1

2

3

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
1
Kinderbewijs

DATUM:

23-08-1575

onroerend goed

1. Huis de Backoven
Kampen, t.o. de wijnkelder, tussen Peter Goltsmit en mr Johan Laurensz
2. Huis
Kampen, Achter de nieuwe Muur, tussen de steeg en Roloff Buyter

comparanten

Jansz, Berentgen
Urck, Claes van
Baers, Evert
Tasschenmaker, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Aeltgen als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een rente van ƒ8½-3½ g.g. per jaar
verschijnend met Pasen, gevestigd op de bakoven en ƒ8½ g.g. ook met
Pasen betaalbaar gevestigd op het huis van wijlen Peter van Nuijs en een
bed met toebehoren, zij belooft haar te verzorgen en naar school te sturen
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
1v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bronckhorst, Berentken v.
1
Rotgersz, NN )
Wolters, Anna

samenvatting

Comparante, in maatschap met Anna Wolters, verklaart dat zij beloofd heeft
binnen twee maanden na dato dezes Anna Wolters te verbieden borg te
staan, m.u.v. de ƒ22 c.g. die Anna waarborgt voor hopman Vlieger; mocht zij
opnieuw waarborgen op zich genomen hebben, dan zal zij aan comparante
rekenschap moeten afleggen en alles aflossen.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
2
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luloffs, Bartolt
Reynar, Jonge

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jonge Reynar ƒ12-25 g.g. vanwege

Wed. van Herman van Nuijs
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

05-10-1575

Comparante
Echtgenoot
Comparante

) onleesbaar

DATUM:

09-11-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

1

rijsthout; durante iudicio.

4

5

6

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
2
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aertzen, Berent
Wulffzen, Johan

DATUM:

23-01-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

De weduwe van …

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Johan Wulffzen 44
stuivers afkomstig van een vel; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
2
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentzen, Berent
Gerritzen, Greeth

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Greeth Gerritzen ƒ5 c.g. min 5
stuiver afkomstig van laken; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
2
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentzen, Berent
Santen, Henrick van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Santen 49½ stuiver;
durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

15-02-1576

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

2

29-02-1576

Schoenmaker

7

8

9

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
2
Schuldbekentenis

DATUM:

04-04-1576

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Bartolt
Schomaker, Hessel

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hessel Schomaker 46 stuivers,
durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
2
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boecop, jfr Betthe to
Boecop, Johan to
Jansz, Roloff

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar meier Roloff Jansz om namens
haar op 13 en 14 juni op de Berckspykerdijk te verschijnen en daar de
werkzaamheden te verrichten die door drost Johan Sloet, dijkgraaf van
Vollenhove, verplicht zijn gesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Halteren, Berent van
Baers, Evert
Claessen, Albert

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Albert Claessen om, in der minne
of gerechtelijk, de achterstallige rente te vorderen van Ariaen Fransen die
hij jaarlijks ontvangt uit het huis van Jan van Campen op de Zeedijk en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

10-06-1576

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

2v

DATUM:

18-08-1576

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

) van het weeshuis in Kampen

3

Wed. Wolberth Vornens
Broer
Meier

1

Procurator )

10

11

12

13

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
2v
Schuldbekentenis

DATUM:

07-09-1576

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eijlander, Berent
Dubbelzen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Dubbelzen 4½ daalder
vanwege een koe; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kistemaker, Bartolt
Vetthe, Luitgen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Luitgen Vetthe om, in der minne of
gerechtelijk, van Claes Ridder uit Nijmegen het geld te vorderen dat deze
hem schuldig is volgens de bescheiden en daarbij het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
3
Verklaring van afstand

onroerend goed

Huis

comparanten

Halteren, Berent van
Hardensteyn, Pilgrum v.

samenvatting

Comparant verklaart qq. dat hij de uitgaande rente op het huis van wijlen
Engbert van Wieringen laat liggen, waarvan de weduwe van Tweehuizen
ƒ7½ g.g. en het H. Kruismemorie ƒ2½ g.g. per jaar ontvangt en ook Pilgrum
van Hardensteyn verklaart af te zien van de rente van ƒ3 g.g.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
3
DATUM:
Verklaring van ontvangst

Schuldenaar
Schuldeiser

2v

DATUM:

31-10-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

20-11-1576

Comparant
Comparant

) het weeshuis in Kampen

4

07-12-1576

1

Voorstander van )

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aertsz, Berent
Endoven, Gheert van

samenvatting

Comparant verklaart van de cameraar van de stad ontvangen te hebben ƒ2410½ c.g., volgens het handschrift van Paulus Reycharts en nog 21 pond
vlees van 1½ stuiver het pond ten behoeve van hopman Hans Caspars van
Pfor, samen ƒ25 (van 25 stuivers) en nog 2 stuivers, waarvoor hij hem
bedankt.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Cameraar

De bladzijden 3v t/m 6v zijn blanco.
14

15

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

7

DATUM:

16-01-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Claes
Jacobzen, Henrick
Vrese, Peter Albertzen
Jaera, mr Johan

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Albertzen Vrese en mr
Johan Jaera om namens hen hun zaken te behartigen met betrekking tot een
partij hout die in bewaring is bij Francke Jacobs, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Cornelis
Lollenszen, Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Lollenszen om, in der minne of
gerechtelijk, van Henrijck de Wolffs, heer van Potechem, de betaling te
vorderen van ƒ261 g.g. en daarbij het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

7

DATUM:

22-03-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde

5

Blokzijl

Zalk

16

17

18

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
7v
Volmacht

DATUM:

31-03-1574

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Groote, Cornelijs de
Utrecht, Rodolph H. van
Jacobs, Reiner
Indijck, Pilgrum ten

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Pilgrum ten Indijck, grietman
over Ferwerderadeel, om namens het convent de zaken waar te nemen met
betrekking tot een jaarlijkse rente van ƒ5 Rijnse g.g. afkomstig van goederen
in de Olde Lemmer in Stellingerwerf en daarbij al het mogelijke te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
8
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Warnersz, Claes
Endoven, Geert van
Bousse, Claes

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de cameraar en rentmeester
van de stad over het jaar 1573 een bedrag van ƒ118 herenponden voor zout
en ƒ236 herenponden voor 1070 pond kaas vanwege het onderhoud van de
hofhouding van de vrijheer te Polwijler, overste in dienst van Spanje,
waarvoor hij hen bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
8
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Warnersz, Claes
Endoven, Geert van
Bousse, Claes

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de cameraar en rentmeester
van de stad over het jaar 1573 een bedrag van ƒ80-13-07 c.g. afkomstig van
386 pond kaarsen geleverd ten behoeve van de stad, waarvoor hij hen
bedankt.

Volmachtgever
Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde

Prior
1
Procurator van )

) het Karthuizer convent op de Sonnenberch bij Kampen

08-03-1574

Comparant
Cameraar
Rentmeester

08-03-1574

Comparant
Cameraar
Rentmeester

6

19

20

21

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirckzen, Claes
Dam, Henrick v.d.
Vrese, Peter Albertzen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick van den Dam en Peter
Albertzen Vrese om, in der minne of gerechtelijk, van Florys Floryssen het
geld te vorderen dat deze hem schuldig is volgens handschrift en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
8v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Horst, Claes van der
Lollensz, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Peter Lollensz om, in der minne
of gerechtelijk, van Johan Rotgersen en Henrick van der Hoeve het geld te
vorderen dat zij hem schuldig zijn vanwege geleverde wijn en daarbij het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
8v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen Symon Kuinreturff en Andries ten Indijck

comparanten

Louwsze, Claes
Vorden, Warner van

samenvatting

Comparanten verklaren, als memoriemeester van Onze Lieve Vrouwe
memorie, dat zij jaarlijks met Petri ad Cathedram ontvangen hebben 7
herenponden afkomstig van zeker huis, hen toebehorend; indien de

8

DATUM:

08-07-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

Amsterdam

16-05-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde

25-07-1574

Comparant
Comparant

7

rentebrieven hiervan gevonden worden, zijn ze niet meer van waarde.

22

23

24

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
8v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Warnersz, Claes
Brandt, Arent
Brugge, Herman ter

samenvatting

Comparant verklaart van de cameraar en rentmeester van de stad
ontvangen te hebben 44 herenponden en 20 stuivers, 10 stuivers en 6
plakken afkomstig van kaarsen en verder nog 4 herenponden en 9 stuivers
voor zout, alles gebruikt voor het onderhoud van de hofhouding van de
vrijheer to Polwijler, overste in dienst van Spanje, waarvoor hij hen bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
9
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Andriesz, Claes
Jansz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Jansz een bedrag van ƒ47
c.g. van een nieuwe schuit met toebehoren die hij belooft te betalen als
volgt: ƒ23½ c.g. met St. Jan 1575 en de rest in mei 1576, waarvoor hij als
onderpand stelt de schuit en zijn overige goederen; schuldeiser belooft de
schuit in alle havens te vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
9v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aeken, Claes van
Jansz, Peter
Budde, Johan

30-07-1574

Comparant
Cameraar
Rentmeester

DATUM:

15-09-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Borg
Voogd
Voogd

8

Meppel
Timmerman

20-10-1574

25

26

27

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van de
voogden over de kinderen van Jacob Jansz, vanwege de ƒ32½ c.g.
kinderbewijs van hun ouders en belooft dit met Pasen 1575 te betalen
zonder enige uitzondering.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Kruse, Claes
Kruse, Ernst
Schuler, Johan
Dirricksz, Berent

9v

DATUM:

12-11-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

1

Broer - Schout van )
Bode
Dienaar

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Ernst, de bode Johan
Schuler en zijn dienaar Berent Dirricksen om, in der minne of gerechtelijk,
zijn uitstaande schulden, renten en pachten te innen in Kampen en
daarbuiten en verder om zijn zaken waar te nemen en daarbij alles te doen
wat nodig is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
10
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kruse, Claes
Cranenburch, Gerrijt v.

) Kampen en Kamperveen

DATUM:

22-01-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Harderwijk

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gerrijt van Cranenburch om, in der
minne of gerechtelijk, zijn uitstaande pachten, renten en schulden te innen
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
10
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

DATUM:

9

30-01-1575

comparanten

28

29

Dirckzen, Cornelis
Watgens, Oene

Schuldenaar
Schuldeiser

Sneek

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Oene Watgens een bedrag van
ƒ161 c.g. afkomstig van een schuit en belooft dit te betalen in vier termijnen,
te weten: met Pasen a.s. en daarna op drie Maria Lichtmisdagen, waarvoor
hij als onderpand stelt de genoemde schuit met alle toebehoren en zijn
overige goederen; schuldeiser zal hem in alle havens vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
10v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis
Kampen, Geerstraat van der Aa

comparanten

Cathrina
Urck, Claes van
Jansz, Henrick
Jansz, Dirck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick, Dirck,
Berent en Janneken als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ132
g.g. en de overwaarde van een huis, minus de jaarlijkse rente ad 3
herenponden, alles te versterven van het ene kind op het andere, de jongens
krijgen nog een koperen pot en de dochter een bed met toebehoren; zij
belooft hen op te voeden en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik, waarvoor zij
als onderpand stelt al haar goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
11
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Warnersz, Claes
Knoppert, Cairle
Halteren, Berent van

samenvatting

Comparant verklaart van de cameraar en rentmeester van de stad
ontvangen te hebben over het jaar 1574 ƒ149-03-13 herenponden afkomstig
van zout en kaarsen voor de hofhouding van de vrijheer to Polwijler en de
nachtwacht van twee vendels soldaten; hij bedankt hen voor de betaling.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

10-02-1575

Wed. van Johan Gortemaker
Momber
Voogd
Voogd

Moeder

28-02-1575

Comparant
Cameraar
Rentmeester

10

30

31

32

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
11
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Putssch, Claes
Santhen, Henrick van

samenvatting

Comparant verklaart van Henrick van Santhen twee ringen ontvangen te
hebben, waarvan één met een blauw steentje en één met een grijs steentje
en nog een ring, twee bandjes ineen, samen wegend 24 Engels, afkomstig
van wijlen Balthazar Heer en verder 13 daalders, waarvoor hij hem bedankt
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
11v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bouwensz, Claes
Mijnertz, Dirck
Corts, Evert

samenvatting

Comparant, als executeur van Lijsbeth Gijsberts, weduwe van Jan Jansz uit
de Halve Maan in Amsterdam, verklaart dat de erfgenamen van de nagelaten
goederen van Lijsbeth Gijsberts uitkeren aan Else Jansz, de zuster van Jan
Jansz, een bedrag van ƒ100 c.g. zoals dat haar per testament is toegekend.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cleve, Christina van
Endoven, Geert van
Sticker, Ottho
Woltersz, Peter
Hudde, Rotger
Zweertsen, Henrick
Gerritz, Swaentgen

samenvatting

12-04-1575

Comparant
Executeur

22-04-1575

Comparant
Erfgenaam
Erfgenaam

11v

DATUM:

Raadslid

21-06-1575

Volmachtgeefster
Momber
Voogd
Voogd
Gevolmachtigde
Idem
Idem

Wed. Henrick Bussch
Over de kinderen Bussch

Comparanten verstrekken een volmacht aan drie personen om, in der minne
of gerechtelijk, in Emden van Sara de weduwe van Herman van Borsmen de

11

goederen te vorderen die Henrick Bussch hen heeft nagelaten en daarbij al
het nodige te doen en de goederen aan de weduwe en de voogden te
overhandigen.

33

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
12
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat
2. Kamperveen, erf het Loeren Landt en Oldebroek: het Loncken Lant

comparanten

Kistemaker, Claes Jansz
Potgieter, Thoenis
Vleyshouwer, Aelt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Claesken, Gerryt en
Eeffse als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 g.g. en hun
1
moeders kleren ) en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het
vruchtgebruik, waarvoor hij als onderpand stelt zijn woonhuis en zijn
aandeel in een huis in Kamperveen en in een land in Oldebroek.

bijzonderheden

1

DATUM:

14-07-1575

Wdn. van Alijdt
Voogd
Voogd

Vader

) kleren:

een grauwe tabberd, een zwarte bouwinck, een zwarte rok, een rode rok, een
hoofdhoycke en een paar zilveren kleerhaken en nog ƒ6 c.g. van een ring

34

35

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

12v

DATUM:

18-07-1575

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Cornelis
Vene, Johan van der
Tzaera, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan van der Vene en mr Johan
Tzaera om, in der minne of gerechtelijk, van Jonge Backer het geld te
vorderen dat zijn overleden vader van Marryke Pels in bewaring had en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81

FOLIO:

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

12v

DATUM:

12

29-07-1575

Deventer

36

37

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claesgen
Styp, Armgart

samenvatting

Comparante verklaart vanwege haar vader schuldig te zijn aan Armgart Styp
een bedrag van ƒ30 c.g. en 7 stuivers Brabants, afkomstig van laken;
durante iudicio.
NB. in de kantlijn: op 28-03-1576 afgehandeld.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
13
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijts, Claesken
Urck, Claes van
Gerrijtz, Arent

Schuldenares
Schuldeiseres

1

Dochter van )

) Gerrit Nybers

DATUM:

22-08-1575

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

1

Wed. Gerrijt Gerrijtsz )
Schoenmaker - Zwolle

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Arent Gerrijts een bedrag van ƒ35
c.g. afkomstig van leer door haar overleden echtgenoot gekocht; zij belooft
dit te betalen na het overlijden van haar grootmoeder Beerte Droochscheers
of anders moeten haar erfgenamen dit later betalen, waarvoor zij al haar
goederen als onderpand stelt.
NB. in de kantlijn: op 14-11-1576 heeft Johan to Boecop dit opgelost.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kruse, Claes
Kruse, Ernst
Claesz, Johan
Jansz, Symon

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan twee van hun meiers om
namens hen, volgens de publicatie van de drost van Vollenhove, op a.s.
zaterdag te verschijnen en te horen wat er beslist wordt en de
werkzaamheden te doen waartoe comparanten verplicht worden, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

) van Delden

Akte is doorgehaald

13

DATUM:

25-08-1575

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

13

Broers
Schout Kampen
Meier - Vollenhove
Idem

38

39

40

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
13v
Schuldbekentenis

DATUM:

31-08-1575

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hesselsz, Claes
Henrijcx, Zeyne

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Zeyne Henrijcx 16 daalder wegens
een koe, durante iudicio, welke schuld hij belooft te betalen op Martini a.s.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vecht, Conraedt van der
Glauwe, Symon Geertsz
Cuinretorff, Henrick
Roos, Thomas
Steenker, Arent van
Dorp, Peter van
Wourkum, Arent van

samenvatting

Comparanten maken elkaar gevolmachtigde om voor de heren van het
vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen te verschijnen, of een andere
rechtbank, om al hun zaken te behartigen, zowel binnen als buiten rechten.
Verder geven zij een volmacht aan meerdere personen om al hun zaken,
zowel binnen als buiten rechten, waar te nemen en geven hen de autoriteit
in hun plaats te handelen.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermensz, Claes
Theusz, Johan
Jacobsz, Renier
Lollensz, Peter
Olst, Johan van
Schulte, Johan

samenvatting

Comparant als mede-executeur van het testament van Jaspar Basconter,
priester, verstrekt een volmacht aan diverse personen om, in der minne of

Schuldenaar
Schuldeiser

13v

DATUM:

20-09-1575

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Raadslid
Idem
1
Deken en kanunnik )
Griffier Gelre / Zutphen

) der collegiale kerken van S. Walburg in Arnhem

14

DATUM:

27-09-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem
Idem

14

‘s-Hertogenbosch
Raadslid

gerechtelijk, namens hem het testament uit te voeren, alle uitstaande
schulden, pachten en renten te innen en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

41

42

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
14
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Hermensz, Claes
Albertzen, Claes

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Albertzen een bedrag van
ƒ72½ - 05 c.g. afkomstig van een karveelschip met toebehoren, waarvoor hij
ook een schuit heeft geleverd die nu door Claes Lambertzen gevaren wordt;
hij belooft dit te betalen in twee termijnen, te weten op twee
achtereenvolgende Allerheiligen, te beginnen in 1576 de helft en in 1577 de
andere helft, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met alle toebehoren
en zijn overige goederen. Schuldeiser zal hem in alle havens vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kruse, Claes
Kruse, Ernst
Hermansz, Johan
Olst, Claes van
Vos, Egbert
Schulte, Johan
Tasschemaker, Henrick
Goch, Johan

samenvatting

Comparanten verstrekken verschillende volmachten om namens hen te
vorderen van Marrijken Alberts uit Blankenham de jaarlijkse pacht van 12
kop boter en tevens de jaarlijkse pacht van 8 kop boter uit het goed van
Reiner Jansz, ook in Blankenham, alles met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

02-11-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

15

DATUM:

15

Blokzijl

03-12-1575

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Broers
Schout Kampen
Priester Vollenhove

43

44

45

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
15v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Claes
Steven
Tuyll, Arent van

19-01-1576

Comparant
Erfgename
Comparant

Wed. Herman Jansz

Samenvatting

Comparant verklaart van Steven, de weduwe van Herman Jansz, ontvangen
te hebben het zegel, de brieven en andere papieren die zij in haar berusting
had en toebehoorden aan zijn overleden neef Herman Jansz, waarvoor hij
haar bedankt met belofte van vrijwaring. Arent van Tuyll zal bovendien van
mr Florys Eyckenholt ƒ5-07 c.g. ontvangen, een nieuw hemd en van de
weduwe van Roloff Mit de Honden ƒ2 g.g. met Pasen en tevens het
timmergereedschap dat hij aan overledene had geleend. Comparant krijgt
ook nog zijn aandeel van het geld dat in Spanje staat en dat hij geërfd heeft
van zijn tante.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Claes
Dam, Henrick van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick van Dam om, in der minne of
gerechtelijk, van Herman Willemsz het geld te vorderen dat deze hem
schuldig is van een paard en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Lastman, Claes Petersz
Petersz, Beatrix
Boecop, Johan to
Henrickzen, Cornelis
Riyartzen, Johan

samenvatting

15v

DATUM:

04-02-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

16

DATUM:

Vollenhove

26-02-1576

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Poorter Amsterdam
Idem

Comparanten verstrekken een volmacht aan Cornelis Henrickzen en Johan
Riyartzen, executeurs van het testament van Anna Gerritz, weduwe van

16

Hans Goltsmit, om, in der minne of gerechtelijk, haar erfenis en goederen te
ontvangen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

46

47

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
16
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Claes
Meijers, Jacob
Geertzen, Arent
Claesz, Thyman
Claesz, Johan
Frerickzen, Cornelis
Jansz, Remmelz
Egbertzen, Jan
Talavera, Joseph de

DATUM:

02-04-1576

Schuldenaar
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Schuldeiser

Meppel

1

Kapitein van )

samenvatting

Comparanten, allen potschippers afkomstig uit Meppel, verklaren schuldig
te zijn aan kapitein Joseph de Talavera een bedrag van 275 daalder,
afkomstig van een verdrag gesloten met Boldewijn van Roon, kanselier van
Overijssel, inzake de admiraalschap, zij beloven dit te betalen in de week na
Beloken Pasen, waarvoor hun persoon en goederen onderpand staan.
NB. in de kantlijn: op 07-05-1576 is de akte afgesloten met toestemming van
schuldeiser.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
16v
DATUM:
Huwelijkse voorwaarden

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Witte, Claes
Luloffs, jfr Aleyt

samenvatting

Comparanten verklaren dat in hun huwelijkse voorwaarden is vermeld dat
indien zij geen nakomelingen hebben, zij hun eigen goederen bij overlijden
in vruchtgebruik aan elkaar schenken; zijn echtgenote heeft dan echter het
recht de goederen op Fortmans te verkopen aan Roloff van Hoevel,
waarvoor hij hierbij zijn toestemming geeft,

bijzonderheden

Geen

) de wacht en de bescherming van de navigatie op de Zuiderzee
Akte is doorgehaald.

30-04-1576

Comparant
Comparante

17

Echtpaar

48

49

50

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

17

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kruse, Claes
Kruse, Ernst
Brandenburch, jfr Henrica
Jansz, Jan
Claesz, Jan
Jansz, Symon

25-05-1576

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Idem
Idem

Broers
Schout Kampen
Meier
Idem
Idem

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun meiers in Vollenhove om
namens hen op 02-06-1576 te verschijnen op de Bentdijk en daar de
werkzaamheden te verrichten op last van de drost en hoofddijkgraaf van het
land van Vollenhove Johan Sloet, waartoe zij comparanten verplicht zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Bijstere dijk

comparanten

Kruse, Claes
Kruse, Ernst
Woltersz, Symon Jan

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun meier op de Zuyrbeke in
Vollenhove, Symon Jan Woltersz, om namens hen te verschijnen op de
Bentdijk en daar werkzaamheden aan de bijstere dijk te verrichten die zij zelf
zouden moeten doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
18
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Lambertzen, Claes
Willemsz, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de gebroeders Willemsz een
bedrag van ƒ343 c.g. afkomstig van een nieuw karveelschip met
gereedschap en toebehoren en belooft dit te betalen in twee termijnen, n.l.
op St. Jacobus 1577 ƒ171½ c.g. en een jaar later de rest, waarvoor hij als
onderpand stelt al zijn goederen en het schip met toebehoren. Schuldeisers
beloven het schip in alle havens te vrijwaren.

17v

DATUM:

22-06-1576

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

18

Broers
Schout Kampen
Meier

18-07-1576

En Geertgen
En broers Jan en Cornelis

NB. in de kantlijn: op 18-08-1578 melden de gebroeders te zijn voldaan van
bovenstaande.

51

52

53

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
19
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Plettenburch, Claes Jac.
Aertzen, Berent

samenvatting

Via haar gevolmachtigde mr Peter Lollensz, heeft comparante verklaart
schuldig te zijn aan Berent Aertzen een bedrag van ƒ3-3 c.g. afkomstig van
een os; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
19
Transport van goederen

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, tussen mr Jan Organist en Geertruidt Symons

comparanten

Cathrina
Urck, Claes van

samenvatting

Comparante verklaart te hebben overgedragen aan Dirck Neeffken een huis
dat haar echtgenoot van hem gekocht had.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
19
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hesselsz, Claes
Jansz, Willem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Jansz een bedrag van ƒ3
c.g. afkomstig van een os; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

03-08-1576

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

03-09-1576

Comparante
Momber

DATUM:

De echtgenote van …

Wed. Florys Eyckenholz

05-09-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

19

54

55

56

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
19
Schuldbekentenis

DATUM:

24-09-1576

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hesselsz, Claes
Apteker, Wychar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Wychar Apteker een bedrag van 3
daalder afkomstig van leer; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
19v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coertzen, Claes
Tzaera, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Tzaera om, in der minne of
gerechtelijk, het geld te vorderen dat Jan Cock in de Hagen hem schuldig is
wegens gekocht hout en daarbij het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
19v
Getuigenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mostert, Cornelis
Teelman, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat het waar is dat Henrick Teelman ten
behoeve van Joseph de Talavera borg gestaan heeft voor Willem van
Borckeloe inzake Jopenbier dat hij voorbij Kampen heeft laten varen voor
een bedrag van 52½ daalder.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

19-10-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Almelo
Voorspreker

29-10-1576

Comparant
Borg

20

57

58

59

60

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
19v
Afspraak

DATUM:

29-11-1576

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Louwe, Claes
Claesz, Engbert

samenvatting

Comparant verklaart dat hij met zijn zoon Engbert een zakelijke afspraak
heeft gemaakt dat deze wettelijk recht heeft op de uitstaande schulden in
Amsterdam, afkomstig van vette ossen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
20
Volmacht

onroerend goed

De Soeven Stern
Zwolle

comparanten

Kruse, Claes
Brant, Arent
Gaesdeij, Jacob

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Arent Brant en Jacob Gaesdeij om,
in der minne of gerechtelijk, de achterstallige pacht te vorderen van Henrick
Martensz, waard van de Soeven Stern in Zwolle en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
20
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Droesz, Claes
Roerickzen, Berent

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Berend Roerickzen een bedrag van
ƒ3-3 c.g. afkomstig van een os; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81

FOLIO:

Comparant
Zoon

DATUM:

30-11-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

03-12-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

20v

DATUM:

21

11-02-1574

61

62

onderwerp

Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bouwsz, Dirck
Hermszen, Goesten
Hartgensz, Harmen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Bouwen Dircks en
Harmen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 g.g. met
inbegrip van de opbrengst van moeders kleren, door de voogden te
beleggen en waarvan de rente jaarlijks aan de kinderen ten goede komt; hij
belooft hen te onderhouden, lezen, schrijven en een handwerk te laten leren
dat bij hen past en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene is niet vermeld.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
21
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rymsnyder, Dirck
Zwartgens, Berent

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Berent Zwartgens ƒ7 guldens (van
23 stuiver) afkomstig van een koe; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Utrecht, Dirck Jansz v.
Jansz, Lionaerdt
Smit, Berent

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Lionaerdt Jansz en Berent Smit om
namens hem aanpanding te doen en beslag te leggen op de goederen van
Harmen Bussemacker en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van …
Voogd
Voogd

DATUM:

Schipper - vader

29-01-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

21

DATUM:

17-04-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

22

63

64

65

66

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
21
Schuldbekentenis

DATUM:

18-06-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dethmersz, Dirck
Budde, Gese

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gese Budde ƒ7 c.g. vanwege laken;
durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
21
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vrese, Deuwe
Hoeve, Henrick v.d.

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van der Hoeve 36 stuivers;
durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
21
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Dirck
Styp, Anthonis

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Anthonis Styp ƒ3½ - 06 c.g.;
durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
21
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bloeme, Dirck

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

21-06-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

28-06-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

Comparant

23

29-07-1574

Tzaerizen, Reynard

67

68

69

Leverancier

Groningen

samenvatting

Comparant verklaart plechtig ontvangen te hebben van Reynard Tzaerizen
uit Groningen zes lasten gerst en belooft deze nergens ander te gebruiken
dan hier, als trouwe dienaar van zijn vorst.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
21v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smit, Dirck Dethmersz
Coertz, Lauwert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lauwert Coertz één daalder;
durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
21v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dethmersz, Dirck
Backer, Geesken

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geesken Backer ƒ2-5 c.g. vanwege
een varken; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Dircksz, Gerrith
Urck, Claes van
Lotthem, Johanna van
Coeffelt, Johan van
Bairll, Johan ten

DATUM:

03-12-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

24-01-1575

Schuldenaar
Schuldeiseres

21v

DATUM:

07-02-1575

Volmachtgever
Momber
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

24

1

Pater in het )
2

Zuster - mede voor )

70

71

72

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan ten Bairll om namens
hen, in Doesburg over te dragen aan Berent Greve en Meynart Roszes het
aandeel van hun kinderen in de erfenis van hun tante Arentgen
Harnesmackers en om, in der minne of gerechtelijk, de erfenis op te eisen
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
22
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dithmers, Dirck
Santhen, Henrick van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Santhen ƒ12-03 c.g.;
durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Michiels, Deuwe
Lollensz, mr Peter
Groeningen, Johan van

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan van Groeningen om, in der
minne of gerechtelijk, in Groningen de erfenis te innen van Jacob Ballick,
haar oudoom, die haar toekomt en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Dirck
Schulte, Johan
Reynaertze, Willem

2

) Bregittenconvent

) Jacob van Lotthem

DATUM:

07-02-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

22

DATUM:

22

26-03-1575

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

21-04-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem

25

Tassschemacker, Henrick
Boncke, Henrick
Goch, Johan
Olst, Johan van

73

74

75

Idem
Idem
Idem
Idem

samenvatting

Comparant verstrekt diverse volmachten om, in der minne of gerechtelijk, in
de Kuinre en elders zijn uitstaande schulden, renten en pachten te innen en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
22v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelisdr, Delia
Louwensz, Marten
Crachtzen, Henrick

09-07-1575

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Momber

Echtgenoot

samenvatting

Mede namens haar echtgenoot, verklaart comparante dat Herman ter
Brugge, als man van jfr Alidt ter Brugge en mede namens jfr Anna
Seynsaick, hen de legaten heeft betaald die hen toekomen volgens
testament van Jaspar Seynsaick, haar oom, waarvoor zij hem bedanken met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
22v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Dirck
Boecop, Egbert to

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Egbert to Boecop 37 stuivers van
twijg; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
22v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

02-09-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

26

07-09-1575

76

77

78

comparanten

Jansz, Dirck
Vecht, jfr van der

Schuldenaar
Schuldeiseres

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de echtgenote van Conraetz van
der Vecht ƒ15 (van 25 stuivers) afkomstig van twijg; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
23
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentzen, Dirck
Hermensz, Thomasz
Dircksz, Vechter

samenvatting

Comparant verklaart naar waarheid ontvangen te hebben van Thomasz
Hermensz 26 vat zware hennep en verder nog 21 vat zware hennep waarvoor
Vechter Dircksz, wonende in de Spreetpoth in Amsterdam borg heeft
gestaan, welke goederen uitsluitend in Kampen gebruikt zullen worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
23
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Dirck
Henricksz, Johan
Dircksz, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn kinderen Peter, Joest, Jan en Willemken als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ6 c.g. en belooft Willemken
tot haar meerderjarigheid groot te brengen en een ambt te laten leren dat bij
haar past en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn.
e
NB. in de kantlijn: op 00-06-1580 meldt Albertgen, de weduwe van 2 voogd,
dat Joest en Jan hun deel hebben ontvangen.

bijzonderheden

Naam overledene is niet vermeld.

RAK 81

FOLIO:

22-12-1575

Comparant
Vervoerder
Borg

DATUM:

DATUM:

27

Touwslager
Schipper
Amsterdam

17-01-1576

Wdn van ….
Voogd
Voogd

23v

Korvenmaker

03-02-1576

Messenmaker
Lakensnijder

79

80

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hessels, Deuwe
Janneken

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Berend Thysz

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Berent Thys een
bedrag van 9 daalder vanwege koopmanschap; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Drees
Bartoltzen, Herman

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Herman Bartoltzen om, in der minne
of gerechtelijk, de ƒ9 g.g. te vorderen die wijlen mr Florys Eyckenholt hem
schuldig is vanwege pacht en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
23v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Dirck Jansz
Claesz, Wolter
Coeninck, Johan
Aeltgen, Hylke
Wybrantzen, Peter
Albertzen, Claes
Andriesz, Gerrith

samenvatting

Comparant verklaart van meerdere schippers 12 lasten gerst ontvangen te
hebben bestemd voor gebruik in Kampen; wanneer deze schippers weer een
nieuwe lading voor hem hebben, hoopt hij dat zij deze kunnen afleveren,
alles voor gebruik in de stad.

bijzonderheden

Geen

23v

DATUM:

29-02-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Oosterwolde

10-02-1576

Comparant
Schipper
Idem
Idem
idem
Idem
Idem

28

81

82

83

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
24
DATUM:
Verklaring van ontvangst

21-02-1576

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Dirck Jansz
Endoven, Geert van

samenvatting

Comparant verklaart van de kassier van de stad ontvangen te hebben over
het jaar 1573 ƒ145-15 g.g. voor geleverd bier aan de hofhouding van de
vrijheer to Polwijler, waarvoor hij hem bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
24
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claes, Deuwe
Evertzen, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Evertzen 95 stuiver vanwege
zout; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
24
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vogelsanck, Dirck Rotgersz
Clinge, Greetken

samenvatting

Comparanten verklaren dat Jonge Reiner hen samen de ƒ100 g.g. betaald
heeft die hij in bewaring had: ƒ50 afkomstig van zijn overleden
(schoon)moeder Methe Clinge ten behoeve van comparants kind Anneken
en ƒ50 ten behoeve van Greetken Clinge, die deze nog tegoed had, waarvoor
zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. Alles is afkomstig van de
overleden echtgenote van Jonge Reiner, Barbara, die dit gelegateerd had
aan Methe Clinge.
NB. in de kantlijn: op 14-02-1582 heeft Aeltgen Vrese, echtgenote van Geert
Jansz, deze bekentenis teniet gedaan omdat alles is betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Comparant
Cameraar

DATUM:

29-02-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

29

26-03-1576

Comparant
Comparante

84

85

86

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
24v
DATUM:
Verklaring van eigendom

11-04-1576

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wurst, Dubbolt
Jansz, Helmich
Ottyncx, Abbe
Rubers, Here
Jansz, Symen
Broers, Marten
Broers, Itze

samenvatting

Comparanten verklaren onder ede dat bovenvermelde schippers de 16
lasten Lunenburger zout die zij geladen hebben om te vervoeren naar
Deventer, hen beiden toebehoort.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
24v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Dirck
Berentzen, Herman

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Herman Berentzen 16 stuivers
afkomstig van touw; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eyck, Dirck ter
Eenhuisz, Johan

samenvatting

Comparant, erfgenaam van Jacob van der Straeten, priester, verstrekt een
volmacht aan Johan Eenhuisz om, in der minne of gerechtelijk, binnen en
buiten Kampen de uitstaande schulden en renten te innen en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Comparant
Schipper
Idem
Idem
Idem
Idem

DATUM:

27-07-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

24v

DATUM:

15-09-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

30

De bladzijden 25v t/m 33v zijn blanco.
87

88

89

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
34
Schuldbekentenis

DATUM:

08-02-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritzen, Engbert
Mathysz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Mathysz ƒ16-08 g.g.
betaalbaar aan mr Peter Lollensz, waarvoor hij als onderpand stelt zijn
levende have en inboedel.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Morrhe, Egbert
Bocop, Arent toe
Vecht, Conraedt vd
Glauwe, Symon Geertsz
Bocop, Wilhelm toe
Vecht, Henrick vd
Sandtlien, Aggeum van
Ee, Gerryt van

Schuldenaar
Schuldeiser

34

DATUM:

11-02-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Raadslid
Idem
Idem
IUDr
IUL

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan drie mede-raadsleden en diverse
andere personen om zijn zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten
rechten en voor iedere rechtbank en daarbij te handelen zoals hij zelf
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
34v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Spangers, Engbert
Egbertz, Anna
Femme

samenvatting

24-04-1574

Comparant
Comparante
Schoondochter

Wed. Johan Egbertzen

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van de weduwe van Johan
Egbertzen de erfenis en goederen van hun overleden zoon, waarvoor zij
haar bedanken met belofte van vrijwaring.

31

90

91

92

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evert
Urck, mr Claes van
Tzaera, mr Johan

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Johan Tzaera om, in der minne
of gerechtelijk, te ontvangen van Andries ten Indijck de ƒ11 c.g. die deze
schuldig is volgens obligatie en daarbij het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
35
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engele
Claesz, Derck
Roloffszen, Johan

samenvatting

Comparante verklaart van haar vader de goederen van haar overleden
moeder ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
35
DATUM:
Huwelijkse voorwaarden

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Elbrich
Luloffs, Bartolt

samenvatting

Comparante verklaart dat beide partners hebben afgesproken dat Gijsbert
haar voorkinderen zal onderhouden en dat de inkomsten tijdens dit huwelijk
verworven, aan haar man toebehoren.

35

DATUM:

21-06-1574

1

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtg. Thoenijs Hugen )

) Arnhem

26-08-1574

Comparante
Momber
Vader

Comparante
Momber

32

Dochter

31-01-1575

Echtg. Gijsbert Bronckhorst

93

94

95

bijzonderheden

Zie akte 94.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
35v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hardenberch, Evert van
Lantinck, mr Richardt

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Richardt Lantinck om zijn zaken
in Kampen of elders waar te nemen en daarbij al het nodige te doen en
vooral om de aktie die jfr Margareta toe Bocop, weduwe van Oldenbarnevelt,
tegen hem voert te behandelen en hem en zijn gezin te verdedigen. Hij geeft
hem de vrije hand om te handelen, maar wil wel verantwoording ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
36
DATUM:
Huwelijkse voorwaarden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elbrich

samenvatting

Comparante wil de akte dd 31-01-1575 gepasseerd aanpassen, omdat zij
zich door mooie woorden, listigheid en onwetendheid heeft laten leiden.
Zij verklaart dat in hun huwelijkse voorwaarden is afgesproken dat haar man
de kinderen uit haar eerste huwelijk zal onderhouden en dat de goederen in
dit huwelijk verworven, aan haar man toebehoren.
Bij nader inzien is zij het hier niet mee eens, omdat haar natuurlijke kinderen
hierdoor worden benadeeld. Haar man en haar kinderen blijven haar echte
erfgenamen.

bijzonderheden

Vervangt akte 92.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
36v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Eeffze
Ulrycx, Armgart

DATUM:

08-02-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

07-03-1575

Comparante

DATUM:

Echtg. Gysbert v. Bronckhorst

20-06-1575

Schuldenares
Schuldeiseres

33

96

97

98

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Armgart Ulycx ƒ2 c.g. afkomstig
van vlas; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
37
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ebbekinck, Evert
Gerritz, Janneken

26-07-1575

Comparant
Schuldenares

Echtg. Albert Buyrmans

samenvatting

Comparant verklaart van Janneken Gerritz de 12 daalders ontvangen te
hebben die haar man hem schuldig was en waarvoor hij hem reeds
gerechtelijk had aangesproken; hij bedankt hen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Morrhe, Egbert
Cuinreturff, Henrick
Roos, Thomas
Vecht, Conraedt vd

37

DATUM:

25-10-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

1

Deken kerken van )
Griffier Gelre en Zutphen
Raadslid - zwager

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Cuinreturff, Thomas Roos
en Conraedt van der Vecht om namens hem zijn zaken waar te nemen tegen
de akties van Karel van Nieuwenaer en diens aanspraken afkomstig van het
hof te Eeck en dit voor te leggen aan de rechtbank van Gelre en Zutphen en
daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
37v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evert, Lubbertsz,
Bocop, Arent toe

) St. Walburg in Arnhem

09-12-1575

Comparant
Executeur

34

Buijter, Roloff
Goijkensz, Gerrijt
Henricks, Nolle

99

100

Executeur
Borg
Borg

samenvatting

Comparant, mede caverende voor zijn broer Tyman en zijn zuster Marrijken
Lubbertsz, erfgenamen van Henrick van Heerde en diens zuster Grete,
verklaart van de executeurs van het testament ontvangen te hebben de
goederen en erfenis die op hen zijn overgegaan, waarvoor hij hen bedankt
met belofte van vrijwaring. Er zijn twee borgen aangesteld, tevens voor
Guert Tyman en Marrijken Voerst, voor het geval de erfenis betwist wordt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
38
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Eerlant
Claesz, Ariaen
Cornelisz, Claes
Willemsz, Johan

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johan Willemsz een bedrag van
ƒ550 c.g. afkomstig van een karveelschip met gereedschap en toebehoren
en belooft dit te betalen in vijf termijnen van ƒ110 c.g. te beginnen met
Pinksteren a.s. enz. Zij stelt als onderpand het schip met toebehoren en
haar overige goederen. Schuldeiser belooft het schip in alle havens te
vrijwaren.
NB. in de kantlijn: Pinksteren 1576 is de eerste termijn door Claes Cornelisz
betaald, tevens in 1577 en 1579.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
39
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritzen, Erbert
Reynars, Geertgien

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geertgien Reynars 48 stuivers
vanwege landpacht; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

06-02-1576

Schuldenares
Momber
Comparant
Schuldeiser

DATUM:

Wed. Jan Gerritzen
Zwager

16-03-1576

Schuldenaar
Schuldeiseres

35

101

102

103

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

39

DATUM:

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Kruse, Erenst
Moyck, Dirck van
Moyck, Wynolt van
Schulte, Jan
Goch, Jan
Tasschemaker, Henrick

17-05-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem
Idem

1

Schout Kampen en )
Broers
2

Gezworen koeriers )

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan diverse personen om, in der minne
of gerechtelijk, in Deventer alle pachten en renten te innen en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
39
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Baers, Evert
Wyringen, Gerrijt Petersz v.
Temmingen, Anna
Hardenberch, Evert van
Vrese, Arent

2

) Kamperveen

) van de stad Kampen

DATUM:

18-07-1576

Borg
Borg
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Wed. Henrick Arentsz

samenvatting

Comparanten hebben zich borg gesteld voor Anna Temmingen ten behoeve
van Evert van Hardenberch en Arent Vrese voor een bedrag van 229
daalders en 24 stuivers dat door hen aan Henrick van den Dam, haar
gevolmachtigde, is uitbetaald vanwege wijn, volgens gerechtelijke uitspraak
als garantie voor de betaling.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hardenberch, Evert van
Coeps, Engbert
Willemsz, Thoenijs

samenvatting

Comparanten, voogd over Berent Willemsz, kind van wijlen Alidt
Keseburchs, verstrekken een volmacht aan Thoenijs Willemsz om, in der
minne of gerechtelijk, de erfenis te ontvangen van Anna Keseburchs ten

39v

DATUM:

36

27-09-1576

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

behoeve van het kind en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.
bijzonderheden

Geen

De bladzijden 40 t/m 48v zijn blanco.
104

105

106

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
49
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hekelaers, Femme Hennip
Isebrantzen, Lucas

samenvatting

Via Henrick van den Dam verklaart comparante schuldig te zijn aan Lucas
Isebrantzen ƒ9-04 c.g. vanwege rogge; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

1. Huis en erf in Kampen
2. Land in Blankenham

comparanten

Packbergen, Frans van
Urck, Claes van
Schulte, Johan

49

08-03-1574

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

23-07-1574

Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde

Priester
Koerier v. Kampen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Schulte om, in der minne of
gerechtelijk, zijn jaarlijkse rente te innen, betaalbaar met St. Symon
gevestigd op een stuk land in Blankenham en een huis in Kampen volgens
rentebrief en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.
NB. in de kantlijn: op 27-10-1574 is alles voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Packbergen, Frans van
Jacobsz, Reiner
Olst, Claes van
Òlst, Johan van

49

DATUM:

37

17-02-1575

Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde
Idem

107

108

109

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Claes en Johan van Olst om voor de
rechtbanken waaronder zijn goederen ressorteren, te verschijnen en daar
zijn testament, gepasseerd dd 12-11-1574 te Kampen, te laten valideren en
daarbij al het nodige te doen, zoals hij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Femme
Lollensz, Peter
Jansz, Jutthe

49v

DATUM:

13-06-1575

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Moeder

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar moeder om, in der minne of
gerechtelijk, in Groll haar aandeel te ontvangen van de erfenis van haar
tante Geertgen Hoyers, gewezen echtgenote van Gosselick Lamberts uit
Groll en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
50
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ulrycx, Femme
Urck, Claes van
Groeningen, Johan van

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan van Groeningen om namens
haar, in der minne of gerechtelijk, in Emden van Herman Arentzen het
restbedrag van ƒ32½ c.g. te vorderen dat zij bij leven voorgeschoten heeft
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
50
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

Volmachtgeefster
Voogd
Gevolmachtigde

DATUM:

38

07-07-1575

12-09-1575

110

111

comparanten

Eykenholt, mr Florys
Boecop, Johan to
Secker, Leffert
Berentzen , Berent

Borg
Begunstigde
Begunstigde
Aanvrager

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld voor Johan to Boecop en Leffert Secker
als executeurs van het testament van Hermencken van Urck ten behoeve
van Berent Berentzen in verband met goederen die bij Willem van Zwolle
berusten en die aanvrager wil hebben en waarop ook diens broer Herman
Berentzen aanspraak kan maken; comparant staat garant voor de goede
bewaring door de executeurs, onder verband van zijn persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
50v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mathijszen, Frederick
Mathijszen, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg gesteld te hebben ten behoeve van de
voogden over de kinderen van Dirck Bouwsz, voor het kindsdeel van ƒ100
g.g. door de vader te betalen voor zijn twee kinderen, waarvan ƒ15
handgeld, zodat dit betaald wordt met Jacobi 1576, met een marge van
veertien dagen en zij van hun borgtocht ontslagen kunnen worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Zes akkers
Veenhuizen

comparanten

Henrickzen, Frans
Schulte, Johan
Olst, Jan van

samenvatting

Comparant, erfgenaam van mr Johan Berentz, verstrekt een volmacht aan
Johan Schulte en Jan van Olst om namens hem te transporteren het vierde
deel van goede rode pachtboter die hij met Bartholomeus ontvangt van zes
akkers land in Veenhuizen, heerlijkheid Kuinre, aan Claes Louwe en Warner
van Vorden als memoriemeesters van Onze Lieve Vrouwes memorie ten
behoeve van de Lieve Vrouwen kerk in Kampen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

05-02-1576

Borg
Borg

51

DATUM:

09-10-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

39

En echtgenote Anna
Gezworen koerier

112

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
51
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Florys
Endoven, Geert van

15-11-1576

Comparant
Cameraar

Kampen

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de kassier van de stad over
het jaar 1573 ƒ3-03 ph.g. afkomstig van vlees geleverd ten behoeve van de
hofhouding van Niclaes, vrijheer to Polwijler, waarvoor hij hem bedankt.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 51v t/m 61v zijn blanco.
113

114

115

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
62
Schuldbekentenis

DATUM:

29-01-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grethe
Ulrycx, Femme

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Femme Ulrycx 18 stuivers
afkomstig van steenvlas; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
62
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eems, Gerrit van
Dirckzen, Claes

samenvatting

Via Henrick van den Dam, meldt comparant schuldig te zijn aan Claes
Dirckzen ƒ6 c.g. en één oord afkomstig van zout; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

Echtg. Henrick o.d. Stegen

03-02-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

62

DATUM:

40

05-02-1574

116

117

118

comparanten

Bussch, Gerbert ten
Olst, Johan van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan van Olst om, in der minne of
gerechtelijk, zijn uitstaande schulden, renten en pachten te innen en daarbij
alle formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
62
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Warnerszen, Gysbert
Vrese, Engbert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Engbert Vrese ƒ5½-01 c.g.
afkomstig van twijg; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
62v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Spaecker, Gerrith

samenvatting

Comparant verklaart dat de weduwe van Geert Hermensz hem als offerande
een …………

bijzonderheden

Niet af - zie volgende akte.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
62v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, O.L.Vrouwesteeg, achter het Gulden Hoofd

comparanten

Spaecker, Geert
Glauwe, Symon
Hermensz, mr Geert

samenvatting

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

15-02-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

15-02-1574

Comparant

Priester

15-02-1574

Comparant
Momber
Opdrachtgever

Vicaris Deventer
De weduwe van …

Comparant verklaart dat de weduwe van mr Geert Hermensz hem

41

overhandigd heeft een jaarlijkse rente van ƒ2 ph.g., betaalbaar met St. Jan,
afkomstig van een jaarlijkse rente van ƒ3 g.g. gevestigd op een huis in
Kampen en dat de 34 stuivers die daarvan overschieten aan haar blijven,
volgens de rentebrief waaraan de oorspronkelijke akte is gehecht. Hij
gebruikt dit voor twee missen per week, officium gesticht door Johan
Cornelisz, waarvan de akte berust bij de officiant.

119

120

121

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
62v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Gese van den
Hoeve, Henrick van der

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrick van der Hoeve 35 stuivers
afkomstig van vlas; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolters, Gese
Urck, Claes van
Dam, Henrick van den

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Henrick van den Dam om, in der
minne of gerechtelijk, van Henrick de Wolffs het geld te vorderen dat deze
aan haar man en aan Roloff Jacobsz schuldig is vanwege verdiend loon en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
63
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ditthem, Gerrith van
Jacobsz, mr Reijnar

DATUM:

62v

08-03-1574

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

19-04-1574

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

26-04-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

42

Echtg. Wolter Gerritzen

122

123

124

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Reijnar Jacobsz wegens
huishuur ƒ15½ g.g., waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
63
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ems, Gerrith van
Hoeve, Henrick van der

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van der Hoeve ƒ7-06 c.g.
afkomstig van vlas; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
63
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bronckhorst, Gysbert v.
Wurst, Dubbelt
Taemzen, Peter

samenvatting

Comparanten verklaren van Johan Hermsz uit Leeuwarden het volgende
gekocht te hebben: Gysbert van Bronckhorst twee last weit, Dubbelt Wurst
zeven last gerst, die zij plechtig beloven nergens anders te gebruiken dan
hier in de stad zoals gehoorzame dienaars van de majesteit past.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
63v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Geert
Arentzen, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Arentzen 6 zakken rogge
van ƒ3-06 c.g. per stuk; durante iudicio.

DATUM:

07-05-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

26-05-1574

Comparant
Comparant
Comparant

DATUM:

21-06-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

43

125

126

127

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
63v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nijber, Gerrijt
Eickenholt, mr Florys

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Florys Eickenholt een bedrag
van ƒ100 g.g. dat deze voorgeschoten heeft aan Johan Aertszen.
NB. in de kantlijn: op 11-04-1575 is deze bekentenis door schuldeiser
ongedaan gemaakt.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
63v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Ghese van den
Anna

DATUM:

05-07-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

21-07-1574

Schuldenares
Schuldeiseres

Echtg. Henrick Jacobsz

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de echtgenote van Henrick
Jacobsz 13½ stuiver brabants en 9 plakken afkomstig van vlas; durante
iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tymsz, Geert
Jarra, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jarra om, in der minne of
gerechtelijk, van Johan Rotgersen het resterende geldbedrag te vorderen
dat deze hem nog schuldig is en daarbij al het nodige te doen, met macht
van substitutie.

64

DATUM:

31-07-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde

44

Gulik
Voorspreker

128

129

130

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
64
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gese
Bloeme, Geertgen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Geertgen Bloeme ƒ24 g.g. wegens
gehaalde waren; durante iudicio.
Verder bekent zij nog schuldig te zijn aan Geertgen 6 schepel gerst en een
half mud bonen; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
64
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermesz, Geertgen
Pannebacker , Jan

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Pannebacker ƒ3 c.g. min 2½
stuiver afkomstig van koopmanschap; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
64
Getuigenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Egbertszen, Gerrijt

samenvatting

Comparant, ongeveer 27 jaar oud, verklaart plechtig dat hij negen of tien
dagen geleden uit Hoorn is afgevaren met het schip dat nu in Kampen aan
de kade ligt bij Hans Caspar van Schoonhoven, hopman, met een lading van
zoetemelkse kazen die er nog steeds in liggen en dat de schipper Johan
Claes van Swolle is.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

02-08-1574

Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

Echtg, Claes Velthuys

27-08-1574

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Comparant

45

13-11-1574

Afkomstig uit Hasselt

131

132

133

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
64v
Schuldbekentenis

DATUM:

16-11-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jouchems, Gerrith
Pijl, Mense

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Mense Pijl ƒ20-02 c.g. afkomstig
van een paard; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
64v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mosters, Gese
Ulrycx, Anna

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Anna Ulrycx ƒ19 c.g. afkomstig
van doek; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Dubboltszen, Egbert
Henrixsz, Koen
Broecke, Luycken ten
Evertszen, Johan
Janszen, Roloff
Petersz, Johan
Olst, Johan van

samenvatting

Comparant verstrekt diverse volmachten om, in der minne of gerechtelijk,
zijn uitstaande schulden, pachten en renten te innen in Kampen en de stads
vrijheid en verder zijn zaken waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten
en daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

22-11-1574

Schuldenares
Schuldeiseres

64v

DATUM:

29-11-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

46

134

135

136

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

65

DATUM:

onroerend goed

1. Weiland en huis in Steenwijk
2. Huis en hof
Kampen, Heilensteeg
3. Goederen in Oldebroek

comparanten

Indijck, Goedtsfrunt ten
Indijck, Engbert ten
Indijck, jfr Hilde ten
Indijck, Godtsschalk ten
Endoven, Gheert van
Schulte, Johan
Olst, Johan van
Eenhuys, Johan

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan meerdere personen om namens
hen over te dragen volgens landrecht aan Jorgens van Haersolte, raadslid,
zes overlandse rijnse guldens per jaar, betaalbaar met Pinksteren, gevestigd
op weiland in het ambt van Steenwijk volgens rentebrief dd 19-05-1554 en
verder nog jaarlijks ƒ15 g.g. gevestigd op een huis waarvan rentebrief d 2704-1544. Verder om namens hen te verkopen een rente van 11 h.p.
betaalbaar met Pasen, gevestigd op een huis in Kampen, een jaarlijkse rente
van ƒ9 g.g. en een van ƒ2 g.g., betaalbaar op Martini en gevestigd op
onderpanden in Oldebroek en daarbij te handelen zoals comparant zelf
gedaan zou hebben, indien aanwezig,

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
66
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Geert Egbertzen
Brouwer, Jonge Dirck

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jonge Dirck Brouwer 16½ daalder
volgens goede rekenschap; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Geertgen

Volmachtgever
Idem
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem

DATUM:

66

27-01-1575

11-02-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

26-02-1575

Volmachtgever

47

Vader
Zoon
Dochter
Zoon
Neef - raadslid
Bode

Urck, Claes van
Coertzen, Johan

137

138

Momber
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Coertzen om, in der minne of
gerechtelijk, haar uitstaande schulden, renten en pachten te innen en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

1. Kamp land
Vollenhove, in Ubbenbelt
2. Land gnd Voszlandt
IJsselham

comparanten

Hebels, Gheertruijt
Hebels, Gheesken
Hebels, Swaentken
Jacobsz, Reiner
Schulte, Johan
Tasschemaker, Henrick
Olst, Johan van

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Schulte, Henrick
Tasschemaker en Johan van Olst om namens hen voor de schout van
Vollenhove ten behoeve van hun zwager Marten Albertsz en diens
echtgenote Anna hun kamp land in onderpand te geven zolang hun zwager
zijn aflossing van ƒ200 g.g. niet betaald heeft en verder om aan hen over te
dragen een jaarlijkse rente van ƒ6 g.g. betaalbaar met Martini, gevestigd op
hun land in IJsselham, dat nu gehuurd wordt door de weduwe van Evert
Tymen Hessels, aflosbaar met ƒ100 g.g. en daarbij te handelen zoals zij zelf
gedaan zouden hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
66v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Geert Egbertzen
Gerritz, Gerrith

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrith Gerritz ƒ14-06 c.g. wegens
weit; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

66

DATUM:

25-02-1575

Volmachtgeefster
Idem
Idem
Momber
Gevolmachtigde
Idem
Idem

DATUM:

48

Wed. Johan Hebels
Dochter
Dochter

06-03-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

139

140

141

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
67
DATUM:
Verklaring van ontvangst

09-03-1575

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bronckhorst, Gisbert v.
Endoven, Gheert van
Bouwensen, Claes
Knoppert, Kairle
Halteren, Berent van

samenvatting

Comparant verklaart van de cameraar en rentmeester van Kampen
ontvangen te hebben een bedrag van ƒ81-23 ph.g. over het jaar 1573 en
verklaart dat Kairle Knoppert en Berent van Halteren hem betaald hebben
over 1574 ƒ9-25 ph.g., samen 163 h.p. en 6 stuivers voor geleverd bier aan
de vrijheer van Polwijler, waarvoor hij hen bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
67
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertz, Geertruidt
Styp, Armgart

samenvatting

Schuldenares verklaart schuldig te zijn aan Armgart Styp ƒ3 c.g. min een
halve stuiver wegens laken; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
67
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nyber, Geert
Eyckenholt, mr Florys
Meekeren, Jelis van

Comparant
Cameraar
Rentmeester
Cameraar
Rentmeester

DATUM:

18-03-1575

Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

09-04-1575

Comparant
Gevolmachtigde
Volmachtgever

Nijmegen

samenvatting

Comparant verklaart dat hij zal overdragen aan mr Florys Eyckenholt, als
gevolmachtigde, ƒ100 g.g. van Herman van Meekeren die deze hem,
volmachtgever, schuldig is.

bijzonderheden

Geen

49

142

143

144

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
67v
Schuldbekentenis

DATUM:

20-04-1575

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Jacob
Berentzen, Welmer

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Welmer Berentzen 22½ daalder
afkomstig van een paard; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Dirckzen, Gerrith
Wyringen, Johanna van
Jansz, Anna
Jansz, Engbert
Rijssen, Johanna van

Schuldenaar
Schuldeiser

67v

DATUM:

16-05-1575

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Erfgename

Pater Bregittenklooster
Abdis
Priores
Kloosterling

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefsters, volmacht gepasseerd dd 16-05-1525,
verstrekt comparant een volmacht aan Engbert Jansz om namen het
convent en namens zuster Johanna van Rijssen, in Rijssen afstand te doen
van de erfenis die deze zuster van haar ouders heeft ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
67v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Bartoltz, Gyse
Henricksdr, Thyman
Kay, Herman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Herman Kay ƒ250-12½ c.g.
afkomstig van een karveelschip met gereedschap en toebehoren en beloven
te betalen in termijnen: ƒ50 c.g. met Allerheiligen, ƒ106 c.g. en 1 oord met
Allerheiligen 1576, idem in 1577, waarvoor hij als onderpand stelt het schip
met alle toebehoren en zijn overige goederen; schuldeiser verklaart het
schip in alle havens te vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op 26-06-1579 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

16-05-1575

Schuldenaar
Echtgenote
Schuldeiser

50

Blokzijl

145

146

147

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
68v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joirgens, Geertgen
Albertzen, Dirck
Rotgersen, Berent

23-03-1575

Comparante
Momber
Voogd

Grootvader

samenvatting

Comparante verklaart van haar gewezen voogd de goederen van haar
ouders ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Johansz, Grete
Jansz, Lijsbeth
Janszen, Claes
Louwe, Claes
Johanszen, Louwe

68v

DATUM:

06-06-1575

Volmachtgeefster
Idem
Volmachtgever
Idem
Gevolmachtigde

1

Zusters - mede )
Broer
Broer

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun broer Louwe om, in der
minne of gerechtelijk, het geld, de goederen en de erfenis te vorderen van
hun broer Herman Jansz, overleden in Dantzig bij Herman Igerman thuis en
daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirckzen, Goesen
Cannegieter, Nicla

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Nicla Cannegieter om, in der minne
of gerechtelijk, van Johan Wever uit Stiens in Friesland de ƒ4 c.g. te
vorderen die deze hem schuldig is en daarbij al het nodige te doen, met

) namens hun broers Jan Jansz en Wijnolt Jansz

69

DATUM:

08-06-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

51

macht van substitutie.

148

149

150

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bronckhorst, Gysbert v.
Saedelmaker, Johan
Lotthem, Berent van
Schulte, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt drie volmachten om, in der minne of gerechtelijk, in
Deventer en andere plaatsen zijn uitstaande schulden te innen en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Campen, Grete Berents v.
Jacobsz, Reiner
Luytgens, Nele
Groningen, Johan van

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Nele Luytgens en Johan van
Groningen om namens haar van Egbert van Orvelt en echtgenote Swaene
uit Groningen de ƒ12 te vorderen afkomstig van een lijfrente over het jaar
1574 en 1575 gevestigd op hun goederen en daarbij het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentzen, Gerrith
Tzaera, mr Johan

69v

DATUM:

69v

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem

DATUM:

70

04-07-1575

22-08-1575

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

09-09-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

52

Voorspraak

151

152

153

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Tzaera om namens hem
aktie te ondernemen tegen Geert Egbertsen Backer vanwege een stier die
hem tegen zijn wil is afgenomen en hiervan het geld te ontvangen en verder
te doen wat nodig is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
70
Verantwoording

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lippe, Gerrith van der
Elsken

samenvatting

Comparant verklaart aan zijn dochter Elsken dd 08-01-1568 ten overstaan
van Schepenen van deze stad te hebben overgedragen als haar moeders
erfdeel een bedrag van ƒ500 g.g. tegen de zin van zijn echtgenote en
kinderen die zich benadeeld voelen; hij heeft dit gedaan om ruzie te
voorkomen; omdat zijn dochter veel kinderen heeft, zal hij haar ook bij
vooruitbetaling een bedrag van ƒ25 g.g. geven van de erfenis.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
70v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eems, Gerrit van
Wurst, Hans
Olst, Claes van

DATUM:

15-09-1575

Comparant
Dochter

DATUM:

12-10-1575

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hans Wurst en Claes van Olst,
voogden over het kind van Reiner Hoolboom, een bedrag van ƒ5-17½ g.g.,
restant van vervallen pacht, dat hij belooft te betalen met Kerstmis a.s.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Erf
Oldebroek, in Doornspijk, op het Eeck

70v

DATUM:

53

21-10-1575

comparanten

154

155

Indijck, Goedtsfrunt ten
Indijkc, Andries ten
Clant, jfr Hille
Vechte, Henrick vd
Meerden, mr Johan van
Sluijsken, Willem

Volmachtgever
Idem
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Zuster
IUL

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick van der Vechte, mr
Johan van Meerden en Willem Sluijsken om namens hen voor alle
rechtbanken te verdedigen dat zij jaarlijks ƒ17½ g.g. rente en vier mud haver
ontvangen van hun overleden vader mr Gotschalk ten Indijck, gevestigd op
het erf van Jan Feytz en Johan ten Water in Oldebroek op het Eeck, dat eerst
van Jan van der Hove is geweest en verder nog jaarlijks drie mud rogge en
ƒ3 g.g. uit het goed van Rijck Reeffs, ook in Oldebroek en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirckzen, Gerrith
Bregittenconvent
Lollensz, mr Peter

samenvatting

Comparant, gevolmachtigd door de abdis en priores van het convent dd 2410-1575, verstrekt een volmacht aan mr Peter Lollensz om namens hen
stappen te nemen tegen Geert Dubboltzen omdat deze de gracht van het
convent heeft volgestort en hem in rechte hierover aan te spreken.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
71v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Ens, Gysbert Jacobsz v.
Eerlandt

samenvatting

71

DATUM:

24-10-1575

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

Pater Bregittenconvent

06-02-1576

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Jan Gerritzen

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Jan Gerritzen
volgens brief een bedrag van ƒ275 c.g. afkomstig van een aandeel in een
karveelschip met gereedschap en toebehoren en belooft haar te betalen op
vijf achtereenvolgende Pinksterdagen met ƒ55 c.g. te beginnen in dit jaar,
waarvoor hij als onderpand stelt de helft van het schip en zijn overige
goederen; schuldeiseres belooft hem in alle havens te vrijwaren.

54

NB. in de kantlijn: op 02-08-1580 meldt Johan Willemsen dat alles betaald is.

156

157

158

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
72
Uitspraak rechtbank

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeijer, Gisbert
Berentzen, Dirck

samenvatting

Comparanten, borgen voor de weduwe van schipper Idzen, verklaren dat
Peter van Tolzende en Berend Roericksz dd 07-02-1576 een uitspraak van de
Raad hebben gekregen waarbij de weduwe op a.s. St. Jan geacht wordt hen
te betalen; als zij in gebreke blijft, hebben schuldeisers het recht het vonnis
ten uitvoer te brengen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
72v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wynoltzen, Geert
Wynoltz, Femme
Dubboltz, Thoenijs
Wynoltzen, Wynolt

samenvatting

Comparanten verklaren van hun vader de goederen en erfenis van hun
moeder ontvangen te hebben en dat wat zij na de dood van hun vader zullen
krijgen, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
72v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bussche, Gerbrant ten
Santhen, Henrick van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Santhen ƒ35 g.g. min

DATUM:

15-02-1576

Borg
Borg

02-04-1576

Comparant
Comparante
Momber
Vader

DATUM:

En Beerthe

04-04-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

55

11 stuivers; durante iudicio.

159

160

161

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
72v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobzen, Gerbrant
Twenth, Evert
Gysbertzen, Claes

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Engbertz Arentzen, verklaren
van Claers Gysbertzen de goederen en erfenis ontvangen te hebben van de
ouders van de kinderen, waarvoor zij hem bedanken met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
73
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Wachter, Gerrith
Jansz, Wychar
Claesz, Claes
Thonisz, Herman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Claes Claesz en Herman
Thonisz een bedrag van ƒ250-36 c.g. afkomstig van een smal karveelschip
met gereedschap en toebehoren en beloven ieder hun deel te betalen aan de
houder van deze schuldbrief, ƒ50 c.g. met St. Jan en de rest op drie
achtereenvolgende kerstdagen vanaf dit jaar, waarvoor zij als onderpand
stellen het schip met alle toebehoren en hun overige goederen;
schuldeisers beloven het schip in alle havens te vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op 23-01-1580 meldt Jacob Claesz van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
73v
Verklaring

09-04-1576

Comparant
Comparant
Executeur

DATUM:

14-04-1576

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

56

26-04-1576

162

163

164

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bronckhorst, Gysbert van
Tassemacker, Jan

Koper
Verkoper

Uit Ootmarsum

samenvatting

Comparant verklaart plechtig gekocht te hebben van Jan Tassemacker 14
stuks timmerhout met wat latten, bestemd voor verbetering van zijn huis en
dit hout zal door schipper Johan Roloffsen uit Hasselt worden gebracht, die
hopelijk onbelemmerd mag passeren.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
74
Onderpand

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Broederstraat, hoek Hofstraat

comparanten

Clinge, Grete
Urck, mr Claes van

samenvatting

Comparante verklaart in bewaring te hebben ƒ45 g.g. van haar kind Barbara
Claes, dat deze geërfd heeft van haar grootvader Frederick Droogscherer,
waarvoor zij als onderpand stelt de overwaarde van de helft van haar huis,
(de andere helft is in bezit van de dochter) en haar overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
74
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Jansz, Geert
Voss, Johan

DATUM:

18-05-1576

Comparante
Momber

DATUM:

25-05-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Bgm. Vollenhove

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Voss om, in der minne of
gerechtelijk, zijn uitstaande schulden, renten en pachten te innen en daarbij
al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

74v

DATUM:

57

06-06-1576

165

166

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boecop, Gerrith to
Wolter, mr
Zuere, Cathrina

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem

1

Amsterdam, in de )
2
Dochter van )

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Wolter en Cathrina Zuere om, in
der minne of gerechtelijk, de resterende penningen te innen van Hans Kunst
uit de Warmoesstraat, Amsterdam, van gekochte mout en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vrese, Geert Jansz
Heymansz, Goyken
Hermesz, Sybrant
Joachimsz, Gheert
Jacobsz, Hessel

) Duytsche Veendrager, Tzelstraat

74v

DATUM:

2

) wijlen Roloff Zuere

03-08-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem

Paaslo
Blesdijk
Oldemarkt
Idem

samenvatting

Comparant, voogd over het kind van zijn broer Claes, Jan genaamd,
verstrekt een volmacht aan verschillende personen om namens hem voor
het gerecht van Oldemarkt te verschijnen en daar een geldbedrag van ƒ3
Arnhems min een oord, te verkopen ten behoeve van Jan Schulte gevestigd
op een goed bewoond door Dyck Schoemaker, een rente van 36 stuivers uit
een goed nu bewoond door Grethe Weyner, een rente van ƒ1 ph.g.
gevestigd op een goed bewoond door Jacob Haegen, alles met de
rentebrieven en daarbij te handelen zoals comparant gedaan zou hebben,
indien aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
75
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen Swaentken Malers en het H. Geest Gasthuis

comparanten

Albertsz, Ghijse
Aertsz, Johan
Goossensz, Johan
Jansz, Trijne

samenvatting

Comparant, mede caverende voor zijn zoon Albert Ghijse, verklaart schuldig
te zijn aan Johan Aertsz een bedrag van ƒ100 g.g. wegens geleend geld en
daarvoor draagt hij over aan schuldeiser twee termijnen die hij, comparant,

DATUM:

09-07-1576

Schuldenaar
Schuldeiser
Koper
Echtgenote

58

tegoed heeft van Johan Goossensz en Trijne Jansz, iedere termijn van ƒ50
g.g., betaalbaar met Pasen 1577 en ’78, afkomstig van de verkoop van een
huis, strekkend van de straat tot aan het erf van comparant; kopers van het
huis stemmen hiermee in.
NB. in de kantlijn: op 09-06-1579 is schuldeiser voldaan van bovenstaande.

167

168

169

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentsz, Grethe
Urck, Claes van
Lollensz, mr Peter

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Peter Lollensz om, in der minne
of gerechtelijk, namens haar het geld te innen dat Nele Backers betaald
heeft namens haar zwager Jan Vosz en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
76
Borgstelling

onroerend goed

Schip

comparanten

Albertsz, Gyshe
Henricksen, Arent
Gyshe, Albert

75v

DATUM:

06-08-1576

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. Claes Ulphertszen

12-09-1576

Borg
Schuldeiser
Schuldenaar

Amersfoort
Zoon

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld ten behoeve van Arent
Henricksen voor zijn zoon Albert in verband met de resterende
betalingstermijnen voor diens schip en belooft plechtig deze termijnen voor
hem te betalen, waarvoor hij al zijn goederen als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
76v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

DATUM:

59

12-10-1576

comparanten

170

171

172

Kempe, Geert
Jansz, Henrick
Henricksz, Jan

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Timmerman
Idem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Jansz en Jan Henricksz
een bedrag van ƒ405 c.g. afkomstig van een smal karveelschip met
gereedschap en toebehoren en belooft op vier achtereenvolgende St.
Lucasdagen ƒ100-25 c.g. te betalen, te beginnen in 1577, waarvoor hij als
onderpand stelt het schip met toebehoren en zijn overige goederen;
schuldeisers zullen het schip in alle havens vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op 15-05-1580 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
77
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Gerrit
Hermesz, Arent

DATUM:

22-10-1576

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Luitgen Henricks

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Luitgen Henricks
een bedrag van ƒ16 g.g. afkomstig van een koe en belooft dit te betalen op
drie achtereenvolgende St. Matheusdagen, te beginnen in 1577, waarvoor hij
als onderpand stelt al zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
77v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eems, Gerrith van
Tzaera, mr Johan
Santhen, Henrick van

samenvatting

Comparant verklaart via zijn gevolmachtigde schuldig te zijn aan Henrick
van Santhen ƒ4 c.g. min één oord vanwege zeep; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
77v
Schuldbekentenis

DATUM:

14-11-1576

Schuldenaar
Gevolmachtigde
Schuldeiser

DATUM:

60

20-12-1576

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertszen, Gerrith
Thijmesz, Jutthe
Brouwer, Hans Mulert

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
En Berthe

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hans Mulert Brouwer en diens
echtgenote een bedrag van ƒ310-10 g.g. afkomstig van geleend geld en
beloven dit in termijnen te betalen op St. Maarten in de winter, waarvoor zij
als onderpand stellen al hun roerende en onroerende goederen.
NB. in de kantlijn: op 19-10-1602 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande en laat de akte vernietigen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

De bladzijden 78 t/m 82v zijn blanco.
173

174

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
83
Schuldbekentenis

DATUM:

27-01-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Henrick
Post, Arent

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Post een bedrag van 7½
daalder vanwege een paard; durante iudicio.
Comparant bekent verder nog 3 daalders aan hem schuldig te zijn vanwege
zaad; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
83
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Santhen, Henrick van
Jansz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat de 4½ last rogge, 6 zakken boekweit en
verschillend zoetemelk kazen, die Johan Jansz met kerstmis j.l. per schip
heeft vervoerd van Kampen naar Deventer, hem alleen toebehoren en aan
niemand anders.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

28-01-1574

Comparant
Schipper

61

175

176

177

178

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
83
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Gaerbraede, Johan
Bronckhorst, Gysbert v.

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant dat deze schuldig is aan
Gysbert van Bronckhorst ƒ6-08 c.g. afkomstig van twee tonnen bier; durante
iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Loeze, Henrick
Loze, Gheert

83v

10-02-1574

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

DATUM:

08-03-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Broer

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Gheert om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen, uitstaande schulden, renten en
pachten te innen enz, daar verantwoording over af te leggen en verder te
doen wat nodig is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
83v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Poortsluyter, Henrick
Hoeve, Henrick van der

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van der Hoeve 2 rijder
gulden en 3½ stuiver, afkomstig van vlas; durante iudicio.
NB. in de kantlijn: ontvangen van Geert Glasemacker.

bijzonderheden

Geen

RAK 81

FOLIO:

DATUM:

84

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

62

08-03-1574

11-03-1574

179

180

181

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gruythuijs, Hugo vd
Bocop, Johan ter
Otterbeeck, Johan

samenvatting

Comparant heeft verklaard dat hij opgeroepen is door de drost van
Vollenhove en de dijkgraaf voor een bespreking over de dijken en dat hij
daarom een volmacht geeft aan Johan ter Bocop en Johan Otterbeeck om
namens hem te verschijnen en aan de besluitvorming deel te nemen en
daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
84
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Geert
Henrickzen, Geert

samenvatting

Comparanten verklaren onder ede dat zij de ton zout, de honderd pond
stokvis en de twee tonnen as nergens anders zullen gebruiken dan in
Elburg.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
84
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vette, Hille
Evertzen, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Evertzen ƒ8-03 c.g.
afkomstig van zeep.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem

DATUM:

18-03-1574

Comparant
Comparant

DATUM:

Raadslid
Raadslid
Schout Vollenhove

Elburg
Idem

22-03-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

84v

DATUM:

63

27-03-1574

182

183

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Kuinreturff, Henrick
Urck, Claes van
Olst, Johan van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan van Olst om, in der minne of
gerechtelijk, zijn uitstaande schulden, renten en pachten te innen, nu en in
de toekomst en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
84v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Doetechem, Henrick van
Tzaera, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Tzaera om zijn zaken waar
te nemen voor het stads gerecht tegen Johan Willemsz van Buyren en diens
echtgenote en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Zes morgen land
Mastenbroek, in Voorsterland

comparanten

Vene, jfr Henrica v.d.
Jacobs, Reiner
Haersolte, Rutger van

Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

85

Deken te Arnhem

30-04-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

05-05-1574

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Henrick v. Erp
IUL - zwager

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Rutger van Haersolte om namens
haar een rechtzaak voor het gerecht van Zwolle te voeren over zes morgen
land in Mastenbroek, die zij geërfd heeft van haar tante Ghese van den
Bussche, gewezen mater van het Busklooster in Zwolle, welke zaak reeds
door haar vroegere gevolmachtigde Frederick van der Herdenberch is
begonnen en nu door haar zwager tot een goed einde zal worden gebracht;
zij autoriseert hem te handelen zoals zij zelf gedaan zou hebben, indien
aanwezig.

bijzonderheden

Geen

64

184

185

186

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
85v
Schuldbekentenis

DATUM:

10-05-1574

onroerend goed

Bijstere dijk

comparanten

Wolffs, Henrick de
Gruithuys, Hugo vd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hugo van der Gruithuys een
bedrag van ƒ160-03½ g.g. waarvan twee kwestieuze zaken over drie
schouwritten, waarvan Schepenen en Raad op de hoogte zijn en belooft dit
te betalen binnen het octaaf van Pinksteren als de ritten van de bijstere
dijken in Zalk zijn geweest.
NB. in de kantlijn: op 23-08-1574 door schuldeiser ingetrokken.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
85v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mulert, Hans
Claesz, Engbert

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben 10 last mout min een kwart,
gekocht in Leeuwarden, waarvoor Johan Egbertzen uit Leeuwarden borg
heeft gestaan en beloven plechtig dit nergens anders te gebruiken dan in
Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
86
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wolffs, Henrick de
Tycheler, Geert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert Tycheler een bedrag van
ƒ216 g.g. dat hij belooft te betalen morgen met ƒ100 g.g. en de rest binnen
veertien dagen; mocht dit niet gebeuren, dan mag schuldeiser zonder meer
de onderpanden verkopen.
NB. in de kantlijn: opgeheven in bijzijn van Lubbert Tymsz, namens Cornelis
Jansz uit Zalk.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Schuldenaar
Schuldeiser

21-05-1574

Comparant
Comparant

DATUM:

Brouwers
Idem

21-06-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

65

Heer van Poteghem

Heer van Poteghem

187

188

189

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

86

DATUM:

20-07-1574

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Vecht, Henrick van der
Sticker, Otto
Thonijsz, Peter
Droechscherer, Henrick
Schulte, Johan
Rotgersen, Arent
Tasschemaker, Henrick

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan diverse personen om hun
uitstaande renten in Oosterwolde te ontvangen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
86v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oldenzeel, Herman van
Hartgertzen, Herman

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Herman Hartgertzen ƒ16 c.g. en
één oord, afkomstig van leer; durante iudicio.

bijzonderheden

geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
86v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Wiltschut, Johan
Petersz, Lambert

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem
Idem

IUL
1
Kerkmeester van )
Oosterwolde

) St. Cathrina Gasthuis

DATUM:

02-08-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

10-09-1574

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

Kuiper

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Lambert
Petersz, kuiper, ƒ4½ c.g. vanwege een koe; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

66

190

191

192

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

86v

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hatthem, Henrick van
Kuyper, Berent
Vecht, Henrick van der

DATUM:

17-09-1574

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUL

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick van der Vecht om, in
der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen tegen Mette, de weduwe
van Kille Arentsz in Oldebroek en ook hun overige zaken en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
87
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Wiltschut, Johan
Reynersz, Henrick
Koepsz, Cornelis

samenvatting

De opdrachtgever van comparant is schuldig aan Henrick Reynertsz ƒ4-2
c.g. afkomstig van spek; durante iudicio.
Verder is hij schuldig aan Cornelis Koepsz ƒ14½ c.g. vanwege een koe;
durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
87
Verantwoording

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Dubbeltsz, Henrick
Dubbeltsz, Mattheus
Geerlofs, Egbert

samenvatting

DATUM:

20-09-1574

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

02-10-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem

Zoon

Comparant heeft een volmacht vertoond, dd 05-06-1562 aan zijn zoon
Mattheus en aan Egbert Geerlofs, om zijn zaken, in der minne of
gerechtelijk, waar te nemen en zijn pachten te innen en daarenboven meldt
hij plechtig dat van de boterrente die hij jaarlijks ontvangt uit het huis van
Henrick Cuypers in Steenwijk geen schriftelijke bewijzen zijn behalve een
kopie van de boterrente dd 08-03-1545 geschreven door notaris Henrick van
Heerde; hij heeft deze rente ontvangen uit de boedel van zijn vader Claes

67

Dubbeltsz en zijn stiefmoeder Stijne Coens, wier dochter Foijse Coens de
bewijzen heeft.

193

194

195

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
87v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Herman
Ulrycx, Femme

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Femme Ulrycx ƒ12 c.g. en één oord
afkomstig van doek; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Blaeuwe, Henrick
Wye, Evertgen van
Buyter, Roloff
Olst, Johan van
Olst, Claes van
Schulte, Johan

samenvatting

Comparanten verstrekken volmachten aan verschillende personen om, in
der minne of gerechtelijk, in Steenwijk en IJsselham de jaarlijkse renten te
innen: in Steenwijk ƒ10 g.g. en in IJsselham ƒ9 g.g. en verder hun zaken
waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
88
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Grijse, Herman
Dulman, Johan Holsthein v.
Berck, Dirck

DATUM:

06-10-1574

Schuldenaar
Schuldeiseres

87v

DATUM:

19-10-1574

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem

DATUM:

68

07-11-1574

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Broer
Zuster

196

197

198

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Dirck Berck om, in der minne of
gerechtelijk, de erfenis, goederen, schulden en anders te ontvangen die
Johan van Dulman heeft nagelaten en daarbij alle formaliteiten te vervullen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
88
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stege, Henrick up
Ulrycx, Femme

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Femme Ulrycx ƒ3½ c.g. afkomstig
van laken; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
88v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vorsten, Hans
Cuyper, Roloff

samenvatting

Comparant verklaart van zijn stiefvader de goederen en erfenis van zijn
moeder ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
88v
Afstand van rechten

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Vorsten, Hans
Cuyper, Roloff

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn stiefvader afstand doet van de helft van de
goederen die zijn moeder heeft nagelaten en dat anderen hem daarover niet

DATUM:

15-11-1574

Schuldenaar
Schuldeiseres

20-11-1574

Comparant
Stiefvader

DATUM:

Comparant
Stiefvader

69

Schout Rhenen

20-11-1574

Schout Rhenen

meer kunnen aanspreken; comparant verbindt zijn persoon en goederen
hieraan.

199

200

201

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Bijstere dijk

comparanten

Bronckhorst, Herman ter
Mulhem, jfr Johanna van
Jacobsz, Reiner
Mome, Hans

88v

DATUM:

30-11-1574

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Joachim v. Mulhem
Bgm. Vollenhove

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Hans Mome om te verschijnen
voor de dijkgraaf, heemraden en de zeven personen van de bijstere dijk op
het Land van Vollenhove en daar hun zaken waar te nemen en alles te doen
wat nodig is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
89
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stege, Henrick up de
Kremer, Herman

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Herman Kremer drie daalders
vanwege koopmanschap; durante iudicio.
Hij verklaart ook schuldig te zijn 14 stuivers aan de koopvrouw wegens bier;
durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
89
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Smit, Jacob
Goyckensz, Geert

DATUM:

01-12-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

10-12-1574

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

70

202

203

204

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Geert
Goyckensz ƒ10-3½ c.g. vanwege een varken; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
89
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickszen, Henrick
Hatthem, Henrick van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick van Hatthem om, in der
minne of gerechtelijk, van Goesfrundt ten Indijck het geld te vorderen dat
deze hem schuldig is en daarbij het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
89v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Brinckman, Henrick
Rycoltzen, Wyllem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Wyllem Rycoltzen ƒ22 c.g.
afkomstig van een nieuwe schuit met toebehoren en belooft dit te betalen in
twee termijnen, n.l. met Pinksteren a.s. en de rest op St. Nicolaas daarna,
waarvoor hij als onderpand stelt het schip met zijn toebehoren en zijn
overige goederen; schuldeiser belooft hem te vrijwaren in alle havens.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
89v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Averenck, Henrick van
Bentinck, Johan

DATUM:

13-12-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

31-12-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Volmachtgever
Gevolmachtigde

71

04-01-1575

Raadslid
Rekenmeester Gelderland

205

206

207

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan ’s konings rekenmeester Johan
Bentinck, zijn oom, om in Gelderland zijn zaken waar te nemen met
betrekking tot de renten afkomstig van het goed op de Zomerdijk, dat van
Erenst Witte is geweest, ten behoeve van de kanselier en Raden volgens de
richtlijnen en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Een stuk land
Asschet, naast Dirck to Boecop en dr Drecht

comparanten

Wolffs, jfr Henrica de
Wolffs, Henrick de
Wolffs, Johan de
Schulte, Johan
Tasschemaker, Henrick

samenvatting

Comparante met haar zoons, verstrekken een volmacht aan Johan Schulte
en Henrick Tasschemaker om namens hen te verschijnen voor de schout
van Genemuiden en daar over te dragen aan Arent to Boecop en echtgenote
jfr Agnis Morrhe een jaarlijkse rente van een half vat boter afkomstig van
een stuk land, strekkend van de IJssel tot in de Zee, gekocht door wijlen
Geert van Hengelen, hun vader en grootvader van Dirck van Holtsender en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
90v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stege, Henrick up
Munster, Gerrith van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrith van Munster 10 daalder
afkomstig van een gekocht paard; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
90v
Schuldbekentenis

90

DATUM:

18-01-1575

Volmachtgeefster
Momber
Momber
Gevolmachtigde
Idem

DATUM:

Wed. Johan de Wolffs
Heer van Poteghem
Zoons

31-01-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

72

07-02-1575

208

209

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smit, Johan
Santhen, Henrick van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Santhen ƒ11-14 c.g.
afkomstig van ijzer; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wurst, Hans
Muylert, Hans
Olst, Claes van
Olst, Johan van

Schuldenaar
Schuldeiser

90v

DATUM:

04-03-1575

Comparant
Comparante
Gevolmachtigde
Idem

De echtgenote van …

samenvatting

Comparanten, als voogden over Albertgen, kind van Reynar Hoelboom,
verstrekken een volmacht aan Claes en Johan van Olst om, in der minne of
gerechtelijk, de uitstaande schulden, renten en pachten te innen ten
behoeve van het kind en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
90v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Reynarszen, Hugo
Budde, Johan
Hoijer, Geert
Grotenhuis, Johan ten - jr

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Budde een bedrag van ƒ300
c.g. afkomstig van een karveelschip met toebehoren en belooft dit te betalen
op drie achtereenvolgende St. Jacobsdagen, te beginnen in 1575, waarvoor
hij als onderpand stelt het schip met toebehoren en zijn overige goederen;
er worden twee borgen aangesteld. Schuldeiser belooft het schip in alle
havens te vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op diverse data staan de betalingen genoteerd; laatste
betaling 04-09-1577.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

73

28-02-1575

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg
Borg

Workum

210

211

212

213

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
91v
Schuldbekentenis

DATUM:

02-03-1575

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Luloffs, Bartolt
Hoeffsmit, Peter

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant dat deze schuldig is aan
Peter Hoeffsmit 50 daalder voor twee vette ossen en het gerechtsgeld.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
91v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Henrickgen
Ulrycx, Femme

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Femme Ulrycx 52½ stuiver
vanwege laken; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
91v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Cuiper, Odewyn
Ulrycx, Femme

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant dat deze schuldig is aan
Femme Ulrycx 49 stuivers vanwege vlas; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

DATUM:

07-03-1575

Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

14-03-1575

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiseres

91v

DATUM:

74

15-03-1575

comparanten

214

215

Brugge, Herman ter
Seijssinck, jfr Aleijdt
Seijssinck, jfr Anna
Brugge, jfr Lubbe ter

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde
Idem

Raadslid
Zuster
Dochter

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun (schoon)zuster Anna
Seijssinck en hun dochter Lubbe ter Brugge om namens hen, in der minne
of gerechtelijk, de goederen en erfenis te ontvangen van hun broer / oom
Jaspar Seijssinck, overleden in Emden, wiens erfgenamen zij zijn en daarbij
alle formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Crachts, Henrick
Crachts, Anna
Hardenstein, Pilgrum v.
Coeninck, Tilman

92

DATUM:

10-04-1575

Volmachtgever
Moeder
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Niet aanwezig
1
En echtg. jfr Alidt en )

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van jfr Gese Pigge, verstrekken een volmacht
aan Tilman Coeninck om namens hen Dirck Hartgensz aan te spreken
vanwege twee banken die eerst van de St. Michiels kerk waren en bij het St.
Agnieten altaar stonden en onrechtmatig door Wynolt Pigge aan hen
verkocht zijn en bij het erna gesloten compris aan comparanten zijn
toebedeeld; de koop van de bank moet worden geannuleerd voor de
erfgenamen die de banken mogen gebruiken..

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
92v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Vetthe, Hilleke

samenvatting

Comparant verklaart namens zijn opdrachtgeefster dat zij schuldig is aan
Henrick van Santhen ƒ5½ c.g. vanwege zeep; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

) namens Steven en Elisabeth Pigge

DATUM:

15-04-1575

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster

75

216

217

218

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
92v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

18-04-1575

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertzen, Heyman
Dubboltzen, Henrick
Tasschemacker, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van
zijn moeder ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
92v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Crachtzen, Henrick
Hardenstein, Pelgrum v.

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van jfr Gese Pigge, verklaren ontvangen te
hebben van Tilman Coeninck twee banken die altijd in de St. Michielskerk
stonden in Zwolle en een graf met een zerk.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Coertzen, Henrick
Michelsz, Maesz
Cryns, Geste
Groeningen, Johan van

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan van Groeningen om, in
der minne of gerechtelijk, in Groningen de erfenis te vorderen van wijlen
Jacob Ballick, hun oudoom en daarbij het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Voogd
Voogd

23-04-1575

Comparant
Comparant

En namens zijn moeder
1
Echtg. jfr Alidt en )

) namens mr Steven Pigge en Elisabeth Pigge

93

DATUM:

76

29-04-1575

Volmachtgever
Momber
Momber
Gevolmachtigde

En Grethe

219

220

221

222

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
93
Schuldbekentenis

DATUM:

06-05-1575

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuinreturff, Henrick
Stuvesant, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Stuvesant ƒ2 g.g. en één
oord vanwege koopmanschap; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tylmannisz, Henrick
Wyssinck, Henrick

Schuldenaar
Schuldeiser

93

DATUM:

De Bastaard

25-05-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Arnhem

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Wyssinck om, in der minne
of gerechtelijk, van Engbert van Lair uit Epe een bedrag van 105 dukaten te
vorderen dat deze hem schuldig is, waarvan obligatie en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolff, Henrick de
Bus, Henrick

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Bus om, in der minne of
gerechtelijk, van Willem Cornelis Jongebloet en van Dirck Jansz het zaad te
vorderen dat zij hem nog schuldig zijn van de Goesinger tienden sinds
Martini j.l. en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
93v
Schuldbekentenis

93v

DATUM:

06-06-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

77

13-06-1575

Heer van Poteghem

223

224

225

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Vetthe, Hille
Raevens, Grethe

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, verklaart comparant dat deze schuldig is aan
Grethe Raevens ƒ16 c.g. en één oord vanwege doek; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
93v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Barchorst, Henrick ter

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat hij op 29 mei j.l. uit Kuinre heeft laten
vervoeren 15 lasten mout en 3 lasten rogge, in Deventer gelost en dat hij
alleen één last mout aan Herman ter Bruggen heeft gegeven.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Huis
Zwolle, Sassenstraat

comparanten

Dircks, Hille
Urck, Claes van
Brouwer, Dirck Evertzen

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Schuldeiseres

DATUM:

04-07-1575

Comparant

93v

DATUM:

05-07-1575

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot Dirck Evertzen
Brouwer om in Zwolle aan kopers over te dragen haar aandeel in een huis,
geërfd van haar vader en daarbij de formaliteiten te vervullen die nodig zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
94
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

78

07-07-1575

226

227

comparanten

Jansz, Henrick
Petersz, Arent
Henricksz, Lambert

Comparant
Comparant
Schipper

samenvatting

Comparanten verklaren plechtig dat zij van schipper Henricksz hebben
ontvangen 8 hoet smidskolen en 20 staven ijzer die door Baldewyn van
Roon, kanselier van zijne majesteit, geborgd zijn om naar Kampen te
brengen en omdat er in Kampen geen kopers gevonden konden worden,
door de schipper naar Meppel zijn gebracht.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
94
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vene, jfr Henrica vd
Urck, Claes van
Olst, Johan van

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan van Olst om, in der minne of
gerechtelijk, haar uistaande schulden, renten en pachten te innen en daarbij
al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
94v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Varver, Henrick
Ens, Louwe Claesz van
Emmeloord, Herman Jacobsz v.
Claesz, Claes

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Louwe Carst van Ens en Herman
Jacobsz van Emmeloord een bedrag van ƒ300 c.g. min 20 afkomstig van een
smal karveelschip met gereedschap en toebehoren en belooft dit te betalen
in termijnen, n.l. 50 daalders in mei 1576 en de rest op twee midvasten
dagen in 1577 en ’78, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met alle
toebehoren en zijn overige goederen. Indien hij buitengaats vaart, is een
borg noodzakelijk; schuldeisers zullen het schip in alle havens vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

22-07-1575

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

79

Wed. Henrick van Erp

03-09-1575

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Borg

Deventer

228

229

230

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
95
Schuldbekentenis

DATUM:

12-09-1575

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, Henrick vd
Stevensz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart via zijn gevolmachtigde schuldig te zijn aan Johan
Stevensz ƒ21 g.g. wegens goede rekenschap; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
95
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Backer, Johan Mussche
Santen, Henrick van
Backer, Bartolt

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Henrick van
Santen ƒ5-6 c.g. van boekweit; durante iudicio. Ook zijn opdrachtgever
Bartolt Backer is ƒ10-12 c.g. schuldig aan dezelfde persoon wegens
boekweit; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, Henrick v.d.
Jacobszen, Reiner
Vechte, Henrick vd
Olst, Claes van
Olst, Johan van
Schulte, Johan

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

95v

16-09-1575

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser
Volmachtgever

DATUM:

20-09-1575

Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem

Priester
IUL

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan diverse personen om, in der minne
of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden, renten en pachten te innen en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

80

231

232

233

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

95v

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Brugge, Herman ter
Seijssinck, jfr Aleijdt
Seijssinck, jfr Anna
Brugge, Frans ter

DATUM:

08-10-1575

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Idem
Gevolmachtigde

Raadslid - echtpaar

Zoon

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan de zoon van eerste comparant
om, in der minne of gerechtelijk, de goederen en erfenis te vorderen van de
broer van de dames Seijssinck, Jaspar Seijssinck, overleden in Emden, die
zich mogelijkerwijs in Lubeck, Hamburg, Bremen, Amsterdam of Antwerpen
bevinden en verder alles te regelen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
96
Convenant

onroerend goed

Erf
Stift van Munster

comparanten

Berentzen, Henrick
Berentzen, Berent

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Berent Hoefsmit hun vader, verklaren te
hebben afgesproken met Herman Wencke en diens vrouw Halle dat het erf in
Munster met elkaar gedeeld wordt op de voorwaarden die zij met elkaar
hebben afgesproken.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
96v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cuiper, Herman
Frerickzen, Engbert

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat de twee lasten kanterkaas die hij via
Engbert Frerickzen op 22-09-1575 hierheen vervoerd heeft en daarna, met
borg, naar Deventer, toebehoren aan Claes Hesselsz, burger te Kampen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

15-10-1575

Comparant
Comparant

Roededrager Kampen
1
Broer en voor afwezige )

) broers / zusters en Berent Hermanszen en diens broer

DATUM:

Comparant
Schipper

81

17-10-1575

Schipper

234

235

236

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
96v
Verkoopbepalingen

DATUM:

24-10-1575

onroerend goed

Twee erven
Kamperveen

comparanten

Gruijthuijs, Hugo vd
Rotgersen, Peter

samenvatting

Comparant verklaart dat hij aan Peter Rotgersen verkocht heeft twee erven
in Kamperveen onder de voorwaarden van de huurcedules, gesloten met
Wolter Gerrijtsen en Egbert Aertszen dd 21-09-1569 en hoopt dat koper dit
zal respecteren.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
97
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Santhen, Henrick van
Santhen, Albert van

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat hij part noch deel heeft aan de goederen
die zijn zoon Albert binnen of buitenlands, nu of later in handen heeft of
krijgt en dat die hem alleen toebehoren; zo iemand nog iets te vorderen
heeft van zijn overleden zoon Geert, dan moet hij zich tot de weduwe
wenden.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
97
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oldenzeel, Herman van
Hesselsz, Claes

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Hesselsz ƒ4-03 c.g. vanwege
leer; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

Verkoper
Koper

DATUM:

En echtgenote

08-11-1575

Comparant
Zoon

DATUM:

82

13-11-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

237

238

239

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
97
Verklaring van ontvangst

DATUM:

02-12-1575

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Henrickgen
Urck, mr Claes van
Louwe, Claes
Petersz, Claes
Roloffs, Bartolt

samenvatting

Comparante verklaart van Bartolt Roloffs, ten behoeve van haar kinderen,
ontvangen te hebben de goederen en erfenis ad vier rijksdaalders, die diens
broer Lambert Roloffs namens hun tante, wijlen zijn vrouw Grete Lamberts,
uitkeert, waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
97v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Backer, Geert Egbertzen
Bartoltsen, Herman

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever verklaart comparant dat deze schuldig is aan
Herman Bartoltsen elf daalder vanwege een veulen; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
97v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Lubbertsz, Johan
Voirman, Rijck

Comparante
Momber
Voogd
Voogd
Erfgenaam

DATUM:

Wed. Dirck Evertsz

20-01-1576

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

DATUM:

27-01-1576

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

Korvenmaker

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Rijck Voirman
34 stuivers; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

83

240

241

242

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
97v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en hof

comparanten

Francke, Herman
Snoeck, Johan
Francke, Louwe

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Greete, Nelle en
Hermana als moeders erfdeel te hebben gereserveerd voor iedere dochter
ƒ100 ph.g., te versterven van het ene kind op het andere, waarvoor hij zijn
huis en hof als onderpand stelt.
Mocht een dochter niet trouwen of niet met de stiefmoeder overweg kunnen,
dan zal hij haar de rente van het kindsdeel uitkeren.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
98
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Arentzen, Herman
Jansz, Herman
Jacobsz, Gysbert

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gysbert Jacobsz een bedrag
van ƒ400 c.g. min ƒ8 c.g. afkomstig van een karveelschip met gereedschap
en toebehoren en beloven dit te betalen in vier termijnen op Maria Lichtmis,
te beginnen in 1577, waarvoor zij als onderpand stellen het schip met alle
toebehoren en hun overige goederen; schuldeiser zal het schip in alle
havens vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
99
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Foppe, Jacob
Rynoltzen, Willem
Henricksz, Kerstgen
Dursten, Johan

samenvatting

DATUM:

27-01-1576

Wdn. van Henrickgen
Voogd
Voogd

DATUM:

27-01-1576

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Vader

Hasselt
Idem
Emmeloord

24-02-1576

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser
Volmachtgever
Schuldeiser

Dronten

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Willem
Rynoltzen ƒ9 c.g. en één oord afkomstig van een schuit; durante iudicio.

84

Verder meldt comparant dat Kerstgen Henricksz schuldig is aan Johan
Dursten ƒ11-08 g.g. en één oord; durante iudicio.

243

244

245

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
99
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Wiltschut, Mense
Rogge, Mette
Dircksz, Marten
Backer, Geert Egbertsz
Joesz, Leffert

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Mette Rogge ƒ19
c.g.; durante iudicio.
Tevens verklaart hij dat opdrachtgever schuldig is aan Marten Dircksz ƒ5-04
c.g., durante iudicio.
Geert Egbertsz Backer is schuldig aan Leffert Joesz 30 stuivers; durante
iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
99
Borgstelling

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Bartoltszen, Herman
Jansz, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren dat wijlen Lubbert Aertsz zich borg had gesteld ten
behoeve van de stad voor wijlen Cornelis Aertsz voor het huis op de sluis
e
e
en voor Arendt Post voor het 5 en 7 slag hooiland, dd 1563 verpacht; dat
zij comparanten zich nu borg stellen voor de kinderen van Lubbert Aertsz,
voor zover het hun aandeel van het huis en het land betreft, om hen van alle
kosten te bevrijden.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
99v
Getuigenis en volmacht

DATUM:

02-03-1576

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiseres
Schuldeiser
Volmachtgever
Schuldeiser

DATUM:

06-04-1576

Comparant
Comparant

85

DATUM:

14-04-1576

246

247

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Burgemeesters enz.
Brugge, Herman thoe
Brugge, Frantz thoe

samenvatting

Vier burgemeesters, schepenen en raden van der stad Kampen verklaren
hierbij dat op verzoek van Herman thoe Brugge zijn verschenen Jacob
Evertsz, lid van de gezworen gemeente, oud ongeveer 66 jaar en Gisbert
Hoeijer, ongeveer 63 jaar oud, die hebben beweerd dat Alheitt thoe Brugge,
weduwe van Jasper Seissingk en jfr Anna Seissingk, door Johan Seissingk
en diens echtgenote Gretken, hun ouders, de erfgenamen zijn van hun
overleden broer Jasper; de dames verstrekken een volmacht aan Frantz
thoe Brugge om in Lubeck, Hamburg, Bremen, Emden, Amsterdam en
Antwerpen, in der minne of gerechtelijk, de goederen van hun broer te
vorderen en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn.
(met stadszegel).

bijzonderheden

Zeer uitvoerige, in het Nederduits gestelde akte.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
101
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis

comparanten

Dam, Henrick van den
Henricksen, Kerstgen
Jacobsz, Aelt

Comparanten
Raadslid
Gevolmachtigde

DATUM:

14-05-1576

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

Dronten

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Aelt Jacobsz
ƒ17 g.g. afkomstig van de koop van een huis; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
101
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Loeywers(?), Henrick
Dam, Henrick van den
Aeleszen, Berent

samenvatting

DATUM:

16-05-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Schuldenaar

Schoenmaker

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick van den Dam om, in der
minne of gerechtelijk, het geld te vorderen dat Berent Aeleszen hem
schuldig is vanwege leer en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

86

248

249

250

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
101
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Backers, Gese
Dircksz, Arent
Egbertzen, Bartolt
Bartoltsz, Herman

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgeefster schuldig is aan Arent Dircksz
58 stuiver met de onkosten; durante iudicio.
Verder verklaart hij dat Bartolt Egbertzen schuldig is aan Herman Bartoltzen
18 daalder en één oord; durante iudicio.
NB. in de kantlijn: eerste schuldbekentenis is opgeheven met toestemming
van beide partijen.

bijzonderheden

Akte 1 is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
101v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Henricksz, Geertruijt
Gysbertzen, Gheert

samenvatting

Comparant verklaart dat opdrachtgeefster schuldig is aan Gheert
Gysbertzen ƒ3 c.g.; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Igermans, Herman
Igerman, Henrick

samenvatting

DATUM:

21-05-1576

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Schuldeiser
Volmachtgever
Schuldeiser

DATUM:

25-05-1576

Gevolmachtigde
Volmachtgeeefster
Schuldeiser

101v

DATUM:

03-07-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Broer

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Henrick om, in der minne

87

of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen en daarbij al het mogelijke
te doen.

251

252

253

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
101v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijtszen, Henrick
Jaspersz, Remmelt

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Remmelt Jaspersz 19 stuiver
brabants vanwege bier; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Bijstere dijk
Vollenhove

comparanten

Gruythuys, Hugo vd
Schulte, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Schulte om hem te
vertegenwoordigen bij de bijstere dijk in Vollenhove, op de Bentdijk en daar
te doen wat de dijkgraaf beveelt, zoals hij zelf gedaan zou hebben, indien
aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
102
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Temmings, Anna
Hardenberch, Evert van
Vrese, Arent

samenvatting

DATUM:

11-07-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

101v

DATUM:

16-07-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Raadslid
Stadsbode

18-07-1576

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Schuldenaar
Schuldenaar

Wed. Henrick Arentz

Namens zijn opdrachtgeefster verklaart comparant ontvangen te hebben

88

van haar schuldenaars een bedrag van 229 daalder en 24 stuiver dat deze
haar volgens gerechtelijke uitspraak schuldig waren vanwege wijn,
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

254

255

256

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Crachtzen, Henrick
Wolterzen, Cracht

102

DATUM:

20-07-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Oom

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn oom Cracht Wolterzen om in
Elburg voor de dijkgraaf en heemraden te verschijnen en hem daarbij te
vertegenwoordigen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
102v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Rotgersen, Johan
Bartoltsen, Herman

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Herman
Bartoltsen 25 daalder vanwege de aankoop van een paard; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
102v
Verklaring

onroerend goed

Scheepsaandelen

comparanten

Brugge, Herman ter
Seyssinck, jfr Anna
Jacobs, Reiner

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jasper Seyssinck, overleden te Emden,
verklaren dat zij de scheepsparten van overledene verkocht hebben aan

DATUM:

27-07-1576

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldenaar

DATUM:

13-08-1576

Erfgenaam
Erfgename
Momber

89

1

Raadslid - mede )

Frans ter Brugge en Igerman ter Brugge en dat deze gerechtigd zijn
daarmee te handelen zoals zij dat willen, zonder aanspraak van
comparanten.

257

258

259

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Erfrecht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Barchorst, Herman ter
Mulmans, Janneken v.
Mulman, Joachim van
Cloppenburch, Hermenken
Cloppenbruch, Jan
Barchorst, Margretha ter

) namens zijn echtgenote jfr Aleydt Seyssinck

103

DATUM:

26-08-1576

Comparant
Comparante
Momber
Comparante
Echtgenoot
Comparante

Zoon
1

Steenwijk en )

samenvatting

Comparanten verklaren erfgenamen te zijn van de nagelaten goederen van
Johan Cost, voor zover deze na het overlijden van Andries ter Barchorst
daartoe gerechtigd was.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Barchorst, Herman ter
Dam, Henrick van den

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick van den Dam om
namens hen de goederen van Jan Cost te vorderen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
103v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Barchorst, Herman ter
Mulmans, Janneken v.

) mede namens haar zuster Swaene ter Barchorst

103

DATUM:

26-08-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

27-08-1576

Volmachtgever
Volmachtgeefster

90

e.a., zie akte 257

Mulman, Joachim
Cloppenburch, jfr Hermenken
Barchorst, Margretha ter

260

261

Momber
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Zoon
Met echtgenoot

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Margretha ter Barchorst om
namens hen beslag te laten leggen op de goederen van Jan Cost in
Steenwijk, die op wijlen Andries ter Barchorst zijn overgegaan en waar zij nu
recht op hebben, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolffs, Henrick de
Jausse, Franchoise van
Zegherscapelle, Arnout v.
Bruyne, Francois de
Brume, Johan Nicolaasz
Willems, Cornelijs

103v

DATUM:

24-08-1576

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem

1

Van Westenrode )
Gnd. van Mastaing
Baljuw te Brugge

samenvatting

Comparanten verstrekken volmachten aan diverse personen om
gerechtelijk in Rousselare in Vlaanderen te transporteren aan Boldewijn van
Roon, kanselier van de majesteit in Overijssel en zijn echtgenote Anna van
Makren de jaarlijkse rente en rentebrief van ƒ200 c.g. die zij van de stad
Rousselare genoten en nu verkocht hebben aan de kanselier en daarbij alle
formaliteiten te vervullen die nodig zijn, met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

1) Heer v. Poteghem

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Santhen, Henrick van
Greve, Winolt
Hakesbergen, Jan van
Vetthe, Luitgen
Rymsnyder, Jan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan diverse personen om, in der minne
of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden, pachten en renten te vorderen en
daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

104v

DATUM:

17-09-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem

91

262

263

264

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
104v
Schuldbekentenis

DATUM:

29-09-1576

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cuinreturff, Henrick
Willemsz, Arent
Paepenfelt, Henrickgen v.

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Willemsz ƒ3 c.g. min 1
stuiver te betalen op Martini; durante iudicio.
Verder meldt Henrickgen van Paepenfelt schuldig te zijn 5 daalder vanwege
hooi; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
104v
Transport van huisraad

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dubboltzen, Henrick
Dubboltzen, Thewisz

samenvatting

Comparant verklaart verkocht en overgedragen te hebben aan zijn zoon
Thewisz en Peterken alle bedden, huisraad en inboedel die hij bezit; hij doet
dit uit vrije wil. Verder meldt hij dat het gezamenlijke bezit van rogge, haver,
gerst e.d. door hem is afgehandeld; hij bedankt zijn zoon voor de bewezen
diensten en vrijwaart hem van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
105v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kasse, Herman
Broeke, Luitgen ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Luitgen ten Broeke om, in der minne
of gerechtelijk, in Steenwijk zijn uitstaande schulden, renten en pachten te
innen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldenares

DATUM:

26-09-1576

Comparant
Koper

DATUM:

De Bastaard

Vader
Zoon en echtgenote

24-10-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

92

265

266

267

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
105v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Krabbeschuit

comparanten

Oeze, Henrick
Nottelbeke, Engbert

DATUM:

16-11-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

Deventer

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Engbert Nottelbeke een bedrag van
ƒ200 c.g. afkomstig van een krabbeschuit met toebehoren en belooft dit te
betalen op vier achtereenvolgende Martinidagen, te beginnen in 1577,
waarvoor hij als onderpand stelt het schip met toebehoren en zijn overige
goederen.
NB. in de kantlijn: de betalingsdata staan in de kantlijn; laatste betaling door
Peter Doedensz op 16-03-1582.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
106
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bouwshuisz, Hermen Dircks
Tzaera, mr Jan
Henricksen, Johan

DATUM:

16-11-1576

Schuldenaar
Gevolmachtigde
Schuldeiser

Lakensnijder

samenvatting

Gevolmachtigde meldt dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Johan
Henrickszen ƒ21-3 c.g. wegens goede rekenschap; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
106
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Goed gnd de Slickenburch
Kuinre

comparanten

Kistemaker, Herman
Claeszen, Claes

samenvatting

Comparant verklaart mede namens zijn broer, dat Claes Claeszen hem
heeft betaald 3½ achtste deel boter en de pacht die hij jaarlijks op
Allerheiligen pleegt te ontvangen met zijn broer, gevestigd op een goed in
Kuinre, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

1

Comparant
Schuldenaar

) broer Bartolt Kistemaker

93

10-12-1576

1

Mede namens zijn )
Uit Blankenham

268

269

270

271

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
106
Schuldbekentenis

DATUM:

05-12-1576

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Sthomackers, Asse
Geerloffsz, Loethar

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Loethar
Geerloffsz acht daalder; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
106v
Schuldbekentenis

DATUM:

14-12-1576

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Laer, Rense ter
Bussche, Gerbrantz ten

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Gerbrantsz ten
Bussche ƒ28 g.g. wegens goede rekenschap; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
106v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Utrecht, Thomas van
Speeck, Johan

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Johan Speeck 3
daalders min één oord afkomstig van twijg; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
106v
Schuldbekentenis

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

DATUM:

04-03-1577

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

DATUM:

94

28-06-1577

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Zaere, Johan
Kistemaker, Claes
Aeken, Claes van
Backer, Willem
Gherrritszen, Johan
Lollensz, Peter
Kuitghersz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Claes van Aeken
ƒ12-12 c.g. afkomstig van wagenschot (planken) en goede rekenschap;
durante iudicio.
Namens zijn andere opdrachtgever, verklaart comparant dat deze schuldig
is aan Claes van Aeken ƒ20-05 c.g. wegens goede rekenschap van weit en
rogge; durante iudicio.
De derde opdrachtgever is schuldig aan Claes van Aeken ƒ6-21 g.g. wegens
haver; durante iudicio.
De laatste opdrachtgever is schuldig aan Gerbert Jacopsz van de
Zwartendijk ƒ10-06 c.g. wegens goede rekenschap; durante iudicio.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Volmachtgever

De bladzijden 107 t/m 108v zijn blanco.
272

273

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
109
Verklaring

DATUM:

05-05-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertzen, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart dat moeder overste van het klooster in Brunnepe van
hem begeert en uit christelijk medelijden weer gegund heeft de drie koeien
en een veulen die zij met recht had verworven vanwege de ƒ50 g.g.
pachtgeld die hij hen schuldig is; mocht hij zijn goed en have verkopen dan
heeft de moeder overste het recht de koeien en het veulen tot zich te nemen.
NB. in de kantlijn: op 13-03-1580 heeft Claes Warnerzen dit ongedaan
gemaakt.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
109v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kasse, Johan
Prior

samenvatting

Comparant en echtgenote verklaren schuldig te zijn aan de prior van het

Comparant

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

95

Dronten

01-02-1574

En Cathrina
1
Klooster op de )

klooster op den Sonneberch ten behoeve van het convent ƒ100 g.g.
afkomstig van de aanname van Arentz van Holtzende die hij levenslang zal
genieten en belooft dat de prior het geld ten behoeve van het convent, dat
hij na het overlijden van Cathrina zal ontvangen, ook van de erfgenamen zal
ontvangen, waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen.

274

275

276

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
110
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Jansz, Johan
Roloffsz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de kinderen van wijlen Henrick
Roloffsz ƒ325 c.g. afkomstig van een koggeschip met toebehoren en belooft
dit te betalen in de volgende termijnen: ƒ50 c.g. met Pasen a.s. en de rest op
drie kerstdagen daaropvolgend, waarvoor hij als onderpand stelt het
koggeschip met toebehoren en zijn overige goederen; schuldeiser zal het
schip vrijwaren in alle havens.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Drenthe, Johan
Peters, Grethe
Wyringen, Peter van
Gysbertzen, Thyman

) Sonneberch

DATUM:

13-01-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

110v

DATUM:

Nijmegen
De kinderen van …

13-01-1574

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

1

Echtg. Warner v. Wouw )
Vader
Schipper

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun schipper Thyman
Gysbertzen om namens hen met de drost van Harlingen de aanhouding van
hun schip te regelen en beloven hem te laten handelen naar goedkeuren en
al het nodige daarbij te laten doen.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
110v
Kinderbewijs

) caverende voor haar man, reder van schipper Thyman Gysbertzen

DATUM:

96

15-01-1574

277

278

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laurentzen, Johan
Schepelar, mr Caspar
Endoven, Geert van

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrijken, Laurens en
Arent als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ50 g.g. te vererven
van het ene kind op het andere, de dochter alle kleren en kleinodiën van
haar moeder, die zij al heeft en belooft hen een ambt te laten leren dat bij
hen past en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
111
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laurentzen, Johan
Schepelar, mr Caspar
Endoven, Geert van

samenvatting

Comparant verklaart dat hij zijn dochter Marrijken als moeders erfdeel heeft
gegeven ƒ50 g.g. en alle kleren en kleinodiën en de beide zoons elk ƒ75 g.g.
als compensatie voor de kleren die de dochter ontvangen heeft, alles te
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen een vak te laten
leren en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Rynvisch, jfr Janneken
Boecop, Arent to
Coesfelt, Peter van

Wdn van Femme Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

15-01-1574

Wdn. van Femme Jans
Voogd
Voogd

111v

DATUM:

Vader

Vader

16-01-1574

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Schout IJsselham

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Peter van Coesfelt om, in der minne
of gerechtelijk, haar uitstaande schulden, renten en pachten te innen in
IJsselham, Blankenham en elders en daarbij alle formaliteiten te vervullen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

97

279

280

281

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

111v

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Brouwer, Johan Jansz
Jansz, Jan

DATUM:

29-01-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zoon

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Jan om, in der minne of
gerechtelijk, in Vollenhove en elders zijn uitstaande schulden, renten en
pachten te innen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beeck, Jaspar van
Nyehoff, Laurens van
Nyehoff, Christoffer van
Stockman, Geert

112

DATUM:

03-02-1574

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Mede namens )

Samenvatting

Comparant, met een volmacht dd 10-01-1574 gepasseerd in Utrecht,
verstrekt op zijn beurt een volmacht aan Geert Stockman om voor de
opdrachtgevers te vorderen en ontvangen bij Ringelbrugge in Neertkens hof
al het geld en de goederen die hen gelegateerd zijn door Warner van
Nyehoff, in het graafschap Bentheim overleden en daarbij alle formaliteiten
te vervullen, met macht van substitutie.
NB. in de kantlijn: op 23-09-1574 heeft comparant dit in Breda overgedragen
aan jfr Margreta van Tyll, zijn echtgenote.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Brants, jfr Johanna
Urck, Claes van
Brant, Arent
Brant, Arent
Cuinretorff, Henrick
Schulte, Johan

) hun broer Wilem van Nyehoff en jfr Marie van Nyehoff en echtgenoot
Johan van der Meer

112

DATUM:

11-02-1574

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem

98

Wed. Coert Gismars

Broer

Stege, Johan ter

282

283

284

Idem

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan meerdere personen om namens
haar de zaak tegen Albert Berentsz en de weduwe en erfgenamen van Peter
Aertsz waar te nemen en verder haar overige zaken, zowel binnen als buiten
rechten, haar schulden, pachten en renten te innen en al het nodige te doen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
112v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hessels, Johan
Marckt, mr Henrick vd

DATUM:

27-02-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Procurator Groningen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Henrick van der Marckt om
namens hem te ageren en te procederen op een regres van Alert Dirckzen,
burger uit Emden, over een justitiële vordering uit naam van zijne majesteit
en hierbij herroept comparant tevens de procuratie aan zijn zoon
Bartholomeus gegeven, zowel wat betreft het testament als de zaak tegen
Alert Dirckzen; gevolmachtigde wordt geacht al het mogelijke te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
113
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rotgersen, Johan
Backer, Willem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Backer honderd daalders,
te betalen binnen een maand; hij belooft plechtig binnen de gegeven tijd dit
te betalen aan Harmen Hartgertzen, schoenmaker, die zal verklaren dat
Arent Jansz Vrese aan Willem het geld heeft voorgeschoten; dit alles onder
verband van comparants persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81

FOLIO:

DATUM:

01-03-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

113

DATUM:

99

04-03-1574

285

286

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertzen, Johan
Toeniszen, Henrick
Vosz, Egbert

samenvatting

Comparant verstrekt volmachten aan twee personen om, in der minne of
gerechtelijk, in Oldebroek zijn uitstaande schulden te innen en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Vessem, Jelijs van
Urck, mr Claes van
Olst, Johan van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan van Olst om, in der minne of
gerechtelijk, zijn uitstaande renten, pachten en inkomsten te vorderen in het
land van Vollenhove en in Steenwijkerbroek en daarbij al het nodige te doen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
113v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coertzen, Johan
Hoebelar, Virgilio

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Virgilio Hoebelar ƒ50-11 c.g.
wegens gehaald bier en belooft dit te betalen voor Pasen samen met het
geld dat hij drie jaar lang in zijn bezit heeft gehad; zo niet dat kan
schuldeiser schadeloos gesteld worden door comparants goederen die als
onderpand fungeren.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem

113v

DATUM:

05-03-1574

Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

100

Eerwaarde

15-03-1574

Zwartsluis

287

288

289

290

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
114
DATUM:
Verklaring van ontvangst

17-03-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wiltschutte, Johan
Endoven. Gheert van

samenvatting

Comparant verklaart van de cameraar van de stad ontvangen te hebben over
het jaar 1573 ƒ15-13 ph.g. vanwege het vlees dat hij geleverd heeft aan de
vrijheer van Polwijler, overste van zijne majesteit, waarvoor hij hem bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
114v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat hij de 7 lasten boekweit die hij deze week
uit Leeuwarden onder borg heeft besteld, heeft ontvangen en belooft de weit
nergens anders te gebruiken dan hier in Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
114v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentzen, Johan

samenvatting

Comparant verklaart onder ede dat hij de twee lasten rogge die hij door zijn
zoon heeft laten kopen in Dwingelo en met toestemming van de drost van
Coevorden verder heeft laten vervoeren, alleen in Kampen zal gebruiken en
verkopen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
114v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

Comparant
Cameraar

24-03-1574

Comparant

DATUM:

Kampen

29-03-1574

Comparant

101

01-04-1574

291

292

comparanten

Saedelmacker, Johan
Greveraedt, Gothardt

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben voor het onmondige kind van
zijn zuster, Johan genaamd, twee gezegelde brieven, een van acht Gelderse
rijders per jaar dd 1547 en de andere van ƒ11 g.g. per jaar dd 1553 die hij
goed zal bewaren totdat het kind volwassen is of komt te overlijden; in dat
geval zal hij de renten overmaken naar Deventer, aan Johan Beeck uit het
Keulsche Wapen, ten behoeve van de vader.
NB. in de kantlijn: op 24-11-1576 meldt de vader, Gothardt Greveraedt dat
het kind gestorven is dd 06-08-1576 en dat comparant hem de twee brieven
heeft overhandigd met de renten, waarvoor hij hem bedankt met belofte van
vrijwaring; akte is gepasseerd in Keulen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elfftinck, Johan
Elfftinck, Henrick
Elfftinck, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoons Henrick en Johan om, in
der minne of gerechtelijk, in Zutphen te vorderen van Jutthe, de weduwe van
Johan Visscher, de ƒ15 c.g. die zij hem nog schuldig is en verder nog zijn,
comparants, aandeel te ontvangen van zijn overleden zuster; met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
115
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Workum, jkr Syckensz v.
Petersz, Johan

samenvatting

Comparant
Vader

115

DATUM:

17-04-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem

DATUM:

van Hegele
Zoon
Idem

18-04-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

Vlieland

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Petersz ƒ45 c.g. afkomstig
van de helft van een schuit met toebehoren, waarvan de andere helft
toebehoort aan Floris Reyners; hij belooft de helft van dit bedrag te betalen
met a.s. St. Jacob en de rest met St. Jacob van het volgende jaar, waarvoor
hij als onderpand stelt de schuit met toebehoren en zijn overige goederen;
schuldeiser vrijwaart het schip in alle havens.

102

293

294

295

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
115v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claesz, Johan
Baers, Evert

samenvatting

Comparant verklaart geleend te hebben van Evert Baers een aambeeld om
in zijn onderhoud te voorzien en belooft dit voor Evert goed te bewaren
omdat deze dit als onderpand voor de huishuur heeft gebruikt; zolang de
huur niet betaald is (aan comparant?), blijft het aambeeld bij comparant.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
116
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en hof
Brunnepe

comparanten

Kock, Johan
Backer, Peter

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Backer een bedrag van ƒ25
c.g. wegens gehaald brood en belooft dit t.z.t. te betalen, waarvoor hij als
onderpand stelt zijn huis en zijn overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Johan
Niet vermeld

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan iemand om, in der minne of
gerechtelijk, Henrick de Wolffs aan te spreken over diens bemoeienis met
zijn land, hoewel comparant de pacht betaald heeft en verder zijn zaken met
deze heer waar te nemen en daarbij al het nodige te doen.

DATUM:

19-04-1574

Comparant
Schuldenaar

DATUM:

En Geertgen

06-05-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

116

DATUM:

12-05-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde

103

Alias: mol van Zalk

296

297

298

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Matheusz, Johan
Wolterzen, Peter
Eenhuis, Johan van

samenvatting

Comparanten verstrekken q.q. een volmacht aan Johan van Eenhuis om, in
der minne of gerechtelijk, de uitstaande schulden, renten en pachten te
innen ten behoeve van het weeshuis en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
116v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, in de Hagen

comparanten

Gerritzen, Johan
Claes, Grethe
Henricx, Eva

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Eva Henricx een bedrag van ƒ48
g.g. afkomstig van een huis dat zij van haar gekocht hebben; zij beloven dit
te betalen in twee termijnen, te beginnen in mei 1575, waarvoor zij als
onderpand stellen het huis in kwestie en hun overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
117
Borgstelling

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Snoeck, Johan
Baer, Ottho
Ens, Albert van

samenvatting

116v

DATUM:

15-05-1574

Volmachtgever
Idem
Gevolmachtigde

1

Procurator van )
Idem

) het Armen Weeshuis in Kampen

DATUM:

24-05-1574

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

Borg
Koper
Verkoper

Echtpaar

25-05-1574

Hamburg

Comparant verklaart zich borg te stellen ten behoeve van Ottho Baer voor

104

Albert van Ens, die zijn karveelschip met toebehoren aan hem verkocht
heeft, zodat koper de garantie heeft dat het schip in alle havens gevrijwaard
zal zijn.

299

300

301

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Kasse, Johan
Joerisz, Jorgen
Olst, Johan van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jorgen Joerisz en Johan van Olst
om, in der minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden, renten en pachten
te innen in de vrijheid van Kampen en in Blankenham en verder zijn andere
zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Aflossing

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aertzen, Johan
Wolffs, jfr de

samenvatting

Comparant verklaart dat jfr de Wolffs met St.Jan a.s. over een jaar en acht
dagen weer de beschikking krijgt over de Kamper stadsbrieven ad ƒ8½ g.g.
van een kapitaal van ƒ125 g.g. en de verschenen pacht over het jaar 1575,
zonder verdere aflossing te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
117v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Groningen, Johan van
Brouwer, Coep

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Coep Brouwer een bedrag van ƒ6½
c.g. vanwege bier; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

117

DATUM:

19-06-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem

117v

DATUM:

19-05-1574

Comparant
Schuldenares

DATUM:

21-06-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

105

302

303

304

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
118
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Joirgen
Brugge, Herman ter

samenvatting

Comparant, als momber van de weduwe van Wynolt Schroers, verklaart
ontvangen te hebben van de rentmeester over het jaar 1572 de betaling van
40 kwarten bier ijkers(?), 2 stuivers elk, en 20 stuivers voor mosterd en 9
stuivers voor onger (smeer), samen ƒ3-25 g.g., geleverd aan de hofhouding
van de vrijheer van Polwijler, waarvoor hij hem bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
118
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Johan
Endoven, Gheert
Bouwensz, Claes

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de kassier en de rentmeester
van de stad Kampen over het jaar 1573 het bedrag van ƒ21-10 c.g. voor de
levering van vlees aan de vrijheer van Polwijler, overste van zijne majesteit,
waarvoor hij hen bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
118
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laurensz, Johan
Jansz, Berent
Vranckzen, Arent
Vranckzen, Albert

samenvatting

30-07-1574

Comparant
Rentmeester

DATUM:

07-07-1574

Comparant
Cameraar
Rentmeester

DATUM:

Vleeshouwer

11-07-1574

Comparant
Comparant
Schipper
Schipper

Vlieland
Idem

Comparanten verklaren plechtig dat de stapel gezouten vis die door de
schippers Arent en Albert Vranckzen naar Kampen is gevoerd, hier op de

106

vismarkt verkocht zal worden.

305

306

307

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
118v
Convenant

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Brants, jfr Johanna
Voerne, Henrick
Wichtenberch, Henrick

samenvatting

Comparanten hebben verklaard met elkaar overeenstemming te hebben
bereikt over de goederen in Lijfland; uit de handschriften en het
rekeningenboek van wijlen Coert Gismars en uit de rentebrieven van
Goosen Suselberchen blijkt, dat Goosen Suselberchen nog tegoed heeft van
Coert Gismars een bedrag van ƒ522-2½ c.g. De weduwe en haar dochter
betalen drie delen, n.l. ƒ321-12 c.g. en het restant wordt uitbetaald aan Hans
Schroeder, echtgenoot van jfr Cathrina Gismars, hoewel deze diverse
goederen reeds verkocht heeft. Gevolmachtigde bedankt de erfgenamen
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
119
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Taeckze, Jelle
Gerritzen, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Gerritzen een bedrag van
ƒ115 c.g. afkomstig van de helft van een schuit, waarvan schuldeiser de
andere helft bezit en belooft dit te betalen in twee termijnen, n.l. de helft met
Michaelis van dit jaar en de andere helft met Michaelis een jaar later,
waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
119v
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

17-07-1574

Erfgename
Erfgenaam
Gevolmachtigde

Wed. Coert Gismars
1
Voor echtgenote )
2
Mede namens )

2

) jfr Sijcken Gismars ) de kinderen van Goosen Suselberchen, akte
gepasseerd in Lijfland

DATUM:

07-08-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

107

Hindelopen

09-08-1574

308

309

comparanten

Rotgerszen, Johan
Louwe, Rotger
Weseke, Claes van
Hoeve, Gheert ten
Wolffert, Herman

Comparant
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren overgedragen te hebben aan de voogden over de
kinderen van Berent Besselinck uit Deventer, Wessel en Grete genaamd,
een rente van ƒ24 Rijnlandse gulden per jaar, betaalbaar met St. Jan,
gevestigd op de stadsgoederen in Groningen, waarvoor mr Gheert van
Wouw, klokkengieter, aanspreekbaar is. De rente is afkomstig van de
boedelscheiding van de goederen van comparants vader, Rotger Willemsz;
de vader had deze rente gekocht van Jan van Wouw, die dit weer had geërfd
van zijn vader. Comparanten verklaren geen aanspraken meer te maken op
de renten noch de rentebrief.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
120
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tzaera, mr Johan
Vene, Evert v.d.
Santhen, Henrick van

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Henrick van
Santhen 11 daalder en 2 stuivers vanwege koopmanschap; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
120
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritz, Janneken
Hoeve, Henrick v.d.

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrick van der Hoeve ƒ3½-2 c.g.
afkomstig van vlas; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

en Aeltken
Burgers van Deventer

30-08-1574

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

DATUM:

20-09-1574

Schuldenares
Schuldeiser

108

310

311

312

313

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

120

DATUM:

06-10-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Frerickzen, Johan
Lollensz, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Peter Lollensz om, in der minne
of gerechtelijk, van Johan Frericksz Droechscherer de 11½ daalder te
vorderen die deze hem schuldig is en daarbij alles te doen wat nodig is, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
120v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Johan
Ballen, Dirck van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck van Ballen ƒ8 c.g. min 2
stuivers afkomstig van twijg; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
120v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tzaera, mr Johan
Meyboems, Gese
Gruythuiszen, Hugo v.d.

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgeefster schuldig is aan Hugo van der
Gruythuiszen ƒ42 c.g. afkomstig van appels; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
120v
Verklaring

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Oosterholt

16-10-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Schuldeiser

DATUM:

109

08-10-1574

29-10-1574

314

315

316

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goesenszen, Johan

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat hij de drie lasten teer die hij in Amsterdam
heeft gekocht en waarvoor Herman Balthazar van Deventer borg heeft
gestaan nergens anders dan hier heeft verkocht.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
120v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelisz, Jacob
Post, Arent

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Post ƒ9 ryder gulden
afkomstig van een wagen; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Snoeck, Johan

samenvatting

Niet af.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
121
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Oesten, Johan van
Gerritzen, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Gerritzen een bedrag van
ƒ160 c.g. vanwege een schuit met toebehoren en belooft dit te betalen op
vier Michaelisdagen achter elkaar, te beginnen in 1575, waarvoor hij als

Comparant

DATUM:

05-11-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

120v

DATUM:

08-11-1574

Volmachtgever

DATUM:

08-11-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

110

onderpand stelt de schuit met toebehoren en al zijn overige goederen.
Schuldeiser zal hem vrijwaren in alle havens.
NB. in de kantlijn: op 28-09-1576 meldt Gerlandt, de weduwe van schuldeiser
dat deze twee termijnen betaald heeft, waarvoor zij hem bedankt.

317

318

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Snoeck, Johan
Santen, Barbara van
Dynen, Frederick van

121

DATUM:

08-11-1574

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Broer
IUL

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Frederick van Dynen om, in der
minne of gerechtelijk, de ƒ32 c.g. te vorderen die Jacob Cockert Johansz
aan volmachtgever schuldig is en waarvan dr Goddert Pannekoeck dd 1301-1570 een aantekening heeft gemaakt, verder nog de ƒ22 c.g. afkomstig
van een handschrift van Cockert en de ƒ9-21 c.g. voor Barbara vanwege
gekochte waren en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Straeten, Jacob van der
Jacobs, mr Reynarts
Evertszen, Johan
Olst, Johan van
Schulte, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Evertszen, Johan van Olst en
Johan Schulte om, in der minne of gerechtelijk, in Veenhuisen te vorderen
zijn jaarlijkse rente in de vorm van een half vat boter, betaalbaar met
Michaelis en vier mud rogge in IJsselham, met Martini verschijnende en de
pacht te innen volgens de rentebrieven en verder al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

121v

DATUM:

111

15-11-1574

Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde
Idem
Idem

Priester

319

320

321

322

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

121v

DATUM:

17-11-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wesemaell, brd. Johan v.
Pater, Symon

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan pater Symon om rechtens het geld te
vorderen dat Henrick de Wolffs het convent schuldig is volgens handschrift
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
122
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tzaera, mr Johan
Rymsnyder, Dirck
Zalk, NN van

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan NN van Zalk ƒ6
c.g. min 3 stuivers afkomstig van koopmanschap en van de kalfsvellen die
hij hem geleend heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
122
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritz, Janneken
Ulryx, Armgart

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Armgart Ulryx ƒ7 c.g. vanwege
laken; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
122
DATUM:
Verklaring van ontvangst

Volmachtgever
Gevolmachtigde

) in Deventer

DATUM:

24-11-1574

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

DATUM:

01-12-1574

Schuldenares
Schuldeiseres

112

15-12-1574

1

Pater der Cellebroeders )
Cellebroeder alhier

323

324

325

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Johan Jansz
Endoven, Gheert van
Bouwesz, Claes

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de kassier en rentmeester
van de stad over het jaar 1573 een bedrag van ƒ140 c.g. voor geleverd brood
aan de vrijheer van Polwijler, waarvoor hij hen bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
122
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joncker, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de stad Kampen ten behoeve
van Grafhorst vier haken (vuurwapen) en belooft deze weer terug te geven of
te betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Vier weilanden
Steenwijk, bij het Verlaat

comparanten

Kasse, Johan
Bolt, Albert Jansz

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Albert Jansz Bolt om namens
hen te verschijnen voor de schout van Steenwijk, Johan van Tungeren en
daar over te dragen voor een periode van 12 jaar aan mr Gysbert Roelinck,
griffier van Overijssel en zijn echtgenote jfr Margrieta, vier weilanden;
daarna hebben deze het recht dit af te kopen met een bedrag van ƒ200 g.g.,
mits het een half jaar van te voren wordt aangekondigd.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
123
Schuldbekentenis

Comparant
Cameraar
Rentmeester

22-12-1574

Comparant

122v

DATUM:

Schout IJsselmuiden

17-01-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

113

24-01-1575

en Cathrina
Steenwijk

326

327

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wiltschut, Johan
Frericksz, Geert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert Frericksz ƒ14 c.g. afkomstig
van een os; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
123
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en hof
Kampen, Hofstraat

comparanten

Janneken
Hoeve, Henrick ten
Willemken
Jelis, Evert

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

28-01-1575

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres
Borg

Wed. Willem Petersz
Wed. Berent Claessens
De weduwe van …

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Berend Claessens
een bedrag van ƒ154 c.g., resterend van de aankoop van een karveelschip
en belooft dit binnen 1½ jaar te betalen vanaf Michael 1574 en eindigend in
1576 met Pasen; de weduwe van Evert Jelis stelt hiervoor haar woonhuis en
hof als onderpand en haar overige goederen. Geert Kempe heeft beloofd de
scheepsbrief aan schuldenares te overhandigen.
NB. in de kantlijn: op 18-06-1576 verklaart schuldeiseres te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
123v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Groningen, Johan van
Santhen, Henrick van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Santhen ƒ3-07 c.g. en
één oord vanwege gekochte waren; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

04-02-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

114

328

329

330

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
123v
Schuldbekentenis

DATUM:

04-02-1575

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janneken
Slachter, Berent
Plettenburch, Jacob
Henricksz, Johan

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Berent Slachter ƒ17½ c.g.
afkomstig van een os; durante iudicio.
Jacob Plettenburch verklaart schuldig te zijn aan Johan Henricksz 51
stuivers brabants afkomstig van laken; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
123v
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Branthorst, Johan
Laurentsz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart rechtens over te dragen aan Johan Laurentsz ƒ41 h.p.
die hem toekomen van twee verschillende termijnen uit de stadskas van zijn
jaargeld.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
123v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Saedelmacker, Johan
Endoven, Gheert van
Bouwszen, Claes

samenvatting

Comparant verklaart van de kassier en rentmeester van de stad ontvangen
te hebben over het jaar 1573 een bedrag van ƒ9 ph.g. vanwege reparaties
verricht ten behoeve van de hofhouding van Niclaes, vrijheer tot Polwyler,
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Dochter Jacob Corvemacker

05-02-1575

Comparant
Begunstigde

Slotenmaker

07-02-1575

Comparant
Cameraar
Rentmeester

115

331

332

333

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
123v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holm, mr Johan
Backer, Lambert

DATUM:

09-02-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

Hattem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lambert Backer ƒ8 c.g. vanwege
een os; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
123v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Joirgen Engbertzen
Endoven, Geert van
Bouwszen, Claes

samenvatting

Comparant verklaart van de kassier en rentmeester van de stad ontvangen
te hebben over het jaar 1573 een bedrag van ƒ3-2½ ph.g. afkomstig van een
zij spek voor de hofhouding van Niclaes vrijheer tot Polwyler, waarvoor hij
hen bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Kasse, Johan
Dam, Cathrina van den
Hokzende, Johan van

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan van Hokzende om
namens hen voor de rechters van de regio’s waaronder hun goederen
ressorteren, hun testament te laten valideren en verder alles te doen wat
daarbij nodig is.

bijzonderheden

Geen

124

Comparant
Cameraar
Rentmeester

DATUM:

116

10-02-1575

12-02-1575

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar

334

335

336

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

124v

DATUM:

18-02-1575

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritzen, Johan
Lollensz, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Peter Lollensz om, in der minne
of gerechtelijk, van Johan Vosz, bakker, de ƒ100 c.g. te vorderen die deze
hem schuldig is van vier gekochte koeien en daarbij het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
124v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Plettenburch, Jacob
Rycoltzen, Willem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Rycoltzen een bedrag van
ƒ128½ c.g. afkomstig van een nieuwe schuit met toebehoren en belooft dit
in twee termijnen te betalen m.i.v. 20-02-1576, waarvoor hij als onderpand
stelt de genoemde schuit met toebehoren en zijn overige goederen.
Schuldeiser zal het schip in alle havens vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op 03-07-1577 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
125
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Jacob
Dirckzen, Vechte

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat hij veertien dagen voor midwinter uit
Amsterdam in zijn schip hierheen gebracht heeft dertien scheepspond
hennep toebehorend aan Dirck Berentzen, voor wie Vechte Dirckzen,
wonend in de Spaarpot, borg heeft gestaan.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Mastenbroek

04-03-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

08-03-1575

Comparant
Borg

117

337

338

339

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
125
DATUM:
Verklaring van ontvangst

10-03-1575

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Jacob
Rotgersen, Berent

samenvatting

Comparant verklaart, mede namens zijn nicht Greetgen, dat hij van Berent
Rotgersen de erfenis en goederen heeft ontvangen die na het overlijden van
zijn broer en schoonzuster Grethe aan het kind, Greetgen, toekomen,
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring. Comparant stelt
hiervoor zijn huis, hof en huisraad als onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Koeweiden
Steenwijk

comparanten

Wyringen, Jacoba van
Schulte, Thinus
Evertzen, Johan
Ulssen, Hans van

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Evertzen en Hans van Ulssen
om, in der minne of gerechtelijk, van Goijken Sweers de jaarlijkse zes mud
rogge te vorderen gevestigd op verschillende koeweiden in Steenwijk
toebehorende aan Grethe Luitgens en daarbij al het nodige te doen,
eventueel beslag te leggen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
126
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Isebrants, Janne
Budde, Johan
Halteren, Berent van

Comparant
Executeur

125v

DATUM:

17-03-1575

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Idem

DATUM:

09-04-1575

Comparante
Momber
Begunstigde

118

Wed. Thomas Jansz

340

341

342

samenvatting

Comparante verklaart overgedragen te hebben aan Berent van Halteren al
het geld dat zij van de stad Kampen zal ontvangen, volgens haar een bedrag
van ƒ232 c.g. afkomstig van laken dat zij in 1572 aan de stad heeft geleverd
en autoriseert hem dit van de stad te vorderen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Vier koeweiden
Steenwijk, bij het Verlaat

comparanten

Kasse, Johan
Bolt, Albert Jansz

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Albert Jansz Bolt om voor de
schout van Steenwijk, Johan van Tungeren, over te dragen aan mr Gisbert
Roelinck, griffier van Overijssel en diens echtgenote jfr Margrieta, vier
koeweiden en daarbij alle formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
126v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wiltschut, Johan
Munster, Gerrith van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit van Munster ƒ12 c.g. min één
oord afkomstig van een vet varken; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stevensz, Joest
Gerritzen, Claes

samenvatting

Namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan Claes

126

DATUM:

18-04-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

en Cathrina
Steenwijk

20-04-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

126v

DATUM:

22-04-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

119

Namens Geertruidt

Gerritzen om, in der minne of gerechtelijk, ƒ1 g.g. te vorderen van Thomas
Spikersmit volgens handschrift en daarbij al het nodige te doen, met macht
van substitutie.

343

344

345

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Mulhem, jfr Johanna v.
Jacobz, Reiner
Hove, Wolter van der
Olst, Johan van
Thoenijsz, Henrick
Glasmaker, Wessel
Hermansz, Thomas
Schulte, Johan
Goch, Johan van

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan meerdere personen om, in der
minne of gerechtelijk, haar uitstaande schulden, renten en pachten te innen
binnen de stadsvrijheid van Kampen, in Paaslo, Steenwijkerwolt, Kuinre,
Vollenhove, Mastenbroek, Zalk en elders en daarbij alle formaliteiten te
vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
127
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tzaera, mr Johan
Vene, jfr van der
Claesz, Egbert

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgeefster schuldig is aan Egbert
Claesz, brouwer, ƒ12 c.g. afkomstig van bier.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
127
Verklaring

126v

DATUM:

28-04-1575

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

DATUM:

Wed. Joachim v. Mulhem

04-05-1575

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Schuldeiser

DATUM:

120

04-06-1575

Voorspraker

346

347

348

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Jutte
Jacobsz, Reiner

samenvatting

Comparante verklaart dat hoewel haar zoon Henrick is overleden en zijn
vaders erfenis haar weer toekomt, zij deze goederen onder haar andere
kinderen heeft verdeeld.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
127v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Frericksen, Johan - jr
Bouwszen, Claes

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Bouwszen ƒ27½ g.g. die hij
belooft snel te betalen en waarvoor hij als onderpand stelt zijn drie koeien
die in het Broek staan om hem te laten merken dat hij, comparant, wel wil
betalen en zodat schuldeiser ze eventueel kan verkopen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
127v
Borgstelling

onroerend goed

Schip

comparanten

Alberts, Jelijs
Tymensz, Willem
Lambertszen, Claes

samenvatting

Op verzoek van schuldeiser, stelt comparant zich borg voor Willem
Tymensz voor een bedrag van ƒ222-18-10 c.g. afkomstig van het schip dat
schuldeiser aan Willem Tymensz heeft verkocht; het bedrag zal in twee
termijnen betaald worden: de helft met St. Jan 1576 en de andere helft een
jaar later. Schuldenaar belooft comparant schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81

FOLIO:

Comparante
Momber

DATUM:

Wed. Pouwel Henricksz

08-06-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

en Grethe

08-06-1575

Borg
Schuldenaar
Schuldeiser

128

DATUM:

121

15-06-1575

349

350

351

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tzaera, mr Johan
Uuthdraester, Trude de
Santhen, Henrick van

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgeefster schuldig is aan Henrick van
Santhen 32 stuivers; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
128
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pannebacker, Johan
Rotgersz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Rotgersz twee daalders en
5½ stuiver Brabants wegens koopmanschap; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
128
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Groeningen, Johan van
Ulrycx, Armgart

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Armgart Ulrycx ƒ20 c.g. wegens
koopmanschap; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
128
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tzaera, mr Johan

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Schuldeiser

DATUM:

17-06-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

20-06-1575

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

01-07-1575

Gevolmachtigde

122

Stine
Krynsz, Thijs

352

353

354

Volmachtgeefster
Schuldeiser

Anna Stuirmansdr

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgeefster schuldig is aan Thijs Krynsz
ƒ6-05 c.g. vanwege waren; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Meestere, Jacques de
Royenae, Henrick van
Dam, Henrick van den

samenvatting

Comparant, namens zijn opdrachtgever, volmacht dd 20-05-1575 in
Antwerpen gepasseerd, heeft op zijn beurt een volmacht verstrekt aan
Henrick van den Dam om namens de opdrachtgever tegenwoordig te zijn bij
een aktie die de gevolmachtigde Peter Albertzen op een huis en goederen
van wijlen Lucas Scroer heeft wegens zekere betaling.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
128v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Touslager, Johan

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat hij afgelopen zondagen twee lasten
Lunenburger zout en ettelijke zoetemelkse kazen naar Deventer gebracht
heeft die toebehoorden aan Ulryck Roloffzen uit Kampen en dat hij,
comparant, daar borg voor gestaan heeft in Leeuwarden.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
128v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Iserkremer, Johan

128v

DATUM:

07-07-1575

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

01-08-1575

Comparant

DATUM:

17-08-1575

Comparant

123

355

356

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat hij de 7000 estriken en voor ƒ12 hoepen
(banden), waarvoor hij in Amsterdam borg heeft gestaan, naar Kampen heeft
gebracht en daar aan de inwoners heeft verkocht.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
129
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vene, Jacob Gerritz

samenvatting

Comparant heeft plechtig verklaard dat hij aan Nenneke Douwes wettig
verkocht heeft 500 stuks klaphout die hij vandaag ontvangen heeft en die in
steden en dorpen van zijne majesteit de koning van Spanje verkocht zullen
worden.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

22-08-1575

Comparant

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

129

DATUM:

onroerend
goed

Niet vermeld

comparanten

Koilwagen, Johan
Morrhe, jfr Margriete
Vecht, Conraedt vd
Morrhe, jfr Lodowych
Morrhe, Egbert
Olst, Claes van
Olst, Johan van
Berentsz, Henrick
Schulte, Johan
Tasschemaker, Henrick

30-08-1575

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Momber
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem
Idem

Echtgenoot
en man Henrick Glauwe
en Femme en Christina M.

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Herman Cruser, IUDr, in leven raadgever van
de hertog van Cleve, verstrekken een volmacht aan diverse personen om
namens hen ten behoeve van jfr Christina Clossen, de weduwe van
overledene, in vruchtgebruik te geven, voor de gerechten waaronder de
goederen ressorteren, een bedrag van 200 daalders per jaar, zoals in de
huwelijkse voorwaarden is vastgelegd en dit alles met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

124

357

358

359

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
129v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joachim
Morrhe, jfr Margriete

30-08-1575

Comparant
Erfgename

Echtg. Conraedt vd Vecht

samenvatting

Comparant, natuurlijke zoon van dr Herman Cruser, verklaart ontvangen te
hebben van jfr Margriete Morrhe en Johan Koilwagen een bedrag van ƒ100
g.g. zoals zijn vader in zijn codicil had vermeld, waarvoor hij hen bedankt en
belooft dat zij, als hij mocht overlijden zonder nakomelingen, het geld en
zijn nagelaten goederen weer mogen vorderen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wessels, Johan
Dam, Henrick van den

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick van den Dam om, in der
minne of gerechtelijk, van Hillebrant Tellevoiren al het geld te vorderen dat
deze hem schuldig is volgens obligatie en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
130
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Jacob
Jansz, Helmich
Thomasz, Peter

129v

DATUM:

07-09-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Comparant
Comparant
Comparant

Deventer

12-09-1575

Schipper

samenvatting

Comparanten verklaren plechtig dat de 150 zakken zout die schipper Gabbe
Sypkes begin september naar Deventer gebracht heeft, hen en Dubbolt
Worst toebehoren en aan niemand anders en met hun eigen geld ingekocht
zijn.

bijzonderheden

Geen

125

360

361

362

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
130
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Jacob
Jansz, Helmich
Thomasz, Peter

DATUM:

20-09-1575

Comparant
Comparant
Comparant

Schipper

samenvatting

Comparanten verklaren onder ede dat de 150 zakken zout die schipper
Gabbe Sypkes begin september naar Deventer vervoerd heeft, hen en
Dubbolt Worst toebehoren en aan niemand anders en dat ze met hun eigen
geld gekocht zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
130
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentzen, Johan
Arentzen, Harbert

12-10-1575

Comparant
Broer

Overleden

samenvatting

Comparant, erfgenaam van zijn vader Arent Jansz, mede caverende voor
zijn overleden broer Harbert, verklaart van de weduwe Femme Jansz de
goederen en erfenis van zijn vader ontvangen te hebben, waarvoor hij haar
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
130v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vosz, Johan
Grete

DATUM:

08-11-1575

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Claes Ulphers

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Claes Ulphers ƒ18
g.g. restant van een groter bedrag en belooft dit te betalen waarvoor hij als
onderpand stelt al zijn goederen.
NB. in de kantlijn: op 10-11-1584 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

126

363

364

365

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

130v

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coelwaegen, Johan
Olst, Claes van
Jansz, Jan

DATUM:

14-11-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem

Alias Olst Tymen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Claes van Olst en Jan Jansz om, in
der minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden, renten en pachten te
innen en daarbij alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
131
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Branthorst, Jan - jr
Laurensz, mr Johan

DATUM:

28-11-1575

Comparant
Schuldeiser

Hoefmeester

samenvatting

Comparant verklaart over te dragen aan mr Johan Laurensz de ƒ41 h.p. die
hij in mei a.s. over het jaar ’76 zal ontvangen uit de stadskas.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Beniers, jfr Jutte
Benijer, Coert
Benijer, Dirck

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Dirck om op last van de
Raad van Zwolle, dd 02-11-1575, te verschijnen voor het gerecht van de stad
Zwolle en daar de aanspraken te horen die Johan van Haexbergen vanwege
zijn echtgenote op comparantes geld en goederen meent te hebben, daarop
haar verweer te doen en alles wat verder nodig is, zoals zij zelf gedaan zou
hebben. Verder verklaart comparante dat zij niet aan haar zoons meier,
Berent Reyners, noch aan diens echtgenote, belooft heeft aan Gese

131

DATUM:

01-12-1575

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

127

Wed. Evert Benijers
Zoon
Zoon

Correbeltz ƒ20 g.g. te betalen, dat zij slechts ƒ6 g.g. van de meier heeft
ontvangen die haar zoon Coert Benier schuldig was.

366

367

368

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
131v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beniers, Jutte
Benier, Coert
Gaesdey, Jacob

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Jacob Gaesdey om namens haar,
volgens oproep, voor het gerecht van Zwolle te verschijnen en daar te horen
welke aanspraken Johan van Haexbergen namens zijn echtgenote, meent te
hebben op haar, comparantes, geld en goederen en daarop haar verweer te
doen en verder alles wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.
Verder verklaart zij dat zij noch aan de meier van haar zoon, Berent Reyners,
noch aan diens echtgenote, beloofd heeft aan Gese Correbeltz ƒ20 g.g. te
betalen, dat zij van de meier slechts ƒ6 g.g. heeft ontvangen vanwege haar
zoon Coert. Deze verklaart voor het gerecht dat hij aan Gese een
schuldbekentenis heeft gegeven, waarin staat dat zij van de meier het geld
zal krijgen en dat hij de ƒ6 g.g. die zijn moeder ontvangen heeft, heeft
overgedragen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
132v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haersolte, Jorgen van
Glauwe, Symon Gheurtz

samenvatting

Comparanten hebben verklaard in antwoord op de brief van de graaf van
Bentheim dd 12-12-1575 aan de Raad van die stad en voor Johan van
Dulman, rechter te Emlicheim, dat Gisbert van Bronckhorst heeft
medegedeeld dat hij niet genoodzaakt is aan de dienaar van Johan van
Dulman 50 daalders te betalen zoals vermeld staat in een obligatie op naam
van Anna, weduwe van Lambert Stuirman, dd 30-11-1573, omdat zij hem
indertijd beloofd heeft hem te vrijwaren van deze verplichting.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

DATUM:

07-01-1576

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

133

14-01-1576

Comparant
Comparant

DATUM:

128

Wed. Evert Benijer
Zoon

18-01-1576

369

370

371

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rotgertzen, Johan
Tzaera, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Tzaera om, in der minne of
gerechtelijk, in Kampen en daarbuiten zijn uitstaande schulden, renten en
pachten te innen en daarbij al het nodige te doen,met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
133
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsz, Johan
Voirman, Rijck

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rijck Voirman 2½ daalder
afkomstig van het ruilen van een paard; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
133
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brunisz, Johan
Vrancken, Louwe

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Louwe Vrancken ƒ5 c.g. min één
oord; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
133v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tzaera, mr Johan
Zwolle, Johan van

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Kamperveen
Voorspraker

23-01-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

23-01-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

26-01-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

129

Schipper

Voorspraker

372

373

374

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan van Zwolle een bedrag van
ƒ50 c.g. vanwege een borgtocht ten behoeve van Niclaes vrijheer tot
Polwyler, overste van zijne majesteit de koning van Spanje, voor Gerrith
Jacobsz van Vorckum gedaan en overgedragen aan Laurens Mulhert IUDr
en belooft dit te betalen op Maria Lichtmis a.s., waarvoor hij als onderpand
stelt al zijn goederen.
NB. in de kantlijn: ongedaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
133v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Stuivesandt, Johan
Toenisz, Michael
Cornelisz, Gysbert

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gysbert Cornelisz een bedrag
van ƒ35 c.g. afkomstig van een grote schuit met toebehoren en beloven dit
te betalen met kerstmis van dit jaar en daaraan te korten een gulden voor
wijnkoop, waarvoor zij als onderpand stellen de schuit in kwestie met alle
toebehoren en hun overige goederen. Schuldeiser zal het schip in alle
havens vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op 23-03-1577 is alles voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
134
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vosz, Johan
Tzaera, mr Johan
Hesselsz, Claes

samenvatting

Gevolmachtigde verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Claes
Hesselsz 8 daalder en 2½ stuiver vanwege koopmanschap; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
134v
Schuldbekentenis

DATUM:

09-02-1576

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

10-02-1576

Schuldenaar
Gevolmachtigde
Schuldeiser

DATUM:

130

12-02-1576

Bakker

375

376

onroerend goed

Schuit

comparanten

Goesensz, Johan
Toenisz, Jacob
Dirckzen, Goesen

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

Amersfoort

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Toenisz uit Amersfoort een
bedrag van ƒ175 c.g. afkomstig van een grote schuit met toebehoren en
belooft dit te betalen in twee termijnen, te beginnen met Vastenavond ’77 en
de tweede termijn een jaar later, waarvoor hij als onderpand stelt het schip
met alle toebehoren en verder al zijn goederen. Er wordt een borg
aangesteld en schuldeiser belooft het schip in alle havens te vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op 02-05-1578 meldt Wulff Wulffertsz uit Amersfoort van
bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
135
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tzaera, mr Johan
Willemsz, Johan
Joesz, Steven

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Steven Joesz
ƒ53½ c.g. afkomstig van vette ossen; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Joachim
Tzaera, mr Johan

DATUM:

29-02-1576

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

135

DATUM:

02-03-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Voorspraker

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Tzaera om, in der minne of
gerechtelijk, van Geert Egbertzen, bakker, te vorderen 4 daalders en 13
stuivers, zoals de lage rechtbank heeft geoordeeld, afkomstig van een koe
en betaling van de gerechtelijke onkosten en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

131

377

378

379

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
135
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joesz, Leffert
Backer, Jan
Hessels, Johan

DATUM:

ongedateerd

Comparant
Comparant
Rentmeester

1

van de deken en )

samenvatting

Comparanten verklaren plechtig dat Johan Hessels in 1575 omtrent
Pinksteren de schepel rogge die hem toekomt, verkocht heeft voor 12½
stuiver, dat het is omgeroepen in het openbaar en toen voor de hoogste
prijs verkocht.

bijzonderheden

1) van het kapittel van de St. Peterskerk in Utrecht

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
135v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Groetenhuisz, Johan ten
Hermensz, Willem

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat de touwen en kabels die schipper Willem
Hermensz in zijn schip geladen heeft, hier in Kampen een tijdlang in het huis
van wijlen Claes Bouwsz hebben gelegen en dat de schipper deze waren
naar Friesland en nergens anders, heeft vervoerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
135v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cock, Johan
Bronckhorst, Gysbert van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gysbert van Bronckhorst drie
daalder; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Comparant
Schipper

DATUM:

132

17-03-1576

19-03-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

380

381

382

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
135v
Schuldbekentenis

DATUM:

02-04-1576

onroerend goed

Aakschip

comparanten

Budde, Johan - sr
Willemsz, Cornelis
Willemsz, Jan
Willemsz, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de gebroeders Willemsz een
bedrag van ƒ37 c.g. afkomstig van een aakschip met toebehoren en belooft
dit te betalen met midvasten 1577, waarvoor hij als onderpand stelt het
schip met toebehoren en al zijn overige goederen. Schuldeisers zullen het
schip in alle havens vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
136
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Jan
Endoven, Gheert van

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de kassier van Kampen over
het jaar 1573 een bedrag van ƒ131-09-11½ ph.g., d.w.z. 234-08-11½ h.p. als
betaling voor het brood geleverd aan de vrijheer van Polwyler in 1573,
waarvoor hij hem bedankt,

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
136v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Jan
Brugge, Herman ter

samenvatting

Comparant verklaart van de rentmeester over het jaar 1573 ontvangen te
hebben ƒ217-03 ph.g., d.w.z. ƒ271-08 c.g., afkomstig van geleverd brood
voor de hofhouding van Niclaes vrijheer van Polwyler, waarvoor hij hem
bedankt.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser
Idem
Idem

07-04-1576

Comparant
Cameraar

07-04-1576

Comparant
Rentmeester

133

Bakker

Bakker

383

384

385

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

136v

onroerend goed

de Toutenborch

comparanten

Albertzen, Laurens
Petersz, Jan
Stuivesantz, Anna
Egbertz, Ambrosius

DATUM:

13-04-1576

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtg. Jacob Albertz

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Anna Styps, verstrekken een volmacht aan
Ambrosius Egbertz om, in der minne of gerechtelijk, van Johan van Wilp,
rentmeester van de Toutenborch, 13 daalders 10 stuivers 12½ plakken te
vorderen afkomstig van een aam wijn, twee en een halve kwart meer, die Jan
van Wilp, in Vollenhove aanwezig, gekocht heeft van Toenis Styp in
aanwezigheid van Philips Mathijsz dd 04-01-1571 en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Snoeck, Johan
Goedesdei, Jacob

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Goedesdei om, in der minne
of gerechtelijk, van Lodowick Voirne het geld te vorderen dat comparant
toegekend is door de schout van Zwolle, waarvan akte en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilp, Johan van
Boecop, Willem toe

samenvatting

137

DATUM:

15-05-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

137

DATUM:

28-05-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr

Comparant verstrekt een volmacht aan Willem toe Boecop om hem te
verdedigen en te beschermen tegen de aanspraken die de erfgenamen van
Anna Styp voor de Raad van de stad Kampen op hem menen te hebben
inzake een wijnschuld en daarbij alles te doen, met macht van substitutie.

134

386

387

388

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
137
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Johan
Aertsz, Berent

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Berend Aertsz een bedrag van 27
daalders afkomstig van een paard en koopmanschap; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
137v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gysbertzen, Johan
Poyth, Henrick

samenvatting

Comparant, als voogd over zijn zoon Johan Claesz, verklaart van Henrick
Poyth ontvangen te hebben de ƒ6 c.g. die aan het kind door zijn
grootmoeder Cathrina Henricks gelegateerd zijn, waarvoor hij bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Erfrecht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Helle, Johan ter
Kost, Johan

samenvatting

Comparant verklaart gerechtelijk dat hij als vader van zijn dochter Marrijken
ter Helle erfgenaam is van Johan Kost, overleden in Kampen en dat hij
daarom de zaken van overledene opeist.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

11-07-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

17-07-1576

Comparant
Executeur

137v

DATUM:

21-07-1576

Comparant
Overledene

135

389

390

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
137v
Schuldbekentenis

DATUM:

27-07-1576

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tzaera, mr Johan
Packbergen, Marrijken v.
Santhen, Henrick van

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn volmachtgeefster schuldig is aan Henrick van
Santhen 64 stuivers afkomstig van sierwerk; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
138
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joirgens, Kerstgen
Lambertzen, Claes

samenvatting

Comparant is schuldig aan Claes Lambertzen een bedrag van ƒ40 c.g., als
restant van een hoger bedrag, voor een schuit met toebehoren en belooft dit
te betalen op Dominica 1575, waarvoor hij als onderpand stelt de schuit met
toebehoren en zijn overige goederen; schuldeiser zal het schip in alle
havens vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op 08-01-1582 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Schuldeiser

DATUM:

09-03-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

Hattem

De bladzijden 138v t/m 142v zijn blanco.
391

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
143
Schuldbekentenis

DATUM:

28-12-1576

onroerend goed

Scheepje

comparanten

Dirckzen, Cornelis
Jansz, Lubbert
Moeder

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lubbert Jansz een bedrag van
ƒ221-04 c.g., restant van een hoger bedrag, afkomstig van een scheepje met
toebehoren en belooft dit te betalen in drie termijnen, n.l. op drie elkaar
opvolgende Cathriena dagen m.i.v. 1577; hij stelt daarvoor als onderpand
het scheepje met toebehoren en zijn overige goederen; de moeder van
schuldenaar staat borg. Tevens betaalt schuldenaar zo snel mogelijk aan
Lubbert Jansz als hij terug is uit Hoorn ƒ18 c.g.; schuldeiser zal hem in alle

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

136

Touwslager
1
Scheepstimmerman )

havens vrijwaren.
bijzonderheden

1

) uit Zwolle

De bladzijden 144 t/m 146v zijn blanco.
392

393

394

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
147
Schuldbekentenis

DATUM:

08-03-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kannegieters, Lubbe
Hoeve, Henrick van der

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van der Hoeve 6 daalder en
18 stuivers afkomstig van vlas; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
147
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pottebacker, Lambert
Slootemaker, Wynolt

samenvatting

Comparant stelt zich borg voor Wynolt Slootemaker opdat deze binnen acht
dagen in Kampen weer zal leveren twee last zaad van haver, weit of anders
in plaats van de drie kwarten mout die hem indertijd gevraagd waren.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
147
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Velthuis, Lambert
Visscher, Arent

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Visscher ƒ5½ c.g. afkomstig
van een koe; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

16-03-1574

Borg
Begunstigde

DATUM:

29-03-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

137

395

396

397

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
147
DATUM:
Verklaring van ontvangst

07-06-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Lubbert
Geertruidt

samenvatting

Comparant verklaart van de weduwe van Berent Jansz ontvangen te hebben
de goederen die na zijn broers dood op hem overgegaan zijn, waarvoor hij
haar bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vosz, Laurens de
Martensz, Lenart
Jansz, Dirck

Comparant
Schoonzuster

147v

DATUM:

Grafhorst
Weduwe Berent Jansz

14-06-1574

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Emden
Amsterdam

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Dirck Jansz van Amsterdam om
namens hen aan de gouverneur van zijne majesteit de koning van Spanje te
verzoeken om behoorlijke certificatie waarbij zij vrijgesteld worden van de
borgtocht aan de vrijheer toe Polwyler, overste in Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
147v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Luytgen
Voirne, Henrick

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Voirne ƒ61 g.g.
afkomstig van ontvangen huiden en beloven dit te betalen in drie termijnen,
te beginnen op a.s. St. Maarten, daarna met Pasen en tenslotte met Michael
1575, waarvoor zij als onderpand stellen hun goederen, huis en hof.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

04-08-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

138

En echtg. Harmen

398

399

400

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
148
Schuldbekentenis

DATUM:

27-10-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertzen, Lodowyck
Gisbertzen, Berent

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Berent Gisbertzen een bedrag van
ƒ35 c.g. wegens gekochte hennep en belooft dit te betalen met St. Lucas
1575, waarvoor hij al zijn goederen als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
148
Schuldbekentenis

onroerend goed

Krabschuit

comparanten

Henrickzen, Lambert
Jansz, Willem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Jansz een bedrag van ƒ200
c.g. min acht vanwege een krabschuit met gereedschap en toebehoren en
belooft dit te betalen in drie termijnen, te weten ƒ64 c.g. met Pinksteren van
dit jaar, met Pinksteren in 1576 en in 1577, waarvoor hij als onderpand stelt
het schip met toebehoren en zijn overige goederen. Schuldeiser belooft hem
in alle havens te vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
148v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Krabschuit

comparanten

Zeyllemacker, Lubbert
Symons, Henrick

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Touwslager

18-01-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

28-01-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

Molquerum bij Staveren

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Symons een bedrag van
ƒ62½ c.g. afkomstig van een krabschuit en belooft dit te betalen met
Allerheiligen van dit jaar, waarvoor hij als onderpand stelt het schip en zijn
overige goederen. Schuldeiser zal hem vrijwaren in alle havens.
NB. in de kantlijn: op 14-02-1576 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

139

401

402

403

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
149
Schuldbekentenis

DATUM:

04-02-1575

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Lubbert
Essche, Lambert up den

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lambert up den Essche ƒ18-23 g.g.
afkomstig van de aankoop van een schuit; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
149
Kinderbewijs

onroerend goed

Schip
Huis in de Nieuwstraat en Morrensteeg

comparanten

Vrancke, Louwe
Baers, Evert
Geertszen, Berent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jelle en Grethe als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ400 c.g.
waarvoor hij als onderpand stelt zijn schip, de overwaarde van zijn huizen
en de rente die hij in Ens heeft.
De kinderen, intussen mondig geworden, bedanken de vader en voogden;
de vader zal hen uitbetalen binnen een jaar.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
149v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsz, Lodowyck
Brandenburch, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Brandenburch een bedrag
van ƒ9 c.g. wegens gekochte hennep en belooft dit te betalen binnen twee
jaar na dato; bij in gebreke blijven, zal schuldenaar de hoofdsom met een
opslag van zes procent betalen.

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

07-02-1575

Wdn. van Anna
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

16-02-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

140

404

405

406

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
149v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Twenth, Lambert
Heerde, Henrick van
Dam, Henrick van den
Lollensz, Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick van Heerde, Henrick van den
Dam en Peter Lollensz om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te
nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Twendt, Lambert
Closzen, Henrick
Cruser, Herman
Closzen, jfr Christina
Vecht, Conradt van der
Berentz, Henrick
Olst, Johan van
Schulte, Johan

DATUM:

22-02-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem

1

Advocaat v. d. hertog )

) van Kleef

150

DATUM:

22-02-1575

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Overledene
Weduwe
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem

1

Sluiter (dienaar) van )
IUDr
Burgemeester
Niet aanwezig
idem
idem

samenvatting

Burgemeester, Schepenen en Raad van de stad Kampen melden dat
Lambert Twendt, als gevolmachtigde van Henrick Closzen, akte dd 14-021575, namens de hertog van Kleef hier verschenen, verklaart dat Herman
Cruser, raadsheer van Kleef, is overleden en dat het nog niet zeker is of zijn
weduwe zwanger is. De nalatenschap moet bijeen blijven totdat zijn uiterste
wil is onderzocht. Daarom verstrekt comparant nu een volmacht aan vier
personen om de nagelaten goederen in Kampen en omgeving te beheren,
renten en pachten te innen en alles te doen totdat de weduwe naar Kampen
komt om zelf te onderhandelen met de erfgenamen.

bijzonderheden

1

RAK 81

FOLIO:

) de hertog van Kleef, Gulith en Bergh in Xanten

151

DATUM:

141

28-03-1575

407

408

onderwerp

Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Jacobsz, Lambert
Gerritzen, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Gerritzen een bedrag van
ƒ138 c.g. afkomstig van een potschip met gereedschap en toebehoren en
belooft dit te betalen als volgt: ƒ50 c.g. met Pinksteren, ƒ50 c.g. met
Pinksteren 1576 en het restant met Pinksteren 1577, waarvoor hij als
onderpand stelt het potschip met alle toebehoren en zijn overige goederen.
Schuldeiser zal hem in alle havens vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op diverse data meldt Eerlandt, de weduwe van
schuldeiser de bedragen die zij ontvangen heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Naepels, Lisabeth ten
Mathijszen, Frederick
Evertzen, Johan
Ruenen, Christoffel van

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Evertzen en Christoffel van
Ruenen om haar te verdedigen tegen de aanspraken die Goegen ..? op haar
goed meent te maken voor de schulden van Steenwijk of elders, waarvoor
zij indertijd aan Jacoba van Wyringen borg heeft gestaan en daarbij alles
voor haar te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
151v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Endoven, jfr Lutgart v.
Cleve, Cathrina van
Cleve, Symon van
Endoven, Gheert van

samenvatting

Comparanten bekennen schuldig te zijn aan Gheert van Endoven wegens
verlopen rente een bedrag van ƒ86 g.g. en beloven de helft te betalen met
Pasen 1576 en de andere helft met Pasen 1577, met een marge van veertien
dagen, onder verband van hun persoon en goederen.

Schuldenaar
Schuldeiser

151v

DATUM:

15-04-1575

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Idem

DATUM:

25-04-1575

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldeiser

142

Deventer
alias: Collart

Wed. Henrick v. Cleve
Dochter
Rechter Oldebroek - zoon

409

410

411

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
152
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tzaera, mr Johan
Backer, Gheert Egbertsz
Egbertsz, Bartolt

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Bartolt Egbertsz
8½ daalder vanwege goede rekenschap voor een koe; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Franckzen, Louwe
Arentzen, Berent
Symonsdr, Cathrina

samenvatting

Namens hun opdrachtgeefster zullen comparanten, in der minne of
gerechtelijk, de uitstaande schulden innen in Emden en daarbuiten en
daarbij al het nodige doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Glauwe, jfr Lodowyck
Glauwe, Henrick
Morrhe, jfr Femme
Morrhe, jfr Styne
Morrhe, Egbert
Vecht, Conraedt vd

samenvatting

DATUM:

152

29-04-1575

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

DATUM:

09-07-1575

Gevolmachtigde
Idem
Opdrachtgeefster

152

DATUM:

16-07-1575

Volmachtgeefster
Momber
Volmachtgeefster
Idem
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Wed. Johan vd Vecht
Broer
Zwager

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zwager Conraedt van der
Vecht om in Kleef of elders aanwezig te zijn bij de opening van het
testament van wijlen Herman Kruser IUDr, in leven raadsheer van de hertog

143

van Kleef en de zaken die daaruit voortkomen te behartigen, in der minne of
gerechtelijk en tot een goed einde te brengen zoals comparanten zelf
gedaan zouden hebben, indien aanwezig, alles met macht van substitutie.

412

413

414

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
152v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircks, Lysabeth
Evertzen, Albert

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Albert Evertzen 13 stuivers
Brabants en 1½ stuiver Brabants voor het gerechtsgeld, afkomstig van een
weefgetouw; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
153
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Franckzen, Louwe
Arentzen, Berent
Symonsdr, Cathrina

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben overgedragen aan Cathrina Symonsdr, na
ontvangst van de betaling, een handschrift dat zij in haar berusting hebben
gegeven en waarmee zij nu mag doen wat zij wil; comparanten zien af van
verdere aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
153
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Limburch, Leonart van

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat 25 mud rogge Zwolse maat niet meer
bedragen dan 26 mud rogge en één schepel Kamper maat en dat hij dit met

DATUM:

03-08-1575

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

30-09-1575

Comparant
Comparant
Begunstigde

DATUM:

144

15-03-1576

Comparant

Erkend ijker v. Kampen

een gebrand Zwols schepel en met een gebrand Kamper schepel tegen
elkaar wegstreept.

415

416

417

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
153
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lamme
Egbertzen, Geert

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Geert Egbertzen 2½ daalder;
durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
153
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentzen, Lubbert
Brouwer, Dirck

DATUM:

09-03-1576

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Wed. Willem Steenbacker
Bakker

04-04-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

Up het trapken

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Brouwer Up het trapken ƒ6
c.g. afkomstig van eek; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
153v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hillebrantzen, Luitgen
Thymszen, Herman
Jansz, Jan
Talavera, Joseph de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joseph de Talavera een bedrag
van 27 daalder vanwege een akkoord gesloten met Boldewyn van Roon,
kanselier van Overijssel over de admiraalschap en beloven dit te betalen
aan de kapitein met Pasen a.s. en bij in gebreke blijven zal deze een boete

DATUM:

05-04-1576

Schuldenaar
Idem
Idem
Schuldeiser

145

Dinxsterveen
Idem
Idem
1
Kapitein vd wacht en )

opleggen; schuldenaars stellen hun persoon en goederen als onderpand.
NB. in de kantlijn: op 29-04-1576 doorgehaald door commissaris Mostert in
aanwezigheid van Toenis Drenthe.
NB. in de kantlijn: met Pasen heeft Albert Jansz van Dinxterveen aan de
kapitein 10 daalder betaald.

418

419

420

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Erf in Zwolle

comparanten

Lamme
Urck, Claes van
Engbertzen, Thyman

) bescherming van de navigatie op de Zuiderzee en de rivieren
Akte is doorgehaald.

154

DATUM:

10-04-1576

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om namens haar
voor de schout van Zwolle, Thyman de Boyer, een jaarlijkse rente over te
dragen van ƒ6 g.g. en één oord, betaalbaar met Pasen vanaf 1577 aan Hans
Muylert Brouwer, haar zwager en zijn vrouw Berthe, gevestigd op een erf in
Zwolle dat voor de helft aan hen toebehoort, waarvoor zij, comparante, haar
helft als onderpand stelt en afziet van al haar aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
154v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen Frans Kuerbeke en Jonge Dirck

comparanten

Thymsz, Lubbert
Louwe, Claes

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Louwe en diens echtgenote
een bedrag van ƒ100 g.g. wegens een lening en belooft dit te betalen met St.
Jan 1577, waarvoor hij als onderpand stelt de overwaarde van zijn huis, aan
de achterkant strekkend tot het erf van Coert Metzelaer om eventuele
schade te verhalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

DATUM:

22-06-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

155

DATUM:

146

09-10-1576

En Geertruidt
En Gese

421

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Mulerts, Lamme Ernst
Urck, mr Claes van
Petersz, Jacob

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar man Jacob Petersz om, in der
minne of gerechtelijk, de erfenis en goederen te vorderen van haar zuster,
Margretha Mulerts, gewezen huisvrouw van Bartholomeus Verk, gestorven
in Hulst in Vlaanderen en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig
zijn, met macht van substitutie. Tevens wil zij dat de gevolmachtigde voor
het gerecht van Hulst bewerkstelligt dat zij niet wordt lastig gevallen met
aanspraken.
NB. in de kantlijn: op 06-09-1577 is een andere volmacht van gelijke
strekking uitgegaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
155v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Velthuisz, Lambert
Ulrycx, Femme

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Femme Ulrycx ƒ12 c.g. afkomstig
van laken; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

05-12-1576

Schuldenaar
Schuldeiseres

De bladzijden 156 t/m 159v zijn blanco.
422

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
160
Schuldbekentenis

DATUM:

18-06-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Marten
Cloetyncx, Janneken

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Janneken Cloetyncx ƒ7 c.g.
afkomstig van garen; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiseres

147

423

424

425

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

160

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pijll, Mense
Schulte, Johan

DATUM:

12-02-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Loper van Kampen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Schulte om, in der minne of
gerechtelijk, zijn uitstaande schulden, renten en pachten te innen in Kampen
of elders en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
160
Getuigenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Michielsz, Maes
Hermsz, Harmen

samenvatting

Comparanten, ooms van de kinderen van wijlen Albert Geertzen, Michiel en
Geert, verklaren gezien te hebben dat Grethe Henricx aan Deuwe Michiels,
de tante van de kinderen, het geld heeft overgedragen van de verkochte
goederen van Albert Geertzen ten behoeve van de kinderen.
Verder verklaart eerste comparant van Grethe Henrycx ontvangen te hebben
ƒ6½ c.g., ook afkomstig van verkochte goederen ten behoeve van de
kinderen, waarvoor hij haar bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
160v
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vene, jfr Margrieta vd
Cock, Peter Jansz

samenvatting

Comparante verklaart dat Herman Franck en Lambert Jansz als borgen van
de Raad overgedragen hebben aan Conraedt van de Vecht en Bartolt van
Wilszen, cameraar en rentmeester van de stad in 1570, de ƒ100 g.g. die zij
comparante hen schuldig was van de koop van een huis en dat zij nu heeft
gecedeerd aan de cameraar en rentmeester haar aandeel in het geld van
Henrick Petersz goederen en ook de 45 daalder die Johan Rotgersen haar
met Martini a.s. schuldig is vanwege landpacht; zij stelt als onderpand het
geld dat zij nog van de stad moet ontvangen voor laken geleverd in 1572.

DATUM:

29-04-1575

Comparant
Comparant

DATUM:

01-07-1575

Comparante
Momber

148

Wed. Everts vd Vene

426

427

428

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Essen, jfr Margretha van
Urck, Claes van
Boecop, Egbert to

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Egbert to Boecop om, in der minne
of gerechtelijk, van Geert Wever de pacht te vorderen die hij haar schuldig is
en verder ook van haar andere schuldenaren en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Erf
Vollenhove, in de Leuwte

comparanten

Weert, Melchior
Schungel, jfr Maria
Weert, Rycholt Dircksz
Weert, Philips Mathijsz
Knopper, Henrick
Boecop, Geertruidt to

161

DATUM:

161

17-10-1575

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

02-11-1575

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Idem
Begunstigde
Echtgenote

Echtgenote
in de Reyger
Vollenhove
IUL

samenvatting

Vanwege de volmacht dd 20-04-1575, verstrekt comparant nu een volmacht
aan Rycholt en Philips Weert om namens zijn echtgenote voor de schout
van Vollenhove in onderpand over te dragen aan Henrick Knopper en diens
echtgenote hun erf in de Leuwte gedurende achttien jaar op voorwaarden in
de cedule vermeld; met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
161v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen de steeg en Henrick Kistemaeker

DATUM:

149

10-11-1575

comparanten

429

430

431

Vene, jfr Margretha vd
Vosz, Johan
Jacobs, Frederick

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Evert vd Vene
Groningen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Frederick Jacobs een bedrag van
86 daalder, restant van een hoger bedrag, afkomstig van een ruil en zekere
onkosten; zij belooft dit te betalen in mei a.s. waarvoor zij als onderpand
stelt de overwaarde van haar huis, strekkend tot in de Hofstraat en al haar
overige goederen. Als zij in gebreke blijft, mag schuldeiser het een en ander
van haar verkopen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
162v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Barchorst, Henrick ter
Gerritz, Ede
Claeszen, Garrith
Broersoen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat de 450 zakken zout die door drie schippers
in juni j.l. vervoerd zijn, van hem zijn en van niemand anders.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
162v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Backer, Willem
Saedelmacker, Johan

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Johan
Saedelmacker ƒ11½-03 c.g. afkomstig van weit; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

DATUM:

10-11-1575

Comparant
Schipper
Idem
Idem

DATUM:

02-12-1575

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

162v

DATUM:

150

14-12-1575

432

433

434

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tellevoirne, Hillebrant
Kuinreturff, Henrick

Volmachtgever
Gevolmachtigde

De Bastaard

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Kuinreturff de Bastaard.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
162v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Marryken
Urck, Claes van
Albertz, Gysze

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gysze Albertz ƒ16 c.g. en belooft
dit te betalen met Pasen a.s. en stelt daarvoor als onderpand al haar
goederen

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
163
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Marryken
Gerritzen, Gerrit
Caenens, Styne

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Gerritzen ƒ6½ c.g.
afkomstig van een os; durante iudicio.
Tevens verklaart zij schuldig te zijn aan Styne Caenens ƒ2½ c.g. vanwege
boter; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
163
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Marten
Gese

DATUM:

05-01-1576

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM:

18-01-1576

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

DATUM:

24-02-1576

Schuldenaar
Schuldeiseres

151

Echtg. Jan Budde

435

436

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de vrouw van Jan Budde ƒ5 c.g.
afkomstig van garen; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
163
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelis, Marryken
Kuerbeke, Frans
Albertzen, Rolof
Lubbertzen, Arent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Tijman Jans als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 g.g. en een bed met toebehoren en
belooft hem te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn. Mocht zij overlijden voor zijn
volwassenheid, dan zal haar man Jacob Henrickzen hierop toezien en zal
hem ook lezen en schrijven laten leren

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircksz, Marten
Vorden, Warner van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Warner van Vorden om, in der minne
of gerechtelijk, van Isbrant Ariaens uit Huisen de ƒ43 c.g. te vorderen die
deze hem nog schuldig is vanwege boter en kaas volgens obligatie en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

12-03-1576

Wed. van Jan Albertzen
Momber
Voogd
Voogd

163v

DATUM:

Moeder

27-06-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

De bekentenis van Marryken Brantz en Aeltgen van Raelte staat in de Bekentenissen dd 11-07-1587.
(dit deel is niet aanwezig)

437

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
163v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

152

05-09-1576

438

comparanten

Egbertz, Marryken
Albertz, Herman
Jansz, Coep
Berentsz, Albert

Wed. Henrick van Hasselt
Momber
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrickgen en Dirck
als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 g.g., de
kleding en de bescheiden en dat zij het kindsdeel in vier termijnen aan de
voogden moet uitbetalen om te laten beleggen, waarvan zij de jaarlijkse
rente ontvangt; zij belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. De eerste betaling zal
geschieden op St. Jan 1577, daarna met Pasen 1578, St. Jan 1579 en Pasen
1580, waarvoor zij als onderpand stelt al haar goederen.
NB. in de kantlijn: op 04-09-1587 is deze bekentenis voor Schepenen door
de voogden teniet gedaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
164
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Henrick van den
Vette, Hille
Bronckhorst, Gysbert v.

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgeefster schuldig is aan Gysbert van
Bronckhorst vanwege een vat Joepen bier ƒ13½ c.g. en 86 stuivers vanwege
een vat Lubecks bier; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Moeder

19-10-1576

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Schuldeiser

De bladzijden 164v t/m 169v zijn blanco.
439

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
170
Schuldbekentenis

DATUM:

30-07-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ens, Nele van
Lippe, Gerrith van der

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gerrith van der Lippe 33 stuivers
Brabants vanwege kleding; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

Schuldenares
Schuldeiser

153

440

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

170

DATUM:

onroerend goed

Woning met annexen
Kortehoef

comparanten

Amstelredam, Nele Jans van
Florysz, Florys
Emden, Arent Dirricxsz v.

30-08-1575

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Zoon
Cameraar Utrecht

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Arent Dirricxsz van Emden om
namens haar een hypotheek te nemen van ƒ200 c.g. tegen jaarlijkse rente
op haar woning in Kortehoef en daarbij alle formaliteiten te vervullen die
nodig zijn, zoals zij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 170v t/m 172v zijn blanco.
441

442

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
173
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Agniete
Egbertz, Johan
Joest, Johan
Hattem, Gerrit van

DATUM:

ongedateerd

Wed. van Joost Backer
Momber
Voogd
Voogd

Moeder

Bakker

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Joest vaders erfdeel te
hebben gereserveerd en belooft hem te verzorgen en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij hoopt hierover niet
meer lastig gevallen te worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
173
Kinderbewijs

onroerend goed

Schip

comparanten

Henricx, Alidt
Urck, Claes van
Willemsz, Jan
Berentz, Herman

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Agnieta als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en belooft hen te verzorgen
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden

DATUM:

23-11-1576

Wed. van Willem Jansz
Momber
Voogd
Voogd

154

Moeder

zijn; zij stelt als onderpand het schip waarmee haar man gevaren heeft en
haar overige goederen.

443

444

445

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
173v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Albert
Berentzen, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Berentzen ƒ5-2½ c.g.;
durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Land op Vortman

comparanten

Luloffs, jfr Alydt
Witten, Claes
Vecht, Conraedt vd

DATUM:

26-11-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

173v

DATUM:

26-11-1576

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtgenoot - raadslid
Raadslid

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Conraedt van der Vecht om namens
haar te ontvangen van Roloff van Hovel ƒ600 g.g. die haar toekomen
volgens obligatie, berustend bij de gevolmachtigde, afkomstig van de
aankoop van land op Vortman en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
174
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lentyncx, Armgart
Suerbeke, Wychar
Endoven, Geert van

samenvatting

Comparante verklaart van de kassier van de stad over het jaar 1573
ontvangen te hebben ƒ43-10 g.g. vanwege de levering van specerijen en

14-12-1576

Comparante
Momber
Cameraar

155

Wed. mr Johan Suerbeke

fruit aan de hofhouding van de vrijheer tot Polwyler, waarvoor zij hem
bedankt.
bijzonderheden

Geen

De bladzijden 174v t/m 181 zijn blanco.
446

447

448

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
181v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Tengnagel, Otto
Egbertzen, Willem
Vecht, Henrick van der

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Christoffer ten Naepell
en Beeltgen van Nuysz, verklaren van Henrick van der Vecht ontvangen te
hebben, ten behoeve van de kinderen, de jaarlijkse rente van ƒ4 g.g.
gevestigd op een huis door hem bewoond en indertijd verkocht door Erenst
van Isselmuiden aan de ouders van de kinderen, waarvoor zij hem bedanken
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Mate land in Spoolde

comparanten

Sticker, Ottho
Lunenberch, Corn. Erenst v.

181v

09-04-1576

Comparant
Comparant
Schuldenaar

DATUM:

IUDr
Kruitkremer
IUL

23-07-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Voorspraker Zwolle

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Cornelis Erenst van Lunenberch om
te vorderen van Geert Zweertzen uit Zwolle ƒ14 g.g.: d.w.z. ƒ4½ g.g. die hij
achter is sinds 1574 en ƒ9½ g.g. over het jaar 1575 afkomstig van een mate
land in Spoolde en dit bedrag te overhandigen aan Henrick van Tyll,
burgemeester van Zwolle die daarvan een kwitantie zal geven; verder
autoriseert hij zijn gevolmachtigde een borgtocht te eisen van schuldenaar,
zoals afgesproken is.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
182
DATUM:
Verklaring van ontvangst

156

20-11-1576

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sticker, Ottho
Endoven, Geert van
Boecop, Jan to

samenvatting

Comparant verklaart qq. vanwege Ludolph van de Vene ontvangen te
hebben van Geert van Endoven en Jan to Boecop uit de camer van wijlen mr
Caspar Schepelar, na afsluiting van de rekeningen, een bedrag van ƒ30 g.g.
dat Ludolph nog tegoed had als gewezen stads weidemeester, waarvoor zij
hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

1

Comparant
Cameraar
Cameraar

1

Kerkmeester van )

) St. Cathrina Gasthuis

De bladzijden 182v t/m 186v zijn blanco.
449

450

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
187
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Budde, Peter
Femme

DATUM:

08-03-1574

Schuldenaar
Schuldeiseres

Hennepbereider

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Femme 24 stuivers Brabants van
hennep; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
187
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thaentzen, Peter
Worst, Dubbolt
Evertzen, Henrick
Eylander, Geerloff
Iserkremer, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren plechtig dat de 13 lasten rogge en mout die Henrick
Evertzen in zijn schip van hier naar Deventer gebracht heeft omtrent
Vastenavond j.l., evenals de 10 lasten gerst door Geerloff Eylander en de 4
lasten mout door Johan Iserkremer, ongeveer drie weken geleden naar
Deventer gebracht en vandaar naar zijne majesteits leger in Holland, in
Deventer geborgd zijn en toebehoren aan comparanten en aan Helmich
Jansz en Jacob Jansz, burgers uit Kampen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

21-05-1574

Comparant
Comparant
Schipper
Schipper
Vervoerder

157

451

452

453

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

187

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nuys, Peter van
Nuys, Bele van
Vrese, Peter Albertzen
Koerbeke, Frans

22-05-1574

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Wed. Christoffer t. Naepels

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Albertzen Vrese en Frans
Koerbeke om namens hen hun aanspraken op Herman van Nuys kenbaar te
maken en met hem te onderhandelen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
187v
Getuigenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelisz, Pouwel
Claesz, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren plechtig dat Lodowijck van de Berge een
medeburger van hen in Emden is.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
187v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Wolters, Peter
Peters, Jacob
Claesz, Claes
Tymsz, Herman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Claes Claesz en Herman Tymsz
een bedrag van ƒ450 c.g. afkomstig van een karveelschip met toebehoren en
beloven in termijnen te betalen, te weten ƒ70 c.g. met Allerheiligen, op
achtereenvolgende St. Bartholomeus dagen ƒ80 c.g. enzovoorts totdat alles
betaald is; van de laatste termijn zal Thys Petersz ƒ36 c.g. ontvangen. Zij
stellen als onderpand het schip met toebehoren en hun overige goederen;
als zij buitengaats gaan, moeten er borgen worden aangesteld. Schuldeisers
zullen het schip in alle havens vrijwaren.

DATUM:

07-06-1574

Comparant
Comparant

DATUM:

Schipper te Emden
Idem

30-08-1574

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

158

Blokzijl
1
Zoon )
Emmeloord

454

455

456

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ophem, Peter van
Roy, Henrick van
Albertzen, Peter

) via volmacht dd 06-09-1574
Akte is doorgehaald.

188v

DATUM:

02-09-1574

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Lakenkoopman

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, volmacht dd 16-08-1574 in Antwerpen
gepasseerd, verstrekt comparant een volmacht aan Peter Albertzen om, in
der minne of gerechtelijk, van Joachem Soeteman het geld te vorderen dat
wijlen Lucas Schroer tijdens zijn leven aan opdrachtgever schuldig was en
daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
188v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Wolters, Peter
Peters, Jacob
Claesz, Claes
Tymsz, Herman

DATUM:

17-09-1574

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser
Schuldeiser

Zoon
Emmeloord

samenvatting

Volgens volmacht van Peter van Coesfelt dd 06-09-1574, verklaart
comparant, mede namens zijn zoon, schuldig te zijn aan Claes Claesz en
Herman Tymsz een bedrag van ƒ450 c.g. afkomstig van een karveelschip
met toebehoren en beloven dit te betalen op de volgende termijnen: ƒ70 c.g.
met Allerheiligen en verder op alle Bartholomeus dagen ƒ80 c.g. totdat alles
betaald is en van de laatste termijn zal Thys Petersz ƒ36 c.g. ontvangen; zij
stellen als onderpand het schip met toebehoren en hun overige goederen,
mochten zij buitengaats gaan dan worden er borgen gesteld en schuldeisers
zullen het schip in alle havens vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
189v
Schuldbekentenis

DATUM:

159

16-12-1574

457

458

459

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lollensz, Peter
Luykensz, Johan
Coertzen, Lambert

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

Smid

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Lambert
Coertzen ƒ4 c.g. en de gerechtelijke kosten.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
189v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lollensz, Peter
Tzaera, mr Johan
Goltsmit, Peter
Backer, Lambert

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Goltsmit en Lambert
Backer ƒ17 c.g. afkomstig van een os; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
189v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ingen, Pilgrim van
Cloeze, jfr Berent

DATUM:

26-12-1574

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

27-01-1575

Comparant
Moeder

Wed. Joachim v. Ingen

samenvatting

Comparant verklaart van zijn moeder de goederen en erfenis van zijn vader
ontvangen te hebben, waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
190
Convenant

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Jansz, Peter
Jansz, Jan

DATUM:

Comparant
Begunstigde

160

31-01-1575

En echtg. Wendele
En echtg. Wijte

460

461

462

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben afgesproken dat zij Jan Jansz en diens
echtgenote levenslang zullen voorzien van kost en kleding waarvoor deze al
hun goederen, roerende en onroerende, hebben overgedragen aan
comparanten, die ook zullen ontvangen voor het kind van Johan en Wijte
ƒ100 g.g. wat in het stadsboek is genoteerd met toestemming van de
voogden en waarvan comparanten ook de bescheiden ontvangen. Mocht
een der comparanten overlijden, dan zullen begunstigden wel erfgerechtigd
blijven voor hun eigen goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mijntgens, Peter
Vecht, Henrick van der

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick van der Vecht om zijn zaken
waar te nemen binnen en buiten Kampen en daarbij te handelen zoals
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
190v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoefsmit, Peter
Endoven, Gheert van
Bouwsz, Claes

samenvatting

Comparant verklaart van de kassier en de rentmeester van de stad
ontvangen te hebben over het jaar 1573 een bedrag van ƒ43-13 ph.g. d.w.z.
77 h.p. en 10 stuivers Brabants afkomstig van het beslaan van de paarden
en onderhoud van de wagens van de vrijheer van Polwyler, overste van zijne
majesteit, waarvoor hij hen bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
191
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

190

DATUM:

11-02-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Kleef
IUL

12-02-1575

Comparant
Cameraar
Rentmeester

161

02-03-1575

463

464

465

comparanten

Goltsmit, Peter
Endoven, Geert van
Bouwsz, Claes

Comparant
Cameraar
Rentmeester

samenvatting

Comparant verklaart van de kassier en de rentmeester van de stad
ontvangen te hebben over het jaar 1573 een bedrag van ƒ59-18 ph.g. d.w.z.
106 h.p. en 9 stuivers Brabants afkomstig van suiker en diversen ten
behoeve van het onderhoud van de hofhouding van Niclaes vrijheer to
Polwyler, waarvoor hij hen bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Goijkens, Peter
Olst, Johan van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan van Olst, neef van Claes van
Olst, om, in der minne of gerechtelijk, in Kuinre en elders alle renten en
pachten te vorderen die hem toekomen en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
191
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lollensz, Peter
Frericksz, Jonge Jan
Vene, jfr Margaretha vd

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Margaretha van
der Vene ƒ27½ g.g. afkomstig van een last haver; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf genaamd de Backoven
Kampen, Oudestraat, tussen Johan Laurensz en Peter Goltsmit

comparanten

Nuys, Peter van
Baers, Evert

191

DATUM:

18-04-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

191v

04-05-1575

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiseres

DATUM:

26-05-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

162

Goudsmid

466

467

468

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Evert Baers om voor Schepenen van
deze stad over te dragen aan Berend Backer en diens echtgenote Ghese een
huis op de Oudestraat en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
191v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woltersz, Peter
Roessinck, Albert

samenvatting

Comparanten verklaren plechtig dat zij van Johan Hangeburger uit Keulen
gekocht hebben 14 lasten wijn waarvoor zij bij Boldewijn van Roon,
kanselier in Zwolle, borg hebben gestaan en dat zij deze zullen afleveren in
Kampen in de stadswijnkelder ten behoeve van de burgers van de stad.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
191v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lollensz, mr Peter
Bousz, Dirck
Bartoltsz, Herman

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Herman
Bartoltsz ƒ7 c.g. en het gerechtsgeld vanwege koopmanschap; durante
iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andriesz, Pilgrim
Hoeve, Reinert van der

DATUM:

06-06-1575

Comparant
Comparant

DATUM:

01-07-175

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

192

DATUM:

163

02-08-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

469

470

471

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Reinert van der Hoeve om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken tegen Willem Evyrkensz Vrese,
burgemeester van Hasselt, waar te nemen en verder zijn overige zaken
binnen of buiten Kampen en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Peter
Budde, Johan
Martens, Reynken

samenvatting

Comparanten, als mede-erfgenamen van Catharina en Diewe Jacobs,
dochters van Jacob Jansz, verklaren verkocht te hebben ten behoeve van
de onmondige kinderen, aan Andries Wijnhoff een jaarlijkse rente van ƒ6
g.g. gevestigd op de behuizing van Symon Denicxsz en verstrekken een
volmacht aan Reynken Martens om deze rente voor het gerecht van
Kampen, waar de behuizing ligt, over te dragen en daarbij al het nodige te
doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
192v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reckelickhuisen, Peter v.
Pyll, Mense,

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Mense Pyll 16 stuivers Brabants
afkomstig van een streng vlas; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
192v
DATUM:
Overdracht administratie

onroerend goed

n.v.t.

192

DATUM:

08-11-1575

Comparant
Comparant
Gevolmachtigde

DATUM:

164

En echtg. Nelle
En echtg. Gese

10-02-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

16-07-1576

472

473

474

comparanten

Tolzende, Peter van
Tolzende, jfr Margriete van

samenvatting

Comparant draagt aan zijn dochter Margriete de administratie van zijn zaken
over na zijn overlijden en het innen van schulden, renten en pachten; zij
mag verder handelen naar gelang de omstandigheden, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willems, Peter
Smit, Henrick
Wesep, Hans van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Smit en Hans van Wesep
om, in der minne of gerechtelijk, van Arys Martensz en Arys Petersz al het
geld te vorderen dat deze hem schuldig zijn van 26 vette ossen volgens de
getekende bescheiden en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
193
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Speldemacker, Peter
Willemsz, Arent
Oldetye, Albert van

samenvatting

Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen te hebben
ontvangen van zijn overleden ouders, waarvoor hij hen bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
193v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

193

Comparant
Dochter

DATUM:

26-11-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Hoefsmid

03-121-1576

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

165

05-12-1576

comparanten

Lollensz, mr Peter
Laer, Rense ter
Zwolle, Johan van
Gerbrandt, Jan Will.
Metthe

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser
Volmachtgever
Schuldeiseres

Kremer
Wed. Aelt Vleyshouwers

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn opdrachtgever schuldig is aan Johan van
Zwolle 6½ daalder en 10 stuivers gerechtskosten.
Verder meldt hij dat Jan Willemsz Gerbrandt schuldig is aan de weduwe van
Aelt Vleyshouwer ƒ52½ c.g. vanwege waren; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 194 t/m 197 zijn blanco.
475

476

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
197v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Jansz, Roloff
Jansz, Henrick

DATUM:

30-07-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

Timmerman

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Jansz een bedrag van ƒ319
c.g. van een karveelschip met gereedschap en toebehoren en belooft dit te
betalen op vier achtereenvolgende St. Jacobsdagen m.i.v. 1577, waarvoor
hij als onderpand stelt het schip met alle toebehoren en zijn overige
goederen; mocht hij buitengaats gaan, dan moeten er borgen aangesteld
worden. Schuldeiser belooft het schip in alle havens te vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
198
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eems, mr Johan van
Isebrantz, Mathijs
Hoedemacker, Goijken

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Anna als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. waarvan hij jaarlijks op 12 augustus
ƒ1½ c.g. betaalt aan de grootmoeder voor het onderhoud van het kind; bij
overlijden van de grootmoeder zal hij haar zelf verzorgen en doen wat een
goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

166

13-08-1576

Wdn. van Anna Jans
Voogd
Voogd

Vader - Goudsmid

477

478

479

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
198v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

13-08-1576

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roeloe, Jan van
Jansz, Jan,
Brantz, Marryken
Raelte, Aeltgen van

samenvatting

Comparanten, voogden over Jan Thomasz, zoon van wijlen Thomas Brant
en Gese Henrix, verklaren van de beide grootmoeders ƒ150 c.g. te hebben
ontvangen van verkochte goederen, die zij zullen gebruiken ten behoeve
van het kind.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jelisz, Jan
Albertz, Jelys
Appeldoorn, mr Jan v.
Lollensz, mr Peter
Dam, Henrick van den
Zwentgen, Willem

Comparant
Comparant
Grootmoeder
Idem

198v

DATUM:

16-10-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem
Idem

Vader
Voorspraker Deventer

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan diverse personen om namens hem,
zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken hier en elders waar te nemen en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
199
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoykemacker, Jutthe
Jans, Geertgen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Geertgen Jans in het St.
Geertruiden Gasthuis 20 stuivers Brabants; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

26-09-1576

Schuldenares
Schuldeiseres

167

480

481

482

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirckszen, Johan van
Brenick, Joest van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Joest van Brenick om, in der minne
of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden en renten te innen in
Recklinghausen en elders en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
199
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Jan
Endoven, Geert van
Boecop, Johan to

samenvatting

Comparant verklaart van Geert van Endoven en Johan to Boecop uit de kas
van wijlen mr Caspar Schepelar ontvangen te hebben, na afsluiting van de
rekeningen, een bedrag van ƒ50 g.g. afkomstig van witte brood en diversen
ten behoeve van de hofhouding van de vrijheer van Polwyler, dat Herman ter
Brugge rentmeester in het jaar 1572 betaald zou hebben, waarvoor hij hen
bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
199v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roloffsen, Jan
Egbertz, Thiman
Jansz, Peter

samenvatting

199

DATUM:

04-11-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

18-11-1576

Comparant
Cameraar
Cameraar

DATUM:

Recklinghausen

Bakker

20-11-1576

Wdn. van Fenneken
Voogd
Voogd

Vader
Brunnepe

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Arent als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd ƒ15 g.g. en belooft hem te verzorgen en te doen wat

168

een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. De
vader zal de hoofdsom onder zijn berusting houden.

483

484

485

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Talavera, Joseph de
Albertz, Jelle
Holm, mr Jan
Were, mr Willem

samenvatting

Comparant verstrekt volmachten aan drie personen om namens hem in
Zwolle voor de kanselier Boldewijn van Roon te verschijnen als
commissaris van Gilis van Barlaymont, vrijheer tot Hierges en stadhouder
en daar te horen welke actie Rotger Velthoff vanwege vervreemde goederen
op hem, comparant, wil aanwenden; hem verder te vertegenwoordigen en te
verdedigen, zowel binnen als buiten rechten en al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
200
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Claeszen, Jan
Loeffs, Grethe

samenvatting

Comparant en zijn echtgenote verklaren schuldig te zijn aan Grethe Loeffs
een restbedrag van ƒ10 g.g. afkomstig van een huis dat zij van haar gekocht
hebben en beloven dit te betalen met Pasen a.s., waarvoor zij als onderpand
stellen al hun goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
200v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf

199v

DATUM:

19-11-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

31-12-1576

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

169

31-12-1576

Rouveen

Kampen, in de Hagen
comparanten

Cock, Johan
Hermesz, Batthe
Hermesz, Alidt

Schuldenaar
Schuldeiseres
Idem

En echtg. Janneke
Zusters

samenvatting

Comparant, caverende voor zijn echtgenote, verklaart schuldig te zijn aan
de gezusters Hermesz een bedrag van ƒ50 g.g. wegens een lening en belooft
dit te betalen met Nieuwjaar 1577, waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis
en zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 20-06-1598 is met toestemming van beide partijen de
akte doorgehaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

De bladzijden 201 t/m 206v zijn blanco.
486

487

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
207
Schuldbekentenis

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Dirckzen, Rochus
Roloffzen, Henrick

DATUM:

15-02-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

De kinderen van …

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de kinderen van Henrick Roloffzen
een bedrag van ƒ300 c.g. afkomstig van een koggeschip met gereedschap
en toebehoren en belooft dit in drie termijnen te betalen, n.l. ƒ100 c.g. met
Pasen 1575, ƒ100 c.g. met Pasen 1576 en de rest met Pasen 1577, waarvoor
hij als onderpand stelt het schip met alle toebehoren en al zijn overige
goederen; als hij buitengaats vaart is een borg noodzakelijk en schuldeiser
zal het schip vrijwaren in alle havens.
NB. in de kantlijn: op 25-06-1579 meldt de voogd van de kinderen alles
ontvangen te hebben.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
207v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tzaerizen, Reyner
Cornelisz, Thyman

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat hij aan Thyman Cornelisz verkocht heeft 5
last rogge en 3 last mout die hij afgelopen week in Leeuwarden heeft
verborgd, wat door koper bevestigd wordt en hij belooft de goederen
nergens ander te verkopen dan in steden en dorpen die onder zijne
majesteit de koning van Spanje vallen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

23-03-1574

Comparant
Koper

170

Groningen

488

489

490

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
207v
Gevolmachtigde

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Buyter, Roloff
Hardenstein, Pilgrum v.
Isebrants, Lucas
Olst, Johan van

samenvatting

Comparanten verstrekken qq. een volmacht aan Johan van Olst om, in der
minne of gerechtelijk, alle uitstaande schulden, renten en pachten van het
Memorie te innen en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
208
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tymmerman, Rutger
Munster, Gerrith van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrith van Munster 13 stuivers
Brabants van een koe; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
208
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Reynar
Drenthe, Johan
Arentz, Webbeken

samenvatting

DATUM:

30-04-1574

1

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Memoriemeester )
Idem
Idem

) van de H. Kruis Memorie in Kampen

DATUM:

05-05-1674

Schuldenaar
Schuldeiser

Comparant
Comparant
Stiefmoeder

08-02-1575

Wed. Jacob Claesz Cocks

Comparanten, voogden over de voorkinderen van wijlen Jacob Claesz
Schuttemackers, Jan en Marryken, verklaren van Webbeken Arentz
ontvangen te hebben een bedrag van ƒ250 g.g. dat door Jacob Claesz als
moeders kindsdeel was gereserveerd in Steenwijk, volgens akte, waarvoor
zij haar bedanken met belofte van vrijwaring.

171

491

492

493

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Buyter, Roloff
Olst, Johan van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan van Olst om, in der minne of
gerechtelijk, zijn uitstaande schulden, renten en pachten te innen en daarbij
al het nodige te doen, met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Reynersz, Reyner
Rotgersz, Peter
Olst, Johan van
Eenhuys, Johan

samenvatting

Comparant en zijn echtgenote Alydt verstrekken een volmacht aan drie
personen om namens hen te verschijnen voor het gerecht waaronder hun
goederen ressorteren en daar hun testament te laten valideren dat zij dd 0403-1575 in Kampen hebben gepasseerd. Verder autoriseren zij hen hun
goederen te beheren, in der minne of gerechtelijk en daarbij alle
formaliteiten te vervullen die nodig zijn, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
209v
Onderpand

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen Gerrijt Wijber en Gheert Evertsz

comparanten

Laer, Rense ter
Vecht, Henrick van der

208v

DATUM:

07-03-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

208v

DATUM:

29-03-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem

DATUM:

172

Alias: Jonge Reyner
Broer

12-04-1575

Comparant
Zaakwaarnemer

IUL

494

495

496

samenvatting

Comparant verklaart in onderpand te hebben gegeven aan Henrick van der
Vecht de overwaarde van zijn huis, strekkende tot in de Hofstraat vanwege
de aflossing van een vestenis die hij, comparant, gedaan heeft aan Peterken
van Elven voor een bedrag van ƒ100 g.g. tegen ƒ6 g.g. per jaar, volgens
akte.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
209v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Cornelisz, Reijnar
Jacobs, Francke

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Francke Jacobs een bedrag van
ƒ500 c.g. min 10 afkomstig van een smal karveelschip met gereedschap en
toebehoren en belooft dit in twee termijnen te betalen in mei 1576 en 1577,
waarvoor hij het schip in onderpand stelt en zijn overige goederen; mocht
hij buitengaats zeilen, dan is een borg noodzakelijk; schuldeiser zal het
schip in alle havens vrijwaren.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laer, Rense ter
Veerbolte, Hans

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Hans Veerbolte om, in der minne of
gerechtelijk, in Deventer of elders zijn uitstaande schulden te innen en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pybes, Renke

DATUM:

00-04-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

210

DATUM:

Nijmegen

20-07-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

210v

DATUM:

15-10-1575

Volmachtgever

173

Sloten

Egbertzen, mr Engbert
Jansz, Henrick

497

498

Gevolmachtigde
Gevolmchtigde

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Engbert Egbertzen en Henrick
Jansz om, in der minne of gerechtelijk, van mr Peter Lollensz het geld te
vorderen dat deze hem schuldig is volgens akte; verder om zijn zaken waar
te nemen en uitstaande schulden te innen en daarbij te doen wat nodig is,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Robert
Lollensz, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Peter Lollensz om, in der minne
of gerechtelijk, van Gysbert Hoyer en Anna Salincx de erfenis te vorderen
van Salinck en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
211
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haminck, Reiner Berentsz
Hobijn, Jan
Gonde, Cornelijs de

210v

DATUM:

30-01-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Friesland - oom van )

) wijlen Salinck Heymansz in Kopenhagen overleden

DATUM:

23-02-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

1

Procureur )
Idem

samenvatting

Comparant, erfgenaam van zijn vader Berend Haminck, schipper, verstrekt
een volmacht aan Jan Hobijn en Cornelijs de Gonde om de zaak tegen wijlen
zijn vader en mede-reders over het geld van het verkochte schip, waar te
nemen tegen Virgilius Hoebeler die voor het gerecht van Amsterdam
veroordeeld is en nu naar het hof van Holland is gegaan en daarbij al het
nodige te doen zoals hij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

1

) postulerend voor het hof van Holland

174

499

500

501

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

211v

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Reiner
Peters, Marryken
Vollenhoe, mr Rijckolt
Apeltern, mr Johan van

14-03-1576

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

1

Echtg. Peter Jansz - )

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Rijckolt Vollenhoe en mr
Johan van Apeltern om, in der minne of gerechtelijk, voor de Raad van
Deventer hun zaken waar te nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
212
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hudde, Rotger
Zuirbeke, Wijcher
Albertzen, Marrten

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick, Claes en
Brigittha als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ2400
c.g. volgens afspraak met de voogden.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
212
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Broederstraat, t.o. de Broederkerk

comparanten

Iserkremer, Roloff
Roerickzen, Berent

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Berend Roerickzen een bedrag van
ƒ18 c.g. afkomstig van een os en belooft dit in drie termijnen te betalen, n.l.
op Martini, met Kerstmis en op Vastenavond 1577, waarvoor hij als
onderpand stelt zijn huis en overige goederen.

bijzonderheden

Geen

) niet aanwezig

DATUM:

25-08-1576

Wdn. jfr Anna v. Zuerbeke
Voogd
Voogd

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

175

Vader

27-09-1576

En echtg. Anna
En echtg. Truitgen

502

503

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
212v
Kinderbewijs

DATUM:

22-10-1576

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirckzen, Remmolt
Hermsz, Lubbert
Berentzen, Johan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Berent, Egbert en
Aeltgen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd voor de jongens elk
ƒ23 g.g. en voor de dochter ƒ20 g.g. en een hoycke, hij krijgt de rente tijdens
hun minderjarigheid; hij belooft hen te verzorgen en naar school te laten
gaan om hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren dat bij hen past,
hij zal doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn. Bij overlijden vervalt het kindsdeel aan de vader.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Kloosters

comparanten

Buyter, Roloff
Schulte, Johan
Olst, Johan van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Schulte en Johan van Olst om
namens hem op de afgesproken rechtsdag voor de schout van Blankenham
te verschijnen voor de zaak aangespannen door de paters van St.
Johanskamp en het convent van Clarenbergh dd 02-11-1576 over de
aflossing van een jaarlijkse rente van een vat boter en verder hem te
vertegenwoordigen op de andere rechtdagen en zijn overige zaken waar te
nemen en daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben, indien
aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Wobbeke
Voogd
Voogd

213

DATUM:

Vader

27-10-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

De bladzijden 214 t/m 216 zijn blanco.
504

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
216v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

Twee stukken land
Blankenham

comparanten

Darlevoirt, zr Styne van
Saels, zr Bye

176

16-03-1574

Volmachtgeefster
Volmachtgeefster

1

Moeder overste )
Zuster procuratesse

Urck, Claes van
Willems, Marten

505

506

Momber
Gevolmachtigde

Schout in Kuinre

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Marten Willems om namens het
convent twee stukken land in Blankenham over te dragen aan de kopers en
daarbij de formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
216v
Volmacht

onroerend goed

1. Twee stukken land
Kuinre, in Peter Monnynckx kampje
2. Vier dagmarsen land
Blankenham, In de lage Camp

comparanten

Darlevoirt, zr Styne van
Saels, zr Bye
Urck, Claes van
Willems, Marten

) van het convent op den Oirt

DATUM:

14-04-1574

Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

1

Moeder overste )
Zuster procuratesse
Schout in Kuinre

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Marten Willems om namens het
convent te transporteren aan Henrick Hoenraetz en jfr Styne zijn echtgenote
twee stukken land in Kuinre en land gelegen tussen het O.L.V. Land van
Kampen en het Monnyncks kampje en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe Lambertzen, Symon
Schulte, Thyman
Eenhuis, Johan

samenvatting

Comparanten verstrekken qq. een volmacht aan Johan Eenhuis om namens
het Gasthuis, in der minne of gerechtelijk, alle pachten, renten en inkomsten
te ontvangen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

) van het convent op den Oirt

217

DATUM:

) het H. Geest Gasthuis

177

21-05-1574

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Kerkmeester van )
Idem

507

508

509

510

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
217
Schuldbekentenis

DATUM:

27-08-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vene, Swaene
Santhen, Henrick van

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Santhen 52 stuivers
Brabants vanwege koopmanschap; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
217
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boldewyns, Styne
Urck, Claes van

samenvatting

Comparante verklaart dat Geert van Endoven vanwege zijn overleden broer
Anthoenisz van Neerden haar betaald heeft 60 enkele daalders die zijn broer
van Coert Munsterman gebeurd had en daarbij ƒ3-24 g.g. achterstallige
rente, waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
217v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Seinsinck, Seyne
Brugge, Alidt ter
Seinsinck, jfr Anna

samenvatting

Comparant verklaart van zijn zusters het geld ontvangen te hebben dat hen
als kind aangekomen is door het overlijden van hun broer Jaspar Seynsinck
in Emden en zij dragen hem zijn aandeel over, waarvoor hij hen bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81

FOLIO:

Schuldenares
Schuldeiser

16-03-1575

Comparante
Momber

30-03-1575

Comparant
Zuster
Zuster

218

DATUM:

178

28-04-1575

511

512

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wetten, brd Symon van
Jacobs, Reiner
Middeldorp, Arendt
Brant, Arendt

Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

1

Pater Cellebroeders )
2

Procurator van het )

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Arendt Middeldorp en Arendt Brant,
om, in der minne of gerechtelijk, de renten te ontvangen die het
Cellebroeders convent toekomen van wijlen Johan van Goslars goed,
afkomstig van wijlen Henrick Michielsz en vorig jaar in de bijstere dijk bij
Herckeler gegeven, n.l. de jaarlijkse rente van ƒ5 g.g. volgens brieven en
verder alle uitstaande schulden, renten en pachten van het convent te innen
en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
218
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe, Symon Gheertsz
Tour, Henrick de la
Urck, Claes van
Dageraets, jfr Pael

) convent in Kampen
) klooster van Belheem in Zwolle

2

DATUM:

13-06-1575

Borg
Aanvrager
Momber
Begunstigde

Med. dr.

samenvatting

Op verzoek van Henrick de la Tour, stelt comparant zich borg voor jfr Pael
Dageraets voor de ƒ12 g.g. die hij haar betaald heeft voor het huis waarin hij
woont over het jaar 1574; zij wordt geacht de borg schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rotbeeck, Steven
Jansz, Henrick
Lollensz, mr Peter

samenvatting

218v

DATUM:

14-07-1575

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Waard in de )

Namens zijn opdrachtgever, akte dd 26-05-1575 gepasseerd in Steenre,
verstrekt comparant een volmacht aan mr Peter Lollensz om, in der minne of
gerechtelijk, van Jan Vosz, bakker, ƒ27 c.g. te vorderen afkomstig van een
borgtocht die opdrachtgever namens Jan Vosz heeft betaald en ƒ14 c.g.
wegens de kosten en daarbij al het nodige te doen, met macht van

179

substitutie.

513

514

515

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe, Symon
Noertmeer, Johan ten

) Roos te Baeck

218v

DATUM:

25-07-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Meier

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn meier Johan ten Noertmeer om
hem te beschermen tegen de aktie en aanspraken die iemand op zijn
goederen heeft en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
219
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritz, Styne
Cornelisz, Johan
Boecop, Egbert toe
Dam, Henrick vd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Cathrina Gerrits als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft haar te verzorgen
en haar naaien te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 23-08-1593 meldt Cathrina Gerrits haar kindsdeel
ontvangen te hebben.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

03-11-1575

Wed. Gerrit van Calckar
Momber
Voogd
Voogd

219

DATUM:

comparanten
Glauwe, Symon Lambertsz
Jacobsz, mr Reiner

180

Moeder

10-11-1575

Volmachtgeefster
Voogd
Voogd

1

En Alidt, Janneken )

Toenisz, Henrick

516

517

518

Gevolmachtigde

Genemuiden

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick Toenisz om namens
hen in Leggelo in Drenthe bij Diever te verschijnen om daar te verkopen en
over te dragen 14 mud rogge jaarlijkse rente gevestigd op het land dat zij
daar bezitten en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cleve, Symon van
Cleve, Marten van
Lollensz, mr Peter

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, akte dd 26-08-1575 gepasseerd, verstrekt
comparant een volmacht aan mr Peter Lollensz om, in der minne of
gerechtelijk, van Otto Sticker de 200 daalders te vorderen die comparants
broer te goeder trouw aan schuldenaar heeft geleend en verder zijn
achterstallige pacht te innen en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe, Symon
Schulte, Johan
Noertmeer, Johan

) en Geertken Thoenisz, dochters van Thoenis Henricx en caverende voor
Matheus, hun broer

219v

DATUM:

14-01-1576

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde

219v

DATUM:

Rechter Oldebroek
Broer
Voorspraker

26-04-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Raadslid
Meier

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Schulte en Johan Noertmeer,
zijn meier, om, in der minne of gerechtelijk, van Henrick Dirckzen het geld te
vorderen dat hem, comparant, toekomt vanwege door zijn meier geleverd
hout en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81

FOLIO:

220

DATUM:

181

11-07-1576

519

520

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe, Symon Gheertsz
Stoffersz, Tielman
Olst, Johan van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn dienaar Tielman Stoffersz en
Johan van Olst om, in der minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden,
renten en pachten te innen binnen en buiten Kampen en daarbij alle
formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
220v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe, Symon Jansz
Laurentsz, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Laurentsz om namens hem in
Elburg voor de dijkgraaf en heemraden van de zomerdijk te verschijnen en
hem te verdedigen tegen de aktie die zij tegen hem voeren en verder te
handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe, Symon Lambertsz
Brandt, Arent
Henricksz, Hermen

samenvatting

Comparanten verstrekken qq. een volmacht aan Hermen Henricksz om, in
der minne of gerechtelijk, in Steenwijk, Kuinre en Blankenham de uitstaande
schulden, renten en pachten van het Gasthuis te innen en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

20-07-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

220v

DATUM:

) het H. Geest Gasthuis

182

Raadslid
Dienaar

Raadslid

02-08-1576

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Kerkmeester van )

521

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
221
Volmacht

DATUM:

15-10-1576

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe, Symon Jansz
Olst, Jan van
Suirynck, Jacob

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jan van Olst en Jacob Suirynck om,
in der minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden, renten en pachten te
innen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Raadslid

Bladzijde 221v is blanco.
522

523

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
222
Schuldbekentenis

DATUM:

29-01-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Trude
Urck, Claes van
Schulte, Thyman

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Thyman Schulte een bedrag van
ƒ28½ g.g., dat zij eerdaags belooft te betalen en waarvoor zij als onderpand
stelt al haar goederen en levende have.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
222
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelisz, Thyman
Petersz, Hillebrant

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat hij van Hillebrant Petersz gekocht heeft 20
last oosterse rogge die de schippers Steven Steffensz en Jan Jansz uit
Leeuwarden gebracht hebben en daar verborgd, dat hij deze rogge nergens
anders dan in de landen van zijne majesteit de koning van Spanje zal
verkopen.

bijzonderheden

Geen

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM:

Wed. Claes Jansz

22-03-1574

Comparant
Verkoper

183

524

525

526

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
222v
Verklaring

DATUM:

23-03-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelisz, Thyman

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat hij de vier last rogge en een last
gedroogde vis die hij heeft laten brengen met de schippers Pouwel
Pouweltsz, Johan Claesz en Jock Meynertszen vanuit Leeuwarden,
ontvangen heeft en belooft dit nergens anders te verkopen dan hier.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
222v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentzen, Thyman
Endoven, Geert van
Bouwsz, Claes

samenvatting

Comparant verklaart van de kassier en rentmeester ontvangen te hebben
over het jaar 1573 de betaling van 14 mud haver, van 40 stuivers Brabants
per mud, voor de hofhouding van de vrijheer to Polwyler, overste van zijne
majesteit, waarvoor hij hen bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermensz, Thijman
Urck, Claes van
Olst, Johan van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan van Olst om, in der minne of
gerechtelijk, zijn uitstaande schulden, renten en pachten te innen en daarbij
al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Comparant

12-05-1574

Comparant
Cameraar
Rentmeester

223

DATUM:

17-05-1574

Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde

184

Priester

527

528

529

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
223
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelisz, Thyman
Oldeneel, Johan van

DATUM:

07-06-1574

Comparant
Koper

Deventer

samenvatting

Comparant verklaart dat de 36 ton zout die schipper Dirck Touslaeger in
Deventer aan Johan van Oldeneel geleverd heeft, van hem en zijn
echtgenote zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
223
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Corvemacker, Thoenis
Styp, Thoenis
Santhen, Henrick van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thoenis Styp ƒ5-04 c.g.; durante
iudicio.
Verder meldt hij ook schuldig te zijn aan Henrick van Santhen 5 daalder en 2
claeskens (stuivers); durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
223v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentzen, Thyman
Endoven, Geert van
Bouwsz, Claes

samenvatting

Comparant verklaart van de kassier en rentmeester van de stad ontvangen
te hebben over het jaar 1573 een bedrag van ƒ22-10 ph.g. afkomstig van 14
mud haver, ad 40 stuivers Brabants per stuk, bestemd voor de vrijheer to
Polwyler, overste van zijne majesteit, waarvoor hij hen bedankt.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

21-06-1574

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

03-07-1574

Comparant
Cameraar
Rentmeester

185

530

531

532

533

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

223v

DATUM:

01-09-1574

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermensz, Thyman
Bartoltsz, Geertruidt
Lollensz, mr Peter

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Peter Lollensz om, in der
minne of gerechtelijk, van Herman Bartoltsz de erfenis te vorderen van Anna
Bartoltsz en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Truitgen
Urck, Claes van
Tellevoirne, Hillebrant

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

223v

DATUM:

Echtpaar - Urk

12-09-1574

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtg. Berent Rotgersz
Broer

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar broer Hillebrant Tellevoirne
om haar uitstaande schulden, renten en pachten te innen, goederen te
verkopen en daarbij de formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
224
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Corvemacker, Thoenis
Voirman, Rijck

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rijck Voirman ƒ2-05 ph.g.; durante
iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81

FOLIO:

DATUM:

224

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

186

17-11-1574

25-11-1574

534

535

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Thoenis
Tzaera, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Tzaera om, in der minne of
gerechtelijk, van de weduwe van Christoffer ten Naepel, de ƒ27 g.g. min één
oord te vorderen die haar overleden echtgenoot aan haar, comparante, had
beloofd en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Krynsz, Thijs
Aertzen, Geert
Olst, Johan van

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Andries van Boeszens,
Thomas en Andries, verstrekken een volmacht aan Johan van Olst om, in
der minne of gerechtelijk, de achterstallige pachten en renten van de
kinderen te innen en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Trijn
Jacobsz, Reiner
Jacobs, Styne
Berents, Berentken
Joachims, Styne

Volmachtgever
Gevolmachtigde

224

DATUM:

Kamperveen

05-02-1575

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

224v

DATUM:

22-03-1575

Volmachtgeefster
Momber
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Amsterdam
Moeder - Amsterdam

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Berentken Berents en Styne
Joachims om, in der minne of gerechtelijk, in Kampen al haar moeders
uitstaande schulden te innen van Anna Luijtgen en Bertken in de Molen,
zusters uit Steenwijk, van Fenneken Coopz, echtgenote van Cornelijs
Zwertveger en alle andere schuldenaars vanwege de aankoop van vlas en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

187

536

537

538

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
225
Schuldbekentenis

DATUM:

15-06-1575

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Thyman
Touslager, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Touslager ƒ5 c.g. voor
goede rekenschap, afkomstig van touw; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
225
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oldenzeel, Thijs van
Harlingen, Goessen van

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat de schoenmakers eek die de schipper hier
geladen heeft met bestemming Harlingen, hem alleen toebehoort. Tevens
verklaart hij dat de schoenmakers eek die schipper Otto Rijnkes op 25-031576 via Kuinre naar Groningen heeft gebracht, ook zijn eigendom is.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
225v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Corvemacker, Thoenis
Dam, Henrick van den
Krynsz, Thys

samenvatting

Vanwege zijn gevolmachtigde, is comparant schuldig aan Thys Krynsz 43
stuivers Brabants afkomstig van laken; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Comparant
Schipper

DATUM:

188

23-05-1576

16-11-1576

Schuldenaar
Gevolmachtigde
Schuldeiser

Bladzijde 226 is blanco.
539

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
226v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentzen, Thoenis
Coster, Willem Jansz

DATUM:

03-09-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

IJsselmuiden

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Jansz Coster ƒ3-02 c.g.
afkomstig van twijg; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 227 t/m 229v zijn blanco.
540

541

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
230
Schuldbekentenis

DATUM:

16-02-1574

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Jansz, Willem
Gerritzen, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Gerritzen een bedrag van
ƒ400 c.g. afkomstig van een karveelschip met toebehoren en belooft dit te
betalen op zes achtereenvolgende kerstdagen, te beginnen in dit jaar,
waarvoor hij als onderpand stelt het schip met alle toebehoren en zijn
overige goederen; mocht hij buitengaats zeilen, dan moet een borg worden
aangesteld; schuldeiser zal hem vrijwaren in alle havens.
NB. in de kantlijn: op 00-11-1574 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Gortemakers, Wobbeken
Jacobsz, Reiner
Schroer, Herman

Schuldenaar
Schuldeiser

230v

DATUM:

19-01-1574

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Bentheim
Tubbergen

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Herman Schroer om, in der minne
of gerechtelijk, de goederen en erfenis te vorderen van haar zuster Kot
Ghese, na laatste Kerstmis in Almelo overleden en daarbij de formaliteiten
te vervullen die nodig zijn, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

189

542

543

544

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

231

DATUM:

05-02-1574

onroerend goed

Schip

comparanten

Hoebelar, Virgilius
Kuinreturff, Henrick
Louwe, Claes
Willems, Johan
Hardenberch, Evert van

samenvatting

Comparant, voogd over de weduwe van Geert Evertzens en caverende voor
de reders van het schip van Peter van Hardenberch, verstrekt een volmacht
aan Evert van Hardenberch om een schip met toebehoren te verkopen dat
door Peter van Hardenberch gevaren is en nu in Emden ligt en daarbij alle
formaliteiten te vervullen die nodig zijn, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vrouken
Urck, Claes van
Cornelijsz, Thyman

Volmachtgever
Reder
Idem
Idem
Gevolmachtigde

231

DATUM:

15-02-1574

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Reynar v. Hardenberch
Zwager

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar zwager Thyman Cornelijsz om,
in der minne of gerechtelijk, haar uitstaande schulden, renten en pachten te
innen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hudde, Wendele
Jacobzen, mr Reynar
Cuyper, Willem Jansz

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Willem Jansz Cuyper om, in der
minne of gerechtelijk, haar renten, pachten en inkomsten te innen en haar

231v

DATUM:

01-03-1574

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

190

zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

545

546

547

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
231v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Slotemaecker, Wynolt
Jacobzen, Albert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albert Jacobzen ƒ15½ c.g.
afkomstig van drie koeien; durante iudicio.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
231v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertzen, Wychar
Backer, Berent

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogd over de kinderen van
Ernst Stevenzens, ƒ5 g.g. afkomstig van de eerste termijn van een doodslag
(dwz de schadevergoeding daarvoor); durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weynie
Urck, Claes van
Berentzen, Gerbrant

DATUM:

08-03-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

10-03-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

231v

DATUM:

20-03-1574

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot Gerbrant
Berentzen om namens haar de jaarlijkse mud rogge te transporteren voor
het gerecht van Epe aan Joirgen Haevercamp.

bijzonderheden

Geen

191

548

549

550

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Verkoop

232

DATUM:

24-03-1574

onroerend goed

Koggeschip

comparanten

Douwes, Wobbeken
Doedes, Bauke
Doergeloe, Wessel

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben, voor een bedrag van ƒ244 c.g.,
aan Wessel Doergeloe een koggeschip van tien lasten, waarvan zij het
aankoopbedrag al ontvangen hebben en koper bedanken en beloven het
schip overal te vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
232
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pigge, Wynolt
Crachtsen, Henrick
Hardenstein, Pilgrum

Comparant
Comparant
Koper

Bolsward
Idem
Emden

29-03-1574

Comparant
Erfgenaam
Erfgenaam

Namens zijn moeder
Namens echtg.

samenvatting

Comparant verklaart van de erfgenamen van jfr Gese Pigge, ontvangen te
hebben ƒ200 g.g. in mindering van de ƒ600 g.g. die hem nog toekomen,
waarvan ƒ100 g.g. kontant; hij bedankt hen met belofte van vrijwaring. Het
resterende bedrag zal jaarlijks ƒ24 g.g. aan rente opbrengen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
232v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Toeniss, Wolter
Schoemacker, Gysbert

samenvatting

Namens zijn vader meldt comparant schuldig te zijn aan Gysbert
Schoemacker ƒ6½ c.g. min 2½ stuiver vanwege twijg; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

192

05-05-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

Namens vader

551

552

553

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
232v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Wendele
Jacobs, Geertgen
Jansz, Lambert
Jacobs, Aert
Willemsz, Arent
Rotgersen, Johan

17-05-1574

Comparant
Comparante
Momber
Comparant
Voogd
Voogd

overleden

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jacob Rotgers, verklaren van hun gewezen
voogden de goederen van hun ouders ontvangen te hebben, waarvoor zij
hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Doergeloe, Wessel
Munster, Berent van
Lollensz, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Peter Lollensz om, in der minne
of gerechtelijk, van Johan Snoeck het geld te vorderen dat zijn
opdrachtgever toekomt vanwege een vat Hamburger bier aan hem verkocht
en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
233
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Slotemacker, Wynolt
Pyll, Mense

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Mense Pyll ƒ2½ c.g. afkomstig van
vlas; durante iudicio.

232v

DATUM:

09-06-1574

Volmachtgever
Opdrachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

28-06-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

193

554

555

556

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
233
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijtsz, Willem
Jacobsz, Rijck
Rijcksz, Thye

DATUM:

17-08-1574

Comparant
Zoon
Zoon

Harderwijk
Idem

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat zijn beide zoons van hem gekocht hebben
70 tonnen duivenmest, geladen in een smal karveelschip liggend hier aan de
kade.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritzen, Wolter
Woltersz, Herman
Hermensz, Johan
Hermensz, Arent

233

DATUM:

26-08-1574

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Zoon

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan en Arent Hermensz om,
in der minne of gerechtelijk, in Amersfoort de erfenis van Gerrith Gerritsz te
vorderen en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
233v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Slotemaker, Wynolt
Endoven, Gheert van

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van de kassier van de stad over
het jaar 1573 een bedrag van ƒ12-08 ph.g. afkomstig van de levering van 7
mud haver aan de vrijheer van Polwyck, het mud ad 44 stuiver Brabants,
waarvoor hij hem bedankt.

bijzonderheden

Geen

06-09-1574

Comparant
Cameraar

194

557

558

559

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

233v

DATUM:

16-10-1574

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Berckman, Wolbert J. v.
Jans, Alydt
Olst, Johan van

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan van Olst om, in der
minne of gerechtelijk, zowel binnen als buiten Kampen, de erfenis,
goederen en uitstaande schulden te ontvangen die wijlen Egbert Rotgersz,
oom van Alydt en gewezen rentmeester van het Geertruiden Gasthuis, heeft
nagelaten en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
234
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Cloppenburch, Wyllem
Urck, Claes van
Janneken

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar

03-11-1574

Comparante
Momber
Schuldenares

Wed. Berent Claesz
Wed. Willem Borre

samenvatting

Comparante verklaart van de weduwe van Willem Borre ontvangen te
hebben de ƒ500 c.g. min 6 die deze haar schuldig was vanwege een
karveelschip met toebehoren verkocht aan Willem Petersz Borre, waarvoor
zij haar bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mathijsz, mr Wilhelm
Urck, mr Claes van
Wilssem, Bartolt van
Isebrants, Mathijs
Schulte, Johan
Olst, Johan van

234

DATUM:

08-11-1574

Volmachtgever
Momber
Volmachtgever
Idem
Gevolmachtigde
Idem

195

Stadsbode

Eenhuijs, Johan

560

561

562

Idem

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Schulte, Johan van Olst
en Johan Eenhuijs om, in der minne of gerechtelijk, hun uitstaande
schulden, renten en pachten te innen en verder hun zaken waar te nemen en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
234v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Toenisz, Willem
Coepman, Arent

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan koopman Arent 17½ stuiver
Brabants vanwege koopmanschap; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bucxzell, Willem van
Urck, Claes van
Voerens, Armgart
Schulte, Johan

DATUM:

27-08-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

234v

DATUM:

16-11-1574

Volmachtgever
Momber
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

1

Pater van het )
Wed. dr Golt

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Schulte om namens het
convent en volmachtgeefster verantwoording af te leggen over twee halve
en één heel vat boter die zij verplicht zijn te leveren voor het gerecht van
IJsselham en verder hun zaken waar te nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Bucxzell, Willem van

) convent in Brunnepe

234v

DATUM:

29-11-1574

Volmachtgever

196

1

Pater van het )

Kerckhoff, Jelys
Wouw, Willem van
Urck, Claes van
Cele, zr Alidt
Jans, mr Lambert
Sticker, Ottho
Kreyns, jfr Conraeth
Vene, jfr Henricka vd
Hatthem, jfr Mette v.
Buiter, Roloff
Vecht, Henrick vd
Warnersz, Claes
Olst, Johan van
Eenhuijs, Johan van
Schulte, Johan

563

564

Idem
Idem
Momber
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Momber
Volmachtgeefster
Ìdem
Idem
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem
Idem

2

Procurator van het )
3
Pater van het )
Moeder Buitenconvent
Priester
Wed. Johan vd Vecht
Wed. Henrick van Erp
Wed. Henrick v. Wilssem
4
H. Kruismemorie en )
IUL

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan vijf personen om namens hen
alle rechtsvorderingen binnen en buiten Kampen die iemand op hun
goederen heeft, te weerleggen en te beschermen en daarbij het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
235
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Vene, Willem
Potgieter, Henrick Jansz

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Jansz Potgieter en diens
echtgenote een restbedrag van ƒ66 g.g. en één oord afkomstig van een huis
met brouwers gereedschap en belooft dit te betalen met Pasen 1576,
waarvoor hij al zijn goederen als onderpand stelt en het huis in kwestie met
het brouwersgereedschap.
NB. in de kantlijn: op 25-06-1576 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Uges, Warner
Vene, Johan van der

2

3

) convent in Brunnepe ) convent op de Sonnenberch ) Agnietenklooster
) St. Geertruiden Gasthuis

4

DATUM:

235v

16-12-1574

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

20-12-1574

Volmachtgever
Gevolmachtigde

197

En echtg. Grethe
En echtg. Grethe

565

566

567

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan van der Vene om, in der
minne of gerechtelijk, van Thijs Thynsz de ƒ110 c.g. te vorderen die deze
hem schuldig is vanwege een handschrift waarmee hij in Dokkum het geld
kon ontvangen van door comparant geërfde goederen en erfenis en beslag
te leggen op Thynsz goederen volgens landrecht en verder de formaliteiten
te vervullen met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Zweertsen, Wessel
Bartoltsz, Anna
Peter, mr
Rychart, mr
Evert, mr

235v

DATUM:

31-12-1574

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Idem
Idem

Voorspraker Deventer
Idem
Idem

samenvatting

Comparanten verstrekken aan drie personen een volmacht om namens hen
een aantal personen te laten verhoren, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
236
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reynartzen, Willem
Crynsz, Thijsz

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thijsz Crynsz ƒ8 c.g. afkomstig van
waren; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Wychman
Tzaera, mr Johan

DATUM:

26-01-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

236

DATUM:

Volmachtgever
Gevolmachtigde

198

01-02-1575

Oosterwolde

568

569

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Tzaera om namens hem de
aktie voort te zetten die hij heeft lopen tegen Bartolt Egbertzen betreffende
een ruiling van koeien en diversen, het geld te ontvangen dat hem toekomt
en verder het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
236
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentz, Wobbeken
Reynar, Jonge
Jansz, Geert
Reynartzen, Henrick
Drenthe, Hans

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de voorkinderen
van Jacob Claesz Schuitemakers, Marrijken en Jan, een bedrag van ƒ210
g.g. vanwege de belofte hen op te voeden tot de volwassenheid en belooft
dit bedrag met Kerstmis van dit jaar aan de voogden te betalen; mocht zij in
gebreke blijven, dan zal zij een rente van 6 procent moeten betalen; zij stelt
als onderpand al haar goederen.
NB. in de kantlijn: op 10-01-1577 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
236v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentzen, Vrydagh
Berentz, Claes
Jansz, Helmich

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick, Jan, Berent,
Harmen, Vrydagh, Alidt en Gese als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd elk ƒ60 c.g., te versterven van het ene kind op het andere en
de opbrengst van de lijfstoebehoren van de moeder, die hij zal beleggen en
hij belooft hen te verzorgen en een ambacht te laten leren te doen wat een
goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op diverse data melden Herman, Henrick, Alidt, Berent,
Jan en Geeske hun kindsdeel te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

08-02-1575

Schuldenares
Momber
Momber
Schuldenaar
Schuldenaar

DATUM:

01-03-1575

Wdn. van Alidt
Voogd
Voogd

199

Wed. Jac. Cl. Schuitemakers

Vader

570

571

572

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
237
Schuldbekentenis

DATUM:

18-03-1575

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelisz, Willem
Styps, Armgart

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Armgart Styps ƒ2½-07 c.g. van
goede rekenschap wegens vlas; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
237
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Fransz, Wychar
Gerritzen, Johan

Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

De echtgenote van …

20-03-1575

Schuldenaar
Schuldeiser

Alias: Collart

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Gerritzen een bedrag van
ƒ205 c.g. vanwege een schuit met toebehoren en gereedschap en belooft dit
te betalen op drie achtereenvolgend Maria Lichtmisdagen vanaf 1576,
waarvoor hij als onderpand stelt de schuit met toebehoren en zijn overige
goederen; schuldeiser zal de schuit in alle havens vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op 22-11-1576 meldt Eerlant, de weduwe van schuldeiser,
ƒ85 c.g. te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Swolle, Willem van
Nuijs, Peter van

samenvatting

Comparant, aangesteld als voogd over de kinderen van wijlen Christopher
ten Naepel en diens echtgenote Bele, verstrekt een volmacht aan Peter van
Nuijs om, in der minne of gerechtelijk, in West Friesland en in Groningen de
zaken van de kinderen waar te nemen, hun uitstaande schulden, renten en
pachten te innen en al het nodige te doen, met macht van substitutie.

237v

DATUM:

26-05-1575

Volmachtgever
Gevolmachtigde

200

573

574

575

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
237v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roloffs, Willem
Budde, Johan

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat de twee lasten Lunenberger zout, die
Johan Budde deze weken in zijn schip van Leeuwarden via Kuinre naar
Kampen gebracht heeft, hem, zijn broer, Ulryck Roloffs en Anthonys Styp
toebehoren en dat hij met de schipper heeft afgesproken dat, indien deze
het zout niet in Deventer kan verkopen, dit daar zal worden opgeslagen in
het huis van Vrouw van Geesteren.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
238
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bongers, Wendele
Dirck, Jonge

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jonge Dirck ƒ2½ c.g.; durante
iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
238
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Jansz, Willem
Jansz, Henrick
Henrickzen, Johan

samenvatting

DATUM:

17-06-1575

Comparant
Schipper

DATUM:

21-06-1575

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

15-06-1575

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Timmerman

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Jansz en Johan
Henrickzen een bedrag van ƒ357 c.g. vanwege een nieuw karveelschip met
gereedschap en toebehoren en belooft dit in termijnen te betalen, n.l. ƒ100
c.g. met Martini a.s. en de rest op drie achtereenvolgende St. Jacobsdagen,

201

te beginnen in 1576, waarvoor hij als onderpand stelt het schip en al zijn
overige goederen; mocht hij buitengaats zeilen, dan is een borg nodig.
Schuldeisers beloven het schip in alle havens te vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op 14-03-1587 melden schuldeisers dat het geld door de
dochter van schuldenaar, Agnete, is betaald.

576

577

578

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Vrouken
Haltere, Berent van
Grotenhuisz, Johan t.

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan ten Grotenhuisz om, in der
minne of gerechtelijk, in Friesland en elders de uitstaande schulden, renten
en pachten te innen die haar overleden man toekomen en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Willem
Tzaera, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Tzaera om, in der minne of
gerechtelijk, van Steven Holtsanger het geld te vorderen dat deze hem
schuldig is van gekocht koren en daarbij het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
239
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Krommert

comparanten

Hugesz, Warner

238v

DATUM:

27-07-1575

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

239

Wed. Reynar v. Hardenberch

DATUM:

Volmachtgever
Gevolmachtigde

21-09-1575

Comparant

202

Arnhem
Voorspraker

Hugesz, Johan
Claesz, Otto

579

580

581

Comparant
Verkoper

samenvatting

Comparanten verklaren van Otto Claesz ontvangen te hebben een krommert
(schuit) van drie last met toebehoren, liggend in Leeuwarden, voor een
bedrag van ƒ60 c.g. dat zij beloven te betalen in twee termijnen: de helft nu
en de andere helft een jaar later op St. Matheus 1576, waarvoor zij als
onderpand stellen de krommert met toebehoren en hun overige goederen;
schuldeiser belooft hen te vrijwaren in alle havens.
NB. in de kantlijn: op 08-07-1577 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
239v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Willem
Vene, Clara vd

samenvatting

Comparant verklaart van zijn moeder de goederen en erfenis van zijn vader
ontvangen te hebben, waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
239v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Wyllem
Endoven, Geert van

samenvatting

Comparant verklaart van de kassier van de stad ontvangen te hebben over
het jaar 1573 een bedrag van ƒ12-06 ph.g., d.w.z. 21 h.p. en 12 stuivers
Brabants afkomstig van goederen geleverd aan de vrijheer to Polwyler,
waarvoor hij hem bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
240
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

08-11-1575

Comparant
Moeder

13-11-1575

Comparant
Cameraar

DATUM:

203

20-02-1576

Kremer

582

583

584

comparanten

Tymsz, Willem
Henrickzen, Jacob
Reynar, Jonge

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren, samen en individueel, schuldig te zijn aan Jonge
Reynar ƒ13½ c.g., afkomstig van droeven(?) en van het gerechtsgeld.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Willemsz, Albert
Cleve, Marten van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Marten van Cleve om, in der minne
of gerechtelijk, in Riga de erfenis te vorderen van zijn beide zoons, Peter en
Michiel Willemsz en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
240
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoebeler, Virgilius
Cuinretorff, Jacob

240

DATUM:

21-02-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

09-03-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

IUL - scholaster )

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Cuinretorff om zijn zaken waar
te nemen voor het hof van Holland en elders en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
240v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heechdenberch, Alberta v.

) in Utrecht

DATUM:

204

16-03-1576

Volmachtgeefster

Wolterzen, Hubert
Kerstynen, mr Peter van

585

586

587

Momber
Gevolmachtigde

Procureur - Mechelen

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Peter van Kerstynen om namens
haar te ageren en haar te verdedigen voor alle gerechten en rechtbanken in
alle kwesties en daarbij alles tot het einde toe af te wikkelen. Verder
autoriseert zij hem als procurator ad lites om te manen en haar uitstaande
schulden te ontvangen en in het bijzonder om in het sterfhuis van Lebuina
van Hardeberche de boedelscheiding te verrichten, goederen te verkopen en
verder alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
240v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reinersz, Willem
Krijnsz, Thijs

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thijs Krijnsz een bedrag van ƒ7-03
c.g. afkomstig van laken; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Stuk land
Kampen, aan de Zomerdijk

comparanten

Boecop, Willem to
Willemsz, Albert

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Albert Willemsz om namens hem een
stuk land aan de Zomerdijk te scheiden dat hij bezit met meerdere andere
personen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
241v
Verklaring

DATUM:

26-03-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

241

DATUM:

26-03-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

205

02-04-1576

IUDr

588

589

590

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schomacker, Asse
Vosz, Engbert

samenvatting

Comparant verklaart onder ede dat de vijf kwarten zout die schipper Engbert
Vosz van Deventer vervoerd heeft, aan hem en enige andere burgers van
Kampen toebehoren en aan niemand anders.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
241v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Albert
Talavera, kapitein

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan kapitein Talavera een bedrag van
10 daalder zoals afgesproken, te betalen met Pasen a.s.
NB. in de kantlijn: op 03-05-1576 betaald door bemoeienis van commissaris
Mostert.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
241v
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wynoltzen, Wynolt

samenvatting

Comparant verklaart dat het geld waarmee hij zich ingekocht heeft in het St.
Geertruiden Gasthuis mede van zijn tegenwoordige echtgenote is, met haar
kinderen uit haar huwelijk met Thoenis Schriver en dat hij, indien hij van
haar mocht erven, dit geld overdraagt aan haar kinderen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
242
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

Comparant
Schipper

DATUM:

05-04-1576

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Dinxterveen

09-04-1576

Comparant

DATUM:

206

17-04-1576

comparanten

591

592

593

Hoebeler, Virgilius
Schepeler, mr Jasper

Comparant
Burgemeester

Overleden

samenvatting

Comparant verklaart dat hij zijn zaak tegen wijlen Berent Haninck, van wie
de burgemeester namens de Raad zei dat de ene burger de andere buiten de
stads jurisdictie niet rechtens mag aanspreken, heeft laten vallen voor het
hof van Holland.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
242
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Suerbeke, Wycher van
Hudde, Rutger
Gijsbertzen, Oloff
Slagter, Johan

DATUM:

02-06-1576

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

En mede namens )
Deventer

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, akte gepasseerd in Emden, verklaart
comparant dat hij Johan Slagter heeft gesubstitueerd om namens zijn
principalen beslag te leggen op de nagelaten goederen van Hans van
Brugge en van Anna Kokemans in verband met de uitstaande schulden die
principalen nog tegoed hebben, n.l. Rutger Hudde ƒ67½, Oloff Gijsbertz
ƒ559- 3½ en Grethe Ulfers ƒ50, alles volgens handschrift; gevolmachtigde
zal de goederen verkopen en daarbij alle formaliteiten vervullen.

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
242v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Wolter
Aeken, Jan van

samenvatting

Comparant verklaart onder ede dat de vijf lasten wintergerst die Jan van
Aeken in zijn aak vervoerd heeft, verkocht zijn aan Jacob van Harwerden; de
gerst is afkomstig uit en gemalen in Friesland.

bijzonderheden

Geen

RAK 81

FOLIO:

) Grethe Ulfers

DATUM:

28-06-1576

Comparant
Schipper

242v

DATUM:

207

30-06-1576

594

595

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Moerbek, Willem
Dam, Henrick van den

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick van den Dam om namens
hem voor de Raad van Kampen en andere gerechtgen zijn aanspraken te
doen op Johan van Dursten in verband met de wijn die diens zwager, Jan
van Dursten, ontvangen heeft van Albert Roessinck en daarna te
procederen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Toenisz, Wysse
Urck, Claes van
Jacobsz, Herman

Volmachtgever
Gevolmachtigde

243

DATUM:

Deventer
Voorspraker

21-07-1576

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtg. Herman Jacobsz
Echtgenoot

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om, in der minne
of gerechtelijk, in Deventer of elders haar uitstaande schulden te innen en
daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Hofstede
Beuningen

comparanten

Zwolle, Willem van
Coepsz, Henrick
Cathrina
Metthe

243

DATUM:

07-09-1576

Comparant
Comparant
Gevolmachtigde
Idem

Wed. Florys Eyckenholt
Voordochter

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van mr Florys Eyckenholt, n.l.
Herman, Dirck, Florys, Ariaen en Nese, verstrekken een volmacht aan de
weduwe Cathrina en aan Metthe, de voordochter van overledene, om
namens de kinderen in Beuningen bij Nijmegen, overdracht te doen van een
hofstede en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

208

596

597

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
243v
Kinderbewijs

DATUM:

05-11-1576

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Wychar
Jansz, Gijsbert
Jansz, Lambert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Greetgen als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 g.g. en belooft haar te verzorgen en te
doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn. Hij zal ook voor een nieuwe hoycke zorgen, een nieuwe tabberd en een
rok.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Mathysz, Willem
Urck, Claes van
Olst, Jan van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jan van Olst om, in der minne of
gerechtelijk, zijn uitstaande schulden, renten en pachten te innen en zijn
verdere zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Janneken
Voogd
Voogd

244

DATUM:

Vader

14-12-1576

Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde

Priester

Bladzijde 244v is blanco.
598

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
245
Beëindiging voogdij

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ruitenberch, Adolph vd
Winsem, Wilhelm van
Haersolte, Niclaes van

samenvatting

DATUM:

14-10-1575

Comparant
Comparant
Comparant

IUL

Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Anthonis van Doernick
1
en ), verklaren dat de kinderen mondig zijn geworden en dat de
testamentaire disposities uitgevoerd zijn en dat zij zich als voogden willen

209

terugtrekken; de aanwezige kinderen beamen dit en bedanken hen voor hun
inzet en administratie.

599

600

601

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Verkoop

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, tussen Kairke Brouwer en de steeg

comparanten

Anna
Tellevoirne, Hillebrant
Rotgersz, Berent
Petersz, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart dat haar zwager Berent Rotgersz haar huis, strekkend
tot aan de nieuwe Muur, heeft verkocht aan Henrick Petersz en dat deze haar
betaald heeft ƒ300 g.g.; haar zoon en zij beloven ervoor in te staan dat er
geen verdere aanspraken op koper gemaakt worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
245v
Borgstelling

onroerend goed

Huis

comparanten

Goeners, Anna
Breda, Jaspar van
Rotgersen, Berent

samenvatting

Comparante heeft zich borg gesteld ten behoeve van de stad Kampen aan
Berent Rotgersen voor de helft van het bedrag dat het huis dat hij aan
Henrick Peterszen Brouwer heeft verkocht, n.l. ƒ125 g.g., heeft opgebracht
en dat Truycken, Berents vrouw, nog moet ontvangen; zij verbindt haar
persoon en goederen daartoe.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
246
Borgstelling

onroerend goed

Huis
Kampen, Oudestraat

) Anthonis van Doernick, jfr Elysabeth, Geertruijt , Mechtelt en Femme van
Doernick

245v

DATUM:

02-12-1575

Comparante
Momber
Verkoper
Koper

DATUM:

Wed. Joachim Kremer
Zoon
Zwager

10-12-1575

Borg
Momber
Begunstigde

DATUM:

210

15-12-1575

Wed. Joachim Kremers

602

603

604

comparanten

Anna
Tellevoirne, Hillebrant
Truycken

Borg
Borg
Begunstigde

samenvatting

Comparanten stellen zich borg ten behoeve van de stad Kampen aan
Truycken, echtgenote van Berent Rotgersen voor een bedrag van ƒ125 g.g.,
zijnde de helft van de verkoop van een huis aan Henrick Petersz Brouwer,
bestemd voor Berent Rotgersen, om zodoende de stad schadeloos te stellen
en verbinden hiertoe hun persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
246v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Anna
Thoenisz, Geert

samenvatting

Comparante verklaart plechtig dat de vier lasten en twee vaatjes Rijnwijn die
schipper Geert Thoenisz met zijn schuit naar Leeuwarden heeft vervoerd,
toebehoren aan haar man Marten Albertzen en aan haar en verder aan
niemand anders.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
246v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hair, Ariaen ter
Dubboltzen, Henrick
Tasschemacker, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart van zijn gewezen voogden het zegel en de brieven
ontvangen te hebben die zij in hun berusting hadden, waarvoor hij hen
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
246v
Schuldbekentenis

DATUM:

02-05-1576

Comparante
Schipper

Echtg. Marten Albertzen

02-05-1576

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

211

Wed. Joachim Cremer
Zoon
Echtg. Berent Rotgersen

05-05-1576

605

606

onroerend goed

Schip

comparanten

Henrickzen, Albert
Jansz, Henrick
Henrickzen, Jan

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Scheepstimmerman
Idem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Jansz en Jan Henrickzen
een bedrag van ƒ500 c.g. min vier afkomstig van de aankoop van een razeil
(dwarsgetuigd schip) met toebehoren en belooft dit te betalen op St. Maarten
a.s., waarvoor hij het schip als onderpand stelt met alle toebehoren en
gereedschap en zijn overige goederen. Als borgen worden aangesteld Hans
Wurst, Peter Tamasz, Herman Hartgensz en Jacob Vene.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
247
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Henrick
Henrickzen, Jan
Vresen, Arent Jansz

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben overgedragen aan Arent Jansz Vresen
het geld dat zij van Albert Henrickzen met Martini a.s. zullen ontvangen, n.l.
ƒ500 c.g. min vier; mocht deze in gebreke blijven, dan zullen comparanten
dit aan de schuldeiser betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Temmingen, jfr Anna
Urck, Claes van
Tasschemacker, Henrick
Schulte, Jan
Goch, Jan

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan drie personen om, in der minne of
gerechtelijk, haar uitstaande schulden renten en pachten te innen in
Vollenhove en de regio en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

11-08-1576

Comparant
Comparant
Schuldeiser

247v

DATUM:

212

12-05-1576

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Idem
Idem

Wed. Henrick v. Arenstein

607

608

609

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
247v
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stuirmans, Anna
Holm, mr Johan
Bronckhorst, Gysbert van

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gysbert van Bronckhorst een
bedrag van ƒ116 g.g. afkomstig van een borgtocht die deze voor haar heeft
betaald dd 14-01-1576 en van diverse waren; zij belooft dit terug te betalen,
mits hij enig geduld heeft, op de volgende manier: ieder jaar op 14 januari
de rente en ƒ7 g.g. beginnend in 1577, waarvoor zij als onderpand stelt al
haar goederen. Verder meldt zij dat zij hem ook nog ƒ100 c.g. schuldig is die
haar overleden echtgenoot, Lambert Stuirman, van hem had geleend en
waarvan geen schriftelijk bewijs is en die zij ook belooft te betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roeysinck, Albert
Eenhuijs, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Eenhuijs om, in der minne of
gerechtelijk, in Deventer en voor andere gerechten zijn uitstaande schulden
te innen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoff, jfr Anna
Rijkloffs, Jacob

samenvatting

Comparante, met niet genoemde momber, verklaart een volmacht te
verstrekken aan haar meier Jacob Rijkloffs om namens haar …

248

15-05-1576

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM:

29-06-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

248v

DATUM:

ongedateerd

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
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1

Echtg. Hugo vd Gruythuijs )
Meier in Vollenhove

bijzonderheden

1

) raadslid, niet aanwezig
Akte is niet af

610

611

612

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Gerritzen, Arent
Hannensz, Arent

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Arent Hannensz om, in der minne of
gerechtelijk, van Aert Krit zijn broeder dezelfde 134 daalder te vorderen die
hij aan de kinderen van zijn overleden broeder Jans uitbetaald heeft als het
erfdeel van hun grootvader, hoewel Aert beweert dat de goederen hem bij
testament zijn geschonken, wat niet waar is en daarbij al het nodige te doen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
249
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Isebrants, Anna
Roericxen, Berent

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Berend Roericxen ƒ21 c.g.
afkomstig van een os; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brandt, Arent
Petersz, Jelle

samenvatting

248v

DATUM:

05-07-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

18-07-1576

Schuldenares
Schuldeiser

249

DATUM:

27-07-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Procureur voor het )

Comparant verstrekt een volmacht aan Jelle Petersz om namens hem bij het
hof van Friesland in beroep te gaan tegen de uitspraak in de zaak tussen
hem en Claes Claesz over de aflossing van boterpacht, met macht van
substitutie.
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613

614

615

bijzonderheden

1

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
249
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eyck, Alidt ter
Eyck, Dirck ter
Wiringen, Albert van
Straeten, Geesken vd

) gerecht van Stellingwerf en Westerink

15-09-1576

Comparante
Momber
Executeur
Idem

Zoon

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jacob van der Straeten, priester, verklaren
van de executeurs de erfenis van overledene ontvangen te hebben,
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brant, Arent
Brant, Arent
Brant v. Rustenburch, Arent

249v

DATUM:

10-10-1576

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem

Broeder - priester
Neef

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broeder en zijn neef om namens
hem en zijn meier voor het gerecht van Dalfsen zijn zaken waar te nemen,
zowel binnen als buiten rechten, tegen Dirrick Rotgersz en anderen en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 81
onderwerp

FOLIO:
249v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertz, Alidt
Posz, Arent
Evertz, Alidt
Lambertz, Alidt
Santhen, Henrick van

DATUM:

12-10-1576

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldenares
Schuldenares
Schuldeiser

215

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Arent Posz 21½ stuiver; durante
iudicio.
Alidt Eversz is schuldig aan Fenne Ulrycx ƒ2½ c.g.; durante iudicio.
Alidt Lambertz is schuldig aan Henrick van Santhen ƒ5-06 c.g. wegens
waren; dd 05-11-1576.

bijzonderheden

Slecht leesbaar.

a.m.alink©juni2014
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