schermer, verder 
een bedrag van ƒ100 c.g. en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 04-02-1749 meldt Berendina Schermers haar voogden 
te danken voor hun goede administratie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

773 RAK  100 FOLIO:   328 DATUM:   29-07-1729 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met stal er tegenover 
  Kampen, Oudestraat, bewoond door Winand Bos 
   
 comparanten Groenouw Jacobsz, Tobias van Schuldenaar Echtpaar 
  Schrijvers, Hendrina Schuldenares  
  Elten, Jan van Schuldeiser Echtpaar 
  Veltmans, Aleida  Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan van Elten en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun huis.  
NB. In de kantlijn:  op 21-10-1730 melden schuldeisers te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

774 RAK  100 FOLIO:   328 DATUM:   03-02-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scholtz, Tobias Wdn. van Geertruit Tergouw Vader 
  Laersen, Mattijs Voogd  
  Meser, Henrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Ernst Scholtz als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ80 c.g. en belooft te doen 
wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

775 RAK  100 FOLIO:   328v DATUM:   16-06-1732 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Timen Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Henrikien Schuldenares  
  Velthuis, Jan Gerritsen Schuldeiser Echtpaar 
  Wolters, Marrigien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Gerritsen Velthuis en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ1014 c.g. tegen  2 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij de erfenissen die zij tegoed hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

776 RAK  100 FOLIO:   328v DATUM:   21-06-1732 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Berends, Theunis Schuldenaar Echtpaar 
  Hendriks, Wijntjen Schuldenares  
  Bleeker, Jacob  Schuldeiser Gemeensman 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Bleeker een bedrag van 

ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar.  Als speciaal onderpand geldt hun huis en 
hof. 
NB. In de kantlijn:  op 01-12-1739 meldt schuldeiser te zijn voldaan door de 
gemeensman W. Eekhout, koper van het huis en hof. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

777 RAK  100 FOLIO:   329 DATUM:   25-09-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Knollenberg, Tijes Wdn. van Johanna Roelofs Vader 
  Bokhorst, Henrik Jansen Voogd  
  Krijn, Engelblik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Kristina en Aeltien 

Knollenberg als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
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ƒ300 samen en belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 17-07-1754 heeft Christina Knollenberg haar voogden 
bedankt; op 12-11-1755 doet zij hetzelfde namens haar zuster Aeltien, die nu 
in Haarlem woont. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

778 RAK  100 FOLIO:   329 DATUM:  07-04-1733 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Knollenberg, Thijs Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor het bedrag van ƒ300 c.g. dat hij als moeders 

erfdeel heeft beloofd aan zijn twee kinderen, zijn turfdragersplaats als 
onderpand te stellen.  
NB. In de kantlijn:  op 17-07-1754 meldt  Christina Knollenberg haar deel te 
hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Zie akte nummer 777. 
   

 

 

779 RAK  100 FOLIO:   329v DATUM:   04-12-1734 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berends, Theunis Pachter  
  Treeps, Jan Borg  
  Hendriks, Jacob Borg  
     
 samenvatting Comparant verklaart Jan Treeps en Jacob Hendriks als borgen te hebben 

aangesteld voor een periode van één jaar inzake de landpacht. 
   
 bijzonderheden Zie de akte onder letter J. 
   

 

 

780 RAK  100 FOLIO:   329v DATUM:   27-04-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dries, Trijne Wed. van Lambert Stronkerd Moeder 
  Scholtz, Ephraim Voogd  
  Vos, Herbert Gerrit Voogd  
  Driessen, Hendrik Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dries, Anna, Aaltjen 
en Lambert te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ720 c.g. samen, het 
zilver / goud van zijn lijfstoebehoren en belooft te doen wat een goede 
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn . 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

781 RAK  100 FOLIO:   329v DATUM:   12-08-1735 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Rooda, Tjeerd Gevolmachtigde Echtpaar  
  Erkelens, Alexandrina Lucretia Volmachtgeefster Amsterdam 
  Erkelens, Hajo Jacobus Volmachtgever Idem 
  Erkelens, Catharina Volmachtgeefster Id. 
  Erkelens, Margarieta Volmachtgeefster Id. 
     
 samenvatting Namens zijn vrouw en haar broer/zusters, erfgenamen van Jacobus 

Erkelens, getrouwd geweest met Alexandrina van IJlst, verklaart comparant 
van burgemeester Rogier Sabé, als voogd over bovengenoemde kinderen, 
ontvangen te hebben alle goederen en bedragen die nog onder hem 
berustten en hem te danken voor zijn administratie en te ontheffen van zijn 
verplichtingen. De verplichting was een gevolg van het testament van 
Margrieta Sabé, weduwe van Rutger Erkelens van 1711. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

782 RAK  100 FOLIO:   330 DATUM:   28-06-1736 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Berents, Teunis Wdn. van Wijne Hendriks Vader 
  Henriks, Aart Voogd  
  Joosten, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrik en Truidjen 

Teunis als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van 
ƒ15 c.g., waarvoor hij zijn huis als onderpand stelt, verder diverse zilveren 
voorwerpen en de lijfstoebehoren en belooft te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

783 RAK  100 FOLIO:   330v DATUM:   11-07-1736 
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 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Koijers, Teutien Wed. van Leendert van Ouwert Moeder 
  Kressel, Jan Voogd  
  Lankhorst, Laurens Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Catharina van 

Ouwert  als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. en belooft  te 
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

784 RAK  100 FOLIO:   330v DATUM:  16-07-1736 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Remmels, Treude Wed. van Jurrien Jansen Vos Moeder 
  Croese, Jan Voogd  
  Louwsen, Arent Voogd  
  Rutgers, Jurrien Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Jurriensen Vos als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g. en het 
goud, zilver, linnen en wol van zijn lijfstoebehoren, waarvan de voogden een 
lijst hebben. Zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

785 RAK  100 FOLIO:   330v DATUM:   25-06-1737 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met woonhuisje daar achter 
  Kampen, Buiten Nieuwstraat, tussen Dirk van Gelder en Jan Scholte 
   
 comparanten Keijsers, Trijntje Schuldenares Wed. Jelijs van Eijndhoven 
  Greven, A. S.  Momber Secretaris 
  Schimmelpenning, Hendrik Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Schimmelpenning een 

bedrag van ƒ125 c.g. tegen negen stuivers van het honderd, 4½ procent. Als 
speciaal onderpand geldt haar woonhuis.  

   
 bijzonderheden Zie ook Apostille van 25-06-1737. 
   
 

De bladzijden 331v t/m 340v zijn blanco. 
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786 RAK  100 FOLIO:   340v DATUM:   19-12-1729 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendriks, Greete Wed. van Jan Lamberts Moeder 
  Belt, Frans van den Voogd  
  Vos, Herbert Gerritsen Voogd  
  Bakker, Gerrit Hendriksen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lambert en Henric 

Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd diverse kledingstukken met 
zilveren haken en/of knopen, een boek met zilveren haakjes, ƒ8 voor 
verkochte kleren, een geldbedrag van ƒ300, nog ƒ83 als erfenis van een oom, 
te versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen wat een 
goed moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn .  

   
 bijzonderheden Alle details in de akte. 
   

 

 

787 RAK  100 FOLIO:   340v DATUM:   16-03-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henriks, Gijsbert Wdn. van Claasien Dirks Vader 
  Tebbetman, Joost Voogd  
  Henriks, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarig kind Henrika Hendriks als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200, een zilveren 
beugel, een gouden ring en een boek met zilveren krappen en belooft te 
doen wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 31-03-1730 heeft Gijsbert Henriks bovenstaand bewijs 
nog met ƒ150 c.g. verhoogd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

788 RAK  100 FOLIO:   341 DATUM:   08-04-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buitendijck, Gerrit Wdn. van Dorothee Bruinenborg Vader 
  Buitendijck, Jan Voogd  
  Gerlebeex, Goossen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Germer Buitendijck als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft te doen wat een 
goede vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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789 RAK  100 FOLIO:   341 DATUM:   27-04-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Strulo, Gerrit Wdn. van Susanna Mulders Vader 
  Fluit, Hermannus Voogd  
  Sel, Michiel Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltien en Grietien 

Strulo als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 30 stuivers, te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en 
naaien te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

790 RAK  100 FOLIO:    341 DATUM:   28-09-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Laten, Gerrit Koenders v. Wdn. Maria Gerrits van der Linde Vader 
  Reken, Gerrit van  Voogd  
  Doren, Jannes van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Henricus Gerritsen van 

Laten als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hem 
lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

791 RAK  100 FOLIO:    341v     DATUM:    17-11-1730 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Rozemarijnsteeg, tussen Ketelaer en Rigenaer 
   
 comparanten Brink, Gerrit van den Schuldenaar Echtpaar 
  Zalk, Willemtjen Gerrits van Schuldenares  
  Ploeg, Zara Schuldeiseres Wed. Berend Beerthuis 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Zara Ploeg een bedrag van ƒ200 

c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
woonhuis. 
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NB. In de kantlijn:  op 07-07-1738 verklaren Harmen Beerthuis en Geertruid 
Maché, echtgenote van Zijsse Schut onder ede te weten dat schuldenaren 
hun schuld betaald hebben aan wijlen de schuldeiseres, omdat deze hen dat 
meerdere keren heeft verteld. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

792 RAK  100 FOLIO:    342 DATUM:   30-11-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bruins, Gerrit Wdn. van Geertie Jans Vader 
  Jans, Bartelt Voogd  
  Cotenaer, Gijsbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Bruins als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1200 c.g., enkele gouden 
ringen en een zilveren lepel en belooft te doen wat een goed vader verplicht 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

09-05-1731: Gerrit Janssen Cock, zie onder letter Z. 

793 RAK  100 FOLIO:   342 DATUM:   16-08-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Vloeddijk, t.o. de St. Jacobssteeg 
  2. Hof 
      Kampen, buiten de Hagenpoort, aan de Noord 
   
 comparanten Rupperink, Gerrit Wdn. van Margarieta Hendriks Vader 
  Bruin, Frerik de Voogd  
  Voogd, Christiaen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hendrikjen Rupperink 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g. 
waarvoor hij zijn woonhuis als onderpand stelt en de helft van zijn hof; 
verder diverse sieraden, zilveren voorwerpen, kledingstukken en een kist en 
belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 16-05-1735 dankt Hendrikjen Rupperink, vergezeld 
door haar echtgenoot Willem Masman, de voogden voor hun administratie. 

   
 bijzonderheden Lijst kleding stukken in de akte. 
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794 RAK   100 FOLIO:    342v DATUM:   09-11-1731 
 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voerman, Gerrit Schuldenaar Echtpaar 
  Barends, Aeltjen Schuldenares  
  Schilt, Jan Schuldeiser Amsterdam 
  Vries, Gerrit de Schuldeiser Amsterdam 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Schilt en Gerrit de Vries 

wegens geleverde boter een bedrag van ƒ146-4 c.g. dat zij in delen voor 
Pasen zullen betalen en waarvoor hun goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

795 RAK  100 FOLIO:   342v DATUM:    13-03-1732 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rechteren, Gerrit van Borg  
  Amersfoort, Jan van Borg  
  Hogendijk, Jacob Erfgenaam Amsterdam 
  Woude, Sijbrand van der Overledene  
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Jacob 

Hogendijk, wonende op Kattenburgh te Amsterdam als erfgenaam van 
Sijbrand van der Woude. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

796 RAK  100 FOLIO:   342v DATUM:    19-01-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Geertjen Wed. van Warner Huisman Moeder 
  Knolleman, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Albertus, 

Everdina en Anthonij Warnersen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
vier schellingen samen en belooft te doen wat een goede moeder verplicht 
is, waarmee de voogd(en) tevreden is (zijn).  

   
 bijzonderheden Slechts één voogd vermeld. 
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797 RAK  100 FOLIO:   343 DATUM:   15-05-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed 1. huis, erf en where (woonhuis) 
      Kampen, Boven Nieuwstraat, bij de Broederkerk 
  2. huis, erf en where 
      Kampen, Geerstraat, het 2

e
 voor de Oudestraat 

   
 comparanten Gooij, Geertruid Wed. van Daniel van Doorn Moeder 
  Gooij, Claas Woltersen Voogd  
  Doorn, Jannes van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Wolter Hendrik en 

Jannes van Doorn als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een 
bedrag van ƒ250 c.g., waarvoor zij haar huizen als onderpand stelt. Zij 
belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 16-11-1750 bedankt Wolter van Doorn zijn voogden; op 
07-01-1751 doet Jannes van Doorn hetzelfde. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

798 RAK  100 FOLIO:   343 DATUM:    12-06-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed 1. Een erf op de Zande, Kamperveen 
  2. Een hof te Brunnepe, Steendijk 
   
 comparanten Vollenhove, Gesina Catharina Wed. secretaris A. Herweijer Moeder 
  Roelink, H. W.  Voogd  
  Meijer, G. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Gerrit Arnold Herweijer 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd enkele obligaties ter waarde van 
ƒ31.230 c.g., een paar lijfrentebrieven, diverse vaste goederen; een aandeel 
in de fidei commissaire nalatenschap van Jacob Burt, beheerd door Susanna 
Herweijer, enz. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn . 

   
 bijzonderheden Volledige lijst effecten in de akte.  
   

 

 

799 RAK  100 FOLIO:   344 DATUM:   21-07-1732 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Boven Nieuwstraat,  
   
 comparanten Bulters, Gerharda Schuldenares Wed. Jan de Wit 
  Lemker, secretaris Momber  
  Tollius, de weduwe van Schuldenares  
     



282 
 

 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van burgemeester 
Tollius een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stelt zij haar huis, bewoond door de snijder van den Berg. 
NB. In de kantlijn:  op 28-03-1738 meldt Aleida van der Sluis, wed. Tollius, 
alles te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

800 RAK  100 FOLIO:   344v DATUM:    10-10-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Gerrigjen Wed. van Willem van de Weteringe Moeder 
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Catharina van de 

Weteringe als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 
c.g. en het tweede of één na beste bed met peluw en twee kussens en 
belooft te doen wat een goede moeder verplicht is. 
NB. In de kantlijn:  op 13-08-1735 is bovenstaand bedrag in handen van de 
voogd Jan Hoefhamer gesteld, afkomstig uit de verkoop van het huis van de 
weduwe. 

   
 bijzonderheden Voogden niet vermeld. 
   

 

 

801 RAK  100 FOLIO:    344v DATUM:    12-01-1733 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wel, Gerrit Olofs ter Wdn. van Stijntjen van den Brink Vader 
  Schrijver, Tobias Voogd  
  Brink, Hendrik van den Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Albertjen ter Wel als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een linnenweefgetouw en belooft te 
doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

802 RAK  100 FOLIO:    344v DATUM:    28-01-1733 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, bij de Venepoort, op de hoek van de Molensteeg 
   
 comparanten Pastoor, Cornelis Schuldenaar  
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  Hartman, Ibo Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Ibo Hartman een bedrag van ƒ234 

c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn woonhuis . 
   
  bijzonderheden Zie onder de letter C akte 104.  Akte is doorgehaald. 
   

 

 

803 RAK  100 FOLIO:    345 DATUM:    27-06-1733 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, tussen de Zwanenbrug en het Oorgat 
   
 comparanten Visschers, Geesjen Wed. van Jan Vos Moeder 
  Bagman, Jurrien Voogd  
  Schinkel, Jacobus Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Vos als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een huis, strekkend tot achter aan de where 
van Mattheas van Romonde en belooft hem lezen, schrijven en een ambacht 
te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

804 RAK  100 FOLIO:    345v DATUM:   28-11-1733 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geesien Wed. van Evert Hertsuicker Moeder 
  Schaap, Henrik Voogd  
  Duivink, Christiaan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrigien en 

Roelofien Evers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3 c.g. te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen  wat een goede 
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

805 RAK  100 FOLIO:    345v DATUM:   28-11-1733 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijs, Govert Wdn. van Ave Andries Vader 
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  Beverwijk, Jan Andries v. Voogd  
  Ens, Jan van  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Christina en Neeltien 

Goverts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 15 stuivers en 
belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

806 RAK  100 FOLIO:   345v DATUM:   14-05-1734 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Buiten Nieuwstraat 
   
 comparanten Pastoor, Gerrit Comparant Echtpaar 
  Groenenberg, Summina Comparante  
  Berkum, Jan van  Koper Luitenant 
     
 samenvatting Comparanten verklaren onder hun berusting te hebben een bedrag van ƒ150 

c.g. , de helft van de koopsom van een huis in de Buiten Nieuwstraat, dat 
bestemd is voor de zoon van comparante: Albert Voerman. Zij beloven dit 
bedrag aan Albert Voerman uit te keren zodra daar om verzocht wordt en 
staan daarvoor garant met al hun goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

807 RAK  100 FOLIO:   346 DATUM:   02-06-1734 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meulencamp, Gerrit Wdn. van Teuntjen Gevings Vader 
  Blik, Paul Voogd  
  Oort, Willem van den Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Joannes als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een linnenwevers getouw met toebehoren 
en belooft hem lezen. schrijven en een ambacht te laten leren, waarmee de 
voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

808 RAK  100 FOLIO:   346 DATUM:    05-06-1734 

 onderwerp Kinderbewijs  
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Geesje Wed. van Jacob Hosebeen Moeder 
  Jacobs, Gerrit Voogd  
  Rijk, Jacob van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berendina en Aaltjen 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van ƒ25 c.g. en 
belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

809 RAK  100 FOLIO:   346 DATUM:   25-09-1734 

 onderwerp Verklaring 
    
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herweijer, Geertruid Comparante Wed.  secr. Meijer 
  Muntz, secretaris Momber  
  Bezier, A. Gevolmachtigde Advocaat 
  Bezier, Jan Volmachtgever Voogden over kinderen van … 
  Lemker, F. Gevolmachtigde En echtgenote – namens zoon 
     
 samenvatting Comparanten verklaren een bedrag van ƒ400 c.g. te hebben ontvangen 

wegens de verkoop van enige loterij obligaties op naam van Aper Herweijer 
aan Rutger Roldanus en Roelina Meijer. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

810 RAK  100 FOLIO:    346v DATUM:    18-11-1734 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Koren windmolen genaamd de Holkermeulen 
  Nieuwkerk 
   
 comparanten Coops, Gerrit Wdn. van Berendjen van Berchorst Vader 
  Coops, Egbert Volkers Voogd  
  Berchorst, Geurt van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Maria als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd 1/5
e
 deel in een koren windmolen, nog 

bezwaard t.b.v. Paulus van der Flier uit Nieuwkerk, verder alle 
lijfstoebehoren met het zilver/goud en sieraden en belooft haar lezen, 
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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811 RAK  100 FOLIO:   347 DATUM:   03-02-1735 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Tjalkschip  
  2. Een stuk land 
      Weele, Gelderland  
   
 comparanten Maurits, Henrik Schuldenaar  
  Backer, Christiaan Schuldeiser Voogd 
  Ingen, Pieter van  Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant, zoon van Jannes Maurits, verklaart schuldig te zijn aan de 

voogden over zijn minderjarige zuster een bedrag van ƒ150 c.g. van moeders 
erfdeel, als compensatie voor hetzelfde bedrag dat hij eerst aan zijn vader 
schuldig was. Als onderpand stelt hij zijn tjalkschip met zeil en treil en een 
stuk land. 

   
 bijzonderheden Zie ook Apostille dd 01-02-1735. 
   

 

 

812 RAK  100 FOLIO:   347 DATUM:    29-04-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Munster, Gerrit van Wdn. van Corstina Sickermans Vader 
  Weteringe, Willem van de Voogd  
  Sickermans, Jannes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aaltjen, Beata en Arend 

van Munster als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. samen en 
belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

Zie verder de akten voor de letter G tussen die van de letter H. 

 

813 RAK  100 FOLIO:   348 DATUM:   25-10- 1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voorspaget, Hubert Wdn. van Lijsebeth van Pese Vader 
  Karman, Hendrik Voogd  
  Pruis, Hendrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Janna als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ12 c.g. en belooft te doen 
en haar te laten leren wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

814 RAK  100 FOLIO:   348 DATUM:    25-10-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gosens, Hendrika Wed. van Hendrik Roemaet Moeder 
  Oordijk, Berend Voogd  
  Reijnen, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Hendrik Roemaet als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g., een 
linnenwevers getouw en diverse zilveren knopen, gespen e.d. en belooft te 
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

815 RAK  100 FOLIO:   348 DATUM:   17-11-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mussinkhof, Harmen Wdn. van Catrina Salmut Vader 
  Klem, Jannes Voogd  
  Zieters, Cobes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Cornelia Mussinkhof als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 en belooft te doen wat een goed 
vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

816 RAK  100 FOLIO:   348v DATUM:  12-02-1733 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Buiten Nieuwstraat 
   
 comparanten Lamberts, Hendrikje Wed. van Willem Oorthuis Moeder 
  Loo, Allard van Voogd  
  Vos, Claas Willemse Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Berend en Lambert 

Oorthuis als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ60 c.g. 
samen en de lijfstoebehoren, waarvoor zij als onderpand stelt haar huis,  
tussen het huis de Vlasbrake en Bethlehems Vergadering, waar nog een 
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verplichting op rust. Zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

817 RAK  100 FOLIO:   348v DATUM:    12-04-1734 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijn, Henrik Ariaensen v.d. Wdn. van Trijntien Kloppers Vader 
  Slot, Henrik Voogd  
  Rijken, Stoffer Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Ariaen, Jan en Albert 

van den Rijn als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ30 c.g. samen en belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee 
de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

818 RAK  100 FOLIO:   349 DATUM:   20-04-1734 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Henrik Comparant Scholtes 
     
 samenvatting Comparant verklaart, ten gevolge van de resolutie van de leden van de 

Staten van deze provincie van 12-04-1734, een overzicht te maken van alle 
kapitalen die hij beheert namens particulieren, waarvan het boek ter griffie 
van Kampen berust.  
Namen: Jan Sweers, Wolter Simons, Henri Lubberts, Roelof Smit, Jan Lier, 
Jan Scholte, Egbert Cragt, weduwe Jan Lubberts, Henrik Warners, Jan 
Wolters van Baarlo, Jan Henrik Hulst, Derk Willems en Jan Hulst, Jan Crul, F. 
Gasthuis, Jan Geerts, Luijgien Roelofs, Evert Jans Hulst, Egbert IJenes, 
Claas Bartelts, Henrik Harms, Jan Vos en Harmen Krul. 

   
 bijzonderheden Volledige lijst in de akte. 
   

 

 

819 RAK  100 FOLIO:   349v DATUM:    21-04-1734 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smits, de Scholtus Comparant  
     



289 
 

 samenvatting Comparant heeft, conform de resolutie van gedeputeerden over zijn ontslag 
uit detentie gisteren genomen, onder ede verklaard geen andere goederen te 
hebben dan die waarvoor hij reeds een borgstelling heeft gegeven en belooft 
tijdens de procedure door advocaat Maurik gevoerd, zich te zullen 
onthouden van de invordering van ’s lands middelen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

820 RAK  100 FOLIO:    349v DATUM:   04-08-1734 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Hofstraat, tusen Bijsterbos en Scheper 
   
 comparanten Scheper, Hermanus Schuldenaar Echtpaar 
  Dijck, Anna van Schuldenares  
  Beeke, Joan Hubert van der Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten  verklaren schuldig te zijn aan Joan Hubert van der Beeke een 

bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt 
hun huis. 
NB. In de kantlijn:  op 12-08-1739 meldt schuldeiser alles te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

821 RAK  100 FOLIO:   350 DATUM:    07-10-1734 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Korenmolen 
  Kampen, buiten de Cellebroederspoort 
   
 comparanten Dokters, Henrikien Wed. van Swier ten Hove Moeder 
  Hove, Harmen ten Voogd  
  Spraekman, Gerrit Voogd  
  Hove, David ten Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Swier Swiersen ten Hove 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 c.g. 
waarvoor zij de helft van haar korenmolen als onderpand stelt; verder 
kleding, sieraden, zilveren gespen, knopen e.d. en belooft te doen wat een 
goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

822 RAK  100 FOLIO:   350v DATUM:   16-12-1734 

 onderwerp Kinderbewijs  
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roel, Henrik Wdn. van Elisabet Ruitenburg Vader 
  Roel, Henrik de Voogd  
  Nieuwlant, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Willemina Roel als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

823 RAK  100 FOLIO:   350v DATUM:    15-03-1735 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Bruinier, G. Gevolmachtigde Burgemeester 
  Rijp, Michiel de Volmachtgever Echtpaar 
  Eckelboom, Maria  Volmachtgeefster  
  Cuper, Gerhard Schuldeiser Echtpaar 
  Marle, Grietijn van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant schuldig te zijn aan 

Gerhard Cuper en diens echtgenote een bedrag van ƒ300 c.g. tegen ƒ11 per 
jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 03-02-1755 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande.   

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

824 RAK  100 FOLIO:    351     DATUM:    28-03-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Derks, Gijle Wed. van Frans Caspersen Moeder 
  Caspersen, Jurrien Voogd  
  Bokhorst, Mense Jansen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Derk en Maria 

Kaspersen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van 
ƒ15, een aantal zilveren knopen en gespen en belooft te doen wat een goede 
moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Naam moeder in de akte ook: Gijle Jans. 
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825 RAK  100 FOLIO:     351 DATUM:   29-06-1735 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huisje 
  Kampen, Vismarkt 
   
 comparanten Smullink, Henrik Schuldenaar Echtpaar 
  Haan, Grietje Reinders de Schuldenares  
  Bruinier, Johannes Schuldeiser  
  Schultz, Ephraim Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes Bruinier en Ephraim 

Schultz een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4 procent per jaar, wegens 
verschuldigde kooppenningen van een huisje gekocht uit de boedel van 
Willem Bruinier. Als speciaal onderpand geldt genoemd huisje, door hen zelf 
bewoond. 
NB. In de kantlijn:  op 23-04-1744 meldt Ephraim Schultz van bovenstaande 
te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

826 RAK  100 FOLIO:   351v DATUM:   27-08-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Huisje 
  Kampen, Broederweg, tussen Hof en Cotenaer 
   
 comparanten Westhoven, Henrik Wdn. van Henrikjen van der Noorth Vader 
  Avink, Arend Voogd  
  Meer, Evert ter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Anna en Catharina als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g. samen, 
een huisje, diverse zilveren en gouden voorwerpen, twee bedden met 
toebehoren en de lijfstoebehoren, alles volgens inventaris en te versterven 
van het ene kind op het andere. Hij belooft te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

827 RAK   100 FOLIO:    351v DATUM:   03-10-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Schip 
   
 comparanten Sluis, Hans Roelofs v.d. Wdn. van Matthijn Theunis Vader 
  Theunis, Roelof Voogd Zwartsluis 
  Horst, Peter van der Voogd  
     
 samenvatting Comparant, veerschipper op Amsterdam, verklaart voor zijn minderjarige 

kinderen Roelof, Theunis en Hendrickjen Hans als moeders erfdeel te 
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hebben gereserveerd ieder een bedrag van ƒ100 c.g., waarvoor hij zijn schip 
als onderpand stelt en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

828 RAK  100 FOLIO:   352 DATUM:    23-02-1736 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Huisker, Gerrit Wdn. van Steventjen van der Haar Vader 
  Vriese, Clamor Voogd  
  Eckelboom, Harmen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Clamor en Hendrina als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van ƒ100 c.g. en 
samen de lijfstoebehoren met het zilver en goud, te versterven van het ene 
kind op het andere en belooft te doen wat een goed vader verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

829 RAK  100 FOLIO:   352 DATUM:    13-04-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met huisje erachter 
  Kampen, Oudestraat, strekkend tot in de Hofstraat 
   
 comparanten Roelofs, Grietjen Schuldenares Wed. Gerrit Bartlinck 
  Greven, A. S.  Momber Secretaris 
  Bosch, Jannis Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jannis Bosch een bedrag van 

ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar 
woonhuis tussen Stoof en de Mennonieten vergadering. 
NB. In de kantlijn:  op 05-05-1740 meldt schuldeiser alles te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

830 RAK  100 FOLIO:    352v DATUM:   18-04-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Kerksteeg 
  2. Een hof 
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      Kampen, buiten de Hagenpoort, aan de singel 
   
 comparanten Veneman, Gijsbrant Schuldenaar Echtpaar 
  Staals, Johanna Schuldenares  
  Vrolijk, Frank Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Frank Vrolijk een bedrag van 

ƒ375 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis en 
hun hof. 
NB. In de kantlijn:  op 06-11-1742 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande.  

   
 bijzonderheden Zie Apostille van 05-04-1736. 
   

 

 

831 RAK  100 FOLIO:   353 DATUM:    11-06-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Betsene, Henrik Schuldenaar Echtpaar 
  Bavink, Agnes Schuldenares  
  Bavink, Adriaan Schuldeiser En broers/zuster 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Adriaan, Berend, Jan, Jacob en 

Trijntjen Bavink een bedrag van ƒ210 c.g., waarvoor zij al hun goederen als 
onderpand stellen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

832 RAK  100 FOLIO:   353v DATUM:   23-06-1736 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Morrensteeg 
   
 comparanten Jansen, Geertruid Wed. Willem Willemsen Witholt Moeder 
  Rijffenberg, Christoffer Voogd  
  Rinckhouwer, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Petronella, Henricus, 

Harmen en Albertus als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ30 c.g. samen, waarvoor zij haar woonhuisje als onderpand stelt; 
verder enige zilveren voorwerpen en belooft te doen wat een goede moeder 
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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833 RAK  100 FOLIO:   353v DATUM:    19-10-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. huis, erf en where (woonhuis) 
      Kampen, Venestraat 
  2. huis, erf en where 
      Kampen, Nieuwstraat, tussen Gooij en Schuurmeijer 
   
 comparanten Bulters, Gerharda Schuldenares Wed. Jan Witte 
  Lemker, secretaris Momber  
  Knuth, Fredrik Christoffer v. Schuldeiser Echtpaar 
  Santen, Elisabeth Marg. van Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Fredrik Christoffer van Knuth en 

diens echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als 
speciaal onderpand gelden twee huizen, waarvan het tweede nog bezwaard 
is t.b.v. de weduwe Tollius. 
NB. In de kantlijn:  op 03-04-1738 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

834 RAK  100 FOLIO:   354 DATUM:   26-10-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal, t.o. de Kalverhekkenbrug, naast Jacob Bleker  
   
 comparanten Diepen, Geertjen van Schuldenares Wed. Frans Markelbach 
  Gunning, Jan David Momber Schoonzoon 
  Maurik, Anthonij Cornelis Schuldeiser Advocaat 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Anthonij Cornelis Maurik een 

bedrag van ƒ50 c.g. als betaling van de boedelschulden van haar overleden 
echtgenoot, tegen 2 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar 
ouderlijk huis dat onbezwaard is. 
NB. In de kantlijn:  op 28-08-1743 melden de executeurs van de nalatenschap 
van schuldeiser van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

835 RAK  100 FOLIO:    354v DATUM:    08-12-1736 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Weijs, Gevert Wdn. van Geesien Jans Vader 
  Dragt, Frans Voogd  
  Galen, Willem van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Dirksen Weijs als 
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moeders erfdeel te hebben gereserveerd een rijksdaalder, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

836 RAK  100 FOLIO:   354v DATUM:   12-01-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Leeuw, Gerrit Petersen Wdn. van Harmina Jans Vader 
  Bos, Willem Petersen Voogd  
  Leeuw, Jan Petersen  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willemtjen, Peter en 

Harmtjen Gerrits als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
van ƒ24 c.g. samen, te versterven van het ene kind op het andere en belooft 
te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

837 RAK  100 FOLIO:    354v DATUM:   07-03-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mense, Henrikjen Wed. van Jan Mulder Moeder 
  Mulder, Bernardus Voogd  
  Otten, Derk Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Henrick 

Mulder als vaders erfdeel te hebben gereserveerd iederƒ4 c.g. te versterven 
van het ene kind op het andere en belooft hen lezen en schrijven te laten 
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

838 RAK  100 FOLIO:   355 DATUM:   17-03-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Geesien Wed. van Henrik Bos Moeder 
  Bos, Harmen Voogd  
  Gerrits, Bastiaan Voogd  
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 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Lucas Bos als vaders 
erfdeel te hebben gereserveerd een daalder en belooft te doen wat een 
goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

839 RAK  100 FOLIO:   355 DATUM:    01-04-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Velthuis, Geesien Wed. Timen Berentsen v. Grafhorst Moeder 
  Velthuis, Rutger Voogd  
  Stam, Steven Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Grietien en Berent 

van Grafhorst als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ200 c.g. en 
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

840 RAK  100 FOLIO:   355 DATUM:   03-04-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Veessen, Gerrit van Wdn. van Willempien Cornelis Vader 
  Amesfoort, Jan van Voogd  
  Idenburg, Marten Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Hermannus van Veessen 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ300 c.g., een 
gouden ring en een zilveren beugel en belooft te doen wat een goed vader 
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

841 RAK  100 FOLIO:    355 DATUM:    26-09-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mosselenberg, Gerrit Wdn. van Jannichjen Paris Vader 
  Brouwer, Jan Hendrik Voogd  
  Tij, Harmen ten Voogd  
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 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Egbert Winand als moeders 
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en belooft te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 355v t/m 358v zijn blanco. 

Letter W 

842 RAK  100 FOLIO:   359 DATUM:    06-04-1716 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met een mate 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen Arentzen en de wed. Nessink 
   
 comparanten Bos, Willem Petersen Schuldenaar Echtpaar 
  Lubberts, Saartijn Schuldenares  
  Jansen, Swijr Schuldeiser Voogd 
  Jansen, Bertelt Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van Willem Klasen genaamd Jacobijn Willems een bedrag van ƒ300 c.g. 
tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis en mate. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

843 RAK  100 FOLIO:   359v DATUM:   15-06-1716 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Ariaans, Willem Wdn. van Annetijn Willems Vader 
  Jonker, Jan Voogd  
  Petersen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Dirck en Jannes 

Willems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond groot, 
te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen goed te 
verzorgen, waarmee de voogden tevreden  zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

844 RAK  100 FOLIO:   359v DATUM:   12-02-1717 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Knock, Willem Borg  
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  Bruijns, Jannis Begunstigde Koopman te Meppel 
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor Jannis Bruijns in zijn proces tegen 

Jan Dreesen Brinck en belooft garant te staan voor de uitvoering van het 
vonnis en de kosten. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

845 RAK  100 FOLIO:   360 DATUM:   30-09-1717 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Willemtjen Wed. van Arent van Olst  Moeder 
  Burgh, Henrik van den Voogd  
  Jelinck, Jan Jacobsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick en Jacobus 

Arentsen van Olst als vader erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. samen en 
belooft te doen wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

846 RAK  100 FOLIO:   360 DATUM:    30-10-1717 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Credier, Wessel Borg  
  Hoff, Arent van den Borg  
  Klinck, Adriaan Henrick Overledene  
  Klinck, Dirck Henrick Mede-borg Broer overledene 
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor de eventuele 

schulden die Adriaan Henrick Klinck mocht hebben nagelaten gedurende 
een periode van één jaar. De broer van overledene steunt de borgen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

847 RAK  100 FOLIO:    360v DATUM:   27-11-1717 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Huisje 
  ‘s Heerenbroek 
   
 comparanten Bos, Willem Petersen Wdn. van Sara Lubberts Vader 
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  Snel, Klaas Jansen Voogd  
  Kijrspensius, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter, Aeltijn, Rutger en 

Grijtijn Willems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond 
groot, waarvan de voogden jaarlijks een bedrag van 22 à 23 stuivers t.b.v.  
de kinderen ontvangen en waarvoor hij als onderpand stelt een huisje in ’s 
Heerenbroek met toebehoren. Hij belooft hen lezen, schrijven en een 
handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

848 RAK  100 FOLIO:   361 DATUM:   01-03-1718 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brunninck, Willem Jan Erfgenaam Echtpaar 
  Voorne, Jurriana Judith A. Erfgename  
  Oldenneel, Jan Franciscus v. Erfgenaam Echtpaar 
  Voorne, Bartha Elisabeth Erfgename  
  Ìngen, Jan Otto van Erfgenaam Echtpaar 
  Voorne, Gerhardina Lebina Erfgename  
  Gerhardt, burgemeester Executeur  
  Daendels, David Executeur Burgemeester 
  Eeckhout, Anthonij Executeur Burgemeester 
  Willemsdorph, Frederick Executeur Majoor  
  Voorne, Henricus Marten Overledene  
     
 samenvatting Comparanten danken de executeurs voor hun werk en goede administratie 

van de nalatenschap van hun broer Henricus Marten Voorne. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

849 RAK  100 FOLIO:    361 DATUM:   12-03-1718 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brunnigt, Willem Jan Volmachtgever Luitenant 
  Erkelens, Rogijr Gevolmachtigde  
  Oever, Gerard Jan ten Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Rogijr Erkelens en 

Gerard Jan ten Oever, beiden doctor in de twee rechten en advocaat, om 
namens hem op te treden voor de rechtbank in deze stad of elders tegen zijn 
moeder Johanna van Esvelt, douairière Bruningk, nu getrouwd met Dirck 
van Leeuwendaal en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is. 

   
 bijzonderheden Geen 
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850 RAK  100 FOLIO:    361v DATUM:  30-04-1718 
 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, aan de stadsmuur 
   
 comparanten Engelblick, Wolter Wdn. van Elsijn Contant  
  Engelblick, Jan Voogd  
  Betz, David Coenders Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Wolters Engelblick als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ200 c.g., waarvoor 
zijn woonhuis onderpand is; verder het zilver en goud van de lijfstoebehoren 
en belooft hem goed te verzorgen, waarmee de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 07-03-1749 meldt Jan Wolter Engelblick de goederen te 
hebben ontvangen en zijn voogden te danken. 

   
 bijzonderheden Lijst zilveren/gouden voorwerpen in de akte. 
   

 

 

851 RAK  100 FOLIO:   362 DATUM:   01-02-1719 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Reuse, Willem Schuldenaar Echtpaar 
  Coens, Femmina Schuldenares  
  Knol, Jan Schuldeiser Echtpaar 
  Rijders, Maria Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Knol en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij het moederlijk erfdeel dat comparant van zijn vader Reinier Reuse 
reeds heeft ontvangen. 
NB. In de kantlijn:  op 14-02-1720 heeft schuldeiser van Reinier Reuse 
kapitaal en rente ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

852 RAK  100 FOLIO:   362v DATUM:   14-03-1719 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Bos, Willem Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Gerrichijn Schuldenares  
  Oudekerck, Pijter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Pijter Oudekerck een bedrag van 

ƒ147-12 c.g. voor geleverde brandewijn, waarvoor zij hun turfdragersplaats 
als onderpand stellen. Schuldenaar belooft jaarlijks ƒ35 c.g. af te lossen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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853 RAK  100 FOLIO:   362v DATUM:  29-04-1719 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Slepersplaats 
   
 comparanten Nieland, Wessel Wdn.  van Hermina Boone Vader 
  Speldewinde, Willem Voogd  
  Schultz, Ephraim Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Ariaantje Nieland als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g., waarvoor 
zijn slepersplaats onderpand is, verder alle lijfstoebehoren met het zilver en 
goud en belooft te doen  wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

854 RAK  100 FOLIO:   363 DATUM:   23-04-1720 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Bosch, Willem Gerritse Wdn. Dirkje Janssen Sluiter Vader 
  Albers, Simon Voogd ’s Heerenbroek 
  Meijerink, Arnoldus Voogd  
  Knollenberg, Dirk Cl. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannetje en Pieter 

Willemse Bosch als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ80 c.g. samen, waarvoor zijn turfdragersplaats als onderpand dient. Hij 
belooft hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat een 
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

855 RAK  100 FOLIO:   363v DATUM:   13-08-1720 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scholte, Willemina Janssen Wed. Gerrit  Willenhof Moeder 
  Balkhuijsen, Salomon Janssen Voogd  
  Burgers, Philippus Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Maria, Jannis en 

Johanna Willenhof als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag 
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van ƒ30 c.g. samen, te versterven van het ene kind op het ander en waarvoor 
zij als onderpand stelt drie weefgetouwen en belooft hen een goede 
opvoeding te geven en te laten leren wat nodig is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

856 RAK  100 FOLIO:   363v DATUM:   14-12-1720 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hardenberg, Willem Wdn. van Clara Kelders Vader 
  Dekker, Jurriaan Voogd  
  Willemsen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jan Hardenberg als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 en belooft te doen wat een goed 
vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

857 RAK  100 FOLIO:     364    DATUM:    29-05-1721 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rosegaardt, Willem Wdn. van Magtelt Klaasen Vader 
  Poele, Jan Joosten Voogd  
  Hoff, Jan Gerritsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marij Rosegaardt als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ2 c.g. en belooft haar lezen, 
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

858 RAK  100 FOLIO:     364 DATUM:    19-09-1721 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met stal 
  Kampen, Oudestraat, strekkend tot achter aan de Hofstraat 
   
 comparanten Marle, Wolter van Schuldenaar Echtpaar 
  Eckelboom, Cunnegje Schuldenares  
  Beniers, Geertruid Schuldeiseres Wed. Jan Jacob Rijken 
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 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geertruid Beniers een bedrag 

van ƒ1000 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij haar 
huis tussen Erkelens en ten Caaten. 
NB. In de kantlijn:  op 10-11-1739 heeft de gevolmachtigde van 
schuldeiseres, oud-burgemeester B. van Marle, verklaard van bovenstaande 
te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

859 RAK  100 FOLIO:    364v DATUM:    22-10-1721 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Weteringe, Willem Gerritsen v.d. Wdn. Geesjen H. ten Berg Vader 
  Berg, Hendrik Hendriksen ten Voogd  
  Kreevel, David Michielsen van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrit, Hendrik en 

Jannes Willemsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ34 c.g. 
te versterven van het ene kind op het andere, waarvoor zijn woonhuis 
onderpand is en belooft hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren 
en te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

860 RAK   100 FOLIO:     364v DATUM:    28-02-1722 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steege, Willem ter Wdn. van Johanna Morre Vader 
  Sellis, Frans Voogd  
  Polleman, Tijs Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter als moeders erfdeel te 

hebben gereserveerd een bedrag van twee pond groot en belooft haar lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goed vader 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

861 RAK  100 FOLIO:   365 DATUM:   12-07-1723 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
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  Kampen, Boven Nieuwstraat, naast Guiliam Elseneur 
   
 comparanten Caaten, Wolter ten Schuldenaar Echtpaar 
  Frans, Anna Schuldenares  
  Lemker, secretaris Momber  
  Storm, Roeloff Gerritsen Schuldeiser Voogd 
  Oedekerken, Pieter Schuldeiser Voogd 
  Franssen, Jan Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen 

van Henrick Stoltenburgh en Anna Frans een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 4 
procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

862 RAK  100 FOLIO:    365v DATUM:    11-02-1724 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Vloeddijk 
  2. Eekmolen 
      Kampen, buiten de Hagenpoort  
   
 comparanten Valencijn, Willem Ontvanger   
  Coops, weduwe P. Borg  
  Valkenier, Elias Borg De kinderen van … 
     
 samenvatting Tot zekerheid van zijn borgen, heeft comparant, ontvanger van de 

verponding, het akker- en schoorsteengeld van Kamperveen als onderpand 
gesteld zijn woonhuis en zijn aandeel in een eekmolen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

863 RAK  100 FOLIO:   365v DATUM:    03-06-1724 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steege, Willem ter Wdn. van Maria Poelmans Vader 
  Selles, Frans Voogd  
  Poelman, Thijs Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Wolter ter Steege als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een weefgetouw met toebehoren bij 
hem in gebruik en belooft te doen wat een goede vader verplicht is, waarmee 
de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
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864 RAK  100 FOLIO:    365v DATUM:     11-06-1725 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Een mate genaamd de Blinde Mate 
  Kampen, buiten de Venepoort 
   
 comparanten Horst, Willem van der Schuldenaar Arts  -  echtpaar 
  Bondam, Catharina Schuldenares  
  Lemker, secretaris Momber  
  Schultz, Ephraim Schuldeiser Echtpaar 
  Bruniers, Bartha Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Ephraim Schultz en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ1500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij een mate buiten de Venepoort. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

865 RAK  100 FOLIO:    366 DATUM:    17-08-1725 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gallé, Wijer Jacobus Erfgenaam  
  Beeldtsnieder, Jacobus Gevolmachtigde  
  Gallé, Gillis Antoni Volmachtgever En zuster 
     
 samenvatting Namens de erfgenamen van Ds Jacobus Gallé en Maria Beeldtsnieder, 

verklaren comparanten dat de voogden, burgemeester Anthoni Eeckhout, 
Jacobus Beeldtsnieder en de ontvanger Rutger Lemker van Breda alle 
goederen en papieren hebben overgedragen en dat zij hen bedanken voor de 
goede administratie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

866 RAK  100 FOLIO:    366v DATUM:    28-02-1726 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Kampen, Oudestraat, naast Laurens van der Helm 
   
 comparanten Kruishoop, Willem Harbersen Schuldenaar Echtpaar 
  Klaas, Truide Schuldenares  
  Smit, Gerrit Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Smit, een bedrag van ƒ200 

c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun huis. 
   
 bijzonderheden Geen 
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867 RAK  100 FOLIO:    366v DATUM:    02-01-1727 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gijsius, de weduwe Comparante  
  Muntz, C.  Momber Secretaris 
  Hoff, Joan Schuldenaar Majoor 
     
 samenvatting Comparante verklaart van majoor Joan Hoff een bedrag van ƒ30 c.g. 

ontvangen te hebben als restant van het bedrag van ƒ100 c.g. dat haar, 
comparante, toekwam uit de nalatenschap van Leonard Hoff, griffier te Axel.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

868 RAK  100 FOLIO:    367 DATUM:    12-02-1727 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Aeltjen Willems Wed. van Henrik Arendsen Post Moeder 
  Alberts, Eimbert Voogd  
  Bakker, Jan Willemsen Voogd  
  Post, Eimbert Arendsen Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Aert en Berendjen 

Post als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 100 
daalders, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

869 RAK  100 FOLIO:    367 DATUM:    18-02-1727 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Bon, Wolter Wdn. van Grietjen Hartslagers Vader 
  Hartslager, Willem Voogd  
  Beerthuis, Jan Willemsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Werner en Aeltjen Bon 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van ƒ25 c.g., 
waarvoor zijn turfdragersplaats als onderpand geldt en belooft te doen wat 
een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
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870 RAK  100 FOLIO:   367 DATUM:    17-04-1727 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Straten, Willem van der Wdn. van Jannigjen Willems Vader 
  Amersfoort, Jan Willemsen v. Voogd  
  Straten, Jasper van der Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willempjen en Johanna 

van der Straten als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ15 c.g. en 
belooft te doen wat een goed vader behoord te doen, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

871 RAK  100 FOLIO:   367v DATUM:    24-06-1727 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Peters, Femmigje Wed. van Lubbert Jansen Moeder 
  Peters, Derk Voogd  
  Lubbersen, Willem Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Peter, Geertruid, Derk  

en Louwe Lubberts als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een 
bedrag van ƒ50 c.g. en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is te 
doen, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

872 RAK  100 FOLIO:   367v DATUM:   01-08-1727 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Enig land 
  IJsselmuiden, achter de Zandberg 
   
 comparanten Truis, Willem Verkoper Wdn Stijntje van Borne 
  Kroff, Nicolaas Koper Gemeensman en majoor 
  Haan, Geertruid de Koopster Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verklaart na betaling getransporteerd te hebben aan Nicolaas 

Kroff en diens echtgenote alle erfenissen en pretenties die zijn overleden 
vrouw toekwamen van haar oom Harmen Denekamp na het overlijden van 
haar broer Johannes van Borne en alle daaruit voortvloeiende rechten, zoals 
van een gepasseerde hypothecatie op enig land in IJsselmuiden. 

   
 bijzonderheden Dit is een bevestiging van een akte gepasseerd in Amsterdam op 26-02-1727. 
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873 RAK  100 FOLIO:    368 DATUM:    18-10-1727 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, tussen Gooij en Blom 
   
 comparanten Gijsen, Wijnold Eugenius Schuldenaar Echtpaar 
  Cats, Geertjen Rutgers Schuldenares Niet aanwezig 
  Bruins, jhr. Henrick Aloisius Schuldeiser Administrateur 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan jonkheer Henrick Aloisius 

Bruins als administrateur van de Glauewen Boesem, een bedrag van ƒ425 
c.g tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn huis dat 
onbezwaard is.  
NB. In de kantlijn:  op 15-01-1752 is Frederik de Bruin koper van het huis en 
neemt de verplichting over; op 24-11-1774 meldt Joan Cramer namens de 
Glauewen Boesem van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

874 RAK  100 FOLIO:   368v DATUM:    09-11-1727 

 onderwerp Onderpand 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat  
   
 comparanten Tongeren, Wijnolt van Ontvanger  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor de ontvangst van het schoorsteengeld van 

IJsselmuiden als onderpand te stellen zijn woonhuis om zodoende eventuele 
tekorten te compenseren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

875 RAK  100 FOLIO:   369 DATUM:    05-02-1728 

 onderwerp Borgtocht 
   
 onroerend goed Een allodiale mate 
  Kampen, buiten de Broederpoort, van de Binnenweg tot aan het Buitenbroek 
   
 comparanten Tongeren, Winold van Gevolmachtigde  
  Fockink, Assuerus Volmachtgever  
  Fockink, Barbara Volmachtgeefster Zuster 
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant dat hij de borgtocht voor 

diens werkzaamheden als ontvanger van het gerecht van Kedingen zal 
verhogen met een allodiale mate, getaxeerd op ƒ1050 c.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
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876 RAK  100 FOLIO:   369 DATUM:     27-09-1728 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thuisvelt, Frerick Sweersen Wdn. van Aaltje Meinders Vader 
  Hartman, Berent Voogd  
  Pijle, Jan Roelofsen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrigjen en Stijntje 

Freriks als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ1400,  
de lijfstoebehoren en de helft van het al het linnen uit de boedel en belooft te 
doen wat een goede vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

877 RAK  100 FOLIO:    369v DATUM:    17-12-1728 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kasparsen, Frans Wdn. van Tije Frans Vader 
  Caspars, Jurrien Voogd  
  Jans, Reint Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannigjen en Neeltje 

Frans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ15 c.g. en de 
lijfstoebehoren en belooft te doen wat een goede vader betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

878 RAK  100 FOLIO:    369v DATUM:    19-02-1729 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, tussen Leusink en het steegje 
   
 comparanten Horst, Willem van der Schuldenaar Echtpaar 
  Bondam, Catharina Schuldenares  
  Dingste, Lucas Schuldeiser Echtpaar 
  Bondam, Anna Schuldeiseres  
  Bondam, Rutger Schuldeiser Echtpaar 
  Sterken, Christina Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Lucas Dingste en diens 

echtgenote  een bedrag van ƒ500 en aan Rutger Bondam en echtgenote ook 
een bedrag van ƒ500 c.g. beide tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
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09-01-1731: Francis van Aardrijk, zie onder de letter Z. 

 

879 RAK  100 FOLIO:   370 DATUM:   31-03-1731 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stoltenburg, Frans Borg  
  Lintelo, Jan ten Borg  
  Katen, Wolter ten Erfgenaam  
  Katen, Gerrit Berends ten Overledene  
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor Wolter ten Katen 

als erfgenaam van zijn broer Gerrit voor eventuele schulden en/of 
aanspraken op de gelden, berustend bij de vendumeester Evert Moulin,  
afkomstig uit de verkoop van de meubels van genoemde broer.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

880 RAK  100 FOLIO:    370v DATUM:   09-05-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertink, Weijer Wdn. van Anna van Heerde Vader 
  Straten, Willem van der Voogd  
  Amersfoort, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jannegjen als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ12 c.g. en belooft te doen 
wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

881 RAK  100 FOLIO:    370v DATUM:    04-06-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Coops, Willem Luigjes Wdn. van Jannegjen Claas Vader 
  Coops, Gerrit Luichjes Voogd  
  Bos, Derk Anthonij van den Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna Willems Coops als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ500 c.g., een bed 
met toebehoren, alle lijfstoebehoren met het zilver/goud en belooft te doen 
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wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

882 RAK  100 FOLIO:   370v DATUM:   21-12-1728 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marle, Wolter van Borg  
  Storm, Egbert Borg  
  Marle, Berend van  Commies  
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor een bedrag van 

ƒ4000 c.g. ten behoeve van Berend van Marle als commies van ’s lands 
magazijn te Kampen, als garantie voor de correcte uitoefening van dat ambt. 
Zij zien af van alle beneficiën. 

   
 bijzonderheden Akte is hernieuwd op 06-12-1732, zie nummer 887. 
   

 

 

883 RAK  100 FOLIO:   371 DATUM:     06-08-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Femmigjen Wed. van Simon Polman Moeder – Brunnepe 
  Gerrits, Barteld Voogd  
  Harms, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Lucas Simons als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 c.g., een bijbel met 
zilveren krappen en een eiken kist en belooft te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

884 RAK  100 FOLIO:   371v DATUM:   16-07-1732 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenwijck, Willem Erfgenaam Amsterdam 
  Steenwijck, Arend Overledene Vader 
  Bijsterbosch, Gerrit Borg  
     
 samenvatting Comparant, enige erfgenaam van zijn vader, verklaart alle eventuele 

schulden van zijn vaders boedel te zullen voldoen, waarvoor hij een borg 
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aanstelt. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

885 RAK  100 FOLIO:    371v DATUM:     16-09-1732 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Crop, Frans Bernard 1

e
 Comparant  

  Gerink, Gerrit 2
e
 Comparant  

  Post, Gerrit Begunstigde  
  Post, Eva Begunstigde  
     
 samenvatting Eerste comparant verklaart ervoor te zullen zorgen dat Gerrit Post, zoon van 

Daniel Post en Aaltje Louwen, niet ten laste van de gemeente of de kerken 
zal komen; tweede comparant verklaart hetzelfde over Eva Post, de zuster 
van Gerrit. Comparanten krijgen toestemming de boedel van wijlen Aaltje 
Louwen af te wikkelen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

886 RAK  100 FOLIO:    372 DATUM:    08-10-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frooij, Willem de Wdn. van Petertjen Hevenaers Vader 
  Wijssenberg, Jacob Voogd  
  Bloemendal, Henrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geesjen de Frooij als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ5  c.g. en belooft te doen wat een 
goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

887 RAK  100 FOLIO:   372 DATUM:   06-12-1732 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Marle, Wolter van Borg  
  Storm, Egbert Borg  
  Marle, Berend van  Commies  
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te stellen ten behoeve van Berend van 
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Marle als commies van ’s lands magazijnen, voor een bedrag van ƒ2000 c. g. 
ieder, als garantie voor de correcte uitoefening van diens functie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

888 RAK  100 FOLIO:    372v DATUM:    11-09-1734 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Webbegien Wed. van Jacob Kapper Moeder 
  Cox, Jacob Janssen Voogd  
  Wolters, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Harmen Kapper als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. en belooft te doen wat een 
goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

889 RAK  100 FOLIO:    372v DATUM:     07-10-1734 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed 1. land in IJsselmuiden genaamd de Berg 
  2. een hof in IJsselmuiden, aan het Blekerswegje  
  3. stukken land aan de Koekoek en aan de Zandberg 
  4. een huis t.o. het Raadhuis 
  5. huis aan de Broederweg, Boven Nieuwstraat, Boven Korte Hofstraat en de 

Geerstraat 
   
 comparanten Nagelholt, Femmina Wed. van Winold van Tongeren Moeder 
  Klinge, A. Momber Echtgenoot 
  Smit, Henrik Voogd  
  Dijk, Derk van  Voogd  
  Tongeren, Lambert H. van  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Elsien van Tongeren 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd diverse vaste goederen of een 
aandeel daarin, schuldbekentenissen en alle lijfstoebehoren, waarvan de  
voogden een inventaris ontvangen. 

   
 bijzonderheden Volledige lijst van de onroerende goederen in de akte. 
   

 

 

890 RAK  100 FOLIO:     373    DATUM:     22-11-1734 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Nunspeet, Willem van Wdn. van Henrikien ten Berge Vader 
  Vriese, Bartelt Voogd  
  Berge, Gerrit ten Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Gerrit van Nunspeet als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ18 c.g. en belooft 
te doen wat een goede vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

891 RAK  100 FOLIO:     373v DATUM:   28-02-1735 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Burgwal, hoek van de Marktsteeg 
   
 comparanten Beld, Frans van den Schuldenaar Echtpaar 
  Lamberts, Anna Schuldenares  
  Detten, Hendrik van Schuldeiser Echtpaar 
  Spaarleer, Dirkje Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik van Detten en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ250 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun huis, bewoond door van ’t Hogehuijs, terwijl 
comparanten zelf op de ander hoek wonen; het genoemde huis is nog 
bezwaard met een bedrag van ƒ100 c.g. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

892 RAK  100 FOLIO:    374 DATUM:    18-04-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Een hof 
      Kampen, hoek Heilensteeg, tussen de stadswal en de hof van de Reuse 
  2. Huis, erf en where 
      Kampen, Nieuwstraat, tussen Lindemans en Hoenderkoper 
   
 comparanten Denekamp, Willem - jr Schuldenaar Echtpaar 
  Kroon, Johanna Schuldenares  
  Knuth, Fredrik Christopher van Schuldeiser  
  Denekamp, Willem  - sr Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Fredrik Christopher van Knuth 

een bedrag van ƒ350 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun hof en hun huis, gekocht van Jacob Dop. De vader van 
comparant stelt zich borg. 
NB. In de kantlijn:  op 19-05-1739 meldt Ephraim Schultz, cessionaris van 
schuldeiser, van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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893 RAK   100 FOLIO:    374v DATUM:    28-04-1736 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bon, Warner Comparant  
  Beerthuis, Jan Willemsen Voogd  
  Assen, Gerrit van  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart zijn voogden te danken voor hun goede administratie. 

De 2
e
 voogd vervangt Willem Hartslager, die overleden is. 

   
 bijzonderheden Zie Apostille van 26-04-1736. 
   

 

 

894 RAK  100 FOLIO:    374v DATUM:   18-10-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Een hof 
      Brunnepe, Steendijk, tussen Markelhof en Olthuisens Vergadering 
  2. Huis, erf en where met hof erachter 
      Brunnepe, Kockenoort, tussen Harms en Rijndersen 
  3. Huis, erf en where 
      Brunnepe, tussen Harmsen en Gerritsen 
   
 comparanten Bos, Willem Petersen  Schuldenaar Echtpaar 
  Peters, Gerrigjen Schuldenares  
  Bos, Johannes Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes Bos een bedrag van 

ƒ200 c .g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun hof, 
een huis en hun woonhuis te Brunnepe. 
NB. In de kantlijn:  op 22-06-1739 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
kapitaal en rente. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

895 RAK  100 FOLIO:    375 DATUM:    01-12-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd Fredenburgh 
  Kampen, Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Obbels, Frans Schuldenaar Echtpaar 
  Diepen, Jannichjen van Schuldenares  
  Linde, Margaretha van der Schuldeiseres Wed. R. van Wijnvoorden 
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 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Margaretha van der Linde een 
bedrag van ƒ1000 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun eigen huis. 
NB. In de kantlijn:  op 26-03-1740 melden schuldenaren aan schuldeiseres 
vrijwillig verwin te geven van al hun goederen in bovenstaande akte vermeld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

896 RAK  100 FOLIO:    376 DATUM:    24-01-1737 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met pakhuis en winkel 
  Kampen, Buiten Nieuwstraat 
   
 comparanten Dockum, Willem Jacobs van Schuldenaar Echtpaar 
  Pieters, Maeike Schuldenares  
  Cate, Henrik ten Schuldeiser Voogd 
  Bolte, Henrik Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Trijntjen 

Tusvelts, dochter van Frerik Tusveldt en Marrigjen ten Cate, een bedrag van 
ƒ1000 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij de 
helft van hun woonhuis en winkel. 
NB. In de kantlijn:  op 09-05-1738 melden de voogden van bovenstaande te 
zijn voldaan.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

897 RAK  100 FOLIO:    376v DATUM:    05-10-1737 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Oudestraat, t.o. het stadhuis 
   
 comparanten Diepen, Warnar van Schuldenaar Echtpaar 
  Vos, Gesina Schuldenares  
  Merwede, Adriaan W. van der Schuldeiser Oud-burgemeester 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Adriaan Willem van der Merwede 

een bedrag van ƒ450 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 23-03-1741 is de hypothecatie vergroot met ƒ150 
waarvoor een nieuwe akte is opgemaakt. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

De bladzijden 377 t/m 378v zijn blanco. 
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898 RAK  100 FOLIO:   379 DATUM:    25-04-1722 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Faceurs, Anna Maria go Wed. van Jannis Agth Moeder 
  Lochem, Willem van Voogd  
  Grafhorst, Henrik van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Maria Agth als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ4 c.g. en belooft haar lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren en te doen wat een goed moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

899 RAK  100 FOLIO:    379 DATUM:    10-06-1722 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dijpen, Arent van Borg  
  Kaate, Gerrit ten Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Gerrit ten 

Kaate, die van Joanna Kanter, weduwe van Warnerus van Dijpen predikant te 
Urk, te ontvangen had een bedrag van ƒ59-16 c.g. waarvoor hij gerechtelijke 
stappen heeft ondernomen. Hij zal toezien dat het bedrag volgens het 
akkoord zal worden voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

900 RAK  100 FOLIO:   379v DATUM:    16-12-1722 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Godwaldt, Anna Martha Wed. van Christoffel Scherff Moeder 
  Aamsvoort, Jacob van Voogd  
  Janssen, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Machteldt, Zacharias, 

Johannes, Elisabeth en Christoffel Scherff als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd een dukaton samen, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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901 RAK  100 FOLIO:   379v DATUM:   08-02-1723 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Holmus, Arnoldus Wdn. van Secilia Vader 
  Duijn, Cobus van der Voogd  
  Duijn, Henrik van der Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Aeltijn en Evert 

Holmus als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een zilveren dukaton 
samen en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

902 RAK  100 FOLIO:    379v DATUM:    18-03-1723 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Avink, Annegje Wed. van Gerrit Vos Moeder 
  Willems, Peter Voogd  
  Avink, Berent Voogd  
  Avink, Hermen Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Harmen en Annegje 

Vos als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ800 c.g. en 
nog ƒ33 voor de wollen kleren, een hoeveelheid zilveren knopen, gespen e.d. 
te verdelen onder de kinderen en te versterven van het ene kind op het 
andere en belooft hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te 
doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden instemmen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

903 RAK  100 FOLIO:   380 DATUM:    19-04-1723 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bijsterbosch, Albert Wdn. van … Smits Vader 
  Veen, Henri ter Voogd  
  Schellinck, Peter van Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Marten Bijsterbosch als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g., een 
zilveren penning en een zilveren schaar; hij belooft hem lezen, schrijven en 
een handwerk te laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn.  
NB. In de kantlijn:  op 06-01-1749 heeft Marten Bijsterbosch zijn voogd 
Schellinck bedankt, de andere is reeds overleden. 
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 bijzonderheden Naam echtgenote onvolledig. 
   

 

 

904 RAK  100 FOLIO:   380 DATUM:   19-05-1723 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. Huis, erf en where 
      Kampen, Oudestraat 
  2. Huis, erf en where 
      Kampen, Vloeddijk, bij de Papenbrug  
  3. Drie huizen 
      Kampen, Bregitten Kerkhof 
   
 comparanten Aartsen, Anthonie Schuldenaar  
  Bosch, Dirk Schuldeiser Voogd 
  Bosch, Jan Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

Andries Bosch een bedrag van ƒ300 c.g. tegen 4½ procent per jaar. Als 
speciaal onderpand stelt hij zijn woonhuis en andere panden. 
NB. In de kantlijn:  op 29-09-1727 melden de voogden van bovenstaande te 
zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

905 RAK  100 FOLIO:   380v DATUM:    04-06-1723 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Teunis, Anna Wed. van Bertelt Reinders Moeder 
  Bertelsen, Jan Voogd  
  Teunissen, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Teunis, Steven, 

Henrickijn en Reinder Bertelsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
een bedrag van ƒ50 c.g. samen en een aandeel in de lijfstoebehoren met de 
voorkinderen en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

906 RAK  100 FOLIO:   381 DATUM:   13-09-1723 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herweijer, Aper Voogd Oud-burgemeester 
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  Luxon, Jannes Pupil  
     
 samenvatting Comparant, voogd over zijn neef Jannes Luxon, zoon van Henrik Luxon en 

Elisabeth Herweijer, verklaart vernomen te hebben dat Lambertus Aartsen, in  
naam van zijn vrouw Gurt Luxon, zich opstelt als gevolmachtigde van Jan 
van Hout en Arent Sandkamp, getrouwd met ene Luxon en Aper Luxon, in 
een procedure tegen Gerhard Herweijer, advocaat bij het Hof van Holland, en 
dat daarbij Aper Luxon zonder autorisatie zich heeft voorgedaan als 
gemachtigde van comparants pupil; comparant weigert hierbij te accepteren 
dat deze procedure mede in naam van zijn pupil wordt gevoerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

907 RAK  100 FOLIO:   381v DATUM:    17-01-1724 

 onderwerp Aanstelling van executeur 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Weteringe, Albertus van de Comparant  
  Weteringe, Burgemeester van de Broer  
     
 samenvatting Comparant verklaart zijn broer burgemeester van de Weteringe te hebben 

verzocht om bij zijn, comparants, overlijden alles te regelen, de 
nalatenschap te inventariseren, schulden te betalen en te doen wat 
noodzakelijk is; hij doet dit omdat zijn kinderen buiten de provincie wonen 
en deze worden geacht de autoriteit van hun oom te accepteren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

908 RAK  100 FOLIO:    381v DATUM:    13-03-1724 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Boven Nieuwstraat, t.o. de Speldenmakerssteeg 
   
 comparanten Loo, Alardus van Schuldenaar Echtpaar 
  Egeren, Machtelt Schuldenares  
  Reuse, Reinier Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Reinier Reuse een bedrag van 

ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
woonhuis, tussen de weduwe Tengnagel en de Brands Vergadering, nog 
bezwaard met ƒ138-17-8 c.g. wegens brandschatting en een bedrag van ƒ168 
c.g. t.b.v. Boecops en Voorens Vergadering. 
NB. In de kantlijn:  op 29-05-1734 meldt Johannes de Reuse van 
bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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909 RAK  100 FOLIO:   382 DATUM:    27-03-1724 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smit, Albert Wdn. van Aaltje Contant Vader 
  Smit, Gerrit Voogd  
  Contant, Eijmbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Hendrina. Elsje en 

Lucretia Smit als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. samen en 
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden  
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

910 RAK  100 FOLIO:    382 DATUM:    20-05-1724 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijerinks, Agnieta Wed. van Arnoldus Gijlius Moeder 
  Bosch, Wijnand Voogd  
  Velden, Gerrit van der Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Willem en Albertje 

Gijlius als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond groot en 
belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

911 RAK  100 FOLIO:   382v DATUM:    27-09-1724 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Erven het Vredeholt, de Schurfdenberg en het erf van Bgm Eckelboom 
  Kampen  
   
 comparanten Klinge, Anthonij Pachter Secretaris Wilsum 
     
 samenvatting Comparant verklaart reeds verscheidene jaren achtereen de Smalle Tienden 

der stad Kampen te hebben gepacht over de erven van de meiers Theunis 
Jacobs, Egbert Cornelis en Theunis Gerrits en met hen overeengekomen te 
zijn dat het innen der tienden hiermee is voldaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
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912 RAK  100 FOLIO:   382v DATUM:   27-11-1724 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jellink, Abraham Wdn. van Elisabeth Teffels Vader 
  Jellink, Johannes Voogd  
  Teffeler, Dirk Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bernardus en Annegje 

Jellink als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een daalder en 
belooft te doen wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

913 RAK  100 FOLIO:    383 DATUM:   14-04-1722 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Hendriks, Zent Schuldenaar Echtpaar 
  Arents, Grietje Schuldenares  
  Herweijer, secretaris Momber  
  Mulder, Pieter Schuldeiser Echtpaar 
  Wessels, Grietje Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Pieter Mulder en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ150 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun turfdragersplaats. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

914 RAK  100 FOLIO:   383 DATUM:    03-01-1725 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolters, Annegje Wed. van Jacob Witvelt Moeder 
  Toorn, Hermannus ten Voogd  
  Lankhorst, Laurens Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Abraham en Annigje 

Witvelt als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 c.g. 
samen en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 



323 
 

915 RAK  100 FOLIO:   383v DATUM:   24-06-1726 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Turfdragersplaats 
   
 comparanten Kapper, Arent Gerrits Schuldenaar  
  Avink, Hermen Jan Schuldeiser Voogd 
  Avink, Berend Schuldeiser Voogd 
  Willemsen, Peter Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van 

Gerrit Vos en Angin Avink een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 5 procent per jaar. 
Als speciaal onderpand geldt zijn turfdragersplaats.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

916 RAK  100 FOLIO:   383v DATUM:   09-07-1726 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smith, Andries Wdn. van Elisabeth Jurrien Vader 
  Beilen, Steven Adams Voogd  
  Knolleman, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Roeloff Smith als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ25 c.g. en belooft hem goed 
te verzorgen, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

917 RAK  100 FOLIO:   383v DATUM:   09-07-1726 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Valk, Margriet van de Wed. van Bernardus van Langen Moeder 
  Bosch, Crijn Everse v.d. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan van Langen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3-3 c.g. en belooft hem van alles te 
voorzien, waarmee de voogd tevreden is. 

   
 bijzonderheden Slechts één voogd vermeld. 
   

 

 

918 RAK  100 FOLIO:    384 DATUM:    14-08-1726 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Botervatsteeg, van de Nieuwstraat tot aan de Hofstraat 
   
 comparanten Steenbergen, Anthonij Schuldenaar  
  Pannebakker, Jan Schuldeiser Echtpaar 
  Lijndraeijer, Catharina Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Pannebakker en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ500 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt zijn huis. 
NB. In de kantlijn:  op 01-12-1729 meldt schuldeiseres van bovenstaande te 
zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

919 RAK  100 FOLIO:   384 DATUM:   22-11-1726 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lamberts, Annegjen  Wed. van Rutger Dirks Moeder 
  Bos, Willem Gerritsen Voogd  
  Lamberts, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Willemina Rutgers als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft haar lezen, 
schrijven en naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder verplicht 
is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

920 RAK  100 FOLIO:   384v DATUM:    22-11-1726 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Slepersplaats 
   
 comparanten Egberts, Andries Schuldenaar  
  Horst, Jannichjen ter Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jannichjen ter Horst een bedrag 

van ƒ250 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt zijn 
slepersplaats. 
NB. In de kantlijn:  op 03-02-1728 meldt schuldeiseres alles te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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921 RAK  100 FOLIO:   385 DATUM:   30-12-1726 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Haan, Albert de Buitenvader Armenweeshuis Gemeensman 
  Hoff, Joan Erfgenaam Majoor 
  Hoff, Leonardus Overledene Griffier Axel 
     
 samenvatting Comparant verklaart, in zijn functie van Buitenvader van het Armenweeshuis 

van deze stad, ontvangen te hebben van majoor Hoff een bedrag van ƒ45 c.g. 
dat diens vader schuldig was aan het huis en dan nog een bedrag van ƒ60 
c.g. als cessie dd. 29-12-1726, waarbij de majoor van alle verplichtingen is 
ontslagen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

922 RAK  100 FOLIO:    385 DATUM:    31-12-1726 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Eekhout, Antonij Comparant Burgemeester 
  Hoff, Joan Erfgenaam Majoor 
  Hoff, Leonardt Overledene Griffier te Axel 
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van majoor Joan Hoff een bedrag 

van ƒ30 c.g. waarmee zijn aanspraak ad ƒ100 c.g. op de nalatenschap van 
Leonardus Hoff is voldaan en de majoor van alle verplichtingen is ontslagen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

923 RAK  100 FOLIO:     385v    DATUM:     02-10-1727 

 onderwerp Schuldbekentenis  
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Vloeddijk, tussen Tollius en Wachter 
   
 comparanten Hosebeen, Albert Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Jannichjen Schuldenares  
  Tollius, J. Schuldeiser Burgemeester 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan J. Tollius een bedrag van ƒ50 c.g. 

tegen 2 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 01-01-1731 meldt de weduwe van schuldeiser, N. N.   
van der Sluisen, van bovenstaande te zijn voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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924 RAK  100 FOLIO:     386 DATUM:    01-11-1727 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Aaltje Wed. van Frerik Jansen Moeder 
  Engelblick T. Jansen Voogd  
  Reenen, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aaltje Jans als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

925 RAK  100 FOLIO:   386 DATUM:    24-01-1728 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Nieuwstraat, in het Broederkwartier 
   
 comparanten Vene, Abraham Schuldenaar Echtpaar 
  Hagius, Helena Schuldenares  
  Croff, C. Schuldeiser Majoor  -  echtpaar 
  Hane, Geertruid de Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan majoor C. Croff en echtgenote 

een bedrag van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
stellen zij hun woonhuis tussen Weber en Urbanus. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

926 RAK   100 FOLIO:    386v DATUM:   24-01-1728 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where met hof 
  Kampen, Bovenpoorte, tussen Engeltje Pijck en de Panjansteeg 
   
 comparanten Uenen, Arend van Schuldenaar  
  Fockink, Gerrit Schuldeiser Echtpaar 
  Coens, Clara Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Fockink en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ100 c.g. tegen 4 procent  per jaar. Als speciaal onderpand 
geldt zijn woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 08-11-1740 meldt Matthijs van Romonde, getrouwd met 
Riquina Fockink, namens de erven alles te hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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927 RAK  100 FOLIO:    387 DATUM:    20-02-1728 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Knijf, Antonij Wdn. van Lisabeth Verwers Vader 
  Knijf, Joost Voogd  
  Hack, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Hendrina Knijf als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1-10 c.g., waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

928 RAK  100 FOLIO:   387 DATUM:    20-03-1728 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Annegje Wed. van Jan Nicolaas Moeder 
  Weijdeman, Teunis Voogd  
  Klem, Johannes Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige  zoon Jan als vaders erfdeel te 

hebben gereserveerd een schelling, waarmee de voogden tevreden zijn. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

929 RAK  100 FOLIO:   387 DATUM:    09-08-1728 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Enige stukken land 
  Veessen en Wilsum 
   
 comparanten Teunis, Annegjen Wed. van Frerik Claasen Schierholt Moeder 
  Berends, Jan Voogd  
  Anthonij, Dirk Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claas, Thoor en 

Lutgertjen Freriks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ800 c.g. samen en de lijfstoebehoren met het zilver, te versterven van het 
ene kind op het andere, waarvoor zij enig land als onderpand stelt, tot 
tevredenheid van de voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
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930 RAK  100 FOLIO:   387v DATUM:    15-05-1728 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Hofstraat, strekkend achter tot aan de where van Jan Meijer 
   
 comparanten Pleek, Andries Schuldenaar Echtpaar 
  Galen, Willemina van Schuldenares  
  Meijer, Jan Schuldeiser Echtpaar 
  Bijsterbosch, N. N.  Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaren schuldig te zijn aan Jan Meijer en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand 
geldt hun huis staande tussen Kouwerkerk en Scheerboom. 
NB. In de kantlijn:  op 14-05-1734 meldt schuldeiser alles te hebben 
ontvangen.  

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

931 RAK  100 FOLIO:   387v DATUM:    15-02-1729 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Aaltje Wed. van Dirk Bronkhorst Moeder 
  Slot, Henrik Voogd  
  Riffenberg, Christopher Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirk en Jan 

Bronkhorst als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 c.g. te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

932 RAK  100 FOLIO:   388 DATUM:   23-07-1729 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirks, Annegien Wed. van Teunis Aerten Geitebeen Moeder 
  Straten, Jasper van der Voogd  
  Manvis, Pieter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Dirkien Teunis als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ8 c.g. waarmee de 
voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
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933 RAK  100 FOLIO:  388 DATUM:    03-09-1729 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Houten, Adrianus van Wdn. Henrikien Lamberts v.d. Brink Vader 
  Avink, Henrik  Voogd  
  Avink, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige  zoon Adrianus van Houten als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ10 c.g. of een 
linnenweefgetouw en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

934 RAK  100 FOLIO:    388 DATUM:    08-11-1729 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bremen, Albert Hermsen van Wdn. van Janna Gerrits Vader 
  Bloem, Jan Voogd  
  Berkhof, Christiaan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Henrikien van Bremen 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

935 RAK  100 FOLIO:   388v DATUM:    23-01-1730 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, hof en mate 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen de meent en Aeltje Bertels 
   
 comparanten Polman, Aart Pietersen Schuldenaar Echtpaar 
  Hendriks, Gerrichjen Schuldenares  
  Reinderts, Jochem Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jochem Reinderts een bedrag 

van ƒ200 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 14-12-1742(?) meldt schuldeiser alles te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
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936 RAK  100 FOLIO:   388v DATUM:    08-02-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Broekmans, Anna Wed. van N. N. Bijleveld Moeder 
  Rouse, Thomas Voogd  
  Vriese, Clamer Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Weintjen en Rudolph 

Bijleveld als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een bedrag van 
ƒ500 c.g. waarvoor haar goederen onderpand zijn en belooft hen lezen en 
schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder verplicht is, 
waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

937 RAK  100 FOLIO:   389 DATUM:   09-02-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Pouwels, Abigael Wed. van Jan Harmsen van Emmeloort Moeder 
  Laar, Jan van der Voogd  
  Bennink, Abraham Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Theuntien, Harmen en 

Jacomina als vaders erfdeel te hebben gereserveerd honderd rijksdaalders 
voor de twee oudsten elk en ƒ300 voor de jongste, alles te versterven van 
het ene kind op het andere; als onderpand stelt zij haar schip en alle 
roerende goederen. Zij zal de jongste dochter lezen, schrijven en naaien 
laten leren en doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  

    
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

938 RAK  100 FOLIO:   389 DATUM:   03-03-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Anna Wed. van Lambert Jansen Bosch Moeder 
  Kamphuis, Gerrit Voogd  
  Smit, Gerrit Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan Lambertsen 

Bosch en Gerrit Lambertsen Bosch als vaders erfdeel te hebben 
gereserveerd ieder ƒ2 te versterven van het ene kind op het andere en 
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

939 RAK  100 FOLIO:   389v DATUM:    04-03-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brakers, Aeltien Wed. van Gerrit Podt Moeder 
  Podt, Gerrit Voogd  
  Lindeboom, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Eimbert Podt als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3-3 c.g. en belooft te doen 
wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

940 RAK  100 FOLIO:   389v DATUM:   15-05-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hartmans, Anna Wed. van  Reijnier Hartman Moeder 
  Norenburg, Wildelt Voogd  
  Lijbers, Roelof Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Christina en Goossen 

Hartmans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3 c.g. te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

941 RAK  100 FOLIO:    389v DATUM:    21-08-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Louis, Anna Wed. van Jan Petersen Moeder 
  Duickenbroek, Cobus van Voogd  
  Arf, Kees van den Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marta en Derk als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder twee schellingen, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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942 RAK  100 FOLIO:   390 DATUM:   16-12-1730 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Egberts, Andries Wdn.  Lijsbet Derks Vader 
  Blankevoort, Teunis Teunissen Voogd  
  Switser, Willem de Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Egbert en Lubbegien 

Egberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een dukaton en 
belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

943 RAK  100 FOLIO:    390 DATUM:    02-01-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed 1. Een stuk weiland genaamd het Coeland  -  Veessen 
  2. Enige kampen bouwland genaamd de Onder Enk en de Zee Maars - idem 
   
 comparanten Claas, Aaltjen Wed. van Berend Hengeveld Moeder 
  Schere, Jan Freriks v.d. Voogd  
  Vogel, Wolter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claas, Grietjen, Thijs 

en Gerrit Hengeveld als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel 
in diverse stukken land, de jongens een goed paard of ƒ100 c.g. en de 
dochter een bed met toebehoren en de beste koe en samen de 
lijfstoebehoren. Zij belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, hen 
lezen, schrijven en eventueel een ambacht te laten leren, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

944 RAK  100 FOLIO:   390v DATUM:   09-01-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aardrijk, Francis van  Wdn. van Petertjen Willems Vader 
  Antwerpen, Willem van Voogd  
  Staal, Pieter  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jannigjen van Aardrijk 



333 
 

als moeders erfdeel te hebben gereserveerd zestien el linnen, hemden, een 
zilveren lepel en een boek met zilverbeslag en tenslotte ƒ60 c.g., waarvoor 
hij zijn roerende goeden als onderpand stelt, m.i.v. zijn vier weefgetouwen 
en belooft te doen wat een goed vader betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 18-07-1748 bedankt Jannigjen haar voogden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

945 RAK  100 FOLIO:    390v DATUM:   25-01-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Benninks, Aeltien Wed. van Pieter Jansen Morra Moeder 
  Lammerdink, Wijer Voogd  
  Riekelenberg, Stoffer Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Morra als vaders  

erfdeel te hebben gereserveerd de inboedel van haar huidige woning en een 
aandeel in haar woonhuisje. Zij belooft te doen wat een goede moeder 
verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

946 RAK  100 FOLIO:   391 DATUM:   27-01-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Meijs, Anna Maria Wed. van Nicolaas Meij Moeder 
  Somm, Berend Voogd  
  Ommen, Lammert Willemsen v. Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Pieter als vaders erfdeel 

te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ6 cg. en belooft te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.     

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

947 RAK  100 FOLIO:   391 DATUM:   29-05-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Noer, Andries Wdn. van Geesjen Haberts Vader 
  Nahuisen, Assjen Voogd  
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  Bagman, Jurrien Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendrina en Cristina 

Noer als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ3 c.g. en belooft 
hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goed vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

948 RAK  100 FOLIO:    391 DATUM:   29-05-1731 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Twee maten lands  
  Brunnepe, aan de Binnenweg, buiten de Hagenpoort, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Cock, Gerrit Jansen Schuldenaar Echtpaar 
  Peters, Jannigjen Schuldenares  
  Laar, Antoni van Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Antoni van Laar een bedrag van 

ƒ850 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij twee 
maten lands. 
NB. In de kantlijn:  op 18-11-1761 meldt Baltus van Campen dat deze 
hypothecatie is voldaan. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald; uitgebreide belending van de maten in de akte. 
   

 

 

949 RAK  100 FOLIO:   391v DATUM:   05-06-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Anna Margareta Wed. van Cobus Lindeboom Moeder 
  Lindeboom, Jan Teeuwsen Voogd  
  Steege, Henricus ter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Matthijs, Arend en 

Cobus Cobussen Lindeboom als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
ieder ƒ1-10 en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

950 RAK  100 FOLIO:   391v DATUM:   14-08-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Lefleurs, Arnold  Wdn. van Berendina Heisters Vader 
  Roelofsma, Albert Voogd  
  Fransen, Henrik Voogd  
     
 samenvatting Comparant, tamboer, verklaart voor zijn minderjarige dochter Janneke als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder en belooft te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

951 RAK  100 FOLIO:   392 DATUM:  23-08-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Prockerbeek, Antonij Wdn. van Leentjen Hendriks Vader 
  Weerts, Dirk Voogd  
  Borgh, Abraham ter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Johanna, Maria en 

Hendrikjen Prockerbeek als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 
ƒ1 c.g. en belooft te doen wat een goeds vader verplicht is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

952 RAK  100 FOLIO:   392 DATUM:    22-12-1731 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mensink, Anna Maria Wed. van Antonij Kinet Moeder 
  Idenburgh, Marten Voogd  
  Kinet, Barteld Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aaltjen als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een gouden ring, gemerkt M.K., en twaalf  
zilveren knopen en belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee 
de voogden tevreden zijn. 
NB. In de kantlijn:  op 03-12-1733 heeft Maria Mensink de voogden over haar 
dochter bedankt en deze hebben haar de ring en de knopen gerestitueerd 
omdat haar dochter overleden is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

953 RAK  100 FOLIO:   392 DATUM:    22-12-1731 
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 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hove, Adolph ten Wdn. van Aeltjen Adriaens Vader 
  Palt, Jan Voogd  
  Oedekerk, Berend Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Pieter Adolph ten Hove als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een daalder en belooft te doen wat 
een goed vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

954 RAK  100 FOLIO:    392v DATUM:   14-02-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Koornmarkt 
   
 comparanten Venus, Aaltien Lucas Wed. van Jan Berentsen v.d. Steen Moeder 
  Berg, Hermen van den Voogd  
  Kalter, Jan van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Lukas van der Steen als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ944, zeven zilveren 
lepels en een gouden ring met steen, waarvoor zij haar woonhuis als 
onderpand stelt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

955 RAK  100 FOLIO:   392v DATUM:   04-04-1732 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Burghs, Annigjen Jacobs den Wed. Johannis Dirksen Smith Moeder 
  Smith, Hendrik Dirksen Voogd  
  Bramen, Jannis van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Femmetjen Janssen 

Smith als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ15 c.g. en 
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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956 RAK  100 FOLIO:     392v   DATUM:     23-02-1733 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed 1. Een stuk land genaamd de Lands Douwe 
      Brunnepe, op de Kleine Oord 
  2, Twee akkertjes land 
      Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
  3. Een huisje 
      Brunnepe, naast Lubbert Joesten 
   
 comparanten Claas, Albertjen Wed. van Gerrit Mense Moeder 
  Schere, Jan Bartelsen v.d. Voogd  
  Henriks, Bruin Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claas, Aaltje, Mense 

en Gerrit Gerritsen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een stuk land 
in Brunnepe, ƒ75 gevestigd op twee akkertjes land in gebruik bij Gerrit 
Harms, nog ƒ100, een huisje en dan nog de lijfstoebehoren met het 
zilver/goud. Zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

957 RAK  100 FOLIO:     393 DATUM:    02-07-1733 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Oenen, Aaltjen Frans van Wed.  van Michiel Sel Moeder 
  Oenen, Berend van  Voogd  
  Amesfoort, Jan van  Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Margareta Sel als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. en belooft te doen wat een 
goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

958 RAK  100 FOLIO:    393 DATUM:    19-09-1733 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed Een stuk land, 7 schepel groot 
  Oosterwolde, op het Hoge 
   
 comparanten Claassen, Adolph Wdn. van Beeltjen Lammers Vader 
  Lammers, Teunis Voogd  
  Claessen, Cornelis Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Harmen Adolph als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een aandeel in een stuk land, 
waarvan een deel toebehoort aan Peter Wolters, comparants zwager en ƒ50 
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c.g. en de lijfstoebehoren met het zilver/goud die door de voogden zullen 
worden verkocht t.b.v. het kind; hij belooft verder zijn zoon een nieuw pak te 
geven, hem lezen en schrijven te laten leren en alles te doen wat een goed 
vader betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. De aanspraak op de 
nalatenschap van zijn grootvader is hierbij niet inbegrepen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

959 RAK   100 FOLIO:    393v DATUM:    28-10-1733 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hane, Abraham de Borg  
  Hane, Joan de Begunstigde  
     
 samenvatting Comparant verklaart borg te staan met zijn persoon en goederen voor zijn 

zoon Joan voor de administratie en ontvangst van het Hasselter Karspel, 
waarvoor deze dit jaar is gevraagd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

960 RAK  100 FOLIO:   394 DATUM:    31-12-1733 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Harms, Aaltje Wed. van Jan Arensteijn Moeder 
  Oort, Willem van den Voogd  
  Diedelkoff, Jacob Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Christoffel en Harmen 

Janssen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ1-10 c.g. te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen wat een goede 
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

961 RAK  100 FOLIO:   394 DATUM:    16-04-1734 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cherner, Abrahamus Assuerus Borg Kapitein 
  Jaijmaert, Bartholomé Begunstigde Vaandrig 
  Passer, Roelof Slachtoffer  
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 samenvatting Comparant, kapitein in het regiment van de Hertog van Saxen Eijsenach, 
heeft zich borg gesteld voor een bedrag van ƒ50 c.g. ten behoeve van  
Batholomé Jaijmaert, vaandrig in de compagnie van kolonel Mosburger, als 
resultaat van een afspraak die deze heeft gemaakt met Roelof Passer, 
trijpweversbaas te Kampen, als genoegdoening voor de klap die de vaandrig 
hem heeft gegeven en als vergoeding voor de medische kosten die gemaakt 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

962 RAK  100 FOLIO:   394 DATUM:   10-05-1734 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claasen, Adolph Schuldenaar  
  Lamberts, Teunis Schuldeiser Voogd 
  Claasen, Cornelis Schuldeiser Voogd 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over zijn minderjarige 

zoon Harmen Adolph Claasen een bedrag van ƒ185 c.g. tegen 3 procent per 
jaar. Als speciaal onderpand gelden zijn persoon en goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

963 RAK  100 FOLIO:    394v DATUM:     15-04-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Adam Wdn. van Annigjen Claas Vader 
  Backer, Pieter Voogd  
  Schultink, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Adriaen en Femmigjen 

Backer als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen wat een goed 
vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

964 RAK  100 FOLIO:   394v DATUM:  30-04-1735 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Boven Nieuwstraat, tussen Violet en Brands Vergadering 
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 comparanten Loon, Alard van Schuldenaar Echtpaar 
  Egeren, Machteld van Schuldenares  
  Holtman, Harmen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Harmen Holtman een bedrag van 

ƒ200 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun 
huis dat nog bezwaard is wegens brandschatting en t.b.v. Boecops en 
Vorens Vergadering. 
NB. In de kantlijn:  op 16-05-1743 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   
 

 

965 RAK  100 FOLIO:   395 DATUM:    09-07-1735 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Elijsabeth, Anna Wed. van Pieter Janssen Kenite Moeder 
  Munster, Hendricus van Voogd  
  Marle, Hendrik van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Harm Pietersen 

Kenite als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ1 c.g. en belooft te doen 
wat een goede moeder verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

966 RAK  100 FOLIO:   395 DATUM:   16-07-1735 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Diepen, Arent van Schuldenaar  
  Diepen, Geertien van Schuldeiseres Wed. Henrik W. Keunink 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn dochter Geertien van Diepen 

een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als onderpand gelden 
zijn persoon en goederen. 
NB. In de kantlijn:  op 28-09-1737 meldt schuldeiseres kapitaal en rente te 
hebben ontvangen. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

967 RAK  100 FOLIO:    395v DATUM:    27-01-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed 1. Slepersplaats 
  2, Huis, erf en where 
      Kampen,  Achter de nieuwe Muur, bij de Melkpoort 
   
 comparanten Dijk, Aelt Jansen van Schuldenaar Echtpaar 
  Herms, Jannegien Schuldenares  
  Steenhouwer, Henricus  Schuldeiser Echtpaar 
  Bongerts, Henrikien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henricus Steenhouwer en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand stellen zij hun slepersplaats en hun woonhuis. 
NB. In de kantlijn:  op 16-10-1736 meldt schuldeiser alles te hebben 
ontvangen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   
 

 

968 RAK  100 FOLIO:   395v DATUM:   10-03-1736 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bos, Annegien Wed. van Berend Brink Moeder 
  Stronkert, Lambert Henriksen Voogd  
  Steenders, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marregien, Jannes en 

Geertruit Berentsen Brink als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ2 
c.g. en belooft te doen wat een goede moeder verplicht is, waarmee de 
voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

969 RAK  100 FOLIO:   396 DATUM:   08-10-1736 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maurik, dr Antoni Cornelis Borg Gemeensman 
  Nuijs, Harmen Commies  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te stellen, ad ¼ deel van de jaarlijkse 

ontvangst, ten behoeve van Harmen Nuijs, commies van de convooijen en 
licenten alhier, als garantie voor de correctie uitoefening van diens functie. 
Comparant ziet af van alle voorrechten.  
NB. In de kantlijn:  op 29-09-1739 is de borgtocht vernieuwd; op 18-10-1742 
is de borgtocht overgegaan op Martinus Valentijn i.p.v. A. C. Maurik. 

   
 bijzonderheden Geen 
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970 RAK  100 FOLIO:   396 DATUM:   19-12-1736 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hillebrand, Assuerus Wdn. van Lumina Daams Vader 
  Amersvoort, Harmen W. v. Voogd  
  Daamsen, Reinier Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Femmigjen en Anthonij 

Hillebrand als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ20 c.g. te 
versterven van het ene kind op het andere en belooft te doen wat een goede 
vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

971 RAK  100 FOLIO:   396 DATUM:    31-12-1736 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Boven Nieuwstraat, tussen Baaij en Erents 
   
 comparanten Uitman, Albert Schuldenaar Echtpaar 
  Scherpentier, Anna  Schuldenares  
  Schaap, Caspar Schuldeiser Echtpaar 
  Pruis, Aleida Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Caspar Schaap en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ50 c.g. tegen 3 procent per jaar. Als speciaal 
onderpand geldt hun huis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

972 RAK  100 FOLIO:   396v DATUM:   19-02-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lubberts, Aert Wdn. van Jape Willems Vader 
  Jansen, Swier Voogd  
  Lubberts, Willem  Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Geertruit als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g., een koe, twee 
gouden ringen, een zilveren beugel en een zilveren lepel en belooft te doen 
wat een goed vader verplicht is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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973 RAK  100 FOLIO:   397 DATUM:    07-03-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijnvoorden, Anna van Wed. van Henrik Pastoor Moeder 
  Rouse, Anthonij Voogd  
  Pastoor, Laurens Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Jan Pastoor als vaders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van honderd rijksdaalders en 
belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

974 RAK  100 FOLIO:    397 DATUM:    18-05-1737 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis, erf en where genaamd het Kabelgat 
  Kampen, onder de Nieuwe Toren 
   
 comparanten Charles, Armand Borg Echtpaar 
  Luiken, Elisabeth Borg  
  Meer, Maria van der Debitrice Wed. Jan Wesenhagen 
  Kuis, Jan Jansen Crediteur Kostkoper 
     
 samenvatting Comparanten verklaren voor een bedrag van ƒ300 c.g. dat Maria van der 

Meer geleend heeft tegen 4 procent van Jan Jansen Kuis, kostkoper in het H. 
Geesten Gasthuis, borg te staan en als onderpand te stellen hun 
onbezwaarde huis gedurende een periode van twee jaar. Zij zien af van alle 
beneficiën. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

975 RAK  100 FOLIO:   397v  DATUM:  02-08-1737 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Geerstraat 
   
 comparanten Rijks, Aaltjen Wed. Harmen Henriksen  
  Manvis, Piet Momber  
  Jansen, Rijk Minderjarige zoon  
     
 samenvatting Comparante verklaart, n.a.v. het besluit van Schepenen en Raden,  ten 

behoeve van haar zoon Rijk Jansen haar woonhuis als onderpand te stellen 
voor het bedrag van ƒ78 c.g., afkomstig van de verkoop van een stuk land in 
de Ooserholtsesteeg en behorend tot zijn vaders erfdeel.   

   
 bijzonderheden Zie Apostille van 01-08-1737 en akte nummer 20. 
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976 RAK  100 FOLIO:   398 DATUM:     09-09-1737 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, erf en where 
  Kampen, Boven Nieuwstraat 
   
 comparanten Duitman, Albert Schuldenaar Echtpaar 
  Scherpenzeel, Anna Schuldenares  
  Willems, Willem  Schuldeiser Brunnepe 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Willems een bedrag van 

ƒ150 c.g. tegen 4 procent per jaar.  Als speciaal onderpand geldt hun 
woonhuis, gekocht van de kinderen Pruis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

977 RAK  100 FOLIO:    398v DATUM:     25-11-1737 

 onderwerp Kinderbewijs  
   
 onroerend goed n.v .t. 
   
 comparanten Eem, Arend van Wdn. van Willemijntje Bos Vader 
  Eckelboom, Peter Voogd  
  Bos, Peter Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Jacobus Reijer van Eem als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ250 c.g. en een 
bijbeltje met zilver beslag en belooft te doen wat een goede vader betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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