1

2

3

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
1
Borgstelling

DATUM:

02-03-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Grouniers, Alexander
Gansneb gnd T., dr Otto
Luloffs, Bartolt

samenvatting

Comparant verklaart dat dr Otto Gansneb gnd Tengnagel en Bartolt Luloffs
ten behoeve van comparants echtgenote, zich borg gesteld hebben voor zijn
zwager Cavassa voor de betaling van de bieraccijns anno 1578 en dat hij bij
de commissarissen van de Raad heeft gemeld dat hij zijn schulden zal
betalen, zoals beloofd met handtasting.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
1
Transport van rechten

onroerend goed

Huizen en erven
Kampen, in de Hagen, Steendijk

comparanten

Sloefer, Arent
Johansz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart gerechtelijk te hebben verkocht en overgedragen aan
Johan Johansz en diens echtgenote zijn aandelen in drie huizen, die al lang
in zijn bezit waren, met alle rechten en tevens bekent hij dat hij alle
geldzaken met hem heeft geregeld en afbetaald.

bijzonderheden

Slecht leesbaar i.v.m. vochtplekken.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
1v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stuirmans, Anna
Urk, Claes van
Peters, Griete

Comparant
Borg
Idem

DATUM:

03-03-1580

Comparant
Koper

DATUM:

In de Hette, land v. Kleef
En Machtelt

05-03-1580

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Enkhuizen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Griete Peters een bedrag van ƒ310
c.g. en belooft dit te betalen als zij haar moeders goederen en erfenis heeft
ontvangen van Gijsbert van Bronckhorst, waarvoor zij haar persoon en
goederen als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

1

4

5

6

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
1v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wassenberchs, Alijdt v.
NN, mr Berent
Dircksen, Thoenis

02-05-1580

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtg. Willem v. Wass.
Scroer (kleermaker)

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar neef Thoenis Dircksen om, in
der minne of gerechtelijk, van Gerrit van Eems te vorderen de ƒ20 c.g. die
Wolter van der Heyde schuldig is en waarvan twee daalders zijn betaald en
waarvan de obligatie aan haar man is overgedragen en daarbij al het nodige
te doen, met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Slecht leesbaar.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Campen, Alijdt Lubbing v.
Goesens, Trijne
Hove, Johan ten

2

DATUM:

03-06-1580

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Hoorn

samenvatting

Namens haar opdrachtgeefster, verstrekt comparante een volmacht aan
Johan ten Hove om het geld te vorderen dat de kinderen van wijlen Henrick
van Kleve aan haar opdrachtgeefster schuldig zijn en daarbij het nodige te
doen, met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stuijrmans, Anna
Coesfelt, Berent van
Petersz, Henrick

2

DATUM:

07-06-1580

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Weduwe
Zwager

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar zwager Henrick Petersz om
van Henrick Cruse het geld te vorderen dat hij haar nog schuldig is wegens
geleverde steen en het arbeidsloon van haar overleden echtgenoot en
daarbij al het nodige te doen, met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Slecht leesbaar.

2

7

8

9

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
2v
Verklaring

DATUM:

14-07-1580

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hoff, jfr Arent
Luloffs, Bartolt

samenvatting

Comparante verklaart dat zij de naaste erfgename is van de verbonden
goederen, die liggen in Kuinre of Blankenham en die jfr Glorie van Wilsem
nagelaten en verbonden heeft en dat die vrij gekomen zijn door het
overlijden van Margriete Sleewertz.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
2v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijts, Anna
Gerrijts, Henrickgen

samenvatting

Comparante heeft officieel verklaard, ipv onder ede, dat een kwartier rogge
en 150 pond zoetemelkse kaas, met een vierendeel van een schippond
koeienkaas en een kimmitgen witte boter, een mud tarwe en een ton haring,
die haar dochter Henrickgen Gerrijts dd 11-07-1580 van Amsterdam naar
Kampen heeft laten vervoeren en waarvoor Henrick Jans zich in Amsterdam
borg heeft gesteld, dat die producten alleen hier verkocht en gebruikt zullen
worden zodat de vijand er niets van krijgt.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brant, Arent
Luloffs, Bartolt

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Bartolt Luloffs om, in der minne of
gerechtelijk, van de rentmeesters van Leiden te vorderen de 4 ponden, 3
shillingen en 4 penningen die jaarlijks uit de stadsdomeinen betaalbaar zijn
op St. Joris, op naam van Coop Hillebrants, die vorig jaar door Henrick
Kistemakers gebeurd zijn en die recht heeft op de helft ervan.

Comparante
Momber

DATUM:

Wed. Hugo vd Gruijthuijs
Broer

15-07-1580

Comparante
Dochter

2v

DATUM:

06-09-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

3

Raadslid
Raadslid

10

11

12

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Boecop, jfr Anna to
Boecop, jfr Johanna
Bussche, Egbert van
Boecop, Johan to
Voirne, Henrick
Schulte, Johan
Eenhuisz, Johan
Olst, Jan van

3

DATUM:

14-11-1580

Volmachtgeefster
Idem
Momber
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem
Idem

Wed. Jacob Duisterbecke
1
Dochter Gerrit to Boecop )
Broer en oom
En Marten - neven

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun broer / oom Johan, aan
Henrick en Marten Voirne, haar neven, Johan Schulte, Johan Eenhuisz en
Jan van Olst om, in der minne of gerechtelijk, hun pachten, renten en
uitstaande schulden te innen in Kampen en elders, voor hen samen en apart
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
3v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Dijck, Andries
Jacobzen, Albert

) overleden

DATUM:

04-11-1580

Schuldenaar
Schuldeiser

Meppel

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albert Jacobzen een bedrag van
ƒ41 c.g. afkomstig van een potschip; hij belooft dit nu te betalen met ƒ19½
c.g. en de rest met Martini daarna, waarvoor hij als onderpand stelt het
genoemde potschip met bijbehorende goederen en zijn overige goederen.
Schuldeiser belooft het potschip in alle havens te vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

3v

DATUM:

4

12-01-1581

13

14

15

comparanten

Craen, mr Aelt
Albertsz, Thiman

Volmachtgever
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Thiman Albertsz om, in der minne of
gerechtelijk, van Jan Aeltsen te vorderen een bedrag van 10 daalders
afkomstig van verdiend loon en verteerde kosten.

bijzonderheden

Slecht leesbaar.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertz, Alijdt
Cuinreturff, Dirck Symon
Holm, mr Johan

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Johan Holm om, namens haar
het verwin te vorderen dat zij verworven heeft op twee koeien die haar
overleden broer toekomen en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
4
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Corneliszen, Arent
Hoeve, Wolter van der
Jansen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Claes als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd ƒ54½ c.g. en belooft hem te verzorgen en te doen
wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij
heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Naam echtgenote is niet vermeld.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

4

DATUM:

10-01-1581

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

25-02-1581

Wdn. van Femme …
Voogd
Voogd

4v

DATUM:

5

03-03-1581

Vader

16

17

comparanten

Hermansz, Albert
Hoeve, Johan ten

Volmachtgever
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan ten Hoeve om, in der minne of
gerechtelijk, te vorderen van Jan Cloeth en Willem Zwaentgen de schuiten
die hem uit de Kuinder zijn ontnomen en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
4v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

NN. Alidt
Urck, Claes van
Jansz, Jan
Cannegieter, Jelis

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Zwaene en
Martgen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd voor elk kind ƒ50 c.g., de
dochters elk een bed met toebehoren en zoon Jan het bedrag van een bed
met toebehoren; zij belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
5
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Poss, Arent
NN. Dorothea
Goesensz, Johan
Smit, Henrick

DATUM:

09-03-1581

Wed. van Marten Jansz
Momber
Voogd
Voogd

Comparant
Comparante
Comparant
Comparant

Moeder

07-04-1581

Echtg. Hermen ter Barghorst

samenvatting

Comparanten verklaren met handtasting in plaats van onder ede, dat zij wel
degelijk verkocht hebben aan Hans Henricksen Boeth zes koeien en dat
deze ze reeds heeft betaald. De koeien zijn niet gestolen, maar waren hun
eigendom.

bijzonderheden

Geen

6

18

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

5

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dominicus, Andries
Martensz, Reijn

DATUM:

08-04-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Gezworen voorspreker

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Reijn Martensz om, in der minne of
gerechtelijk, in Kampen en elders zijn uitstaande schulden, pachten en
renten te vorderen en daarbij de formaliteiten te vervullen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

Schuldbekentenis dd 19-04-1581 van Abila Beyermansdr aan Janneken van Santhen: onleesbaar en
niet af.
19

20

21

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
5v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cloester, jfr Anna van het
Zuyrbecke, Wycher van de
Cloester, jfr Geertruijdt v.’t

19-04-1581

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Roloff v’t Cloester
Dochter

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar dochter Geertruijdt om, in der
minne of gerechtelijk, haar aanspraken in Hasselt voort te zetten en daarbij
al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dominicus, Andries
NN., Thijman

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Thijman NN. om namens hem in
Oldebroek te verschijnen ………

bijzonderheden

Niet af.

RAK 82

FOLIO:

5v

DATUM:

24-04-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

6

DATUM:

7

02-05-1581

22

23

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gansneb gnd. T., Arent
Gysse, Claes Janssen
Goedesdei, Jacob

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Claes Janssen Gysse en Jacob
Goedesdei om namens hem aktie te ondernemen tegen degene die zijn land
tussen het H. Kruis en Frankhuis buiten de Kamperpoort voor Zwolle
gelegen, hebben afgegraven.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
6
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Steenhouwer, Arent
Willemsen, Jacob
Willemsen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de gebroeders Willemsen in
Kampen een bedrag van ƒ700 c.g. restant van een bedrag afkomstig van
een nieuw gebouwde boot; hij belooft dit te betalen aan de gebroeders op
a.s. Jacobi, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met alle toebehoren
en gereedschappen en verder zijn overige goederen. Zij beloven het schip te
vrijwaren in alle havens.
NB. in de kantlijn: op 21-07-1585 is alles betaald volgens de weduwe van
Jacob Willems.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
7
Borgstelling

onroerend goed

Herberg de Witte Arend
Kampen

comparanten

Roessinck, Albert
Willemsen, Henrick

samenvatting

Comparant stelt zich borg voor Henrick Willemsen voor het geld van
herberg de Witte Arend, gisteren verkocht in de stadswijnkelder door de
erven van wijlen Herman Vette.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

17-05-1581

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

Amsterdam
Broers

19-05-1581

Borg
Begunstigde

8

24

25

26

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
7
Kinderbewijs

DATUM:

06-06-1581

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vrese, Anna van
Urck, Claes van
Olst, Claes van
Vrese, Geert

samenvatting

Comparante verklaart, na minnelijk overleg met de voogden, voor haar
minderjarige dochter Swaenken als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
een bedrag van ƒ1500 c.g., waarbij inbegrepen hetgeen de vader van Arent
Vrese zou erven, verder de opbrengst van vaders kleren; het geld zal
worden belegd tegen dezelfde rente als de vader in het huwelijk had
ingebracht, dit alles ten behoeve van de voogden. Wat betreft het
onderhoud en de opvoeding van het kind, zullen de echtgenotes van de
voogden mogen adviseren. De voogden zijn hiermee akkoord gegaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
7v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aeltgen
Urck, mr Nicolaes van
Geerloffsen , Reijn

Wed. van Johan van Olst
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

19-06-1581

Comparante
Momber
Crediteur

Echtg. Johan Rotgersz
Harlingen

samenvatting

Comparante heeft verklaard dat zij de burgemeester in de tijd heeft beloofd
dat Reijn Geerloffsen, naar stadsgebruik, voorgaat op alle andere
crediteuren en haar man tot aan zijn verbanning toe ….

bijzonderheden

Slecht leesbaar.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
8
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoedemaeker, Albertyen
Hoedemaeker, Goyken

DATUM:

9

05-07-1581

Schuldenares
Schuldeiseres

27

28

29

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Goyken Hoedemaeker een bedrag
van ƒ9 c.g. en één oord wegens geleverde wol; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
8
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goltz, jfr Anna
Niet vermeld

samenvatting

Comparante verklaart een obligatie groot ƒ26½ g.g. aan jfr Margreta van ‘t
Vene, weduwe van Henrick van Arp, te hebben gegeven als erfgename en
bewaarster van wijlen Alijdt van der Lynden Vergadering ten behoeve van
de arme vrouwen, maar de obligatie is niet meer te vinden. Zij bekent
opnieuw dit bedrag jaarlijks schuldig te zijn.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
8
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goltz, jfr Alijth
Urck, Claes van

samenvatting

Comparante verklaart een obligatie ad ƒ26½ g.g. gegeven te hebben aan jfr
Henrica van ’t Vene, weduwe van Henrick van Arp, als erfgename en
bewaarster van wijlen Alijdt van der Lynden Vergadering ten behoeve van
de arme vrouwen, maar de obligatie is niet meer te vinden. Zij bekent
opnieuw dit bedrag jaarlijks schuldig te zijn.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Vaille, mr Anthonis del
Vaille, Everhardt del

DATUM:

07-07-1581

1

Comparante
Momber

Conventuaal in het )

) Bovenconvent

DATUM:

07-07-1581

1

Comparante
Momber

Conventuaal in het )

) Bovenconvent

8v

DATUM:

13-07-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

10

1

Raadsheer bij )
Zoon

30

31

32

samenvatting

Comparant, voor hemzelf en als voogd over de kinderen van Antonio du
Puy, verstrekt een volmacht aan zijn zoon Everhardt om de uitstaande
schulden, renten en pachten te ontvangen die hem of de kinderen
testamentair toekomen en daarbij de formaliteiten te vervullen; de zoon
krijgt volledige handelingsbevoegdheid zoals comparant zelf gehad zou
hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brandt, Aerent
Brandt, Aerent

) het hof van Friesland

9

DATUM:

05-08-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zoon

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Aerent om namens hem de
schulden en gelden in Leiden en elders te ontvangen en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roebert(?), Andries
Hove, Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan ten Hove om, in der minne of
gerechtelijk, zijn uitstaande schuld bij Harmen Petersz te vorderen en
daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Andries
Hove, mr Johan ten

9

DATUM:

16-08-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

9v

DATUM:

21-08-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

11

33

34

35

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hove om, in der minne
of gerechtelijk, van Johan Martensz het geld te vorderen dat deze hem
schuldig is wegens gekochte paarden en daarbij alles te doen wat nodig is,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Seysinck, Alijdt
Kystemaker, Bartholt
Olst, Johan van

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
9v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Valkmaker, Ariaen
Ulricx, Armgart

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Armgart Ulricx ƒ1 g.g.; durante
iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
9v
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Gerritzen, Arent
Buys, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren als mede-erfgenamen van Grethe Gerritzen
gerechtigd te zijn in de goederen van haar broer Jan en de goederen van de

9v

DATUM:

30-09-1581

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. Harman ter Brugge

06-11-1581

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

Comparant
Voogd

12

23-11-1581

Licentiaat
1
Oom van wijlen )

overleden grootouders.

36

37

38

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
10
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luloffs, Bartolt
Walbeke, Johan van
Joostensz, Joost

) Grethe Gerritzen

DATUM:

22-03-1580

Borg
Schuldenaar
Schuldeiser

Bgm. Deventer

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor Johan van Walbeke
ten behoeve van Joost Joostensz wegens een obligatie groot ƒ1425 c.g.
betaalbaar in mei, uiterlijk met Pinksteren, alles onder verband van zijn
persoon en goederen.
NB. in de kantlijn: in mei 1580 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
10
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Halteren, Berent van
Willemsen, Peter
Smit, Henrick
Eenhoorn, Anna in de
Urck, mr Claes van
Petersz, Henrick

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld ten behoeve van de
stad Kampen voor een bedrag van ƒ40 c.g. dat de crediteuren van Henrick
Petersz vorderen, om zodoende de stad van kosten te vrijwaren, dit onder
verband van hun persoon en goederen; schuldenaar belooft de borgen
schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
10v
Goedkeuring

DATUM:

30-04-1580

Borg
Idem
Idem
Idem
Momber
Schuldenaar

DATUM:

13

29-07-1580

Namens Lysbeth Frese
Hoefsmid
Bovenpoorte

39

40

41

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Petersz, Beatrix
Beeck, Berent ter
Petersz, Claes

Comparante
Momber
Broer

Coesveld

samenvatting

Comparante verklaart goed te keuren het akkoord dat haar broer Claes
Petersz gesloten heeft met Anna Bolants, weduwe van Jan Gruyters in
Munster, inzake de erfenis van hun tante Anna Borges gnd Gerrits.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
10v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentzen, mr Berent

samenvatting

Comparant bekent voor Schepenen dat hij vrij van handtasting en zonder
bemoeienis van zijn erven aan zijn tegenwoordige echtgenote, Grete Jansdr,
heeft gegeven 20 daalders, al haar ringen en twee zilveren armbanden.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smit, Berent
Holm, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Holm om, in der minne of
gerechtelijk, van Wessel Engbertz het geld te vorderen dat deze hem
schuldig is wegens hop en daarbij al het nodige te doen, met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
11
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

18-11-1580

Comparant

10v

DATUM:

Barbier

21-01-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

14

23-01-1581

van Laar

42

43

44

comparanten

Luloffs, Bartolt

Borg

samenvatting

Comparant verklaart dat hij zich in plaats van Fredrick en Johan Matheys
borg heeft gesteld voor de goederen die Dirck Bouwsz zijn voorkinderen
heeft bewezen volgens het boek van de stad Kampen als moeders erfdeel en
belooft de afspraken dd 08-02-1577 voor Arent to Boecop en Herman ter
Brugge gemaakt, te handhaven.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Verkoop

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meppel, Brant van
Oldenmarkt, Hans vd
Vuist, Willem Jansz

samenvatting

Comparanten hebben verklaard in plaats van ede, te hebben verkocht aan
Loef Hendricksen van Nijkerk en Elbert Henricksen zes paarden, alles in één
koop.

bijzonderheden

Geen

11

DATUM:

17-02-1581

Comparant
Comparant
Comparant

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
11v
Betalingsbelofte

DATUM:

20-02-1581

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Remhen, Betthe van
Urck, Claes van
Hessels, Claes

samenvatting

Comparante belooft de schulden van haar man in de tijd van zes weken
aan schuldeiser te betalen; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
11v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis
Kampen, Nieuwstraat

Comparante
Momber
Schuldeiser

DATUM:

15

04-03-1581

Wed. Erenst Kruse

45

46

47

comparanten

Henricksen., Berent
Jansz, Lutgart

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Lutgart Jansz een bedrag van
ƒ70 g.g., restant van de koopsom van een huis en beloven dit te betalen in
termijnen met Pasen 1582, 83 en 84, waarvoor zij als onderpand stellen
hun gekochte huis en overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 12-05-1582, in 1583 datum onleesbaar en op 16-061584 is de schuld voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geritz, Bye.
Urck, Claes van
Gerritzen, Peter

Schuldenaar
Schuldeiseres

12

DATUM:

En echtgenote Alidt

23-03-1581

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Broer

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar broer Peter Gerritzen om, in
der minne of gerechtelijk, in Antwerpen het geld te vorderen dat het
overleden kind van haar broer toekomt en daarbij het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
12
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Berent
Jansz, Gijsbert
Jansz, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Marrijken als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ40 c.g. waarvan hij het vruchtgebruik heeft,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

DATUM:

22-02-1581

Wdn. van Femme
Voogd
Voogd

12v

DATUM:

16

02-05-1581

Vader

48

49

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Berent
Warnersz, Peter

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Vader

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
12v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Boecop, jfr Betthe to
Boecop, Jan to
Morre, Egbert
Voirne, Henrick
Voirne, Marten
Schulte, Johan
Goecksen, Jacob
Taszenmacker, Henrick

samenvatting

Comparante verstrekt enige volmachten om haar uitstaande schulden,
renten en pachten te innen in Zwolle en elders en daarbij alle formaliteiten te
vervullen die nodig zijn, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Boecop, jfr Betthe to
Urck, Claes van
Voirne, Henrick
Voirne, Marten
Schulte, Jan
Eenhuijs, Jan
Tasschemacker, Henrick
Hermsz, Thomas
Kiersen, Henrick
Kiersen, Johan

samenvatting

Comparante verstrekt een groot aantal volmachten om, in der minne of
gerechtelijk, in Vollenhove en elders haar uitstaande schulden, renten en

DATUM:

13

Volmachtgeefster
Momber
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

17

07-07-1581

Wed. Lodowich Voirne
Broer
Raadslid
Raadslid
Broer

07-07-1581

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Wed. Lodowich Voirne

pachten te innen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

50

51

52

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
13
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luloffs, Bartolt
Lentincks, jfr Stijne
Jacobsz, Reiner
Gael, Laurens Hugens
Lentinck, Lambert

DATUM:

27-08-1581

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Raadslid

Leiden

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Laurens Hugens Gael en
Lambert Lentinck om namens hen de jaarlijkse renten van ƒ24 c.g. te
vorderen, betaalbaar op 8 juli en ƒ27 c.g., betaalbaar op 24 augustus,
gevestigd op de stadsdomeinen in Leiden en daarbij alle formaliteiten te
vervullen die nodig zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Bartholomeus
Boecop, Aerent to
Martensz, Reijn

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Aerent to Boecop en Reijn Martensz
om, in der minne of gerechtelijk, in Kampen en elders zijn uitstaande
schulden te innen en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Rhemen, Betthe van

13v

DATUM:

14

05-09-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

06-09-1581

Volmachtgeefster

18

Tassenmaker

Wed. Erenst Kruse

Jacobsz, Reijner
Hatthem, Henrick van
Tassemacker, Henrick
Schulte, Johan

53

54

55

Momber
Gevolmachtigde
Idem
Idem

samenvatting

Comparante verstrekt volmachten aan drie personen om, in der minne of
gerechtelijk, namens haar in Vollenhove en elders haar uitstaande schulden,
renten en pachten te innen en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kistemaker, Bartolt
Engbertsen, Gijsbert

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Engbert Engelberch om namens hem
te bemachtigen wat hij als triumfant heeft gewonnen bij het proces tegen de
broers Jelis en Arnold Kundt en daarbij al het nodige te doen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
14
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Harms, Bele
Andriesz, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jacob Andriesz ƒ2 g.g.; durante
iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
14v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

14

DATUM:

04-10-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Secretaris Kampen
Waard in Dendermonde

20-10-1581

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

19

15-02-1582

56

57

comparanten

Hoefsmit, Berent
Kistemaker, Bartolt
Brinkhuijs, Johan

Wdn. van Stijne
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lucas en Jan als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 g.g. en de opbrengst
van moeders kleren en belooft hen te verzorgen en lezen en schrijven te
laten leren, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.
NB. in de kantlijn: op 17-04-1599 melden de kinderen hun deel ontvangen te
hebben en danken hun vader en de voogden.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilsem, Bartholt van
Marten, mr Reijn

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Reijn Martens om zijn zaken waar
te nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
14v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kerstgensz, Berent
Utrecht, Johan van
Dircksz, Gerrit

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Aeltgen en Arent als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g., een gouden ring en een
paarse vrouwenrok voor Aeltgen en belooft hen te verzorgen en een
ambacht te laten leren dat bij hen past, waarmee de voogden tevreden zijn.
Hij heeft het vruchtgebruik.
NB. in de kantlijn: op 15-10-1593 meldt Arent Berentsen zijn deel ontvangen
te hebben. (details slecht leesbaar)

bijzonderheden

Geen

14v

DATUM:

09-03-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Eerzaam

04-05-1582

Wdn. van Elisabeth
Voogd
Voogd

20

Vader

Vader

58

59

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
15
DATUM:
Verklaring van ontvangst

04-05-1582

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersen, Bruninck
Brinckman, Henrick

samenvatting

Comparant, als momber en voorstander van het kind van Gerrith Wolterzen,
verklaart ontvangen te hebben van wijlen Henrick Brinckman en Engele
diens echtgenote, een erfenis van ƒ46 g.g. waarvoor hij haar bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
15v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis
Kampen, Burgwal

comparanten

Petersz, Bruninck
Brinckman, Henrick

Comparant
Erflater

04-05-1582

Comparant
Erflater

En echtg. Engele

samenvatting

Comparant, als mede-voogd over de zoon van Gerrith Wolterzen, Zeijne
Gerritz, verklaart ontvangen te hebben samen met wijlen Johan Mussche
van wijlen Henrick Brinckman en diens echtgenote de helft van ƒ46 g.g.
waarvan hij ƒ11½ g.g. heeft ontvangen en wijlen Johan Mussche de andere
helft, afkomstig van het huis door Brinckman gekocht volgens koopcedule;
hij bedankt Engele voor de ontvangen penningen met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 16 t/m 18v zijn blanco.
60

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
15v
Volmacht

DATUM:

07-05-1582

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Loese, jfr Berentien
Kistemaker, Bartolt
Gerritsz, Albert

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Albert Gerritz om namens haar de
uitstaande schulden te innen en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

21

Wed. Jochem van Ingen

61

62

63

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

19

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lucht, Cathrina van der
Coesfelt, mr Berent van
Hoeve, mr Johan ten

02-05-1580

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Beëdigd procureur

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om, in der
minne of gerechtelijk, van Sweer Thoenissen en van Sweer Dircksen te
vorderen al het geld dat zij haar schuldig zijn wegens gekochte waren en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Erf
Leeuwte

comparanten

Kruse, Claes
Kruse, Ernst
Hattum, Henrick van

19

DATUM:

13-05-1580

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Scholtes van Kampen )

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick van Hattum om
namens hen in Vollenhove te transporteren een jaarlijkse rente van ƒ12 g.g.,
af te lossen met ƒ200 g.g., voor iedere comparant ƒ100 g.g., aan Jacob
Jansz uit Blankenham, gevestigd op het halve erf van comparanten, nu
bewoond door Jan Claesz.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Verkoop

onroerend goed

Een plaats
Kampen, Kalverhekkenweg, tussen Ariaen Ballemaker en de Groenestraat

comparanten

Willemsz, Claes
Woltersen, Jan

) en Kamperveen en caverende voor zijn echtgenote Beerte van Remen

19v

DATUM:

Verkoper
Koper

05-06-1580

En echtg. Jannegen

samenvatting

Comparant verklaart aan Jan Woltersen en echtgenote verkocht te hebben
een vierkante plaats achter zijn huis, waarvoor koper hem jaarlijks met
Pasen ƒ1 g.g. zal betalen, zonder verdere verplichtingen.

bijzonderheden

Geen

22

64

65

66

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
19v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ariaens, Cathryne
Coesfelt, Berent van
Engbertz, Willem
Jansz, Henrick

DATUM:

03-06-1580

Wed. mr Floris Eickenholts
Momber
Voogd
Voogd

Moeder
Zwolle
Hoedenmaker

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Hermen, Ariaen,
Dirck, Nijse en Floris als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ10 c.g.
en belooft hen te laten leren waartoe zij in staat zijn en te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
20
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oever, mr Claes ten
Jacops, Wyntgen

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben 770 pond zoetemelkse kaas die
zijn schoonzuster morgen acht dagen geleden in het schip van Jan
Bruynesz naar Kampen heeft laten komen en dat deze kaas aan burgers van
de stad verkocht zal worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
20
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aeken, Claes van
Joirgens, Henrick
Meynartszen, Peter

samenvatting

Comparant verklaart dat hij vanwege Henrick Joirgens ten behoeve van
Peter Meynartszen op Michaelis a.s. als zijn eigen schuld zal betalen een
bedrag van ƒ562 c.g., waarvoor hij zijn goederen als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

11-07-1580

Comparant
Schoonzuster

DATUM:

03-08-1580

Borg
Schuldenaar
Schuldeiser

23

67

68

69

RAK 82

FOLIO:

20

DATUM:

31-08-1580

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Cornelis
Bartoltzen, Herman

samenvatting

Comparant, voogd over de voorkinderen van Gerrith van Aekens, verstrekt
een volmacht aan Herman Bartoltzen om, in der minne of gerechtelijk, het
geld te vorderen van het vaderlijk erfdeel waar de kinderen recht op hebben
en daarbij het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Cathrina
Urck, Claes van
Claessen, Floer

Volmachtgever
Gevolmachtigde

20v

DATUM:

03-09-1580

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om, in der minne
of gerechtelijk, in Zutphen de erfenis en goederen te vorderen die door het
overlijden van haar zuster Griete Jans op haar zijn overgegaan en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Penders, Cornelis
Hoevius, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Hoevius om van Henrick
Willemsz ƒ38 c.g. te vorderen als restant van een groter bedrag en dat te
overhandigen aan Reyner Gansneb gnd Tengnagel die hem zal vrijwaren,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

20v

DATUM:

14-10-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

24

Deventer

70

71

72

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
21
DATUM:
Verklaring van ontvangst

25-01-1581

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aerentzen, Cornelis
Aerentzen, Gerbrant

samenvatting

Comparanten verklaren van Gerbrant Aerentzen de goederen en erfenis
ontvangen te hebben van zijn overleden vrouw Meyne Jansz, tante van
comparant, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
21
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dreenhuiszen, Claes van
Claesz, Jan
Egbertzen, mr Egbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Alidt, Claes en Egbert
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd twee vrouwenrokken, een grijze
en een zwarte, een hoicke en een pels; hij belooft hen te verzorgen en te
doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn .

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
21
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Dircksen, Claes
Janssen, Wycher

Comparant
Weduwnaar

DATUM:

10-03-1581

Wdn. Willemken Egberts
Voogd
Voogd

DATUM:

En echtgenote Femme

Vader

01-05-1581

Schuldenaar
Schuldeiser

De weduwe van …

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirckgen, de weduwe van Wycher
Janssen een bedrag van ƒ120 c.g. vanwege een karveelschip met
gereedschap en toebehoren en belooft dit te betalen in twee termijnen, n.l.
op Beloken Pasen 1582 en de tweede termijn een jaar later, waarvoor hij als
onderpand stelt zijn goederen; schuldeiseres belooft het schip in alle
havens te vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op 23-04-1584 is schuldeiseres voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

25

NB2. In de kantlijn is sprake van Claes Janssen, niet Dircksen.

73

74

75

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
22
Kinderbewijs

DATUM:

01-05-1581

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ariaens, Cathrina
Urck, Claes van
Willemsz, Johan
Jacobsz, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albert en Griethe als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 c.g. en belooft hen te verzorgen
en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden
zijn.
NB. in de kantlijn: op 25-10-1596 meldt Griethe haar deel ontvangen te
hebben, waarvoor zij haar moeder bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aeken, Claes van
Blome, Johan Claesz

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mekeren, Cornelis van
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om zijn zaken,
zowel binnen als buiten rechten, waar te nemen en tot een goed einde te
brengen, met macht van substitutie.

Wed.van Roloff Jacobzen
Momber
Voogd
Voogd

22

DATUM:

Moeder

ongedateerd

Volmachtgever
Gevolmachtigde

22

DATUM:

16-07-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

26

76

77

78

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Olst, Claes van
Olst, Johan van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan van Olst om, in der minne of
gerechtelijk, voor alle gerichten zijn pachten, renten en uitstaande schulden
te innen zowel binnen als buiten Kampen en daarbij al het nodige te doen.
Verder om zijn zaken waar te nemen en zijn goederen te beheren en/of te
verkopen, al of niet gerechtelijk en alle formaliteiten te vervullen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
22v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eems, Christoffer
Last, Johan

samenvatting

Comparant verklaart te hebben getransporteerd aan Johan Last en Mariken
zijn echtgenote, al het geld dat Berent Sennemaker hem schuldig is
vanwege een gekocht paard, welk geld hij overhandigd heeft aan Anna
Droes, zodat begunstigde dit nu kan opvragen met vermindering van zijn
kosten van vertering.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aecken, Claes van
Busz, Pieter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Pieter Busz om, in der minne of

22v

DATUM:

31-08-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

En echtg. Anna

24-11-1581

Comparant
Begunstigde

23

DATUM:

29-01-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

27

gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen in Huissen en elders in
Gelderland en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

79

80

81

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
23
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Melisz, Claes
Melisz, Cornelis
Melisz, Grethe

samenvatting

Comparanten verklaren van hun moeder het erfdeel van hun vader
ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedanken met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
23v
Verklaring

onroerend goed

Huis, erf en hof
Kampen, Burgwal, tussen Michiel Jochemsz Backer en Thijs van Oldenzeel

comparanten

Drijel, Christiaen van
Kistemaker, Bartholt

samenvatting

Comparant verklaart dat hij, om hem moverende reden, de overwaarde van
zijn huis, strekkende tot aan het erf van Dyrck Touwslager, aan Agniete
Dyrck geeft om dit levenslang te gebruiken en het huis te bewonen; mocht
zij sterven vóór comparant, dan zal het huis overgaan op de kinderen van
Johan van Dursen en zijn zuster Femme van Drijel.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aken, Claes van
Igerman, Herman

03-02-1582

Comparant
Comparant
Moeder

DATUM:

Broers

07-04-1582

Comparant
Voogd

23v

DATUM:

00-04-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

28

82

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Herman Igerman om namens hem, in
der minne of gerechtelijk, te vorderen van Andries Jacobsz …

bijzonderheden

Niet af.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Symons, Cathrina
Urck, Claes van
Martensz, Rein

24

DATUM:

24-05-1582

Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde

Echtg. Johan Claesz
Voorsprake

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Rein Martensz om
haar te verdedigen tegen de aanspraken die de gildemeesters van het
schoenmakersgilde tegen haar hebben en daarbij het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 24v t/m 31v zijn blanco.
83

84

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
32
Schuldbekentenis

onroerend goed

Bootschip

comparanten

Cornelisz, Dubbelt
Albertz, Elisabeth
Vrese, Arent Jansz
Gysbertzen, Herman
Thamess, Peter

DATUM:

19-03-1580

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Idem
Borg

Echtpaar

En broer Thymen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arent Jansz Vrese een bedrag
van ƒ180 c.g., aan de gebroeders Gysbertzen ook ƒ180 c.g. afkomstig van
een bootschip met gereedschap en toebehoren en belooft dit te betalen, met
ƒ3 c.g. voor de wijnkoop, met Vastenavond 1581, waarvoor hij zijn goederen
als onderpand stelt en het schip met toebehoren. Verkopers verklaren het
schip in alle havens te zullen vrijwaren. Er is een borg aangesteld.
NB. in de kantlijn: op 19-05-1581 meldt Thymen Gysbertzen van Peter
Thamess alles ontvangen te hebben.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

32v

DATUM:

29

19-04-1580

85

86

onroerend goed

Vicarie

comparanten

Neeffken, Dirck
Urck, Claes van
Luloffs, Bartolt
Zeylemaker, Lubbert
Tasschenmaker, Henrick

samenvatting

Comparant, bezitter van de vicarie die eerst van Gerbrant ten Busch en van
Hendrik van Ulenbroick is geweest en daarna door de collators aan hem is
gegeven, verstrekt een volmacht aan drie personen om namens hem in
Leiden van de rentmeester de jaarlijkse rente van ƒ12 g.g. te vorderen die hij
al vijf jaar niet heeft ontvangen op Kruisverheffing, 14 september, ten
behoeve van de vicarie en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
33
Onderpand

onroerend goed

Huis

comparanten

Jansz, Dirck
Wilssum, jfr van

samenvatting

Comparant verklaart dat hij aan jfr van Wilssum twee koeien als onderpand
heeft gesteld voor de betaling van ƒ9 g.g., restant van een hoger bedrag
wegens huishuur, waarvoor zij reeds beslag heeft laten leggen en verder
zijn de koeien onderpand voor ƒ9-11 g.g. wegens rouwelkoop van een huis
dat hij van haar gekocht heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
33
Volmacht

onroerend goed

Vicarie

comparanten

Kistemaker, Geert
Urck, Claes van
Tassenmaker, Henrick Jan.

samenvatting

Comparant, bezitter van de vicarie die van Jacob Lyenslager en Elisabeth,
zijn echtgenote, op hem is overgegaan via Symon Glauwe, provisor van de
Raad en Berent Ottynck, kerkmeester van het hospitaal, verstrekt een
volmacht aan Henrick Jansz Tassenmaker om, in der minne of gerechtelijk,
te vorderen van de rentmeesters te Leiden de jaarlijkse rente ad ƒ25 c.g.
over de jaren 1572 t/m 1580 en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde
Idem
Idem

1

Bezitter vd vicarie )

) op het altaar in de St. Nicolaaskerk

DATUM:

27-04-1580

Schuldenaar
Schuldeiseres

DATUM:

30

Korvenmaker

16-05-1580

Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde

1

Bezitter van de vicarie )

87

88

89

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
33v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claes, Drubbe
Janssen, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn echtgenote schuldig is aan Jacob Janssen een
bedrag van ƒ21 c.g. vanwege een os; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wybes, Douwe
Hove, mr Jan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan ten Hove om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen die hij te doen heeft met schipper
Henrick van Hattum, in verband met schade aan comparants schip en
daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
34
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Dirck Jansz
Franckes, Herman

) op het altaar vd H. Drievuldigheid in het H. Geesten Gasthuis

DATUM:

07-06-1580

Comparant
Schuldeiser

33v

DATUM:

08-06-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Bolsward

21-07-1580

Comparant
Leverancier

Amsterdam

samenvatting

Comparant heeft naar waarheid verklaard dat hij de ca. tien vrachten die
Herman Franckes uit Amsterdam hierheen gebracht heeft en waarvoor Jan
Gerritsz borg stond, ontvangen heeft en dat hij die zal gebruiken in Kampen
en niet verder zal vervoeren.

bijzonderheden

Geen

31

90

91

92

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
34
Schuldbekentenis

DATUM:

23-09-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reymers, Cathrina
Santhe, Henrick van

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Santhe een bedrag
van ƒ8½ c.g. wegens gehaalde waren; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Dirck Jansz
Mechelen, Jacob van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob van Mechelen om namens
hem, in der minne of gerechtelijk, in Steenwijk en elders rechtens te
vorderen het geld van Henrick Claeszen dat deze volgens uitspraak van de
scholtes van Kampen schuldig is en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Weybis, Douwe
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ter Hoeve om namens hem
aktie te ondernemen tegen Herman in de Complete en daarbij het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Schuldenares
Schuldeiser

34

DATUM:

16-10-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

34v

DATUM:

21-11-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

32

Van Bolsward

93

94

95

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Verkoop

34v

DATUM:

28-11-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolterszen, Dirck
Weert, Jelys op die
Henricksen, Geert
Janssen, Joest

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Joest Janssen vier koeien
en drie kalveren, die hun eigendom waren.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
34v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coepsen, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart, in plaats van de eedaflegging, dat hij op 14 juli l.l. uit
Amsterdam te heeft laten vervoeren een last rogge, waarvoor Frerick
Bernartsen in Amsterdam borg stond, die bestemd is voor Kampen en niet
voor de vijand.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jonge, Dirck
Janssen, Roloff
Egbertz, Ambrosius

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Roloff Janssen en Ambrosius
Egbertz om, in der minne of gerechtelijk, conform de uitspraak van de raad
over het geschil tussen Jonge Dirck en Henrick Claessen Schuitemaker, te
vorderen wat deze hem schuldig is en daarbij het nodige te doen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Verkoper
Idem
Idem
Koper

DATUM:

26-01-1581

Comparant

34v

DATUM:

02-04-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

33

96

97

98

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mulner, Dirck
Galen, mr Evert van

samenvatting

Mede voor zijn heer, verstrekt comparant een volmacht aan mr Evert van
Galen om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen,
zijn uitstaande schulden te innen en daarbij de noodzakelijke formaliteiten
te vervullen.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
35
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Rycxzen, Dirck
Henricksen, Michael

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Michael Henricksen een bedrag
van ƒ350 c.g. wegens een nieuw gebouwd schip en belooft te betalen in
termijnen, te weten ƒ150 c.g. met Pasen a.s., ƒ100 c.g. met Pasen 1583 en
het restant in 1584, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met alle
toebehoren en al zijn overige goederen. Schuldeiser belooft hem te
vrijwaren in alle havens.
NB. in de kantlijn: op 21-06-1582 heeft schuldeiser de eerste termijn
ontvangen; op 18-01-1583 meldt hij door de weduwe van schuldenaar te zijn
voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelis, Digna
Kystemaker, Bartholt
Klaecke, Johan Garridtsz

samenvatting

35

DATUM:

29-06-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Bediende van Albert )

) Albertz, raadsheer in Kopenhagen

DATUM:

08-11-1581

Schuldenaar
Schuldeiser

36

DATUM:

23-11-1581

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Jelijs Steenhouwer
Zwager

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Garridtsz Klaecke om in
Amsterdam de resterende penningen te vorderen die zij geërfd heeft van
haar dochter Zara Peters, die gediend heeft in het huis van Johan ten Groote
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

34

99

100

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
36
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engbertszen, Dirck
Aertz, Peter
Jansz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Engbert, Wilem, Stijne
en Janneken als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ200 g.g.,
onder de vader berustend en de opbrengst van de kleren die de voogden
zullen beleggen; hij belooft hen te verzorgen en een ambacht te laten leren,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
36v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cock, Dirck Claessen
Gerritz, Jaspar
Gerritz, Betthe

DATUM:

19-3-1582

Wdn. van Rixe
Voogd
Voogd

DATUM:

Alias: Veesseman

26-05-1582

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

Samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jaspar Gerritz en diens echtgenote
een restbedrag van ƒ30 g.g. dat hij belooft te betalen met Nieuwjaar 1583,
waarvoor hij al zijn goederen als onderpand stelt.
NB. in de kantlijn: op 08-09-1583 is schuldeiser voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

De bladzijden 37 t/m 46v zijn blanco.
101

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
47
Schuldbekentenis

DATUM:

11-05-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elsghen
Santhen, Henrick van

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Santhen ƒ20-01 c.g.
wegens gehaalde waren en anders; durante iudicio.

Schuldenares
Schuldeiser

35

Wed. Peter Cocks

102

103

104

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
47
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Elven, Elizabeth van
Urck, Claes van
Kistemaker, Herman
Brocke, Luychen ten
Isebrantsz, Lucas
Elven, jfr Immeken van
Belde, Albert

DATUM:

08-07-1580

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Idem
Idem
idem
Idem

Wed. Hermen Cassen

De weduwe van …

samenvatting

Comparante verstrekt enige volmachten om, in der minne of gerechtelijk,
haar zaken waar te nemen en haar uistaande schulden, renten en pachten te
innen, daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Morrhe, Egbert
Vecht, Conraedt vd
Hoeve, mr Johan ten

47

DATUM:

21-07-1580

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zwager

samenvatting

Comparant, mede caverende voor zijn zwager, verstrekt een volmacht aan
mr Johan ten Hoeve om namens hen van Johan Rotgerzen betaling te eisen
van het land dat hij gebruikt, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janss, Egbert
NN, Wilke
Prinsen, Jan

47v

DATUM:

ongedateerd

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

36

105

106

107

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan NN Wilke en Jan Prinsen om namens
hem de buurvrouw van zijn schoonzuster, Grethe Dircks, alle mogelijke hulp
te bieden voor haar kind om de doodslag op diens vader te helpen dragen
en daarvan behoorlijk een akte van verzoening te laten passeren.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wageningen, Evert van
Gerrits, Roeloff

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Roeloff Gerrits om van de Staten van
Noord-Holland de termijnen te vorderen die hem toekomen, waarvan akten
aanwezig zijn en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn en te
handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
48
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Evert
Joachims, Stijne
Woltersen, mr Johan
Tellevorden, mr Govert

47v

DATUM:

28-11-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Hopman
Hoorn

00-02-1581

Comparant
Moeder
Voogd
Voogd

Glazenmaker

samenvatting

Comparant verklaart van zijn moeder de goederen ontvangen te hebben die
zij hem bewezen heeft voor zijn vader, waarvoor hij haar bedankt met belofte
van vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
48
Transport van rechten

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Henricksen, Egbert

DATUM:

01-06-1581

Comparant

37

Colck, Geert op den
Spanier, Herman

108

109

110

Koper
Koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Geert op den Colck en Herman
Spanier de erfenis die hij van zijn zuster Gese, in Almelo overleden, heeft
ontvangen en autoriseert hen deze op te vragen, zoals hij zelf gedaan zou
hebben en ziet af van al zijn rechten.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
48v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritz, Elisabeth
Tzaera, mr Johan
Goijkensz, mr Peter

DATUM:

03-02-1582

Comparante
Momber
Schuldeiser

Wed. Gerrit vd Lippen
Goudsmid

samenvatting

Comparante verklaart overgedragen te hebben aan mr Peter Goijkensz en
Anneken zijn echtgenote het bedrag van ƒ125 g.g., dat zij nog tegoed had
van de weduwe van Johan Voss vanwege de aankoop van haar woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egbertzen, Egbert
Gerritz, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Gerritz om in Hasselt zijn
jaarlijkse rente te vorderen, betaalbaar met Martini, gevestigd op het huis
van Johan Claessen in Baarlo ten behoeve van Cornelis Symensz, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
49
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

49

DATUM:

08-02-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

38

27-02-1582

comparanten

111

112

113

Wed. van Peter …
Momber
Voogd
Voogd

Jansz, Engele
Kystemaker, Bartholt
Dircken, Berend
Jansz, Thiman

Moeder
Bakker

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johan en Henrick als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk een daalder ….

bijzonderheden

Akte is doorgehaald en niet af.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aerendts, Elsken
Kystemaker, Bartholt
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om, in der
minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksen, Evert
Martens, mr Reyn

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Reyn Martens om, in der minne of
gerechtelijk, alles te innen wat hij bij Johan Lambertz uitstaande heeft, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Huernincks, Eustochia

49

DATUM:

06-03-1582

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

1

Wed. Aerentsz )

) koopman

49v

DATUM:

02-05-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

49v

DATUM:

18-06-1582

Volmachtgeefster

39

Wed. Pilgrum v. Inghen

Jacobsz, Reimer
Ìnghen, Jorgen van
Lose, Geert
Aepeldoorn, mr Johan v.

Momber
Voogd
Voogd
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparante verklaart, met de testamentair gekozen voogden, een volmacht
te verstrekken aan mr Johan van Aepeldoorn om, in der minne of
gerechtelijk, van Peter ten Holte uit Deventer het geld en de rogge te
vorderen die haar en haar kinderen toekomen, zoals vermeld in de
huwelijkse voorwaarden door zijn overleden dochter bij haar huwelijk met
Pilgrum van Inghen opgesteld en daarbij het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 50 t/m 59v zijn blanco.
114

115

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
60
Transport van rechten

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bonanomia, Francisco
Paeschen, Gomaer van

09-08-1580

Comparant
Schuldeiser

Koopman Antwerpen

samenvatting

Comparant geeft aan Gomaer van Paeschen het bedrag dat hij van hem
ontvangen had terug, door hem te transporteren als onderpand wat hij vier à
vijf maanden geleden in Schutdorp aan Peter de Custer uit Antwerpen heeft
overhandigd: twee dubbele portugalesers, één van koning Johan en één van
koning Emanuel, van ƒ32 rijnse guldens per stuk, hangend elk aan een
gouden ring ter waarde van ƒ5 r.g., bevestigd aan een lampers (metalen
plaatje), verder nog een goudstuk van 4 dukaten met twee koppen, ter
waarde van ƒ15 rijnse guldens, nog 6 dubbele dukaten van ƒ6-12 r.g. en een
rozennobel van Utrecht van ƒ8 r.g., waarvan Peter een ontvangstbewijs
heeft gegeven aan comparant met enige andere papieren die deze verloren
was tijdens de slag bij Hardenberg; comparant belooft het ontvangstbewijs
t.z.t. te vernietigen. Hij geeft een volmacht aan schuldeiser om dit alles op te
eisen, zo niet dan mag schuldeiser hem in rechten aan spreken.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Leengoed in Zutphen

comparanten

Vorden, Frederick van
Horstinck, jfr Henrica v.
Horstinck, Elisabeth
Urck, Claes van
Heye, Henrick ter

60v

DATUM:

40

06-09-1580

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtpaar

116

117

118

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick ter Heye om namens
hen in Zutphen of elders het verdrag goed te keuren dat de dames Horstinck
en haar broer Berent Horstinck hebben gesloten over een leengoed in de
regio Zutphen en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elisabeth
Cannegieter, Jelys Rurick

61

DATUM:

11-12-1580

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om namens haar
in Zwolle van haar stiefmoeder de erfenis van haar vader te ontvangen, haar
te bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
61
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertzen, Frans
Martens, Reyner
Holm, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Reyner Martens en mr Johan Holm
om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Peter
Engbertsz of wie dan ook voor het gerecht van Kampen en daarbij al het
nodige te doen,met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe, jfr Femmecken
Urck, Claes van

DATUM:

11-03-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

61v

DATUM:

41

11-05-1581

Volmachtgeefster
Momber

Echtg. Arent v. Ryszwyck

Olst, Jan van

119

120

Gevolmachtigde

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Jan van Olst om, in der minne of
gerechtelijk, vanwege haar broers en zusters alle uitstaande schulden,
renten en pachten te innen en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Monninck, Jan
Heyer, Melchior

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Melchior Heyer om, in der minne of
gerechtelijk, van Joost Pannebacker in Dursten het geld te vorderen dat zijn
vorige gemachtigde van zijn broer gebeurd heeft en daarbij het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Protest

onroerend goed

Erf met visrecht
Kampen, Zwartendijk

comparanten

Cuerbeecke, Frans vd
Crachtzen, Wolter

samenvatting

Comparanten, mede caverende voor jfr Sijne Dubbeltz, weduwe van Dirck
van Vilsteren, protesteren tegen Jan te Boecop en jfr Bette te Boecop over
een erf aan de Zwartendijk en een visrecht in Keulvoetswater, dat aan wijlen
jfr Catharina van Vilsteren, weduwe van Lubbert van Oldeneel, alias van
Breenen, heeft toebehoord, overleden 17-04-1581; zij protesteren voor de
twee delen waarvan Anna van Vilsteren, conventuaal in Kampen en Jutte
van Vilsteren, conventuaal in Hasselt het vruchtgebruik hadden. De
tegenpartij gaat akkoord zolang de conventualen leven, daarna vervalt het
eigendom aan hen.

bijzonderheden

Geen

61v

DATUM:

11-05-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

61v

DATUM:

Comparant
Comparant

42

09-08-1581

Echtg. jfr Lutgert Dubbeltz
Echtg. jfr Margr. Dubbeltz

121

122

123

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

62v

DATUM:

23-09-1581

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Femme
Willemsz, Jan
Holm, mr Johan

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Johan Holm om haar te
verdedigen tegen de aanspraken van Berentgen van Bronckhorst inzake een
oude schuld.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
62v
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Willems, Foysse
Urck, Claes van
Snippert, Jan
Jansz, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart dat zij tijdens haar huwelijk voor haar twee zoons
Willem en Hugo Rycxz verworven heeft een bedrag van ƒ200 g.g. als vaders
erfdeel en belooft hen een ambacht te laten leren dat bij hen past en te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Als ze
volwassen zijn, zullen zij het onroerend goed met hun moeder delen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
63
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Danielsz, Frans
Henricksz, Janneken

samenvatting

Comparant, mede caverende voor zijn broer Jacob Danielsz, verklaart van
Janneken Henricksz de drie daalders ontvangen te hebben die wijlen Anna
Daniels zijn overleden zoon en Jacob zijn broer elk gegeven had, waarvoor
hij haar bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Deventer

07-03-1582

Wed. van Ryck Hugen
Momber
Voogd
Voogd

Moeder

01-05-1582

Comparant
Erfgename

43

De bladzijden 63v t/m 70v zijn blanco.
124

125

126

127

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

71

DATUM:

01-03-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bronckhorst, Gysbert van
Hovius, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Hovius om in Kampen zijn
zaken waar te nemen en uitstaande schulden te innen en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
71
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thonisz, Gysbert
Brant, Arent

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Brant een bedrag van ƒ90
c.g. wegens de koop van een os; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haesecamp, Gelmer
Cuinreturff, Symon

samenvatting

Comparant verstrekt, mede namens zijn huisvrouw, een volmacht aan
Symon Cuinreturff om, in der minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden
te innen en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
71v
Schuldbekentenis

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

21-03-1580

Schuldenaar
Schuldeiser

71

DATUM:

08-04-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

44

13-04-1580

128

129

130

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gese
Hermensz, Hermtgen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hermtgen Hermsenz een bedrag
van ƒ7-04 c.g. afkomstig van diverse eetwaren; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
71v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Griete
Jansz, Claes

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Claes Jansz een bedrag van ƒ4
c.g. min 1 stuiver vanwege gekocht laken; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
71v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brunckhorst, Gysbert v.
Matthijsz, Berent
Evertsz, Gerrit

Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

15-04-1580

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtg. Arent Meyboom

Dochter v. Jan Verstegen

30-04-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Arnhem
Arnhem

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Berent Matthijsz en Gerrit Evertsz
om zijn uitstaande schulden in Arnhem en de regio te innen en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Gift

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reynars, Greetgen

71v

DATUM:

11-05-1580

Comparante

45

Urck, Claes van
Jans, Betthe

131

132

133

Momber
Dochter

samenvatting

Comparante verklaart aan haar dochter Betthe Jans te hebben gegeven
kannen, potten, schotels, ketels en verder ƒ20 c.g. als haar vaders erfdeel.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
72
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrigen
Urck, Claes van
Slotemaker, Wynolt
Willemsz, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Stine als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en een bed met toebehoren en
belooft haar een ambacht te laten leren dat bij haar past en te doen wat een
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
72
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobzen, Goert
Petersz, Herman

samenvatting

Comparant verklaart, in plaats van de eedaflegging, dat de 2½ last rogge die
hij onlangs van schipper Roloff Glas ontvangen heeft en waarvoor Herman
Petersz uit Amsterdam borg stond, bestemd is voor Kampen en voor
niemand anders.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
72v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

13-05-1580

Wed. van Lambert Joachims
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

07-07-1580

Comparant
Borg

DATUM:

46

08-07-1580

comparanten

134

135

136

Bloeme, Gerrigen
Urck, Claes van
Vos, Luutgen

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Zwager

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Luutgen Vos, haar zwager, om, in
der minne of gerechtelijk, in Ens en omstreken haar uitstaande schulden te
innen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
72v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vrese, Geert Janssen
Rotgersen, Berent

samenvatting

Comparant verklaart dat de lasten rogge en 11½ last mout die hij via de
schepen van Jan Jansz van Ens en Claes Albertszen heeft laten komen en
waarvoor zijn zwager Berent Rotgersen uit Amsterdam borg stond, bestemd
zijn voor de Kamper markt.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
72v
Getuigenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeyer, Gijsbert
Copsz, Dirck
Berentsz, Dirck

samenvatting

Comparanten hebben naar waarheid verklaard, in plaats van de eed af te
leggen, dat zij beiden gisteren, 15 juli, gezien hebben dat Dirck Berentsz hier
in Kampen uit het schip van Henrick Wigemonts, afkomstig uit Amsterdam,
ontvangen heeft en naar zijn huis heeft meegenomen 2½ schippond hennep,
speciaal voor hem meegebracht; hij heeft beloofd dit voor eigen gebruik te
zullen houden en niet aan de vijand door te verkopen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
72v
Betalingsbelofte

DATUM:

15-07-1580

Comparant
Borg

DATUM:

Raadslid

16-07-1580

Comparant
Comparant
Koper

DATUM:

47

21-07-1580

137

138

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kruse, Gerrit
Tryer, Mathijs van

Comparant
Schuldeiser

Keulen

samenvatting

Comparant verklaart met handtasting dat hij Mathijs van Tryer het geld zal
betalen dat hij hem met Michaelis schuldig is, vanwege gekochte wijnen
volgens obligatie, waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en
goederen, die hij tussentijds niet zal verkopen

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Indyck, Goedesfrunt ten
Indyck, jfr Hille ten
Indyck, Andries ten
Clant, Alart

samenvatting

Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Andries ten Indyck en
Alart Clant om, in der minne of gerechtelijk, in Friesland de pachten en
renten te vorderen die wijlen Pilgrum ten Indyck toekomen en landerijen te
verpachten, alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dam, Gysbert vd
Tzaera, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Tzaera om hem te
beschermen tegen de aktie die Jacob van Mechelen voor de Raad van de
stad Kampen tegen hem voert, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

73v

DATUM:

73v

27-07-1580

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

Broer en zuster
Wed. Jan Clant

03-08-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

48

139

140

141

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
73v
Kinderbewijs

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wynkensz, Geert
Geertzen, Wynolt
Jansz, Jan
Blome, Joachim Jacobsz

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Wynolt Geertzen als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ10 g.g. en belooft hem te
verzorgen en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Naam overledene is niet vermeld.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Indyck, Goedtsfrunt ten
Indyck, Hille ten
Indyck, Andries ten
Arensma, Gysbert

74

16-08-1580

Wdn. van ….
Zoon
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

19-08-1580

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Wed. Johan Clant
IUDr - Leeuwarden

samenvatting

Comparanten, broers / zuster, verstrekken een volmacht aan dr Gysbert
Arentsma om het hof van Friesland om sub beneficio inventarij te verzoeken
van de nagelaten goederen van hun overleden broer Pilgrum ten Indijck en
de aanspraken te verantwoorden die de procureur van het hof erop meent te
hebben en verder hun zaken waar te nemen en alles te doen wat nodig is,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Indyck, Goedesfrunt ten
Indyck, Hille ten
Indyck, Andries ten
Clant, Alart

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Andries ten Indyck en Alart
Clant om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen, met name
die, welke het resultaat zijn van de erfenis van hun broer Pilgrum ten Indyck,

74v

DATUM:

49

09-09-1580

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Broer en zuster
Wed. Johan Clans
Broer

die goederen te verkopen en over te dragen en daarbij alle formaliteiten te
vervullen die nodig zijn, met macht van substitutie.

142

143

144

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
75
Transport van rechten

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Willems, Griethe
Bitter, Albert
Jansz, Baltasar

DATUM:

21-01-1581

Comparante
Momber
Koper

Hattem

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben en over te dragen aan Baltasar
Jansz het erfdeel dat haar toegekomen is van haar nicht Barbara Cuypers
uit Hattem en autoriseert Baltasar Jansz om die erfenis op te eisen en erover
te beschikken.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
75v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobzen, Goert

samenvatting

Comparant verklaart, i.p.v. de eed af te leggen, dat hij in juli j.l. van schipper
Roloff Jansz Glas ontvangen heeft 2¾ last rogge en een 1¾ kwart last mout,
waarvoor Claes Witte in Amsterdam borg stond en dat hij dit niet aan de
vijand verkocht heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
75v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickszen, Gerrit
Jansz, Kerst
Willemsz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Henrick en Berent als

DATUM:

21-01-1581

Comparant

DATUM:

03-02-1581

Wdn. van Foijse
Voogd
Voogd

50

Vader

moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ6 g.g. en nog twee rokken,
een rode en een zwarte en een korte hoycke en belooft hen te verzorgen en
een ambacht te laten leren dat bij hen past, waarmee de voogden tevreden
zijn.

145

146

147

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
75v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentszen, Griethe
Tellevoren, Hillebrant

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hillebrant Tellevoren een bedrag
van 35 stuivers afkomstig van vlas; durante iudicio.

bijzonderheden

Slecht leesbaar.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
76
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bronckhorst, Gysbert van
Vollenhoe, mr Rycolt

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Rycolt Vollenhoe om, in der
minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden in Deventer te innen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vecht, Gerrith vd
Martensz, Reyn

samenvatting

DATUM:

10-03-1581

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

76

31-03-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

01-04-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Gezworen voorspreker

Comparant verstrekt een volmacht aan Reyn Martensz om, in der minne of
gerechtelijk, van Jan Otten Koy het geld te vorderen dat deze hem schuldig
is van twee obligaties en daarbij het nodige te doen, met macht van

51

substitutie.

148

149

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

De Appelhof
Steenwijk, in de Westwijk

comparanten

Govartsz, mr Gerrijt
Thamesz, Peter
Vos, Johan

samenvatting

Comparanten, als voogden over de kinderen van Jacob Annesz verstrekken
een volmacht aan Johan Vos om voor de schout en keurnoten van Steenwijk
en Burgemeester en Schepenen te transporteren aan Gerrith Gheerts Vrese
en Albertgen Wijners, zijn echtgenote, de renten en rentebrieven ad ƒ2½ g.g.
per jaar betaalbaar op Martini en gevestigd op land in het ambt Steenwijk en
ad ƒ7½ g.g. per jaar ook betaalbaar met Martini en gevestigd op de
Appelhof, alles afkomstig van wijlen Jacob Annesz en daarbij alle
formaliteiten te verrichten die nodig zijn, volgens landrecht.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
77
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Rochus, Geert
Jansz, Henrick

76

DATUM:

08-05-1581

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

15-04-1581

Schuldenaar
Schuldeiser

Zwartsluis

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Jansz een bedrag van ƒ850
c.g. afkomstig van een gekocht karveelschip met gereedschap en
toebehoren en belooft te betalen als volgt: ƒ200 c.g. in mei 1582, ƒ200 c.g. in
mei 1583, in 1584, in 1585 en het restant in 1586. Als onderpand stelt hij het
schip met toebehoren en gereedschap en zijn overige goederen.
Schuldeiser zal hem vrijwaren in alle havens. Mocht hij buitengaats gaan,
dan moet er een borg worden aangesteld.
NB. in de kantlijn: in mei 1582, 1583, 1584, 1585 en het restant op 17-06-1588
is er afgelost.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

52

150

151

152

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
77v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goevertszen, Gerrith
Aken, Claes van
Zwolle, Jan van
Pouwels, Joachim
Luyckens, Jan

DATUM:

30-04-1581

Comparant
Comparant
Comparant
Comparant
Comparant

Schipper
Stadsdienaar

samenvatting

Comparanten verklaren officieel dat zij van schipper Joachim Pouwels een
last Bremer bier voor Clas van Aken hebben ontvangen, een half aam vat
koopmansgoed voor Jan van Zwolle, waarde ƒ200 en een pak met zes partij
laken; voor Joachim Pouwels twee tonnen eek en voor mr Gerrith
Goevertsen drie tonnen zeep en voor Jan Luyckens 2000 estriken ad ƒ9;
goederen waarmee de vijand niets te maken heeft of krijgt.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
78
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Greethe
Zwolle, Willem van
Zwolle, Anna van

samenvatting

Comparante verklaart van haar stiefmoeder de goederen en erfenis van haar
vader ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wieringen, Gerrith van
Nelle
Petersz, Berent
Peterken
Dircksen, Berent

samenvatting

02-05-1581

Comparante
Momber
Stiefmoeder

78

DATUM:

Wed. Michael de Roi

09-05-1581

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
Echtpaar

Comparanten verstrekken een volmacht aan Berent Dircksen om in der
minne of gerechtelijk, de uitstaande schulden, renten en pachten te innen, in
en buiten Kampen, van hun overleden vader Peter van Wieringen en daarbij

53

al het nodige te doen, met macht van substitutie.

153

154

155

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hebels, jfr Geesken
Urck, Claes van
Bauwers, Henrick
Aels, Warner
Olst, Jan van
Henrickszen, Johan

samenvatting

Comparante, mede caverende voor haar zuster Swaentgen Hebels, verstrekt
een volmacht aan diverse personen om, in der minne of gerechtelijk, in
Blankenham, Vollenhove en elders de uitstaande schulden, pachten en
renten te innen die haar zuster en haarzelf toekomen en daarbij al het
nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vos, Gerrith Henricksz
Martensz, Reyn

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Reyn Martensz om namens hem van
Cryn Blaeuwe een bedrag van ƒ210 c.g. te vorderen, waarvan de obligatie bij
comparant berust en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
79
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircksen, Gerrith

78v

DATUM:

20-05-1581

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem

78v

DATUM:

31-05-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

05-06-1581

Wdn. van Cathrina

54

Hopman
Voorspreker

Vader

Rijssen, Arent Wil. van
Hatthem, Henrick van

156

157

158

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Metthe als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 g.g. en belooft haar een vak te laten
leren en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircksz, Gysbert
Janneken
Bartoltszen, Herman

79v

DATUM:

12-06-1581

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Wed. Jan Borchertsen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, verstrekt comparant een volmacht aan
Herman Bartoltszen om de goederen van haar overleden dochter Grethe op
te eisen en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
79v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentzen, Gerrith
Tymmerman, Michael

samenvatting

Comparant verklaart van zijn gewezen voogd de goederen van zijn vader
ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kremer, Geert
Martensz, Reyn

19-06-1581

Comparant
Voogd

79v

DATUM:

03-07-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

55

Gezworen voorspreker

159

160

161

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Reyn Martensz om, in der minne of
gerechtelijk, het geld te vorderen van Berent van Halteren, gewezen
renteheffer, dat hem toekomt van de stad Kampen vanwege verschenen
rente volgens afspraak, zoals door Schepenen en Raad goedgekeurd en die
aan Geert Loeze afgedragen moet worden, zijn verdere zaken te behartigen
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
80
Transport van rechten

onroerend goed

Drie morgen land
Heerde

comparanten

Grieffraeth, Goddart
Krouenberg, Beelgen

DATUM:

06-07-1581

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster

Echtgenote

samenvatting

Krachtens volmacht dd 22-06-1581 gepasseerd in Keulen, transporteert
comparant aan Johan Sadelmaker en Grethe diens echtgenote de jaarlijkse
acht enkele Gelderse rijderguldens die hij gewoonlijk heeft van zijn drie
morgen land, met zegel en brieven, om daar als eigenaar mee te doen en
laten wat hij wil.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Zwolle,

comparanten

Poth, Geert
Mr. Henrick

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Henrick de Steenmetselaar om
namens hen voor de Raad van Zwolle te transporteren ƒ1 g.g. jaarlijkse
rente gevestigd op een huis, door hun kinderen geërfd van Geerts broer en
daarbij alle formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

80v

DATUM:

07-07-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

80v

DATUM:

56

09-07-1581

En echtgenote Marryken
Steenmetselaar

162

163

164

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lose, Gheert
Goertz, Pilgrom

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Pilgrom Goertz om namens hem de
renten en pachten te ontvangen die hem toekomen en verder zijn zaken te
behartigen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
81
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Grethe
Helmichs, Gerrith
Quiryn, Johan

samenvatting

Comparante verklaart verkocht en overgedragen te hebben aan Johan
Quiryn de erfenis van haar dochter Cathrina, overleden in Millingen,
waardoor deze het recht heeft ermee te doen en laten wat hij wil.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

Comparanten

Heeyzen, Geertgen Claes
Backer, Jorgen
Martensz, Reyn

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Reyn Martensz om, in, der minne of
gerechtelijk, te vorderen van Wier Willemsen een kopie van het testament
van zijn echtgenote en haar verdere zaken waar te nemen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Vestenis

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

25-07-1581

Comparante
Momber
Koper

81

DATUM:

81v

27-08-1581

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

57

Wed. Helmich Aertzens

30-09-1581

165

onroerend goed

Woonhuis

comparanten

Wyringen, Gerrith van
Tellevoiren, Govert

samenvatting

Comparanten verklaren dat Govert Tellevoiren op het huis waar zij,
comparanten, in wonen een jaarlijkse rente gevestigd had van ƒ9 g.g. ten
behoeve van Gerrith van Unna, waarvan een gezegelde brief bestaat; zij
nemen de last over en beloven Tellevoiren schadeloos te zullen stellen,
waarvoor zij als onderpand gebruiken hun woonhuis en overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
82
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobzen, Geert
Isselstein, Gisbert Ar. v.
Jacoba
Lubbertsz, Henrick
Bisschop, mr Egbert Egb.

Comparant
Schuldeiser

DATUM:

En echtgenote Nelle

25-10-1581

Comparant
Comparant
Comparante
Comparant
Koper

Wed. Dirck Ariaensz
1
Caverende voor )
Burgemeester

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Harmen, de zoon van Jan Jacobzen,
kleermaker, verklaren verkocht te hebben aan mr Egbert Egbertsz Bisschop
een handschrift groot ƒ54 g.g. gevestigd op Gerritgen, de weduwe van
Henrick Wychertsen uit Grafhorst, waarbij zij afzien van iedere vorm van
eigendom.

Bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
82
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobzen, Geert
Isselstein, Gisbert Ariaens v.
Jacoba
Lubbertz, Henrick

) zijn moeder Henrickgen, zijn zuster Jacoba en stiefbroer Jan

,

166

DATUM:

25-10-1581

Comparant
Comparant
Comparante
Koper

Wed. Dirck Ariaensz
En consorten

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Henrick Lubbertz een
handschrift van ƒ100 g.g. hoofdsom, gevestigd op wijlen Jan Goesens en
Catharina zijn echtgenote, met alle rechten van dien.

bijzonderheden

Geen

58

167

168

169

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
82v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Isselstein, Gisbert Ariaens v.
Jacoba
Jacobzen, Geert
Lubbertsz, Henrick

28-10-1581

Comparant
Comparante
Executeur
Idem

Wed. Dirck Ariaensz

samenvatting

Comparanten verklaren voor hun kinderen van de executeurs het erfdeel
ontvangen te hebben van Herman, de zoon van Jan Jacobzen, waarvoor zij
hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
82v
Bestellingen

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vrese, Gheert
Santhen, Henrick van

samenvatting

Comparanten verklaren dat de drost van Vollenhove, Johan Sloet, in
februari j.l. van hen gekocht heeft 3½ last rogge, iedere schepel voor 20½
stuiver, bedragende per last ƒ116-02 c.g., samen een bedrag van ƒ406-07
c.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
83
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eems, Gerrith van
Engbertz, Joirgen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Joirgen Engbertz een bedrag van
ƒ12½ c.g. afkomstig van een ton bier uit Lubeck en een uit Bremen; durante
iudicio.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

20-11-1581

Comparant
Comparant

DATUM:

29-11-1581

Schuldenaar
Schuldeiser

59

170

171

172

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
83
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelisz, Geert
Berentz, Mechtelt
Geertgen

05-12-1581

Comparant
Comparante
Weduwe

Echtpaar
van Berent Cupers

samenvatting

Namens zijn echtgenote, verklaart comparant dat zij van de weduwe van
Berent Cupers ontvangen heeft de erfenis en goederen van haar ouders,
waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
83
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobzen, Goert
Cornelisz, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart plechtig, i.p.v. de eed af te leggen, dat hij ontvangen
heeft van Pilgrum Dercksz 50 stuks zout, waarvoor Dirck Cornelisz in
Enkhuizen borg stond; hij belooft dit zout nergens anders te verkopen dan
in Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
83v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roloffzen, Gerrith
Vos, Frederick
Lubbertzen, Johan

samenvatting

Comparante stellen zich borg voor Frederick Vos ten behoeve van Johan
Lubbertzen vanwege de onenigheid met schuldeiser over een bedrag van
ƒ25 g.g., waarvoor zij hun persoon en goederen verbinden.

bijzonderheden

Geen

11-12-1581

Comparant
Borg

DATUM:

Borg
Schuldenaar
Schuldeiser

60

21-12-1581

En echtg. Anna

173

174

175

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
83v
Kinderbewijs

DATUM:

02-01-1582

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kerstgens, Gerrith
Lubbertz, Johan
Rolofz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jutthe en Arent als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ7 g.g., Jutte nog een zwarte
rok en een hoycke; hij belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 12-05-1585 krijgt Jutthe haar deel en Arent op 20-101589.

bijzonderheden

Naam overledene is niet vermeld.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
84
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kruese, Gerrijdt
Barckhorst, Henrick ter
Henricksz, Johan

Wdn. van …
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

29-01-1582

Wdn. Lubbe t. Barckhorst
Voogd
Voogd

Vader
Lakensnijder

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Margareta en Mette als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ600 c.g., te
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen te verzorgen en te
doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
84
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dubbeltsz, Geerdt
Teuwsz, Johan
Schulte, Tyman

samenvatting

Comparanten, voogden over de kleinkinderen van Henrick Dubbeltsz,
verklaren aan Foysse Kaers vanwege de onkosten door overledene, hun
broer en Teuwis Dubbeltsz, hun neef, gemaakt, haar schuldig te zijn een
bedrag van ƒ70 g.g. waarvan hetgeen zij het reeds ontvangene zullen
aftrekken.

DATUM:

16-02-1582

Comparant
Comparant
Comparant

61

NB. in de kantlijn: op 08-01-1583 is schuldeiseres voldaan van
bovenstaande.

176

177

178

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kruese, Geert
Jansz, Johan - sr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Jansz de Oude om zijn zaken
waar te nemen in Utrecht en elders en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
84v
Betaling van erfdeel

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat

comparanten

Gerritzen, Gerrith
Petersdochter, Thiman
Jans, Jacob
Luitgens, Kempe

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Peter Glasemakers, verklaren dat zij
overdragen aan Reynar Petersz en echtgenote Anna ƒ2 g.g. min één oord
van de ƒ3½ g.g. jaarlijkse rente, betaalbaar met Pasen en gevestigd op het
huis van wijlen Jacob Lange Jansz, volgens obligatie, afkomstig van de
nagelaten goederen van zijn ouders.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Goesen
Gijsebertsz, Harman

84v

DATUM:

05-03-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

19-04-1582

Comparant
Comparant
Comparant
Comparant

Voor echtg. Grethe
Schoonzuster
Echtg. Heylle Petersz
1
Echtg. Aeltgen Dircksz )

) dochter van wijlen Marten Petersz

85

DATUM:

11-05-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

62

Raadslid

179

180

181

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Harman Gijsebertsz om, in der minne
of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden bij Arendt Gerrijtsen in Kampen,
Deventer of elders te innen en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
85
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertz, Gerbrich
Urck, Claes van
Harmensz, Anna

DATUM:

19-05-1582

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Nicht

samenvatting

Comparante geeft de erfenis van haar broer Thomas Geertz, overleden in
Groningen, aan haar nicht Anna Harmensz en autoriseert haar om, in der
minne of gerechtelijk, alles te vorderen en te ontvangen en daarbij alle
formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie; met deze restrictie dat
zij, comparante, tijdens haar leven van haar nicht het vierde deel ervan
ontvangt.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentzen, Gerrith
Martensz, Reyn

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Reyn Martensz om, in der minne of
gerechtelijk, van Gysze Schuitvoerder de schade te vorderen die zijn schuit
geleden heeft en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
85v
Testament

onroerend goed

Niet vermeld

85v

DATUM:

23-05-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

63

25-05-1582

182

183

comparanten

Frese, Gheert Jansz
Rotghersz, Aeltgen
Jacobs, Reiner

Comparant
Comparante
Momber

samenvatting

Comparanten verklaren dat in hun huwelijkse voorwaarden, dd 14-11-1579
opgesteld, vermeld staat dat, bij kinderloos overlijden van beiden, hun
goederen terug gaan naar de kant waarvan zij komen; zij verklaren nu dat
hun huidige en toekomende goederen toekomen voor de helft aan de
langstlevende, ongeacht de herkomst ervan, uitgezonderd de
lijfstoebehoren en dat deze voor het overige deel het vruchtgebruik ervan
zal hebben. De langstlevende zal niet alleen de baten maar ook de schulden
van het sterfhuis erven.
NB. in de kantlijn: op 00-06-1582 verstrekt comparant een volmacht aan
Reyner Martensz en Johan van Olst om zijn uitstaande schulden, renten en
pachten te innen in Vollenhove en elders en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wyringen, Grethe van
Urck, Claes van
Wyringen, Gerrith van
Olst, Johan van
Eenhuzen, Johan van
Schulte, Johan

samenvatting

Comparante verstrekt volmachten aan vier personen om, in der minne of
gerechtelijk, haar uitstaande renten en pachten te innen en daarbij al het
nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bartoltzen, Herman
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om zijn zaken
waar te nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

86v

DATUM:

09-06-1582

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem

87

DATUM:

Echtpaar

Wed. Warner van Wouw

29-02-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

64

184

185

186

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
87
Schuldbekentenis

DATUM:

17-03-1580

onroerend goed

Schip

comparanten

Malcqueren, Heroyes v.
Willemsz, Jacob
Hudde, Rotger
Grotenhuis, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de gebroeders Willemsz een
bedrag van ƒ675 c.g. afkomstig van een ontvangen bootschip en belooft dit
te betalen met St. Jan a.s., waarvoor hij als onderpand stelt het schip met
alle toebehoren en zijn overige goederen. Verkopers beloven hem in alle
havens te vrijwaren. Er zijn twee borgen aangesteld.
NB. in de kantlijn: op 18-05-1581 meldt Jacob Willemsen dit bedrag
ontvangen te hebben.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
87v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Martensz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat de 400 steen vlas die hij in Vlaanderen
heeft gekocht en waarvoor Bartolt Jacobsz uit Antwerpen borg stond,
nergens anders verkocht heeft dan in Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Santhen, Henrick van
Symons, Dirck
Stockvisch, NN

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg
Borg

Schipper
En broers Jan en Cornelis

DATUM:

12-04-1580

Comparant

88

DATUM:

27-05-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Amsterdam
Idem

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Dirck Symons en NN. Stockvisch
om, in der minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen en daarbij
al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

65

187

188

189

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

88

DATUM:

01-06-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Santhen, Henrick van
NN, Rijck

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Rijck NN om, in der minne of
gerechtelijk, te vorderen van de gebroeders Hans Warnersz van Phor en
Hans Adam van Phor al het geld dat afkomstig is van wijlen Hans Caspar
van Phor en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joirgenisz, Henrick
Holm, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Holm om, in der minne of
gerechtelijk, van Douwe Wybes uit Bolsward de schade te vorderen die deze
aan comparants schip heeft veroorzaakt en daarbij al het nodige te doen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Herman
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om, in der
minne of gerechtelijk, van Dirck Bouwsz het aandeel te vorderen dat hem
toekomt van de goederen van wijlen zijn vader en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

88v

DATUM:

08-06-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

88v

DATUM:

01-07-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

66

Hattem

Amsterdam

190

191

192

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
88v
Verklaring

DATUM:

04-07-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Barchorst, Henrick ter

samenvatting

Comparant verklaart als raadslid onder ede dat de acht lasten rogge en vier
en halve last haver die Jan Eckelboom dd 28-06- 1580 uit Amsterdam naar
Kampen heeft vervoerd, hier in de stad verkocht zullen worden zonder dat
de vijand ervan profiteert.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
89
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolterzen, Hubert

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat hij afgelopen maandag met het schip van
Wycher Franssen uit Amsterdam hierheen heeft laten vervoeren zes lasten
rogge, waarvoor Aertboem Janssen borg stond en dat de rogge uitsluitend
in Kampen verkocht zal worden, zodat de vijand er niet van profiteert.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
89
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Santhen, Henrick van

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat de vier lasten tarwe en de vier lasten
rogge, de rogge voor Henrick Francksz en de tarwe voor schipper Henrick
Jan Matthysz, die door zijn dochter vanuit Amsterdam hierheen zijn
vervoerd op 4 en 9 juli, waarvoor Jan Geerthe borg stond, in Kampen
gebruikt zullen worden en niet voor de vijand bestemd zijn.

bijzonderheden

Geen

Comparant

DATUM:

07-07-1580

Comparant

DATUM:

13-07-1580

Comparant

67

193

194

195

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

89

onroerend goed

Scheepslading Riga

comparanten

Willemsz, Henrick
Willemsz, Berent

DATUM:

27-07-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Vader

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn vader, Berent Willemsz, om, in
der minne of gerechtelijk, te eisen van Berent Sonnenschijn en Rotger Torck
uit Riga rekenschap en reliqua van de scheepsgoederen die in 1579 zijn
verzonden en waarvan nog geen bericht is ontvangen en verder ter plaatse
zijn zaken te behartigen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Barchorst, Herman ter
Holm, mr Jan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Holm om namens hem in de
zaak van de erfenis van Johan Cost, te ageren tegen Leffert Schulten en
Anna van der Helle; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
89v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joirgensz, Henrick
Aken, Claes van
Meynartsen, Peter

samenvatting

Comparant stelt zich borg voor Peter Meynartsen ten behoeve van Claes
van Aken voor een bedrag van ƒ562 c.g. betaalbaar met Michaelis a.s.,
waarvoor hij als onderpand stelt aan schuldeiser zes lasten rogge die hij,
comparant, heeft liggen, nu vervoert en t.z.t. zal verkopen en zijn schip met
toebehoren.

bijzonderheden

Geen

89v

DATUM:

29-07-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

En consorten

DATUM:

Borg
Schuldeiser
Begunstigde

68

196

197

198

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
90
Borgstelling

DATUM:

27-08-1580

onroerend goed

Erf in Onna en land in Steenwijkerkamp

comparanten

Heijse, Herman
Willemsz, Gerrith
Baers, Aucke
Elven, Elizabeth van
Dam, Gisbert van den

Borg
Borg
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldenaar

Wed. Herman Kasse

samenvatting

Comparanten stellen zich borg ten behoeve van Aucke Baers en Elizabeth
van Elven voor Gisbert van den Dam, zijn vrouw en zijn zwagers en schoon
zusters om een volmacht onder het zegel van Riga te vragen en deze te
geven aan Henrick Sasse om volgens landrecht van Overijssel te
transporteren een half vierendeel van een erf dat zij aan Aucke Baers
verkocht hebben, met drie schepel land en een jaarlijkse rente van ƒ4½ g.g.
op wijlen vrouw Isebrants goed, twee ph.g. op Henrick Goessensz goed in
Steenwijkerwolt en ƒ1½ g.g. op het land van Bruijn Hidding, alles bestemd
voor Elizabeth Kasse.
NB. in de kantlijn: op 06-09-1582 heeft Herman Heijse een verzegelde
volmacht uit Riga dd 07-05-1582 getoond die geregistreerd staat in het boek
van Bekentenissen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cock, Henrich Claessz
Holm, mr Johan
Tzaera, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Holm en mr Johan Tzaera
om zijn zaken voor het stads- en landgerecht in Kampen waar te nemen
tegen jonge Dirck Brouwer en zijn vrouw Aeltien en daarbij het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
91
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Henrick
Brouwer, Dirck Jansz

90v

DATUM:

03-09-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

1

Schuitenmaker in )

) Steenwijk

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

69

23-08-1580

En Henrickgen

199

200

201

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirck Jansz Brouwer een bedrag
van 22 daalders, restant van een groter bedrag, wegens gekocht bier en
belooft dit te betalen in twee termijnen: met kerstmis a.s. en met Pasen
daaropvolgend, als hij het geld dat hij van Gysbert van Bronckhorst nog
tegoed heeft, ontvangen heeft; als onderpand stelt hij al zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricka
Mechelen, Jacob v.

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Jacob van Mechelen om …

bijzonderheden

Niet af.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
91v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ringenberch, Herman
Ringenberch, Thomas
Michiels, Henrick

samenvatting

Comparanten verklaren, conform volmacht dd 1579 zondag na Pasen
gepasseerd, als erfgenamen van Lucas Henricksen, dat zij verkocht hebben
aan de erfgenamen van Beertken Soetemans, weduwe van Lucas
Henricksen, de goederen en erfenis die hij nagelaten heeft en dus afzien van
alle rechten hierop.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
92
Betalingsafspraak

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Henrick
Bronckhorst, Gijsbert v.

91

DATUM:

15-10-1580

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

Echtg. Dirck Janss Brouwer

15-10-1580

1

Comparant
Comparant
Comparant

Burgers uit Halteren )
Idem
Idem

) mede namens Anna en Grethe Ringenberch en Grethe Michiels

DATUM:

70

31-12-1580

Comparant
Erfgenaam

En Alydt

202

203

204

samenvatting

Comparanten hebben dd 13-07-1579 afspraken gemaakt over de erfenis van
Elbricht van Bronckhorst en de betaling ervan in termijnen; Gijsbert van
Bronckhorst heeft nu ook de termijnen van 1581 en ‘82 betaald, waarvoor
comparant hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
92v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janszen, Henrick
Bronckhorst, Gijsbert v.

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gysbert van Bronckhorst ƒ12 c.g.
vanwege bier; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
92v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rotgers, Henrickgen
Henrickszen, Cornelis
Hermsz, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Grethe, Anna en
Rotger als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 g.g. en belooft hen te
verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
93
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolffs, Henrick de
Tasschemaker, Barth. Jac.

DATUM:

27-01-1581

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

03-02-1581

Wed. van Rotger
Voogd
Voogd

DATUM:

71

Moeder

11-02-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

v. Westenrode )
Antwerpen

205

206

207

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Bartholomeus Jacobsz
Tasschemaker om, met attestatie van de stad Roesselare, de 16 pond, 13
schelling en 4 penningen te ontvangen die hem van die stad toekomen,
jaarlijks betaalbaar in twee termijnen, die al enige jaren niet uitgekeerd zijn
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
93
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Santhen, Henrick van
Glas, Roloff

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat hij van Roloff Glas in februari ontvangen
heeft 14 lasten gerst en 7 lasten haver, waarvoor Berend Rotgersen borg
stond, bestemd voor de stad en niet voor de vijand.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
93v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolffs, Henrick de
Hardeberch, Evert v.

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Evert van Hardeberch ƒ39 g.g.
wegens gekochte wijn; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
93v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janszen, Henrick
Janszen, Dirck

samenvatting

Comparant, volwassen geworden, verklaart van zijn gewezen voogd de
goederen van zijn moeder ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt

) Heer van Potegem

DATUM:

14-02-1581

Comparant
Schipper

DATUM:

23-04-1581

Schuldenaar
Schuldeiser

v. Westenrode

05-06-1581

Comparant
Voogd

72

met belofte van vrijwaring.

208

209

210

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
93v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolffs, Henrick de
Barchorst, Henrick ter
Westrhenen, Goddert v.

samenvatting

Comparant verklaart van de voogden over de kinderen van Grete Baers,
weduwe van Johan ter Toeren, ƒ40 g.g. ontvangen te hebben die hij later zal
uitkeren, waarvoor hij als onderpand stelt … (niet vermeld).

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Schip

comparanten

Otze, Henrick
Martensz, Reyn

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Reyn Martensz om, in der minne of
gerechtelijk, het geld te vorderen dat Jacob Claessen hem nog schuldig is
van een schip en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
94
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertzen, Henrick
Willemsz, Jan
Albertsz, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertje en Aeltje als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ20 g.g. afkomstig van
moeders kleren, die door hun tante Mense Willems bewaard worden en die

93v

17-06-1581

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

Heer v. Potegem

28-06-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

31-07-1581

Wdn. van …..
Voogd
Voogd

73

Vader

jaarlijks de rente uitkeert; hij belooft hen te verzorgen en te doen wat een
goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

211

212

213

bijzonderheden

Naam overledene is niet vermeld.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Voirne, Henrick
Lambertsz, Jan
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan mr Johan ten Hoeve om,
in der minne of gerechtelijk, in Zalk van Thymen Albertzen en Evert
Zweertsen de pachten en opbrengsten te vorderen die zij nog schuldig zijn
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wesel, Henrick Bongert v.
Jacobs, Lambert

94v

DATUM:

30-08-1581

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

94v

DATUM:

20-09-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Deventer

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Lambert Jacobs om namens hem
voor het gerecht van Deventer de rechtsvordering te verantwoorden tegen
Else Hessincks uit Deventer, afkomstig van Johan Brouwer van Dorsten,
voor wie Elses schoonzoon borg stond en later Else zelf, betreffende een
zekere schuld van een last haringen en geleverd geld en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thijssen, Herman
Claesdr, Lutgart

95

DATUM:

22-09-1581

Volmachtgever
Volmachtgeefster

74

Echtpaar

Lambertzen, Dirck

214

215

216

Gevolmachtigde

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Dirck Lambertzen om in
Enkhuizen te ontvangen van de stad de ƒ12 c.g. die volmachtgeefster op
Bartholomeus tegoed heeft als lijfrente, op de stadsdomeinen gevestigd en
daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gijsbertszen, Herman
Alberts, Jelle

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jelle Alberts om namens hem te
ontvangen van Sander Sanderszen de 27 daalders die deze hem schuldig is
vanwege gekochte Franse wijn tegen de toen gangbare prijs en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie. Na betaling zal de obligatie
vernietigd worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
95v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Santhen, Henrick van
Henrickszen, Jan

95

DATUM:

09-10-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Raadslid

20-11-1581

Comparant
Comparant

Lakensnijder

samenvatting

Comparanten verklaren dat de weduwe van Gerbart Zwartgens haar kind
ƒ10½ c.g. heeft uitgekeerd, afkomstig van mr Johan Lamertzen en zij
beloven ervoor in te staan dat de weduwe met deze betaling mag volstaan

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolffs, Henrick de

95v

DATUM:

11-12-1581

Volmachtgever

75

Heer van Potegem

Jacobszen, Gerrith
Oever, Henrick ten

217

218

219

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Hasselt

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gerrith Jacobzen en Henrick ten
Oever om, in der minne of gerechtelijk, van Claes Janszen zijn jaarlijkse
pacht volgens huurcedule te ontvangen en daarbij al het nodige te doen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Henrijck
Veylle, Alberdt van

samenvatting

Comparant, als voogd over de kinderen van Roloff Polman, verstrekt een
volmacht aan Alberdt van Veylle om de actie te verdedigen die hij voert
tegen Roloff Berentz en verder al zijn andere zaken in Steenwijk of elders
waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
96
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boecop, Henrick toe
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om, in der
minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen bij Wycher
Stoeldraijer en verder zijn andere zaken waar te nemen en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
96
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

96

DATUM:

08-02-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

17-03-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

76

18-04-1582

comparanten

220

221

222

Greeszen, Henrick
Hesselsz, Aerendt

Borg
Begunstigde

Vaandrig

samenvatting

Ten behoeve van de Raad van de stad Kampen, heeft comparant zich borg
gesteld voor Aerendt Hesselsz voor een bedrag van 100 daalders afkomstig
van geleverd buskruit, waarvan de Raad de rekening heeft ontvangen en
waarvan de obligatie in Amsterdam is en die hij ook nog moet inleveren.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
96v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis de Silveren Helm
Kampen

comparanten

Willemsz, Henrick
Cock, Isebrant

DATUM:

24-04-1582

Schuldenaar
Schuldeiser

En echtg. Gese

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Isebrant Cock een bedrag van ƒ80
g.g. afkomstig van een huis gekocht voor zijn kinderen, zoals genoteerd in
het Boek van Oplatingen en heeft beloofd met Pasen ƒ12 g.g. jaarlijks te
betalen naast de ƒ13½ g.g. en deze verplichting moet door zijn erfgenamen
overgenomen worden.
NB. in de kantlijn: op diverse data zijn de betalingen genoteerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
97
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Toenisz, Henrick
Hoeve, mr Johan ten

DATUM:

30-04-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Voorspreker

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om hem te
verdedigen in de zaken die de Heer van Potegem hem gerechtelijk aandoet
en daarbij al het mogelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

97

DATUM:

77

05-04-1582

223

224

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertzen, Herman
Wolters, Peter
Claessen, Henrick
Martensz, Reyner

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Reyner Martensz om, in der
minne of gerechtelijk, van Jan Roerixen en consorten te vorderen zekere
som geld en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
97v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Henrickgen
Kistemaker, Bartolt
Jansz, Thoenis
Toenisz, Bartolt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Johan als vaders erfdeel
te hebben gereserveerd ƒ36 g.g. in de vorm van een handschrift op naam
van Anthonijs Jansz en belooft hem te verzorgen en een ambacht te laten
leren dat bij hem past, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
97v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen

comparanten

Gortemulder, Henrick Henr.
Vranckzen, Louwe

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Louwe Vranckzen een bedrag van
ƒ53 g.g. afkomstig van een huis van hem gekocht en belooft dit te betalen
met Pasen 1583, waarvoor het huis onderpand is en zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 17-04-1583 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

10-05-1582

Wed. van Johan Sweertz
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

78

Moeder

18-05-1582

Schuldenaar
Schuldeiser

225

226

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

98

DATUM:

05-06-1582

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vosz, Henrick de
Hove, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hove om zijn zaken in
Vollenhove waar te nemen en daarbij alles te doen wat nodig is, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
98
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brant, Arent
Heyse, Herman

samenvatting

Comparant heeft een handschrift ingebracht bij de hoge rechtbank waarin
Herman Heyse verklaart ontvangen te hebben van comparant en Gotschalk
ten Indyck vanwege Katrina van Dijffholt, zijn overleden echtgenote, een
bedrag van ƒ1000 g.g.; hij stelt borgen aan die erop moeten toezien dat bij
zijn dood of vertrek uit het vaderland de bepalingen in zijn testament
worden nageleefd.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

03-11-1582

Comparant
Erfgenaam

De bladzijden 99 t/m 109v zijn blanco.
227

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
110
DATUM:
Verklaring van ontvangst

21-03-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Johan
Berentz, Cathrina
Endoven, Geert van
Halteren, Berent van

samenvatting

Comparanten verklaren dat de cameraars hen over het jaar 1580 betaald
hebben ƒ107-04 g.g. vanwege vlees voor de hofhouding van de prins van
Oranje tijdens zijn verblijf in Kampen.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Comparante
Cameraar
Cameraar

79

Echtpaar - Slachter

228

229

230

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

110

DATUM:

22-03-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertzen, Johan
Ottensz, Claes
Holm, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Claes Ottensz en mr Johan Holm om
namens hem met rechtsdwang antwoord te verkrijgen op zekere
vraagstukken en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
110
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Havens, Johan
Bocop, Willem to

samenvatting

Comparant verklaart dat hij aan Geert van Endoven, cameraar en Berent van
Halteren , rentmeester van Kampen, betaalt de nog niet afgedragen pachten
en renten van Martini 1578 en ’79 en van Pasen 1579 en de komende Pasen
1580.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
110v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Anneszen, Jacop
Schinckels, Geertruyt
Thamesz, Peter

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Thamesz een bedrag van
ƒ800 c.g. vanwege de erfenis van schuldenaars eerste vrouw Albertgen
Dubbeltz; zij beloven dit te betalen na het overlijden van schuldenaar,
waarvoor zij als onderpand stellen hun beider goederen.
NB. in de kantlijn: op 25-02-1581 meldt schuldeiser te zijnvoldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

31-03-1580

Comparant
Momber

DATUM:

Pastor Kampen
IUDr

05-04-1580

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

80

Echtpaar

231

232

233

234

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

111

DATUM:

13-04-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boursset, Jan
Holm, mr Jan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Holm om, in der minne of
gerechtelijk, van Lambert Jansz van het Kampereiland ƒ118 c.g. te vorderen
volgens obligatie en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
111
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Borchars, mr Jacop

samenvatting

Hoewel de provisoren en kerkmeesters van de St. Nicolaaskerk hem hebben
toegestaan enige tijd tussen Amersfoort en Kampen heen- en weer te reizen,
verklaart comparant dat hij zijn dienstverband als zang- en muziekmeester
weer op kan nemen, wanneer hij weer in Kampen komt wonen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
111
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircksz, Johan
Grete

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Alkmaar

18-04-1580

Comparant

DATUM:

20-04-1580

Schuldenaar
Schuldeiseres

Dochter van Jan ter Stege

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de dochter van Jan ter Stege ƒ1
c.g. afkomstig van reisgeld; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
111
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

81

22-04-1580

235

236

237

comparanten

Woltersz, Johan
Gerrits, Albert

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Elburg
1
En Dirck - )

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Albert Gerritsz en Dirck om zijn
zaken waar te nemen, met name die tegen Johan Alberts voor het gerecht
van Elburg en daarbij alles te doen wat comparant zelf ook gedaan zou
hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Johan
Holm, mr Johan
Tzaera, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Holm en mr Johan Tzaera
om, in der minne of gerechtelijk, van Johan Mussche het geld te ontvangen
dat deze hem schuldig is en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
111v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holm, mr Jan
Nijber, Gerrit
Brouwer, Coop

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant schuldig te zijn aan Coop
Brouwer ƒ8-06 c.g. vanwege bier; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

) stadsdienaars in Elburg

111v

DATUM:

09-05-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

Leeuwarden

11-05-1580

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

111v

DATUM:

82

24-05-1580

238

239

240

comparanten

Dirckzen, Jan
Hoeve, mr Johan ten

Volmachtgever
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om voor de
Raad van Kampen te verdedigen dat hij eerlangs diep aan de grond gezeten
zou hebben, wat niet in overeenstemming met de waarheid is.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Huis
Vianen, op de Havendijk

comparanten

Willemz, Jan
Willemsz, Griete

112

DATUM:

Schipper

24-05-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zuster - Utrecht

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zuster Griete om namens hem
zijn aandeel te verkopen in een huis buiten Vianen, het geld te ontvangen en
te gebruiken voor de twee kinderen van zijn overleden broer Gijsbert
Willemsz, n.l. Trijne en Cornelis en daarbij alle formaliteiten te vervullen die
nodig zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
112
Verklaring

onroerend goed

Schip

comparanten

Eckelboem, Johan
Jansz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart dat het schip dat zijn zoon Jan Jansz nu voert, hem
toebehoort.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
112
Schuldbekentenis

onroerend goed

Beurtschip

DATUM:

24-05-1580

Comparant
Zoon

DATUM:

83

14-06-1580

comparanten

241

242

Malcquere, Jaerick Goekens
Willemsz, Jacob
Thamasz, Peter

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

En Jan en Cornelis

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de gebroeders Willemsz een
bedrag van ƒ550 c.g. afkomstig van een beurtschip en belooft dit te betalen
aan de gebroeders met St. Maarten 1580, waarvoor hij als onderpand stelt al
zijn goederen en het beurtschip; er is een borg aangesteld. Schuldeisers
beloven het schip te vrijwaren in alle havens.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoiren, Ida Melis van
Urck, Claes van
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om, in der
minne of gerechtelijk, van Henrick Petersz het geld te vorderen dat deze
haar schuldig is volgens obligatie en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
113
Betalingsverplichting

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Claessz, Johan
Rotgersen, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren van Johan Rotgersen en diens echtgenote een huis
gekocht te hebben, dd 12-06-1577, waar zij nu in wonen en moeten jaarlijks
met Pasen een rente van ƒ2 g.g. en één oord betalen aan verkopers, zoals in
de akte vermeld staat, waarvoor zij al hun goederen als onderpand stellen.
Herman Gijsbertsen en zijn echtgenote Geertruidt staan voor hen garant
onder verband van hun aambeeld, gereedschap en overige goederen.
Comparant verklaart de goederen die als onderpand dienen, niet te zullen
verkopen.

bijzonderheden

Geen

113

DATUM:

28-06-1580

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Comparant
Verkoper

84

28-06-1580

En Gerrigen - slotenmaker
En Aeltgen

243

244

245

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
113v
Schuldbekentenis

DATUM:

01-07-1580

onroerend goed

Crabschuit

comparanten

Albertzen, Egbert
Goesensz, Johan
Lutteke, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Goesensz een bedrag van
ƒ300 c.g. afkomstig van een crabschuit en belooft dit te betalen in twee
termijnen, n.l. op 1 juli 1581 en de rest een jaar later; hij stelt als onderpand
al zijn goederen en het schip met alle gereedschappen en toebehoren.
Verkoper belooft het schip in alle havens te vrijwaren. Er wordt een borg
aangesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
114
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Jacob
Gerritzen, Jan

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

DATUM:

07-07-1580

Comparant
Borg

Amsterdam

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat de 3½ last rogge die hij afgelopen vrijdag
per schip uit Amsterdam heeft ontvangen en waarvoor Jan Gerritzen uit
Amsterdam borg stond, nergens anders zal verkopen dan binnen Kampen,
zodat de vijand er niet van profiteert.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
114v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boeckman, Joost
Potten, Johan

DATUM:

13-07-1580

Comparant
Borg

Amsterdam

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat de halve last rogge en de drie tonnen
haring die hij uit Amsterdam heeft laten vervoeren en waarvoor Johan
Potten in Amsterdam borg stond, uitsluitend in Kampen gebruikt zullen
worden, zodat de vijand er niets van ontvangt.

bijzonderheden

Geen

85

246

247

248

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
114v
Verklaring

DATUM:

19-07-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Jan
Geertzen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat de 11 last mout en de 2½ last mout die hij
onlangs per schip van Jan Vrunsz uit Amsterdam heeft laten vervoeren en
waarvoor Jan Geertzen borg stond in Amsterdam, slechts in Kampen
gebruikt zullen worden en niet door de vijand.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Strijck, Johan
Strick, Johan - jr

samenvatting

Comparant, mede namens zijn echtgenote, verstrekt een volmacht aan zijn
zoon Johan Strick de Jonge om, in der minne of gerechtelijk, zijn uitstaande
schulden te innen en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brants, jfr Johanna
Voirne, Henrick
Knoppers, Henrick

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Henrick Knoppers om namens haar
de ƒ18 g.g. jaarlijkse rente te innen die haar toekomt van de erfgenamen van
wijlen Gravin van Bronckhorst en daarbij al het nodige te doen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Borg

114v

DATUM:

Raadslid
Amsterdam

22-07-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Utrecht
1
Zoon - Secretaris )

) van de provincie

115

DATUM:

23-07-1580

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

86

Wed. Coert Gismans
Zoon
IUL

249

250

251

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

115

DATUM:

02-08-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Johan
Schonevelt, Albert
Hove, mr Jan ten

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Jan ten Hove om namens
hen hun uitstaande schulden te innen volgens obligatie en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
115v
Schenking

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holtzende, Johan van
Scheer, jfr Henrickgen vd

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij aan het Gasthuis van Sint Cathrynen
schenken een jaarlijkse rente van ƒ1 g.g., aflosbaar met ƒ16 g.g. gevestigd
op de stads domeinen, verschijnende op 12 maart en waarvoor de
kerkmeesters gehouden worden dit geld te gebruiken voor de armen
melaatsen in het Gasthuis, voor eten, drinken en een maaltijd op de
Kruisdagen, zoals het de kerkmeesters schikt. Verder maken zij hen het geld
over dat hen nog toekomt van de stad vanwege de Spaanse Ruiters dd 1571
hier in garnizoen gelegerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentzen, Jan
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om, in der
minne of gerechtelijk, van de weduwe van Francke Jacobs het geld te
vorderen dat deze hem schuldig is en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

115v

04-08-1580

Comparant
Comparante

DATUM:

Broers - Vollenhove

Echtpaar

05-08-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

87

252

253

254

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

116

DATUM:

11-08-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Jan
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om namens
hem een bekentenis te laten noteren in het stadsboek volgens obligatie en
……. (onbegrijpelijk).

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hovius, Johannes
Bornhem, Elisabeth van
Duyven, Theodorus
Steenwijck, Utgerum
Krempemaker, Johan

samenvatting

Comparanten verstrekken volmachten aan Theodorus Duyven, Utgerum
Steenwijck en Johan Krempemaker om, in der minne of gerechtelijk, voor de
schrijnheren in Keulen of elders te verschijnen en daar hun zaken te
behartigen en te verantwoorden, die zij voor de Schrijnheren tegen
Anthonius Cronenborch reeds hebben lopen en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
116v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holm, mr Johan
Ernst, Geert van
Jacobsz, Gerrit

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant schuldig te zijn aan Gerrit
Jacobsz ƒ10-02 vanwege gekochte rogge.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

116

DATUM:

19-08-1580

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

Echtpaar

05-09-1580

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

88

255

256

257

258

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
116v
Betalingsbelofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claeszen, Johan
Lutgart

DATUM:

14-09-1580

Comparant
Weduwe

Van Francke Jacobs

samenvatting

Comparant belooft te betalen aan de weduwe van Francke Jacobs ƒ80-17
g.g., afkomstig van een gekocht schip, waarvan hij ƒ50 g.g. eerdaags zal
betalen en de rest binnen de tijd van 6 tot 8 weken en waarvoor hij ten
onderpand stelt zijn persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
117
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dapperdman, Jacob
Reynartzen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Reynartzen ƒ16 c.g.
afkomstig van een wagen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Johan
Goesensz, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Goesensz om, in der minne of
gerechtelijk, van Bele, weduwe van Henrick Koep, de ƒ7-02 c.g. te innen die
haar man hem schuldig was voor twee riem bloemen, iedere riem van 20
boek en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
117
Schuldbekentenis

DATUM:

12-10-1580

Schuldenaar
Schuldeiser

117

DATUM:

16-10-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

89

13-01-1581

259

260

261

onroerend goed

Huis

comparanten

Rotgersen, Jan
Willemsen, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Willemsen een bedrag van
ƒ500 c.g. wegens geleverd zout en belooft dit te betalen in termijnen, n.l. met
Pasen van dit jaar ƒ100 c.g. en vervolgens ieder jaar met Pasen ƒ100 c.g.
totdat alles betaald is. Bij wanbetaling heeft schuldeiser het recht dit te
verhalen op zijn huis, huisraad en inboedel.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
118
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tzaera, mr Johan
Henricx, Nolle

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Nolle Henricx ƒ3½ c.g. wegens
gekocht laken; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
118
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sluyter, Jan
Thomas, Frederick

samenvatting

Comparant verklaart van Frederick Thomas vier lasten gerst ontvangen te
hebben en verklaart plechtig deze gerst nergens anders te verkopen dan in
Kampen

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
118
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

En echtg. Aeltgen
Enkhuizen

07-12-1580

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

07-12-1580

Comparant
Vervoerder

DATUM:

90

07-12-1580

262

263

264

comparanten

Holm, mr Johan
Petersz, Lucas
Lambertzen, Geert
Claeszen, Egbert

Comparant
Comparant
Koper
Verkoper

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij met toestemming van Geert Lambertzen met
het schip, gekocht van Egbert Claeszen, op Enkhuizen mogen varen
gedurende een maand of zeven weken, zolang Geert Lambertzen zijn schuld
niet betaald heeft en dat verkoper daarna het schip weer terug zal geven en
het geld dat hij ermee verdiend heeft, delen met koper.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
118
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holm, mr Johan
Rotgersen, Jan
Tzaera, mr Johan

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant schuldig te zijn aan mr
Johan Tzaera een bedrag van 10 daalders en 7 stuivers.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
118v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mourysz, Jan - jr
Mourysz, Alidt

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
118v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

14-12-1580

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

29-12-1580

Comparant
Moeder

DATUM:

91

11-12-1580

265

266

267

comparanten

Holm, mr Johan
Ensz, Carst van
Cuinreturff, jfr

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiseres

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant schuldig te zijn aan jfr
Cuinreturff ƒ15 c.g. volgens handschrift; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
118v
Verklaring

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Blaeuwe, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn kind van de overwaarde van zijn overleden
moeders huis een jaarlijkse rente geniet en dat zijn broer het recht van
vóórkoop heeft van dit huis, terwijl de rente voor het kind blijft. Hij zal de
rente niet verkopen. Bij overlijden zonder nakomelingen, vervalt alles aan de
broers.
NB. in de kantlijn: op 16-08-1582 meldt Albertgen, de tweede echtgenote van
comparant, dat zij geen toestemming heeft gegeven.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
118v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janszen, Jan
Deventer, Jan van

DATUM:

12-02-1581

Comparant

DATUM:

04-03-1581

Schuldenaar
Schuldeiser

En echtg. Grethe

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan van Deventer en echtgenote
een bedrag van ƒ10 g.g., afkomstig van een gekocht hofje, dat hij belooft te
betalen met Pasen a.s.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
119
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

92

05-04-1581

268

269

270

comparanten

Goertzen, Jan
Henrickzen, Thoenijs
Willemsz, mr Peter
Hair, Albert ter

Comparant
Comparant
Voogd
Voogd

samenvatting

Namens hun echtgenotes, verklaren comparanten van de gewezen voogden
de goederen van hun moeder ontvangen te hebben, waarvoor zij hen
bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Sandtynck, Jacob
Martensz, Reyn

119

DATUM:

07-04-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Voorspreker

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Reyn Martensz om, in der minne of
gerechtelijk, van Aeltgen, de weduwe van Jonge Claes het geld te vorderen
dat hem toekomt van landpacht en zijn verdere zaken waar te nemen en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
119v
Vrijwaring

onroerend goed

Schip

comparanten

Jorriszen, Johan
Jansz, Goessen

samenvatting

Comparant verklaart dat Goessen Jansz van hem een schip met toebehoren
heeft gekocht en betaald; hij belooft het schip in alle havens te vrijwaren,
waarvoor hij als onderpand stelt al zijn goederen

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

07-04-1581

Verkoper
Koper

120

DATUM:

93

Enkhuizen
Schipper

09-04-1581

271

272

comparanten

Swolle, Johan van
Schanerbroeck, Gerrith v.

Volmachtgever
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gerrith van Schanerbroeck om, in
der minne of gerechtelijk, in Utrecht te vorderen van Roloff Petersz de ƒ36
c.g. die deze hem schuldig is volgens obligatie en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
120
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bocop, Johan toe
Urck, mr Claes van
Pyghius, Winandt

DATUM:

05-04-1581

Comparant
Comparant
Schuldenaar

Secretaris

samenvatting

Burgemeester en Schepenen van deze stad verklaren dat comparanten hen
hebben medegedeeld dat op 21-07-1574 Henrick de Wolff van Westenrode,
heer van Potegem, vanwege zijn broer Johan de Wolff van Westenrode voor
de toenmalige burgemeesters in de lage rechtbank heeft aangesproken
Winandt Pygge uit Kampen, die schrijft dat hij geld te leen heeft gekregen
van Henrick de Wolff (zie onder) en dat hij belooft dit in december terug te
geven.
Schuldenaar accepteert dit en stelt als onderpand een rentebrief ad 83 pond
6 schellingen en 8 penningen van 40 grote Vlaamse ponden, betaalbaar
jaarlijks op 14 mei, gevestigd op de domeinen van Zuid Holland.

bijzonderheden

5 dubbele gouden ducaten van koning Ferdinand van Spanje en zijn vrouw.
1 dubbele Henricusnobel van Engeland
1 gouden munt op naam van koning Maximiliaan uit 1487
1 rozenobel op naam van Ferdinand als hertog van Bourgondië
4 gouden saluten op naam van koning Hendrik van Frankrijk, toen hij ook koning van
Engeland was
1 gouden munt van Ferdinand en Elisabeth van Spanje met hetzelfde gewicht als
twee dubbele ducaten.
Meer details in de akte.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
121
Transport van rechten

onroerend goed

Een stuk land, zes voet
Blankenham

comparanten

Bloeme, Johan Claesz
Bloeme, Gerrith

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben verkocht aan Gerrith Bloeme en diens

DATUM:

Verkoper
Koper

94

12-04-1581

En echtg. Ave
En echtg. Grethe

echtgenote hun aandeel in een stuk land dat Willem Hermszen eertijds van
Jan Claeszen gekocht had.

273

274

275

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Diepenheim, Jan van
Rueynen, Christoffel van

121v

DATUM:

21-04-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Diepenheim

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Christoffel van Rueynen om, in der
minne of gerechtelijk, in Deventer te vorderen van Jan ten Diepenheim en
Willem Coeper, wonend in de Overstraat het bedrag van de pacht die zij hem
schuldig zijn en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
121v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, mr Johan ten
Poth, Gerrith
Jansz, Claes

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant schuldig te zijn aan Claes
Jansz 20 stuivers afkomstig van koeken(?); durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
121v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Jacob
Berentz, Nele
Jansz, Berent

samenvatting

Comparant verklaart namens zijn echtgenote dat zij van Berent Jansz de
erfenis van haar moeder heeft ontvangen, waarvoor zij hem bedankt met

DATUM:

21-04-1581

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

22-04-1581

Comparant
Echtgenote
(Schoon)vader

95

belofte van vrijwaring.

276

277

278

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
122
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksen, Johan
Syboltz, Ida
Backer, Jan Jansz
Jansz, Jacob

samenvatting

Comparanten verklaren de volgende goederen ontvangen te hebben van
Jacob Jansz, te weten: Johan Henricksen twee pak laken van negentien, Ida
Claesz elf korven karzijnen en een last Delfts bier, Jan Jansz Backer een last
weit en Jacob Jansz een last Bremer bier; al deze goederen worden binnen
de stad gebruikt en zijn niet bestemd voor de vijand.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Snippert, Jan
Hoeve, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om, in der
minne of gerechtelijk, van de erfgenamen van Johan Gerritzen te vorderen
het geld dat zij hem schuldig zijn volgens obligatie en daarbij al het nodige
te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mussche, Jutthe ten
Urck, Claes van
Martensz, Reyn

DATUM:

25-04-1581

Comparant
Comparante
Comparant
Comparant

122

DATUM:

Lakenverkoper

02-05-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

122

DATUM:

05-05-1581

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

96

279

280

281

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Reyn Martensz om namens haar het
geld te vorderen dat haar toekomt van Marryken Willems wegens gekocht
hout en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sloet, Johan
Taeze, Derrick

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Derrick Taeze om, in der minne of
gerechtelijk, van Zacharias Syphaer uit Amsterdam, wonende in “de
Koninginne van Engelandt”, het geld van comparant te vorderen dat deze bij
zich heeft en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
122v
Borgstelling

onroerend goed

Huis de Witte Arend
Kampen

comparanten

Huff, mr Johan
Haeverman, Berent
Molckenbuir, Johan
Vetthe, Herman

122v

DATUM:

06-05-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Drost Vollenhove )
Schout van Anlo

) kastelein van Kuinre

DATUM:

19-05-1581

Borg
Borg
Begunstigde
Aanvrager

Zwager
De erfgenamen van …

samenvatting

Comparanten stellen zich borg voor hun zwager Johan Molckenbuir ten
behoeve van de erfgenamen van de vrouw van wijlen Herman Vetthe opdat
hun zwager aan de voorwaarden zal voldoen inzake het huis dat
gisterenavond verkocht is in de wijnkelder.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
123
Transport van rechten

onroerend goed

Karveel rayboeier

DATUM:

97

23-05-1581

comparanten

282

283

284

Alberts, Jelle
Weddert, mr Willem

Comparant
Begunstigde

Zwager - Deventer

samenvatting

Comparant verklaart getransporteerd te hebben aan zijn zwager mr Willem
e
Weddert 3/8 aandeel van een schip dat hij heeft gekocht van Peter
Wybrantsz , karveel rayboeier in Emden met recht verwonnen in 1580, als
aflossing van een schuld.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
123
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertzen, Jacob
Lutgert

11-05-1581

Comparant
Schoondochter

Wed. Francke Jacobs

samenvatting

Comparant verklaart dat hij van Lutgert de goederen en erfenis heeft
ontvangen van zijn overleden zoon, waarvoor hij haar bedankt met belofte
van vrijwaring. Hij belooft dat, indien er nog schulden mochten zijn, hij de
helft hiervan zal betalen.

bijzonderheden

geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
123v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertzen, Jacob
Lutgart
Hoeve, mr Johan ten
Alartzen, Jan

DATUM:

11-05-1581

Schuldenaar
Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Francke Jacobs

samenvatting

Comparant en zijn schoondochter verklaren schuldig te zijn aan Jan
Alartzen een bedrag van ƒ34 c.g., restant van een hoger bedrag en beloven
dit te betalen op Martini a.s., onder verband van hun persoon en goederen.
NB. in de kantlijn: op 01-04-1582 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

123v

DATUM:

98

07-06-1581

285

286

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Echten, Jan van
Hoeve, mr Johant ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om, in der
minne of gerechtelijk, van Jan Egbertzen Backer en Jan Pannebacker te
vorderen teruggave van de paarden die hem ontnomen waren en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Johan
NN

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan (niet ingevuld) om, in der minne of
gerechtelijk, van Jan Rotgerzen te vorderen wat deze hem schuldig is of van
iemand anders door Jan Rotgersen aan te wijzen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
124
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claeszen, Johan
Jellesdr, Trijne Symon
Symonsz, Johan
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Johan ten Hoeve en aan
elkaar om, in der minne of gerechtelijk, zodanige aktie uit te voeren die zij
hebben op het erfhuis van Evert Baers en Auke Baers, in leven echtelieden,
krachtens testamentaire cedule, waarmee zij allen tevreden zijn en
autoriseren elkaar om daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

123v

DATUM:

11-06-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Enkhuizen

16-06-1581

Volmachtgever
Echtgenote
Zwager
Gevolmachtigde

99

287

288

289

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
124v
Verklaring van rechten

DATUM:

24-06-1581

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolffs, Johan de
Vecht, Henrick van der
Guertszen, Jacob

samenvatting

Comparant, als vader van zijn zoon Wychmans bij wijlen Lia en de voogden
over Reiner Dirckszen, ook zoon van wijlen Lia, verklaren dat zij allen
erfgenamen zijn van de goederen van wijlen Clara Thoenijs, de tante van
genoemde kinderen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
124v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Jan
Gysbertsen, Herman
Thijszen, Herman
Thijszen, Adam
Geertzen, Dirck

Comparant
Voogd
Voogd

DATUM:

Van Westenrode
IUL

18-08-1581

Afgevaardigde
Afgevaardigde
Comparant ter éne zijde
Comparant ter éne zijde
Comparant ter andere zijde

van de Raad
Idem

En echtgenote

samenvatting

Comparanten verklaren namens de raad dat de onenigheid is opgelost
tussen de gebroeders Herman en Adam Thijszen, ter ene zijde en Dirck
Geertzen en diens echtgenote ter andere zijde, vanwege een jaarlijkse rente
van ƒ6½ g.g. waarvan de gebroeders beweren dat deze rente hen toekomt;
de andere partij heeft beloofd de hoofdsom van ƒ85 g.g. , waarvan ƒ20 g.g.
al zijn betaald, te betalen in termijnen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Haersolte, Johan van
Luytgens, Willem
Olst, Johan van
Schulten, Johan

samenvatting

125

DATUM:

03-07-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Zijn dienaar

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn dienaar Willem Luytgens, Johan
van Olst en Johan Schulten om, in der minne of gerechtelijk, van al zijn
pachters en schuldenaren de pachten, renten en inkomsten te vorderen en

100

ontvangen, die hem toekomen uit het schoutambt van Vollenhove, Paaslo,
IJsselham, Steenwijkerwolt, Steenwijk stad en stadsvrijheid en daarbij de
formaliteiten te vervullen die nodig zijn.

290

291

292

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dursen, Johan van
Hoeve, mr Jan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan ten Hoeve om, zowel binnen
als buiten Kampen, zijn zaken waar te nemen voor alle gerechten en daarbij
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
125v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janneken
Urck, Claes van
Huff, mr Johan
Haeveman, Berent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Cornelis als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ30 c.g. en belooft hem te verzorgen en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij
heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
126
Verklaring van verkoop

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Johan
Vene, Jacob

125v

DATUM:

17 -07-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

25-08-1581

Wed. van Jelis Cornelissen
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

Comparant
Comparant

101

Moeder

06-09-1581

1

Kerkmeester van )
2
Kerkmeester van )

293

294

295

samenvatting

Comparanten verklaren qq zaken verkocht te hebben aan Thonis Lambertz
van Utrecht: te weten Johan Henricksen heeft verkocht 1500 pond ijzer van
hen beiden .

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
126
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sleper, Peter
Martensz, Reyn
Tzaera, mr Jan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Reyn Martensz en mr Jan Tzaera om
rechtens van Claes van Aken zijn schuld te vorderen en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holtzende, Johan van
Bloems, jfr Gese
Isbrantsz, Lammeken
Urck, Claes van
Schultz, Johan

samenvatting

Comparanten, mede caverende voor de erfgenamen van Jan Casse en diens
vrouw Cathrina, verstrekken een volmacht aan Johan Schultz om, in der
minne of gerechtelijk, van de erfgenamen van Frerick Vosz te vorderen in
Steenwijkerwolt en Westenwolde de hoofdsom van een jaarlijks vierendeel
boter, waarvan overledenen hen de aflossing hadden toegestaan met twee
halve vaten boter en daarbij al het nodige te doen, eventueel met substitutie
van Jan van Olst en Jan Eenhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
126v
Schuldbekentenis

) de St. Nicolaaskerk

2

) Onze Lieve Vrouwekerk

DATUM:

13-09-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

126

DATUM:

16-09-1581

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

102

25-09-1581

296

297

298

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, mr Johan ten
Gerritzen, Claes

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant schuldig te zijn aan
Bartholomeus van Putten ƒ8½ c.g. afkomstig van doek; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sloeth, Johan
Inden, Joost ter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn dienaar Joost ter Inden om
namens hem voor het gerecht van Holland aan te horen welke aanspraken
kapitein Johan Camynga op hem meent te hebben en daarbij het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
127
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t

comparanten

Hoeve, mr Johan ten
Vosz, Jan

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant schuldig te zijn aan Mense
Roloffs 7 daalders afkomstig van koopmanschap; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t

comparanten

Henrickszen, Johan
Coepsz, Dirck

Gevolmachtigde
Volmachtgever

DATUM:

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Drost van Vollenhove
Zijn dienaar

06-10-1581

Gevolmachtigde
Volmachtgever

127

DATUM:

10-10-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

103

Giethoorn

299

300

301

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Dirck Coepsz om zijn zaken waar te
nemen met de erfgenamen van mr Coep Volckers en deze af te handelen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Afspraak

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bruinsz, Johan
Muylert, Hans

samenvatting

Comparant verklaart te hebben goedgekeurd dat de goot tussen zijn huis en
dat van Hans Muylert nu voortaan gelijkelijk door hen beiden zal worden
onderhouden en wel voor altijd.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
127
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, mr Johan ten
Gisbertzen, Geert
Santhen, Henrick van

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant schuldig te zijn aan
Henrick van Santhen ƒ35-01 c.g. wegens koopmanschap; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
127v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Johan
Santhen, Henrick van
Jacobsz, Willem

samenvatting

Comparanten verklaren, als mede-momberen van de overleden echtgenote

127

DATUM:

16-10-1581

Comparant
Comparant

DATUM:

Schipper

23-10-1581

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

03-11-1581

Comparant
Comparant
Executeur

104

van mr Johan Laurentzen, gewezen hoofdmeester, dat Willem Jacobsz hen
betaald heeft namens de weduwnaar ƒ16 c.g. afkomstig van een berg,
waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.

302

303

304

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
127v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksen, Johan
Cornelisz, Dirck

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat hij een vijftig stuks hout en 13 vaten heeft
ontvangen, waarvoor Dirck Cornelisz borg heeft gestaan met ƒ10 c.g. en
belooft het gekochte hout nergens anders te verkopen dan hier in de stad.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
127v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hove, mr Johan ten
Hoeve, Henrijck van der
Lambertz, Harman

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant schuldig te zijn aan
Harman Lambertz ƒ12 g.g. en één oord wegens gekocht zaad; durante
iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Frans
Hoove, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoove, dd 07-11-1581
in Sneek gepasseerd, om, in der minne of gerechtelijk, alle actien te

21-11-1581

Comparant
Borg

DATUM:

128

22-11-1581

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldeiser

DATUM:

22-11-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

105

Sneek

vorderen die Lub Lambertz toekomen van Johan van Eschede volgens
obligatie en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

305

306

307

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
128
DATUM:
Verklaring van eigendom

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rotgersen, Johan
Peters, Gys

samenvatting

Comparant verklaart dat hij afgelopen maand een goudbruin paard heeft
verkocht aan Gys Peters en dat het zijn eigen paard was.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andrieszen, Jacob
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om alle
aanspraken die Henrick de Wolffs, Heer van Potegem, op hem meent te
hebben, te beantwoorden en daarbij het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
128v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Johanna
Steenwijck, Jacob van

samenvatting

Comparante verklaart gerechtelijk dat haar zoon Johan van Steenwijck
overleden is, dat zij zich niet wil gedragen als zijn erfgename en dat zij afziet
van zijn goederen en erfenis zonder enige aanspraak te maken.

23-11-1581

Comparant
Koper

128

DATUM:

24-11-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Comparante
Momber

106

26-11-1581

Wed. Albert v. Steenwijck
Zoon

308

309

310

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
128v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vene, Johan van den
Dirckzen, Toenis
Eems, Gerrith van
Cleve, Arent Berentsz v.

samenvatting

Comparanten hebben zich borg gesteld voor Gerrith van Eems ten behoeve
van Arent Berentsz van Cleve, zodat schuldenaar al het geld betaalt
waarvoor hij getekend heeft, tussen nu en Pasen a.s.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vemeld

comparanten

Irsten, Henrick
Voirne, Lucas ten

DATUM:

128v

29-11-1581

Borg
Borg
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

06-12-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zwager

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
129
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Pouwelsz, Joachim
Jansz, Meynart

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Mynart Jansz een bedrag van ƒ200
c.g. afkomstig van een karveelschip en belooft dit te betalen op Martini 1582
met ƒ100 c.g. en de rest op Martini 1583, waarvoor hij als onderpand stelt
het schip met alle toebehoren en gereedschappen en zijn overige goederen.
Schuldeiser belooft hem te vrijwaren van alle aanspraken.

DATUM:

19-12-1581

Schuldenaar
Schuldeiser

107

NB. in de kantlijn: op 09-03-1584 is schuldeiser voldaan van bovenstaande.

311

312

313

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Afspraak

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wesselsz, Johan
Cost, Wessel

samenvatting

Vanwege zijn vader, verklaart comparant dat hij aangenomen heeft de
dochter van zijn broer Pilgrum, Nysken, in Hasselt bij zich te nemen en te
onderhouden met kost en kleding tot haar meerderjarigheid of totdat de
grootvader overlijdt, in welk geval hij genoegen neemt met de kleren die van
zijn vader zijn geweest.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mathyssen, Jan
Mathyssen, Johan

129v

DATUM:

14-12-1581

Comparant
Vader

129v

DATUM:

14-12-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Neef

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
130
Aflossing van rente

onroerend goed

Hof
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Engbertzen, Joirgen
Backer, Albert
Jansz, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren qq dat Jan Jansz de jaarlijkse rente van ƒ1½ g.g. en

DATUM:

14-12-1581

Gildemeester
Gildemeester
Schuldenaar

108

Bakkersgilde
Idem

een mengele wijn heeft afgekocht, betaalbaar met Pasen en gebruikt voor
kaarsverlichting van het gilde aldaar en gevestigd op een hof, toebehorend
aan schuldenaar, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.

314

315

316

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
130v
Boedelscheiding

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Maler, Johan
Henricksz, Johan
Jutte
Proit, Arent
Maler, Elizabeth

DATUM:

21-12-1581

Erfgenaam
Idem
Erfgename
Erfgenaam
Erfgename

En echtg. Anna
Wed. Peter Bormans
En echtg. Greete
En broer Johan

samenvatting

Comparanten, kinderen van wijlen Henrick en Swaentgen Maler, verklaren
de goederen en erfenis van hun ouders verdeeld te hebben; zij bedanken
elkaar voor de goede regeling, met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
130v
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Huizen in Maastricht en Aken
2. Huis in Kampen, Oudestraat

comparanten

Maler, Jutte
Proit, Arent
Maler, Johan
Henricksz, Johan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marrijke, Henrickgen
en Walburchken als vaders erfdeel te hebben gereserveerd de huizen en
goederen in Maastricht en in Aken gelegen, door hem ingebracht, nog ƒ150
g.g. en verder de jaarlijks ƒ9 g.g. rente gevestigd op het huis van haar
broer Johan, zoals vermeld in de boedelscheiding tussen haar en haar
broer/zusters en zwagers; de voogden zijn hiermee tevreden.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
131
Volmacht

DATUM:

21-12-1581

Wed. van Peter Bormans
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

109

27-12-1581

Moeder

317

318

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gansneb, gnd T., Johan
Glauwe, Andries
Hendrijcksz, Matthijs

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Procureur A’dam
Idem ‘s-Gravenhage

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Andries Glauwe en Matthijs
Hendrijcksz om namens hem de getuigen te produceren van wie de namen
aan de ondervragers ter hand gesteld zijn, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Holmich, Johan
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om van Coep
Arentzen zijn verdiende loon te vorderen ten behoeve van zijn dochter en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
131v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Jan
Petersz, Willem
Henricksz, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Nelle als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.g. en een bed met toebehoren; hij
belooft haar te verzorgen en een ambacht te laten leren en te doen wat een
goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 02-07-1594 meldt Nelle Jansz, met haar man Arent
Jansz, van haar vader de goederen ontvangen te hebben, waarvoor zij
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

131v

DATUM:

15-01-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

20-01-1582

Wdn. van Janneken
Voogd

110

Vader

319

320

321

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
132
DATUM:
Verklaring van ontvangst

23-01-1582

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Potgieter, Jan Jansz
Vessen, Jelijs Jansz v.
Potgieter, Willem Jansz

samenvatting

Comparant verklaart van de executeur van het testament van mr Thomas
Chytropius het goed ontvangen te hebben dat deze aan zijn zuster Anna
gegeven heeft, ervan uitgaande dat ook Anna geen erfgenamen zou nalaten,
zo niet dan vererft het goed aan diens kinderen, waarvoor hij bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
132
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Haersolte, Jorgen
Olst, Johan van
Schulte, Johan
Johansz, Roloff

Comparant
Executeur
Executeur

DATUM:

En echtg. Lubbe
Priester

24-01-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Voorspreker

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan drie personen om, in der minne of
gerechtelijk, in Steenwijk zijn uitstaande schulden, pachten, renten en
inkomsten te innen en in het schoutambt van Vollenhove, IJsselham, Paaslo
en Steenwijkerwolt, zowel in de stad als in de stadsvrijheid en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Moll, Johan
Holm, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Holm om, in der minne of
gerechtelijk, voor het gerecht van Zalk het geld te ontvangen dat Peter
(onleesbaar) hem schuldig is, hem te verdedigen tegen de aanspraken van de
boeren en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

132v

DATUM:

26-02-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

111

322

323

324

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
133
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schrijeck, Johan
Uuiten Walen, Johan Jansz

05-03-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

De oude

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Jansz Uuiten Walen sr om, in
der minne of gerechtelijk, alle uitstaande schulden te innen in Utrecht en
daarbuiten en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sloth, Johan
Toenisz, Bartolt

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Bartolt Toenisz om, in der minne of
gerechtelijk, de goederen te innen van wijlen Marryken Peterzen en daarbij
al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
133
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, mr Johan ten
Symonsz, Lambert
Berentszdr, Jacoba
Smit, Jan Jaspertsz
Jacobs, Engele

samenvatting

133

DATUM:

05-03-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

17-03-1582

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Executeur
Idem

Echtpaar
Echtpaar

Namens zijn opdrachtgevers, volmacht dd 02-03-1582 gepasseerd, verklaart
comparant van Jan Jaspertsz Smit en diens echtgenote het geld voor
Jacoba ontvangen te hebben van haar vader, broer en zuster, waarvoor hij
hen bedankt met belofte van vrijwaring.
NB. in de kantlijn: op 17-03-1582 heeft Jacoba in aanwezigheid van haar

112

voogd, het geld ontvangen.

325

326

327

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
133v
Transport van gelden

onroerend goed

Erf Eckelboem
Oenen

comparanten

Goeszen, Johan
Luloffsz, Luloff

samenvatting

Comparant, erfgenaam van Johan Mol, gewoond hebbende op het erf
Eckelboem in het kerspel van Oenen, verklaart te zullen transporteren aan
de landheer van het erf het bedrag dat overledene hem schuldig is vanwege
pacht, binnen veertig dagen van heden.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Johan
Martensz, Reyn

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Reyn Martensz om, zowel binnen als
buiten rechten, zijn zaken waar te nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Maler, Johan
Henricksz, Johan
Proyt, Arent

samenvatting

DATUM:

Comparant
Landheer

133v

134

20-03-1582

DATUM:

23-03-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Vollenhove
Gezworen voorspreker

28-03-1582

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Scheepstimmerman

Comparanten, voogden over de kinderen van hun zwager Peter Boerman,
verstrekken een volmacht aan hun zwager Arent Proyt om namens hen in
Utrecht of andere plaatsen, in der minne of gerechtelijk, de weduwe aan te

113

spreken om de goederen voor haar kinderen over te dragen, waarvan de
beschikking bij gevolmachtigde berust en verder al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

328

329

330

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Bolten, Johan van
Benier, Symon

134

DATUM:

27-04-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zwager

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Symon Benier om, in der
minne of gerechtelijk, in Kampen zijn uitstaande schulden, renten en
pachten te innen die hem toekomen van zijn ouders en verder zijn overige
zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertzen, Johan
Hoeve, mr Johan ten
Gerritzen, Claes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve en Claes
Gerritzen om, in der minne of gerechtelijk, van Goessen Henrickzen, zoon
van Henrick Claes Mennis, 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 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Lentinck, jfr Joest

134v

DATUM:

29-04-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

134v

DATUM:

02-05-1582

Volmachtgeefster

114

Buter, Roloff
Jansz , Henrich

331

332

333

Momber
Gevolmachtigde

Raadslid - oom
Munster

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Gerrith Jansz om, in der minne of
gerechtelijk, de jaarlijkse rente van 10 zilveren daalders te ontvangen die zij
geërfd heeft en die nog niet uitbetaald zijn, afkomstig van Willem Veer en
Lutgert Lentinck gevestigd op een huis, hof en stalling, waarvan de
bescheiden bij de gevolmachtigde berusten en verder al het nodige te doen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Johan
Martensz, mr Reyn

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Reyn Martensz om namens hem
de aanspraken te vorderen die hij meent te hebben op Anna Zalinckx en
verder zijn zaken waar te nemen en al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pannebacker, Jan
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om, in der
minne of gerechtelijk, de aanspraken te vorderen die hij heeft op Marrijchien
Warners en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
135v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

135

DATUM:

14-05-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

135v

DATUM:

Amsterdam

18-05-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

115

26-05-1582

334

335

comparanten

Geertzen, Jasper
Cock, Dirck Claesz

Comparant
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart van zijn gewezen voogd de goederen van zijn ouders
ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrijcksz, Johan
Henrijcksz, Jutte
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om
namens hen te innen van Bette Egberts, nu Vesmans echtgenote, alle
aanspraken die zij op haar hebben en daarbij het nodige te doen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Camphuijsen, Ingerman v.
Knoppers, jfr Geertruijdt
Hermsz, Henrijck
Haersolte, jkr Johan van

135v

DATUM:

18-06-1582

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

136

DATUM:

21-05-1582

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Momber
Begunstigde

1

Echtgenoot - )

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, vertoont comparant een volmacht,
gepasseerd voor de onderschout van Dalfsen, Sweer van Averhaegen dd 1810-1581, die hem autoriseert om aan jkr Johan van Haersolte zekere
bescheiden over te dragen betreffende een jaarlijkse rente van ƒ100 g.g.,
gevestigd op de stads domeinen van Kampen, die de vader van
volmachtgeefster, Thomas Knoppert, aan haar bij huwelijkse voorwaarden
heeft gegeven, bestaande uit verschillende investeringen.

bijzonderheden

1

) op den Leemkuijle

De bladzijden 137v t/m 139v zijn blanco.

116

336

337

338

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
140
Verklaring van erfrecht

DATUM:

12-06-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Urck, jfr Lubbe
Urck, mr Claes van

samenvatting

Comparante verklaart mede-erfgename te zijn van jfr Margrete Slewerts ,
overleden in Kampen, waarmee zij recht wil doen aan de zaken die de
nalatenschap betreffen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
140
Getuigenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vosz, Luigen
Westrhenen, Hansz van

samenvatting

Comparant verklaart dat Hansz van Westrhenen onlangs van Johan Voirtell
een kleine witte klepper, een ruin, heeft gekocht en betaald; Steven van
Hardenberch en mr Peter Hoefsmid getuigen dat comparant van Gysbert
Voirman, boer uit Wilsem, ook een ruin gekocht heeft, gecastreerd door de
hoefsmid.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Huis en stukje land genaamd de Landou
Dantzig, in de voorstad op de Lastadye

comparanten

Jansz, Lambert
Bouwers, Grethe
Lambertzen, Claes

Comparante
Momber

Wed. Arent to Bocop jr
Broeder

DATUM:

140v

22-06-1581

Comparant
Koper

DATUM:

07-10-1581

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
Zoon

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zoon Claes Lambertzen in
Dantzig om daar voor het gerecht over te dragen ten behoeve van Anneken
van Bommelen en echtgenoot aan haar gevolmachtigde, Hillebrant Bouwer,
de helft van een huis met land aldaar en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

117

339

340

341

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
140v
Borgstelling

DATUM:

30-11-1581

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Lambert
Roessinck, Albert
Jacobzen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart dat Albert Roessinck en Jan Jacobzen zich borg
gesteld hebben ten behoeve van de stad voor de betaling die de Raad
gedaan heeft aan de stad Dantzig en belooft hen schadeloos te zullen
stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
141
Kinderbewijs

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Jansz, Louwe
Jansz, Albert
Backer, Harmen Harm.

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Herman en Jan als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ200 c.g. en belooft hen een
ambacht te laten leren dat bij hen past en te doen wat een goede vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Als er geen wettige
nakomelingen zijn, vervalt het erf aan de familie van de vader.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
141
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritzen, Lambert
Draecks, Nijse

Comparant
Borg
Borg

DATUM:

16-12-1581

Wdn. van Janneken Hermsz
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

09-01-1582

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Jan Dirckzens

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Nijse Draecks een bedrag van ƒ74
c.g. vanwege een lening en belooft dit te betalen op twee Martini dagen, n.l.
ƒ36 c.g. in 1582 en de rest in 1583, waarvoor hij als onderpand stelt zijn
schuit met toebehoren en zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 24-03-1583 en op 21-02-1584 meldt schuldeiseres te
zijn voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

118

342

343

344

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
141v
Onbekend

DATUM:

07-01-1582

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Allartsz, Luytghien
Kistemaker, Bartholt

samenvatting

Comparante verklaart …………..

bijzonderheden

Geheel onleesbaar.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Camp, Lambert op den
Martensz, Reyn

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Reyn Martensz om zijn zaken tegen
Symon Cuynderturff waar te nemen en hem te verdedigen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sijmonsz, Lambert
Berendtsz, Jacob
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om, in der
minne of gerechtelijk, hun uitstaande schulden te innen bij Engele Berendts
en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Comparante
Momber

142

DATUM:

142

29-01-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

02-03-1582

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

119

Dochter van Allardt Jansz

Echtpaar

345

346

347

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

142

DATUM:

12-03-1582

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luloffs, Luloff
Dottecum, Otto van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Otto van Dottecum om een jaarlijkse
rente te innen van ƒ35 g.g. uit de stadskas van Emmerik op naam van jfr
Alijdt van Dottecum en verder zijn andere zaken waar te nemen en daarbij
alles te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
142v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Adenar, Luythe van
Adenar, Naele van
Styp, Lambert
Styp, Anthonis

Volmachtgever
Gevolmachtigde

19-04-1582

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Momber
Comparant

Wed. Willem v. Adenar
Oom

samenvatting

Mede namens haar zuster, volmacht uit Harderwijk dd 12-02-1582, verklaren
comparanten dat Conraedt Bruier, echtgenoot van Armgart, weduwe van
Anthonis Styp, aan hen heeft uitgekeerd de ƒ200 g.g. die hen gelegateerd
waren in het testament van Anthonis Styp, waarvoor zij hem en zijn vrouw
Armgart bedanken, met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nijemeyer, Lubbert
Aerts, Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Aerts om, in der minne of
gerechtelijk, alle uitstaande schulden bij Claessijen, echtgenote van
Henrijck Altgersz te innen en verder zijn zaken waar te nemen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

143

DATUM:

14-06-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

120

348

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
143
Schuldbekentenis

DATUM:

18-06-1582

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eckelboem, Lamme in de
Benies, Armgardt

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Armgardt Benies ƒ4½ g.g. wegens
geleverd laken; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiseres

De bladzijden 143v t/m 146v zijn blanco.
349

350

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

147

DATUM:

24-02-1581

onroerend goed

Huis in Antwerpen

comparanten

Gerritzen, Peter
Campen, Berent van

samenvatting

Comparant, mede caverende voor zijn zusters, verstrekt een volmacht aan
de gebroeders van Campen om, in der minne of gerechtelijk, de erfenis en
goederen te ontvangen van hun overleden broer Hans, het huis in
Antwerpen te verkopen en daarbij de formaliteiten te vervullen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
147
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Hermensz, Philips
Fransz, Gysbert
Willemsz, Jacob

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

En echtg. Janneken
En zijn broer (onleesbaar)

13-03-1581

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldenaar

En Jan en Cornelis

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de gebroeders Willemsz een
bedrag van ƒ740 c.g. van een nieuw karveelschip met gereedschap en
toebehoren; zij beloven dit te betalen in twee termijnen, te weten ƒ370 c.g.
op 13-03-1582 en de tweede termijn op 13-03-1583, waarvoor zij als
onderpand stellen het schip met alle toebehoren en hun overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 27-06-1583 zijn schuldeisers voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

121

351

352

353

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
148
Volmacht

DATUM:

18-08-1581

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentz, Peter
Eefkens, Jacob
Holm, mr Johan

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Johan Holm om, in der
minne of gerechtelijk, te vorderen van Claes van Aken ƒ23 g.g. min 7
stuivers die hij schuldig is aan Johannes Lubbers volgens handschrift en
daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
148
Schuldbekentenis

onroerend goed

Potschip

comparanten

Henrickzen, Peter
Otze, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de erfgenamen van Henrick Otze
een bedrag van ƒ315 c.g. afkomstig van een potschip, dat hij belooft te
betalen met ƒ63 c.g. op vijf achtereenvolgende Pasen, te beginnen met
Pasen in dit jaar; hij stelt als onderpand het schip met alle toebehoren en
zijn overige goederen. De erfgenamen beloven hem in alle havens te
vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
148v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engbertzen, Peter
Elven, Peterken van
Bruinsz, Johan

samenvatting

Mede namens zijn vrouw, verklaart comparant dat Johan Bruinsz de
jaarlijkse rente van ƒ3 g.g., verschijnend op St. Laurens, heeft betaald en
afgekocht die Cathrina Casse, weduwe van wijlen Johan Casse, had
gelegateerd aan zijn, comparants, vrouw, nagelaten door wijlen Thyman
Isebrants, waarvoor hij Johan Bruinsz en diens echtgenote jfr Gese
Isebrants, bedankt met belofte van vrijwaring.

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

12-03-1582

Schuldenaar
Schuldeiser

Amsterdam
De erfgenamen van …

30-04-1582

Comparant
Comparante
Schuldenaar

122

Bolsward

Echtpaar

354

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
149
Goedkeuring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engbertzen, Peterken
Urck, mr Claes van

samenvatting

Comparante verklaart voor Schepenen dat zij de bekentenis van haar
echtgenoot Peter Engbertzen goedkeurt en zal nakomen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

12-05-1582

Comparante
Momber

Zie akte no. 353

De bladzijden 149v t/m 162v zijn blanco.
355

356

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

163

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Goessens, Mechtelt
Urck, Claes van
Wilsum, Jacob van
Schulte, Jan
Tassemaeker, Henrick
Eenhuis, Johan

DATUM:

23-04-1580

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem

Weduwe
Zoon

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Jacob van Wilsum, aan
Jan Schulte, Henrick Tassemaeker en Johan Eenhuis om, in der minne of
gerechtelijk, in Kuinre of elders alle pachten, renten en inkomsten te innen
die wijlen Jacob van Wilsum toekomen en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeckelum, jfr Maria van
Jacobs, Reiner
Hove, mr Johan

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Johan Hove om voor het gerecht

163

DATUM:

123

25-04-1580

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

te vorderen van mr Willem Backer uit de Geerstraat een bedrag van ƒ9 c.g.
min twee stuivers die hij haar schuldig is, afkomstig van graan; en daarbij
het nodige te doen, met macht van substitutie.

357

358

359

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
163v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Woonhuis

comparanten

Packbergen, Marrijken v.
Coesfelt, mr Berent van
Slewertz, Grete
Mosters, Ghese

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Grete Slewertz en Ghese Mosters
een restbedrag van ƒ40 c.g. vanwege doek en belooft dit eerdaags te
betalen, waarvoor zij als onderpand stelt haar woonhuis en inboedel.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Loze, jfr Margrieta
Saerys,Trijne
Jacobs, Reiner
Lantinck, Richart
Dam, Cornelijs van

DATUM:

163v

06-05-1580

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres
Idem

DATUM:

14-07-1580

Volmachtgeefster
Idem
Momber
Gevolmachtigde
Idem

IUL
Procureur ‘s-Gravenhage

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Richart Lantinck en Cornelijs
van Dam om namens hen hun zaken voor het hof van Holland waar te
nemen, in ’s-Gravenhage, tegen Weyme Peters uit Amsterdam en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
164
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

124

02-08-1580

360

comparanten

Mense
Glauwe, Henrick
Hovius, mr Johan

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Johan Hovius om, in der minne
of gerechtelijk, van Claes Berentzen, schoenmaker, het geld te vorderen dat
deze haar schuldig is volgens obligatie en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
164
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Klingers, Maximiliaen
Haen, Hubert Jansz de

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Hubert Jansz de Haen om, in der
minne of gerechtelijk, van een vrouw Leentgen genaamd, wonend te Brussel
naast de Witte Lely, de goederen en juwelen te vorderen die comparants
vrouw, die bij Leentgen inwoonde en daar is overleden, heeft nagelaten,
volgens specificatie. Comparant is echter gehouden de onkosten te betalen
en de gevolmachtigde zal al het mogelijke doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

DATUM:

Wed. Arent Geertzen

12-11-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Vaandrig onder )
Dordrecht

) kapitein Bunt; hij is afkomstig uit Lingen

Specificatie:
een turquois, een robijn, een houp getaxeerd op ƒ12 g.g., drie pensuen, nog twee
andere ringen, een zwart lakense rok, een rode rok, een verstelde rok, een paar
zilveren messen met een zilveren ketting en een zilveren ceintuur, een paar zijden
onderbroeken, halsdoeken, vrouwenhemden, een nieuwe hoycke en een gedragen
hoycke

361

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
164v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentz, Mechtelt
Urck, Claes van
Geertruidt

02-04-1581

Comparante
Momber
Erfgename

Wed. Berent Cuiper

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

125

362

363

364

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
164v
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Woonhuis
Kampen, Oudestraat

comparanten

Packbergen, Marrijken v.
Holm, mr Johan
Halewyck, mr Henrick

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Henrick Halewyck een bedrag van
ƒ28 g.g. dat zij belooft te betalen op Martini a.s. met een marge van veertien
dagen, waarvoor zij als onderpand stelt de overwaarde van haar woonhuis
en haar overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 25-06-1582 meldt de vertegenwoordiger van de
overleden schuldeiser te zijn voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertzen, Marten
Ingen, Jorgen van
Lebuinus
Paesschen, Ydeken

samenvatting

Comparanten verstrekken qq. een volmacht aan Lebuinus en diens
echtgenote om, in der minne of gerechtelijk, vanwege de kinderen van wijlen
Goesen Peters van Sittard, n.l. Trijne, Gese, Thomas en Anna, thans
verblijvend in het weeshuis en onderhouden door de gemeenschap, te
vorderen van wijlen Peter Loer of Peter Even, de grootvader, linnenwever te
Sittard, de huis en tuingoederen die deze heeft achtergelaten en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
165v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Michiel
Claesz, Dirck Jacobsz

samenvatting

Comparant verklaart van Dirck Jacobsz Claesz ƒ200 g.g. ontvangen te
hebben van een hoofdsom van ƒ400 g.g. die zijn tante Heyte Michiels hem in
haar testament gelegateerd heeft, waarvoor hij hem bedankt met belofte van

165v

25-04-1581

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM:

01-05-1581

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Wezenmeester Kampen
Idem
Kremer uit Zwolle
Echtgenote

01-06-1581

Comparant
Executeur

126

vrijwaring.

365

366

367

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Snoeck, Marryken
Snoeck, Johan
Coster, Henrickien

166

DATUM:

06-09-1581

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. mr Henricx
Den Ham

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Henrickien Coster om, in der minne
of gerechtelijk, haar uitstaande schulden te innen in den Ham en elders en
daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
166
Schuldbekentenis

onroerend goed

Krabschip

comparanten

Plettenburch, Marten
Rochus, Geert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert Rochus een bedrag van ƒ336
c.g. van een gekocht krabschip en belooft dit te betalen in drie termijnen, te
weten elke Pasen ƒ112 c.g. vanaf Pasen 1582, waarvoor het schip en zijn
overige goederen onderpand zijn. Schuldeiser belooft het schip in alle
havens te vrijwaren.
NB. in de kantlijn: de verschillende betalingsdata zijn vermeld; op 04-121584 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
166v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Marryken
Urck, Claes van
Gerritzen, Wolter

DATUM:

19-09-1581

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

15-03-1582

Wed.van Hugo Voirman
Momber
Voogd

127

Moeder

Jansz, Henrick

368

369

370

Voogd

Timmerman

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Thoenis als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 g.g. en belooft hem op te voeden en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.
Zij heeft het vruchtgebruik en stelt als onderpand de overwaarde van haar
huis en overige goederen.

bijzonderheden

Oorspronkelijke datum was 05-10-1581.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
167
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albert, Marten
Molckenboer, Hans
Michielsz, mr Volquinus

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Volquinus Michielsz om, in
der minne of gerechtelijk, hun uitstaande schulden te innen bij hopman
Blommertsz en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
167v
Kinderbewijs

onroerend goed

Touwbaan met een hof
Kampen, Oudestraat, i.d. Hagen, tussen de Bagijnen en G. van Bronckhorst

comparanten

Wylmsz, Mense
Kistemaker, Bartolt
Thoenysz, Geert
Gerrytsz, Wyllem

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kind Wylm Jansen als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd een touwbaan met een hof en ƒ2 g.g. en
belooft hem lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

DATUM:

04-12-1581

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

12-02-1582

Wed. van Johan Frericksz
Momber
Voogd
Voogd

167v

DATUM:

128

01-03-1582

Moeder

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aerendts, Margarita
Kistemaker, Bartholt
Mars, Bitter Harmansz vd

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Bitter Harmansz van der Mars om,
in der minne of gerechtelijk, de honderd daalder te innen die Hegeman haar
schuldig is en verder haar overige zaken waar te nemen en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1) schout van Andel

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

1

Wed. Dirck Taeze )

De bladzijden 168 t/m 178v zijn blanco.
371

372

373

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
179
Schuldbekentenis

DATUM:

15-07-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Snoecks, Nelle
Andriesz, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jacob Andriesz ƒ20 c.g. min één
oord afkomstig van garen; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
179
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircks, Nele
Urck, Claes van

samenvatting

Comparante verklaart plechtig dat zij de 42 ton haring die zij onlangs met
schipper Rochus uit Amsterdam hierheen heeft laten brengen en waarvoor
Ariaen Cornelisz in Amsterdam borg stond, nergens anders zal gebruiken
dan in Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
179
DATUM:
Verklaring van ontvangst

Schuldenares
Schuldeiser

16-07-1580

Comparante
Momber

129

21-04-1582

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Syemsz, Nijese
Kystemaker, Bartholt
Blauwe, Henrijck

samenvatting

Comparante verklaart dat zij van Henrijck Blauwe de donatie heeft
ontvangen die haar zuster Grete Syemsz haar bij testament had vermaakt,
waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

Comparante
Momber
Executeur

De bladzijden 179v t/m 189v zijn blanco.
374

375

376

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

190

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gansneb gnd T., Otto
Jongebloeth, Willem Corn.

10-06-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Elburg

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Willem Cornelisz Jongebloeth om, in
der minne of gerechtelijk, zijn pachten, renten en inkomsten te innen die
hem toekomen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
190
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sticker, Otto
Claesz, Engbert
Lucasdr, Marryke Jan

samenvatting

Comparanten, voogden over het kind van Willem Gerritzens, Catharina
genaamd, verklaren dat Marryke Jan Lucasdr hen de goederen en erfenis
van hun pupils overleden vader heeft gegeven, waarvoor zij haar bedanken
met belofte van vrijwaring. Zij krijgt bij haar huwelijk een gouden ring of ƒ8
c.g. daarvoor in de plaats.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
190v
Borgstelling

11-11-1581

Comparant
Comparant
Erfgename

DATUM:

130

19-04-1582

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sticker, Otto
Willemsz, Frerick
Styp, Peter
Styp, Lambert
Benier, Coert

samenvatting

Eerste comparant heeft zich borg gesteld voor Peter Styp vanwege diens
kinderen en tweede comparant voor Lambert Styp vanwege diens kinderen,
ten behoeve van Coert Benier, nu echtgenoot van Armgart Roloff, weduwe
van Thoenis Styp, om de betaling te garanderen van de ƒ200 g.g. die bij
testament van Anthonis Styp aan de kinderen van Peter en Lambert zijn
gelegateerd.

bijzonderheden

Geen

Borg
Borg
Begunstigde
Begunstigde
Aanvrager

De bladzijden 191 t/m 192v zijn blanco.
377

378

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
193
Borgstelling

DATUM:

21-03-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Peter
Blaeuwe, Bartolt

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld voor Bartolt Blaeuwe op verzoek van
Jacob Blaeuwe en diens huisvrouw voor de vader van Henrick Petersz ….

bijzonderheden

Niet af

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
193
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coepsz, Peter Jan
Buiter, Roloff
Maler, Jan

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Roloff Buiter en Jan Maler
betaling van de zes lasten turf en 35 zakken (per last?), dd 16-03-1579 van
hem gekocht voor de stad volgens obligatie, waarvoor hij hen bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

Borg
Begunstigde

22-10-1580

Comparant
Cameraar
Rentmeester

131

379

380

381

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

193

DATUM:

08-11-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijnartzen, Peter
Hoeve, mr Jan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan ten Hoeve om, in der minne
of gerechtelijk, van Claes van Aeken het geld te innen dat deze heeft belooft
hem, comparant, te betalen en daarbij het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Inghen, Pilgrum van
Apeldoern, mr Johan van
Vollenhove, mr Rijckelt v.

Volmachtgever
Gevolmachtigde

193v

DATUM:

En consorten
Gezworen voorspreker

23-01-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Voorspreker Deventer

samenvatting

Comparant, mede namens zijn zoon Joachim van Inghen bij jfr Joanna van
Golte verwekt, verstrekt een volmacht aan mr Johan van Apeldoern en mr
Rijckelt van Vollenhove om, in der minne of gerechtelijk, de pachten te
innen die zijn zoon van zijn overleden grootvader Peter van Golte, toekomen
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
193v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Recklijkhuisen, Peter van
Hoeve, mr Johan ten
Jansz, Claes

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes Jansz 39 stuivers afkomstig
van laken; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

132

10-02-1581

Schuldenaar
Gevolmachtigde
Schuldeiser

382

383

384

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
194
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Joachimsz, Peter
Jacobzen, Peter

DATUM:

09-03-1581

Schuldenaar
Schuldeiser

Uit Dinxterveen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Jacobzen een bedrag van ƒ84
c.g. wegens geleverde turf en belooft dit te betalen een jaar na dato, als de
vier termijnen van zijn schip zijn betaald, met een marge van veertien dagen
en stelt daarvoor ten onderpand zijn schip met alle toebehoren en zijn
overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
194v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engbertzen, Peter
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om voor de
Raad van Kampen of het schoutengerecht zijn zaken waar te nemen en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
194v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Craene, Peter
Vos, Johan
Albertsz, Toenis

samenvatting

Namens hun opdrachtgever, verklaren comparanten ontvangen te hebben
uit het erfhuis van wijlen Ursula, echtgenote van Jacob Henrijcksz, een
bedrag van ƒ52½ c.g. uit handen van Peter Toenisz, barbier, waarvoor zij
hem bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

09-03-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

26-06-1581

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Volmachtgever

133

385

386

387

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
194v
Schuldbekentenis

DATUM:

14-07-1581

onroerend goed

Schip

comparanten

Symonsz, Peter
Gisbertsz, Herman

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Herman Gisbertsz een bedrag van
ƒ60 c.g., restant van een hoger bedrag wegens een geleverd scheepje met
toebehoren en belooft dit te betalen in twee termijnen, te weten ƒ30 c.g. met
Pasen en ƒ30 c.g. met Jacobi, waarvoor hij ten onderpand stelt het schip
met toebehoren en zijn overige goederen. Schuldeiser belooft hem te
vrijwaren in alle havens.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
195
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brabander, Peter
Jansse, Geert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geert Jansse een bedrag van ƒ9
c.g. vanwege een os; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
195
Borgstelling

onroerend goed

Klooster

comparanten

Thamesz, Peter
Doetinchem, Gerhart van

samenvatting

Comparant verklaart dat Gerhart van Doetinchem tot administrateur van de
goederen van het klooster van St. Janscamp en Clarenberch is benoemd en
dat comparant zich, op verzoek van het Landschap van Overijssel, borg stelt
voor hem, omdat hij te allen tijde geacht wordt goede rekenschap af te
leggen van zijn ontvangsten ten behoeve van het klooster.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Enkhuizen

21-07-1581

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

134

31-10-1581

Comparant
Administrateur

388

389

390

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

195v

DATUM:

10-11-1581

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsz, Philips
Holm, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Holm om van Johan
Bruinsz, schipper, te vorderen alles wat deze hem schuldig is.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
195v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertzen, Peter
Mennensz, Jan
Dircksz, Lubbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Cathrina als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ22 g.g. en belooft haar naar school te laten
gaan om lezen en schrijven te leren en te doen wat een goede vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het
vruchtgebruik en stelt als onderpand al zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
196
Betalingsregeling

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Lubbertsz, Peter
Cornelisz, Aleijdt
Brants, jfr Mette

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

04-12-1581

Wdn. van Grethe Jacobs
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

25-04-1582

Comparant
Comparante
Verkoopster

Echtpaar
Wed. Berent Wesselijnck

samenvatting

Comparanten verklaren van jfr Mette Brants een huis gekocht te hebben
waarvoor zij ƒ115 g.g. zullen betalen in termijnen, te weten nu ƒ31 g.g. en
met Pasen 1583 ƒ42 g.g. met de rente en in 1584 de laatste termijn van ƒ42
g.g. met de rente; verkoopster zal de watersteen behouden om het water te
leiden dat in zijn goot valt en het recht om vensters te maken.
NB. in de kantlijn: op 26-07-1595 meldt de weduwe van Marten Voirne, jfr
Gerbrech Hoppebrouwers dat de bekentenis is voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

135

De bladzijden 196v t/m 198v zijn blanco.
391

392

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
199
Onderpand

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Peter
Petersz, Henrick
Blaeuwe, Bartolt

DATUM:

21-03-1580

Comparant
Schuldeiser
Plaatsvervanger

Vader
Van broer Jacob

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn vader van Bartolt Blaeuwe, i.p.v. van diens
broer Jacob, de schuldenaar, als onderpand heeft genomen drie koeien die
nu in zijn stal staan, die geleverd zijn volgens stadsrecht en aan niemand
anders toebehoren noch verkocht zullen worden en dat de koeien pas weer
teruggegeven worden als Jacob Blaeuwe zijn schuld aan comparants vader
heeft betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
199
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobzen, Peter
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om, in der
minne of gerechtelijk, van Peter Jochems het geld te vorderen dat deze hem
schuldig is, volgens obligatie en daarbij al het nodige te doen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

11-05-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

De bladzijden 199v t/m 220v zijn blanco.
393

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Reyntgen
Urck, Claes van
Vrese, Arent Jansz
Vosz, Johan

samenvatting

221

DATUM:

11-05-1580

Volmachtgeefster
Momber
Voogd
Gevolmachtigde

Wed. Roloff Budden
Kinderen Claes en Jan
Mede-voogd

Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Vosz om namens hen de

136

erfenis en goederen te vorderen van de grootmoeder van vaderszijde,
Cathrina Dirckjans, waar de kinderen recht op hebben en daarbij alle
formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.

394

395

396

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
221
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Reynar
Henrickzen, Thoenis
Brantzen, Bartolt

samenvatting

Comparant verklaart dat hij voor zijn minderjarige dochter Henrickgen als
moeders erfdeel heeft gereserveerd ƒ40 g.g., de opbrengst van moeders
kleren en een bed, hij belooft haar een beroep te laten leren dat bij haar
past, waarmee de voogden tevreden zijn .

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
221v
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Huis en erf
Kampen, Broederstraat, tussen Herman Isebrant en Marryken Glauwe
2. Hof
Kampen, Groenestraat, tussen Herman Vette en Thoenis Drenth

comparanten

Wouw, Robert van
Henrickzen, Wulff

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Wulff Henrickzen een bedrag van
ƒ88 c.g. wegens verdiend loon en belooft dit te betalen in drie termijnen, te
weten met Pasen a.s., idem in 1582 en 1583, met rente vanaf de tweede
termijn , waarvoor hij als onderpand stelt zijn aandeel in een huis en dat in
een hof en zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 24-05-1583 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

DATUM:

06-06-1580

Wdn. van Jutthe Sijmons
Voogd
Voogd

DATUM:

08-06-1580

Schuldenaar
Schuldeiser

222

DATUM:

137

Timmerman - vader

27-06-1580

En echtg, Margrita

397

398

399

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elburch, Reyner Lubb. vd
Hoeve, mr Jan ten

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Voorspreker

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan ten Hoeve om, in der minne
of gerechtelijk, van Claes van Heerde de ƒ25 g.g. te vorderen die deze hem
schuldig is, met rente en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vrese, Rotger Jansz
Symonsz, Dirck

222

DATUM:

08-03-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Procureur

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Dirck Symonsz om namens hem in
Amsterdam te vorderen van Davidt Ronde de veertien daalders die deze
hem volgens obligatie schuldig is; hij geeft gevolmachtigde alle macht om
te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Egbertzen, Roloff
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om, in der
minne of gerechtelijk, van Gerrith Bloem, hopman, het geld te vorderen dat
deze schuldig is volgens obligatie en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
222v
Transport van gelden

222v

DATUM:

21-06-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

138

07-12-1581

400

401

onroerend goed

Molen

comparanten

Luitgensz, Roloff
Joanna

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster

samenvatting

Comparant verklaart namens zijn opdrachtgeefster, volmacht dd 22-11-1581
gepasseerd in Steenwijk, een bedrag van 27 daalders te hebben
overgedragen aan Cathrina Coers afkomstig van percelen van een molen die
zij, volmachtgeefster, in Zwartsluis heeft liggen of van de molen van de
weduwe van Warner Mulners.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Onnia, Rychart van
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om, in der
minne of gerechtelijk, van Berent Sennemaker het geld te vorderen dat deze
hem schuldig is en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
223
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrickzen, Reynar
Gruwell, Joost

samenvatting

Comparant verklaart van Joost Gruwell ontvangen te hebben een obligatie
ad 50 daalders waarvan hij er 30 ontvangen heeft; de resterende 20 daalders
zullen Volcker Ulfertzen, Wychar Gerritzens echtgenote en Peter Janszen
ontvangen, waarvoor hij Joost Gruwell bedankt, met belofte van vrijwaring.
De obligatie is niet meer geldig.

bijzonderheden

Geen

) timmerman

223

DATUM:

05-02-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

28-03-1582

Comparant
Comparant ter andere zijde

De bladzijden 224 t/m 228v zijn blanco.
402

1

Wed. Coep Volckerzen )

RAK 82

FOLIO:

229

DATUM:

139

07-04-1580

403

404

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe Jansz, Symon
Hermsz, Gerrith

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn meier Gerrith Hermsz om in
Oosterwolde of elders te verschijnen waar de gewone erfgenamen bijeen
zullen komen om daar te horen wat er afgesproken wordt en de beslissingen
te accepteren, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bommesen, Sytcke
Holm, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Holm om, in der minne of
gerechtelijk, van Marryken van Packbergen het geld te vorderen dat zij hem
schuldig is en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Entmen(?), Susanna van
Coesfelt, Berent van
Halteren, Berent van
Koerbeke, Albert van der

Volmachtgever
Gevolmachtigde

229

DATUM:

13-03-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

229

DATUM:

Raadslid
Elburg - meier

Friesland

31-05-1580

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Neef

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Berent van Halteren en Albert van
der Koerbeke om, in der minne of gerechtelijk, haar uitstaande schulden,
renten en pachten te innen in Kampen en daarbuiten en daarbij al het nodige
te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

140

405

406

407

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

229v

DATUM:

onroerend goed

Erf
Zwolle, buiten de Diezerpoort

comparanten

Swaene
Coesfelt, Berent van
Maler, Johan

03-12-1580

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Henrick Maler
Zoon

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Johan Maler om namens
haar het aandeel te verkopen dat zij heeft in een erf bij Zwolle en daarbij alle
formaliteiten te vervullen die nodig zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
229v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Crekenbeeck, Sybert van
Holm, mr Johan
Tzaera, mr Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Holm en mr Johan Tzaera
om, in der minne of gerechtelijk, in Kampen en elders zijn uitstaande
schulden te vorderen en verder zijn zaken waar te nemen en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
230
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cunretorff, Symon
Queize, mr Peter
Jansz, Rijck
Erp, Henrick van
Huissen, Henrick van

samenvatting

DATUM:

14-12-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

26-05-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem

Zwager

Comparant verstrekt een volmacht aan meerdere personen om namens
hem, naar aanleiding van een brief van de dijkgraaf van de Veluwe, te
verschijnen in Heerde of in de buurschap Werven en daar te horen welke
eisen en conclusies hem worden opgelegd door Frans van Linden, heer van
Cronenberch, in de zaak van de wetering buitendijks tegen Hulsberger
Gretkamp, dd 22-06-1580 op zijn land in de Wapenvelder mark gedaan en

141

verder om de klachten hierover met de dijkgraaf te bespreken, met macht
van substitutie.

408

409

410

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cleven, jfr Stiene van
Urck, Claes van
Martens, Reyn

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Reyn Martens om namens haar de
pachten en inkomsten te vorderen in Vollenhove of elders en daarbij het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
230v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Symons, Johan
Baers, Aucke

samenvatting

Comparant verklaart van de executeurs van het testament van Aucke Baers
de legaten ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Canter, Sijmon
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om namens
hem van jfr Margarita van Veene de ƒ112-12 c.g. te vorderen die zij hem
schuldig is en verder zijn zaken waar te nemen, daarbij al het nodige te

230v

DATUM:

01-06-1581

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Henrick ten Bussche

04-07-1581

Comparant
Overledene

1

Mede voor Cathrina )

) zijn zuster, echtgenote van Johan Claesz

230v

DATUM:

07-07-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

142

Amsterdam

doen, met macht van substitutie.

411

412

413

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
231
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Hommes, Syvert
Willemsz, Jacob

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de gebroeders Willemsz een
bedrag van ƒ600 min ƒ12½ c.g. van een nieuw getimmerd schip met
gereedschap en toebehoren en belooft dit te betalen op St. Cathrina 1582,
waarvoor hij als onderpand stelt het schip met toebehoren en zijn overige
goederen. De gebroeders beloven het schip in alle havens te vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op 28-06-1583 hebben schuldeisers alles ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
231v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Symon
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om hem te
verdedigen en te beschermen tegen de aanspraken die de weduwe van
Hugo van het Cruithuis op hem meent te hebben en daarbij het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cuijnreturff, Simon
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om hem te

DATUM:

28-11-1581

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Vlieland
En Jan

16-01-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

231v

DATUM:

18-01-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

143

verdedigen en te beschermen tegen de eventuele aanspraken die tegen hem
gemaakt kunnen worden, met macht van substitutie.

414

415

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe, Symon Geertsz
Bocop, Willem to

232

DATUM:

20-01-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

IUDr - neef

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn neef Willem to Bocop om zijn
zaken zowel binnen als buiten rechten waar te nemen en speciaal om samen
met zijn metgezel Gheerdt Vrese de rekeningen van de stads goederen te
beheren, zoals hij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kruse, Swaentken
Jacobs, Reiner
Beniers, Armgart

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Armgart Beniers om namens haar
in Amsterdam te vorderen van Icken Kruse, weduwe van haar broer Jaques
Kruse, het geld dat deze haar per testament heeft gelegateerd en daarbij alle
formaliteiten te verrichten.

bijzonderheden

Geen

232

DATUM:

07-03-1582

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

De bladzijden 233 t/m 240v zijn blanco.
416

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

241

DATUM:

21-03-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sloet, Tyman
Dursten, Johan van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan van Dursten om, in der minne

Volmachtgever
Gevolmachtigde

144

of gerechtelijk, de achterstallige huishuur te vorderen van Lombart van
Deventer, eventueel beslag te laten leggen en te handelen zoals comparant
zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.

417

418

419

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Crynesz, Thijs
Wede, jkr Wilke van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan jkr Wilke van Wede om, in der minne
of gerechtelijk, van Steven Wyer, gewezen meier van het Kampereiland, de
achterstallige schuld te vorderen afkomstig van gehaald laken en daarbij te
handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
241
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Thoenis
Willemsz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart dat hij met Jan Willemsz op 28-07-1580 wettelijk en wel
gerekend heeft en dat hij hem wegens de kosten van vertering ƒ37 c.g.
schuldig is.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
241v
Verklaring van erfrecht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ringenberch, Thomas
Ringenberch, Herman
Michielsz, Henrick

241

DATUM:

22-04-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

00-08-1580

Comparant
Schuldeiser

DATUM:

Comparant
Comparant
Comparant

145

Alias Pater

13-11-1580

van Halteren
Idem - broers
1
Mede namens zijn )

420

421

422

samenvatting

Comparanten, mede caverende voor Johan, Anna en Grethe van
Ringenberch en de andere comparant verklaren erfgenamen te zijn van
wijlen Lucas Henrickzen en ook van diens weduwe wijlen Beerthe
Soetemans.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
241v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentzen, Thyman
Bussche, Egbert ten
Sluyter, Johan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn drie minderjarige kinderen Grethe, Jacob en
Willem als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 c.g. en de
opbrengst van moeders kleren en kleinodiën en belooft hen te verzorgen en
te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Schip

comparanten

Aves, Tijte
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om namens
hem een schip te vorderen, te procederen tegen de schipper en volgens
stadsrecht beslag te leggen om het te verkopen en verder alle formaliteiten
te vervullen die nodig zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Donatie

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritz, Trijne

) zuster Grete, volmacht uit Halteren, zondag na Pasen 1579

DATUM:

21-07-1581

Wdn. van Geertruidt Kreyncks
Voogd
Voogd

242

DATUM:

Vader

10-11-1581

Volmachtgever
Gevolmachtigde

242

DATUM:

22-11-1581

Comparante

146

Garrijtz, Marryken

423

424

425

Dochter

samenvatting

Comparante heeft uit vrije wil besloten na haar dood aan haar dochter
Marryken een bedrag van ƒ30 c.g. te schenken, niet aan haar broers /
zusters.
NB. in de kantlijn: op 17-02-1582 is dit teniet gedaan door partijen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobzen, Thomas
Lubbertzen, Peter
Martensz, Reyn

242

DATUM:

11-12-1581

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Emmeloord

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Reyn Martensz om, in der
minne of gerechtelijk, van Herman Vrancken al het geld te vorderen dat deze
schuldig is volgens scheepsbrief, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
242v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sloet, Thyman
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om zijn
uitstaande schulden te innen bij Jan en mr Alexander Grovus en verder zijn
zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
243
Vruchtgebruik

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Clant, Alardt

DATUM:

24-02-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

28-05-1582

Comparant

147

Echtpaar

Doornick, Geertruyt van
Jacobs, Reiner

Comparante
Momber

samenvatting

Comparanten verklaren in hun huwelijkse voorwaarden dd 09-02-1580 te
hebben opgenomen dat zij elkaar het vruchtgebruik schenken van al hun
goederen, roerende en onroerende; mochten de kinderen hier later
bezwaren over maken en mochten er goederen verkocht moeten worden,
dan bepalen comparanten nu dat de langstlevende in ieder geval een bedrag
van ƒ1000 g.g. ontvangt.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 243v t/m 245 zijn blanco.
426

427

428

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

245v

DATUM:

26-12-1581

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe, Andries
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om, in der
minne of gerechtelijk, al zijn zaken in Kampen waar te nemen en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
245v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schoenmaker, Asse
Olst, Claes van

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Claes van Olst een bedrag van ƒ18
g.g. wegens huishuur die Evert Schoenmaker schuldig was en belooft met
Maria Lichtmis ƒ10 g.g. te betalen en met Pasen 1582 de rest, waarvoor hij
zijn schoenkuipen ten onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
245v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

28-12-1581

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

148

06-01-1582

429

430

comparanten

Hartzuyker, Albert
Dirckze, Wychar
Martensz, Reyn
Oever, Jaspar ten
Olst, Johan van

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem
Idem
Idem

samenvatting

Comparant verstrekt vier volmachten om namens hem in Kampen en
daarbuiten zijn achterstallige pachten te innen en hem te verdedigen en bij
te staan tegen eventuele aanspraken, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
246
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sybrantsen, Arent
Vene, Jacob
Jansz, Egbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Janneken als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ120 c.g. waarvoor hij de
voogden geeft een rentebrief ad ƒ5 g.g. jaarlijks uit Blankenham en ƒ50 c.g.
afkomstig van de verkoop van moeders kleren, verder een vergulde gordel,
wegend 14 lood, een zilveren schede van 15 lood, een gouden band, waard
ƒ10 c.g., een zilveren kleerhaak en een bed met toebehoren; hij belooft haar
te verzorgen en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Datum was eerst: 16-01-1582.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
246v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritz, Anna
Martensz, mr Reyner

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Reyner Martensz om haar te
verdedigen en te beschermen tegen de aanspraken die Geerdt Loese op
haar heeft, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

27-12-1595

Wdn. van Janneken
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

17-01-1582

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

149

431

432

433

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
246v
Volmacht

DATUM:

29-01-1582

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Noenen, jfr Arendt v.
Kystemaker, Bartholt

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan (niet vermeld) om namens haar in
Kampen, de stadsvrijheid en Vollenhove haar zaken waar te nemen en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Swolle, Anna van
Kystemaker, Bartholt
Munster, Johan van

Volmachtgeefster
Momber

246v

DATUM:

Wed. Hugo vd Gruydthuysen

31-01-1582

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Gezworene vd stad M.

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan van Munster om namens
haar in Munster haar uitstaande schulden te innen bij Johan Dieren
wonende in de Witte Zwane en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
247
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joachims, Andries
Visscher, Arent

31-01-1582

Gevolmachtigde
Overledene

De erfgenamen van …

samenvatting

Comparant verklaart, mede namens zijn schoonzuster Grete, weduwe van
Claes Joachims, volmacht dd 26-01-1582 in Groningen gepasseerd, van de
erfgenamen van Arent Visscher ontvangen te hebben de ƒ17 c.g. die deze
als executeur van wijlen Andries Clumper onder zijn beheer had, waarvoor
hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

150

434

435

436

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
247
Kinderbewijs

DATUM:

12-02-1582

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrijcks, Albert
Tijman, Swane
Jansz, Egbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Dyrck Albertsz als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ20 c.g. en belooft hem lezen, schrijven en
een passend handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
247v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip

comparanten

Henrickzen, Albert
Jansz, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Jansz een bedrag van ƒ300
c.g. wegens de aanschaf van een schip met toebehoren, verder is hij hem
nog schuldig ƒ125 c.g. waarvan schuldenaar hem jaarlijks handgeld geeft;
hij belooft de ƒ300 c.g. op drie achtereenvolgende St. Michiels dagen te
betalen m.i.v. 1582, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met alle
toebehoren en zijn overige goederen. Schuldeiser zal hem vrijwaren in alle
havens.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
248
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Salyncks, Anna
Tzaera, mr Johan
Stappers, Lammeken Pet. v.

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Lammeken Peters van Stappers
een bedrag van ƒ143 g.g. dat zij belooft te betalen in mei 1583, waarvoor zij
als onderpand stelt al haar goederen.

bijzonderheden

Geen

Wdn. van Geese Dyrcks
Voogd
Voogd

DATUM:

Touwslager - vader

15-02-1582

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

151

16-02-1582

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Wed. Roloff Jacobzen

437

438

439

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

248

DATUM:

26-03-1582

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brandt, Arendt
Loese, Geerdt
Schultz, Johan

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Schultz om, in der
minne of gerechtelijk, hun uitstaande schulden te innen in Steenwijk,
Steenwijkerwolt, Paaslo, Oldemark en Cuijnre en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
248v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf gnd. de Gulden Helm
Kampen, Oudestraat

comparanten

Russinck, Albert
Francksz, Johan
Munthers, Cathrina

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Francksz en diens
echtgenote een bedrag van ƒ800 g.g. vanwege de aanschaf van een huis dat
nu aan hen betaald moet worden; zij betalen contant ƒ100 g.g. en de rest in
termijnen, te weten ƒ300 g.g. met Pasen 1583 met rente, ƒ200 g.g. met Pasen
1584 met rente en de rest willen zij als handgeld betalen tegen 6% rente,
waarvan de aflossing een half jaar van tevoren moet worden aangekondigd.
NB. in de kantlijn: op diverse data staan de betalingen genoteerd; op 25-061595 meldt Hans Drenth, oom en voogd over de kinderen van Reynar Bolten,
alles ontvangen te hebben.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Het goed Inthyema

comparanten

Clant, Alardt
Arensma, Christoffel

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Christoffel Arensma om zijn zaken
waar te nemen tegen de aanspraken van jfr Cathrina van S. Peters, weduwe
van Pilgrum ten Indijck, op het goed Inthyema of anders, met macht van
substitutie.

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

28-05-1582

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

249

DATUM:

04-06-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

152

En echtg. Lubbeken
Echtpaar

Raadslid
IUDr

440

441

442

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
249
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dirckzen, Andries
Gerritzen, Claes

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve van Claes Gerritzen voor de
betaling binnen acht weken van de ƒ6 c.g. die Agatha Gerritz per testament
aan hem gelegateerd heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Klooster

comparanten

Middendorp, Arent van
Martens, mr Reynt

samenvatting

Comparant verstrekt qq. een volmacht aan mr Reynt Martens om, in der
minne of gerechtelijk, de uitstaande schulden en pachten te innen van de
pachters binnen en buiten Kampen en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Klooster

comparanten

Middendorp, Aeltken v.
Kistemaker, mr Bartolt
Martens, mr Reynt

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Reynt Martens om, in der minne
of gerechtelijk, van Lange Petersz de ƒ15 g.g. min 8 stuivers te vorderen die
deze het klooster schuldig is vanwege landpacht en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

DATUM:

07-06-1582

Borg
Schuldenaar

249v

DATUM:

13-06-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Procurator van het )

) klooster van Beelheem te Zwolle

249v

DATUM:

153

13-06-1582

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

1

Procuratrix van )

443

444

445

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Brandt, Arendt
Schouwe, Rijckman

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Rijckman Schouwe om namens hem
zijn uitstaande schulden, renten en pachten te innen in Steenwijk en
Steenwijkerwolt en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
250
Vrijwaring

onroerend goed

Huis

comparanten

Gerrits, Anna
Kystemaker, Bartholt
Gerridtsz, Berendt

samenvatting

Comparanten verklaren beloofd te hebben aan Gerrychien Jacobsz haar te
willen ontslaan van de aanspraken van een huis dat zij samen verkocht
hebben, waarvoor zij zich met persoon en goederen verbinden.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Anna
Jacobz, Reiner
Sybrants, Grete

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Grete Sybrants om, in der minne of
gerechtelijk, te vorderen van de weduwe en erfgenamen van haar broer
Johan Doegenweert uit Emmerich 25 daalders die zij nog van hem tegoed
had volgens handschrift en daarbij al het nodige te doen, met macht van

) het Busklooster in Zwolle

250

DATUM:

15-06-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

16-06-1582

Comparante
Momber
Comparant

250

DATUM:

19-06-1582

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

154

substitutie.

446

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
250v
Schenking

onroerend goed

Huis en hof
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Glauwe, jfr Anna
Schuler, Johan

samenvatting

Comparante verklaart dat haar zuster jfr Bathe Glauwe op haar sterfbed aan
haar zuster jfr Webbeken Glauwe al haar renten heeft gegeven, haar aandeel
in de renten van deze stad en stadsvrijheid, al haar goederen, geld, goud en
zilver, huisraad, inboedel en bovendien de rente uit het huis van mr Jacob
Barbier in vruchtgebruik; aan de dochter van Warner van Vorden, Aeltien,
een huis en hof, waarvan Webbeken het vruchtgebruik heeft, aan haar broer
Symon de rente uit Kuinre en comparante behoudt voor zichzelf alleen de
rente van St. Johanscamp en van Bitter van der Marsch. Zij verklaart hierbij
de regelingen door haar zuster getroffen, te accepteren.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

20-06-1582

Comparante
Momber

Echtg. Gerbert ten Bussch

De bladzijden 251 t/m 252v zijn blanco.
447

448

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

253

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Olislager, Wilhem
Arnhem, jfr Elisabeth v.
Holm, mr Johan

21-03-1580

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, volmacht dd 17-03-1580 in Harderwijk
gepasseerd, verstrekt comparant een volmacht aan mr Johan Holm om, in
der minne of gerechtelijk, de achterstallige pacht te innen van Jochem
Jansz en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
253
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

) van Haersolte

155

07-04-1580

1

Wed. Johan to Bocop )

comparanten

449

450

451

Schaey, Willem Cornelisz
Jansz, Herman
Seyne, Jacob

Comparant
Zwager
Weduwnaar

Niet aanwezig
Van Aeltgen Jansz

samenvatting

Comparant, caverende voor zijn zwager, verklaart dat de weduwnaar van
Aeltgen Jansz hen uitgekocht heeft voor de goederen die comparants
vrouw Geertruidt Jansz en zijn zwager geërfd hebben, waarvoor hij hem
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Verbeeck, Wilhem Laurensz
Mentiz, Marricghen
Hove, mr Jan ten
Tzaera, mr Jan

253v

DATUM:

22-08-1580

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Idem

Wed. Jan Jacopsz

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, wonend op Texel in de Koog, volmacht dd
24-07-1580 aldaar gepasseerd, verstrekt comparant een volmacht aan mr
Jan ten Hove en mr Jan Tzaera om haar zaken waar te nemen tegen
Geertgen de weduwe van Geert Evertsz inzake diens erfenis en daarbij te
handelen zoals zij zou hebben gedaan.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Megen, Willem van
Luitenback, Jacob

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Luitenback om namens hem
bij de Staten van Holland het geld te vorderen dat hem toekomt wegens
obligatie en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 82

FOLIO:

253v

DATUM:

15-09-1580

Volmachtgever
Gevolmachtigde

) van het regiment van de Heer Willem Lodewijk graaf van Nassouw
) van wijlen hopman Belen

2

254

DATUM:

156

12-10-1580

2

Gewezen schrijver van )
1
Secretaris )

452

453

onderwerp

Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Wolter
Dinteren, Peter Adriaens v.

samenvatting

Comparant stelt zich borg voor Peter Adriaens van Dinteren voor de 20 keer
honderd pond handkazen die Rotger Voerman voor hem geladen heeft op
zijn wagen en die bestemd zijn voor Arnhem of Nijmegen en niet voor de
vijand; begunstigde zal binnen veertien dagen het bewijs aan de Raad laten
zien.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
254
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Wolter
Louwe, Claes
Barckhorst, Herman ter

Borg
Begunstigde

Makelaar

28-10-1580

Comparant
Voogd
Voogd

De echtgenote van…

samenvatting

Comparant verklaart van zijn voogden, op last van de Raad, de erfenis van
zijn vader ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
254
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Wychar
Henrickzen, Jan
Cleve, Symon van

09-11-1580

Comparant
Comparant
Voogd

Rechter Oldebroek

samenvatting

Comparanten, caverende voor de kinderen van Peter Hollander, verklaren
ontvangen te hebben van hun voogd de goederen van hun vader, waarvoor
zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

157

454

455

456

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
254v
Schuldbekentenis

DATUM:

18-11-1580

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertsz, Wilhem
Haerwevers, Anna
Frericksz, Johan

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, verklaart comparant schuldig te zijn aan
Johan Frericksz een bedrag van ƒ14-03 c.g. wegens gekocht vlas; durante
iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
254v
Getuigenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Wolter
Jacobsz, Gheert
Post, Gijse
Twenthe, Guert
Wychertsz, Johan
Gouwe, Johan Aertsz vd

samenvatting

Comparanten verklaren plechtig dat Johan Aertsz van der Gouwe van hen
gekocht heeft zeven koeien en aan ieder van hen heeft betaald, dat het hun
eigen koeien betrof, niet van iemand anders.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Peters, Weyne
Backer, Jan
Nyebecke, Asmus

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Asmus Nyebecke om, in der minne
of gerechtelijk, namens haar de erfenis te vorderen van haar tante Styne
Petersz en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Schuldeiser

DATUM:

255

07-01-1581

Comparant
Idem
Idem
Idem
Idem
Koper

DATUM:

Roededrager

Een koe
Twee koeien
Een koe
Een koe
Twee koeien

25-02-1581

Volmachtgeefster
Echtgenoot
Gevolmachtigde

158

457

458

459

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
255
Volmacht

DATUM:

01-03-1581

onroerend goed

Erf en goed
Blankenham

comparanten

Thoenijsz, Willem
Olst, Claes van
Olst, Johan van

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Claes van Olst en zijn neef
Johan om namen hen een jaarlijkse rente van ƒ6 g.g. te verkopen,
betaalbaar met Michaelis en gevestigd op een erf in Blankenham en daarbij
de formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
255v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Franssen, Wychar
Eckelboem, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Eckelboem een bedrag van
ƒ450 c.g. vanwege de aankoop van een karveelschip met gereedschap en
toebehoren en belooft te betalen in termijnen, te weten: op 11-03-1582, 1583
en 1584, waarvoor hij als onderpand stelt het schip met toebehoren en zijn
overige goederen. Schuldeiser belooft het schip in alle havens te vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op 03-05-1585 meldt de echtgenote van schuldeiser,
Aeltgen, dat alles is betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
256
Getuigenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Warner Jansz
Caerlisz, Jacob
Pannebacker, Jan
Post, Gijse
Smit, Dirck
Jans, Janneken
Claes, Nele
Urck, Claes van
Gouw, Cryn Jacobzen v.’t

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Idem

DATUM:

En echtg. Lutgart
Raadslid

11-03-1581

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

159

16-03-1581

Comparant
Idem
Idem
Idem
Idem
Comparante
Idem
Momber
Koper

Twee koeien
Twee koeien
Een koe
Twee koeien
Een koe
Een koe
Een koe

460

461

462

samenvatting

Comparanten verklaren plechtig dat Cryn Jacobzen van ’t Gouw van hen
twaalf koeien gekocht heeft en aan een ieder betaald, dat deze koeien hun
eigendom waren en niet van iemand anders.

bijzonderheden

Aantal klopt niet.

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Deal

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engelsman, Willem Bruin
Albertz, Jelle

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jelle Albertz in januari j.l. 2163
pond klokspijs, tegen ƒ6½ c.g. per honderd, die door koper betaald zijn door
middel van Franse wijnen, waarvoor comparant hem bedankt met belofte
van vrijwaring. Verkoper heeft de klokspijs eerlijk in Gieteren gekocht.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
256v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Warner Jansz
Grotenhuijs, Johan ten

samenvatting

Comparant verklaart plechtig dat de 14 pistoletten die hij door Johan ten
Grotenhuis heeft laten halen, vanwege zijn ziekte door zijn dochter zijn
ontvangen en dat Johan ten Grotenhuis de 52 daalders zal krijgen via de
Jonge van Slackedamsz, die bij hem inwoont.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
257
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claesz, Willem
Jacobzen, Albert
Joirge, Henrick

256v

DATUM:

04-04-1581

Verkoper
Koper

19-04-1581

Comparant
Vervoerder

29-07-1581

Comparant
Voogd
Voogd

160

Alias: Guilliam

Zoon van Claes Willemsz

463

464

samenvatting

Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van
zijn ouders ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte van
vrijwaring, die ook geldt voor Albert Jacobzen die indertijd een rente voor
hem geïnd heeft uit de stadskas van Antwerpen, waarvan comparant zijn
derde deel heeft ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
257
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Slotemaker, Winolt
Branthorst, Jonge Jan
Bruinsz, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Albertgen, Ambrosius,
Roloff, Steven en Jasper als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ35
c.g. , voor Albertgen een zwarte tabberd, rok, halsdoeken en mutsen en haar
vier broers elk ƒ4 c.g. en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 17-05-1606 melden Steven en Jasper Wijnolts hun deel
te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
257v
Ratificatie

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Bossche, Willem Gerrijtsz
Malers, Jutte

samenvatting

Comparant verklaart de boedelscheiding te ratificeren die Johan Maler en
diens zusters / zwagers gehouden hebben van de nagelaten goederen van
hun vader en moeder, Henrick Maler en Swaentge Malers, dd 24-12-1582 en
hij accepteert ook het kindsdeel dat zijn echtgenote heeft ontvangen; de
baten en schulden etc. van het sterfhuis worden aan Johan Maler
overgedragen, waarbij hij van verdere aanspraak afziet.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

02-08-1581

Wdn. van Geertgen
Voogd
Voogd

DATUM:

161

Vader

11-01-1582

Comparant
Echtgenote

465

466

467

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
258
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bronckhorst, Vincent van
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om, in der
minne of gerechtelijk, aktie te ondernemen tegen Geesken Bloeme, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
258v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsz, Wyghar
Roloffzen, Wilm
Hattem Gerryt Martensz

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Johan als moeders erfdeel
te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ120 g.g. en belooft hem lezen,
schrijven en een ambacht te laten leren waar hij geschikt voor is en te doen
wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij
heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boecop, Wilm tho
Boecop, Henrijck tho

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn oom Henrijck om, in der minne
of gerechtelijk, zijn zaken en akties in Elburg en daarbuiten te vorderen en te
regelen en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Gevolmachtigde

DATUM:

258v

19-01-1581

06-02-1582

Wdn. van Agneta Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

17-03-1582

Volmachtgever
Gevolmachtigde

162

Vader

IUDr
Oom

468

469

470

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
259
Volmacht

DATUM:

28-03-1582

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ulfertzen, Volcker
Geertzen, Wychar
Jansz, Peter

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Jansz om, in der minne of
gerechtelijk, van Joest Gruvell de helft van de 20 daalders te eisen die deze
nog moet betalen aan hen en gevolmachtigde en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Verheyden, Vrouw
Hoeve, mr Johan ten

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Johan ten Hoeve om namens
haar beslag te leggen op het geld van Berent Smit, berustend bij Jan
Jasparsen Smit, afkomstig van de koop van een huis en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
259v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henrijcks, Wylm
Swolle, Johan van

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johan van Swolle en diens
echtgenote zijn aandeel in een blauwe zerk in de Nicolaaskerk, gelegen in de
gang aan de zijde van de Venestraat, waaronder zijn moeder begraven ligt.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

259

DATUM:

21-04-1582

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

Verkoper
Koper

163

02-05-1582

Alias van Dam
En echtg. Anneken

471

472

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
259v
Beslaglegging

DATUM:

05-05-1582

onroerend goed

Schip

comparanten

Lubbertzen, Willem
Petersz, Lucas

samenvatting

Comparanten verklaren beslag te hebben laten leggen op het schip met
toebehoren van Christoffer Cornelisz, dat van Jacob Jansz is geweest,
vanwege achterstallige betalingstermijnen aan Tyte Ages, die zich tot de
lage rechtbank heeft gewend; met toestemming van de burgemeester mag
hij het schip weer meenemen.

bijzonderheden

1

RAK 82
onderwerp

FOLIO:
260
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoebeler, Virgilius
Trolman, Henrick

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben de goederen en erfenis van
Thoenijs Glauwe, d.w.z. eerste comparant ontvangt een jaarlijkse rente van
ƒ9-10½ g.g. op Bartholomeus betaalbaar, de helft van het bedrag dat op 1708-1576 op de stadsdomeinen is belegd en tweede comparant ontvangt een
jaarlijkse rente van ƒ3 g.g. betaalbaar op Martini in IJsselham, nog ƒ3 g.g. op
Allerheiligen in IJsselham en nog ƒ8 Hoornse guldens op Philippi en Jacobi
betaalbaar volgens rentebrief en ƒ2 g.g. per jaar betaalbaar met Maria
Lichtmis, gevestigd op de stadsdomeinen van Kampen. Zij verklaren ook de
mobilaire goederen ontvangen te hebben.

bijzonderheden

Geen

1

Comparant
Comparant

Gezworen dienaar )
Idem

) van de stad

24-05-1582

Comparant
Comparant
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