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 1 RAK  83 FOLIO:       1 DATUM:        13-01-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz., Alert Volmachtgever Sergeant  -  Echtpaar 
  Jans, Stijntgen Volmachtgeefster  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken in Kampen 

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

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

2 RAK  83 FOLIO:       1 DATUM:        23-01-1619 

 onderwerp Verklaring van ontvangst  
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Hoff, Albert Jansen  Comparant Mede-bloedverwant 
  Sael, mr Jan Jansen Voogd  
  Haricks, Tsialle  Bloedverwant En Barbara Frans 
  Gerrits, Jacob Idem Echtg. Barbara Frans 
  Augustijn, Hendrick Idem En Engeltje Frans 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat de voogd over Frans Janssen hem uitgekeerd heeft 

een bedrag van ƒ300 c.g. waarvan hij jaarlijks ƒ18 c.g. moet afdragen die 
bestemd zijn voor het onderhoud van de pupil, zoals geregistreerd in het 
Boek van Resoluties van de stad Kampen en verder heeft de voogd hem ter 
hand gesteld de helft van een huis, waarvan de andere helft aan Frans 
stiefmoeder Hendrickien Melchiors toebehoort in vruchtgebruik; verder een 
aandeel in een erf in Oldebroek, door pupil geërfd van zijn vader en in bezit 
met zijn stiefmoeder. Tenslotte nog een zilveren kroesje, gouden ring en 
zilveren lepels en de rest van de nalatenschap getaxeerd op ƒ1000 c.g., 
afkomstig van zijn ouders, waarvoor hij levenslang in het H. Geesten 
Gasthuis verzorgd zal worden. De naaste bloedverwanten van Frans, mede 
namens zijn tante in Delft, verklaren dat de voogd goed werk heeft geleverd,  
waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

3 RAK  83 FOLIO:        2 DATUM:         02-02-1619 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgersen, Alert Comparant  
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  Mullert, Evert Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Evert Mullert een bedrag van 

ƒ50 g.g., dd 02-12-1618 geconsigneerd bij de schepenbank, waarvoor hij 
hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

4 RAK  83 FOLIO:        2 DATUM:         12-03-1619 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen Hermen de Wilden en Henrick Evertsen 
   
 comparanten Reijners, Aeltken Wed. Sijmon Tonissen Moeder 
  Jansen, Coop Voogd  
  Jansen, Henrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Reijner Sijmens als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ50 g.g. en belooft 
hem lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder 
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en 
stelt als onderpand haar huis in Brunnepe, strekkend van de dijk tot 
achteraan de stadsmeent en al haar andere goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

5 RAK  83 FOLIO:       2v DATUM:        19-03-1619 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen Willem Dircksen en Jan Sleeusen 
   
 comparanten Luijter, Aert Jansen Wdn. van Anna Henricks Vader 
  Lubbertsen, Rijck Voogd  
  Henricks, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Griete Aerts als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ170 g.g. en een 
bed met toebehoren en belooft haar linnen naaien te laten leren en te doen 
wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij 
heeft het vruchtgebruik en stelt daarvoor als onderpand zijn huis in 
Brunnepe, strekkende van de dijk tot achteraan de mate en zijn overige 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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6 RAK  83 FOLIO:          3v  DATUM:          19-03-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, hof en erf 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk, tussen Willem Dircksen en Jan Sleeusen 
   
 comparanten Luijter, Aert Jansen Schuldenaar  
  Aertsen, Jan Schuldeiser Zoon  -  echtpaar 
  Willems, Aeltgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn zoon Jan en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ150 g.g. als restant van zijn moeders erfdeel; hij belooft dit 
te betalen binnen vijf jaar van heden, waarvoor hij als onderpand stelt  zijn  
huis en overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

7 RAK  83 FOLIO:        4 DATUM:        25-03-1619 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Aeltgen Comparante  
  Sijbrants, Foppe Momber  
  Berckhorst, Caspar ter Voogd  
  Willems, Roeloff Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

van haar grootmoeder Cornelia Hendrix, weduwe van Goossen Janssen, 
ontvangen te hebben, eveneens haar deel van de nalatenschap van haar 
zuster Trijne Jans, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

8 RAK  83 FOLIO:       4v DATUM:         14-06-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, hof en erf 
  Brunnepe 
   
 comparanten Henricksz, Arent Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Willemken Schuldenares  
  Egbertz, Griete Schuldeiseres Wed. Tijmen Willemsz 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Griete Egbertz een bedrag van 

ƒ106 g.g. en beloven dit te betalen met St. Jan 1620, waarvoor zij als 
onderpand stellen de overwaarde van hun huis en hun overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 10-06-1620 is de schuld betaald.   
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

9 RAK  83 FOLIO:        4v DATUM:         25-06-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Straethen, Andries Schuldenaar Voorman 
  Andries, Rijck Schuldeiser Koperslager 
     
 samenvatting Via zijn gevolmachtigde, is comparant schuldig aan Rijck Andries een 

bedrag van ƒ64-08 c.g. wegens gekocht zaadgewas; durante iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

10 RAK  83 FOLIO:        5 DATUM:         28-06-1619 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aeltsen, Aelt Comparant  
  Aeltsen, Jan Comparant  
  Bartholtsen, Bartholt Comparant Echtg. Mette Aelts 
  Rijckwijn, Hans Voogd  
  Berentsen, Lambert  Voogd  
     
 samenvatting Comparanten  verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

van hun ouders, Aelt Aeltsen en Jennegen Jans, ontvangen te hebben, 
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

11 RAK  83 FOLIO:         5 DATUM:         28-06-1619 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Dirckszen, Alardt Wdn. van Geesken Jans Vader 
  Claessen, Engbert Voogd  
  Dircksen, Johan Voogd  
  Jansen, Jochem Oom  
  Greessen, Henrick Jans. Oom  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Henrick als 
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moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ450 g.g. en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik, waarvoor hij als onderpand stelt de overwaarde van zijn 
woonhuis en zijn overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

12 RAK  83 FOLIO:        6 DATUM:         18-08-1619 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Welmers, Arent Comparant  
  Welmers, Gerrijt Comparant  
  Welmers, Henrickgen Comparante Echtg. Peter Helmichs 
  Petersen, Goert Voogd  
  Jacobsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

van hun ouders, Welmer Henricksen en Willemken Arents, ontvangen te 
hebben, tevens van hun grootmoeder Geesgen, waarvoor zij hen bedanken 
met belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

13 RAK  83 FOLIO:        6 DATUM:         13-09-1619 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Segers, Anna Comparante  
  Maler, Jacob Momber  
  Albertsen, Wijcher Comparant Echtpaar 
  Toenis, Dreesgen Comparante  
     
 samenvatting Comparanten verklaren gerechtelijk te hebben gecedeerd aan hun neef 

Reint Henricksen en Jennegen Jans, zijn echtgenote, de erfenis en 
goederen van hun grootvader Geert Henricksen, zodat zij die nu kunnen 
opeisen.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

14 RAK  83 FOLIO:        6v DATUM:         11-10-1619 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vorden, Arent van Comparant  
  Boecop, Arent toe Voogd  
  Glauwe, Cracht Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogd, ten overstaan van Peter 

Henricksen Moock en Engbert Claessen, hoofdlieden, ontvangen te hebben 
de goederen en erfenis van zijn grootouders, Warner van Vorden en jfr 
Margreta van Gruijthuijsen, waarvoor hij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring.  De voogd wordt van zijn taak ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

15 RAK  83 FOLIO:        7 DATUM:         11-10-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed 1. 5½ akker land in Dronten 
  2. een mate gnd de Surenberch 
  3. huis Achter de nieuwe Muur 
   
 comparanten Vorden, Arent van Schuldenaar  
  Boecop, Arent toe Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent toe Boecop, als beheerder 

van zijn administratie, een bedrag van ƒ1530 c.g. tegen 6 procent dat hij op 
09-10-1619 in aanwezigheid van de hoofdlieden heeft geleend en belooft dit 
te betalen, waarvoor hij als onderpand stelt zijn aandeel in diverse 
onroerende goederen en een jaarlijkse rente van ƒ5 g.g. gevestigd op Geert 
Raedemaeckers huis en al zijn overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

16 RAK  83 FOLIO:        7v DATUM:         27-10-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berentsen, Arent Volmachtgever Kerkmeester van

1
) 

  Moock, Peter Henricksen Provisor  
  Lubberts, Willem Gevolmachtigde Oldebroek 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Willem Lubberts om hun zaken 

in Oldebroek en elders waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) H. Geesten Gasthuis 

   



 

7 

 

 

17 RAK  83 FOLIO:        8 DATUM:         03-11-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Doornick, Anthonis van Volmachtgever  
  Doornick, jfr Joanna van Volmachtgeefster Zuster - wed. Winsen 
  Doornick, jfr Machtelt v. Idem Wed. van Twickeloe 
  Haersolte, Anthonis van Volmachtgever  
  Clant, jfr Antonia  Volmachtgeefster  
  Blanckefoort, Willem Volmachtgever  
  Lawick, Johan van der  Gevolmachtigde  
  Gansneb gnd T., Otto Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van jfr Femme van Doornick, hun zuster en tante, 

hebben een volmacht verstrekt aan Johan van der Lawick en Otto Gansneb 
gnd Tengnagel om, in der minne of gerechtelijk, alle gelden te vorderen die 
overledene in Kampen en elders had uitstaan en tot het sterfhuis behoren 
en daarbij te handelen zoals comparanten zelf gedaan zouden hebben, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

18 RAK  83 FOLIO:        8v DATUM:         01-12-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Anneken Volmachtgeefster Wed. Johan Gortemaecker 
  Sael, mr Johan Jansen Momber  
  Jans, Swaene Gevolmachtigde Dochter 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar dochter Swaene Jans om van 

haar schoonzoon in Haarlem Peter de Burchgrave de erfenis en goederen te 
vorderen van haar overleden dochter Hellichgen Jans, zijn gewezen 
echtgenote en daarbij te handelen zoals zij zelf gedaan zou hebben, indien 
aanwezig.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

19 RAK  83 FOLIO:        9 DATUM:        08-12-1619 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heijmans, Aeltgen Comparante  
  Wolffs, Rijckman Momber  
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  Dircks, Heijman Vader  
  Slachter, Dries Voogd  
  Corvenmaecker, Toenis Voogd  
     
 samenvatting In afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante van haar vader de 

goederen en erfenis van haar moeder ontvangen te hebben, waarvoor zij 
hem bedankt met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

20 RAK  83 FOLIO:        9 DATUM:         13-12-1619 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobsz, Andries Comparant Harderwijk 
  Wolffs, Melchior Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben de twee zilveren bekers die wijlen 

Hendrickien Melchiors hem had gelegateerd, waarvoor hij bedankt met 
belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

21 RAK  83 FOLIO:        9v DATUM:        05-01-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Anna Comparante  
  Henricks, Jacob Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparante verklaart van Jacob Henricks ontvangen te hebben de hoycke 

en de grijze rok die Aeltgen Andriesz haar had gelegateerd, waarvoor zij 
hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

22 RAK  83 FOLIO:        9v DATUM:         08-01-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricks, Arent Comparant  
  Jansz, Willemtgen Echtgenote  
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  Jansz, Lambert  Comparant  
  Willemsz, Aeltgen Moeder  
  Aertz, Albart Voogd  
  Oliffsz, Reijner Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun (schoon)moeder en gewezen voogden de 

goederen en erfenis ontvangen te hebben van hun vader Johan Tymensz, 
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

23 RAK  83 FOLIO:        10 DATUM:         22-02-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rutgers, Alert Borg En echtgenote 
  Sijmens, Meesken  Schuldeiseres  
  Jacobs, Hendrick Schuldenaar Heerde 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij als zijn eigen schuld belooft te betalen aan de 

weduwe van wijlen Lucas Jacobsz Ruijtter een bedrag van ƒ39-13 c.g. 
afkomstig van een obligatie; schuldenaar belooft zijn borg schadeloos te 
stellen.  
NB. in de kantlijn: op 15-11-1620 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

24 RAK  83 FOLIO:       10 DATUM:        10-03-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircksz, Alert Comparant  
  Henricksen, Jacob Erfgenaam  
     
 samenvatting Comparant verklaart van Jacob Henricksen ontvangen te hebben de 20 

rijksdaalders die wijlen Johan Wijcherlinck, lijdende aan de pest, in zijn 
testament dd 20-09-1603 had gelegateerd aan zijn broer Luijchien 
Wijcherlinck, die dit weer aan comparant heeft overgedragen, waarvoor hij 
hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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25 RAK  83 FOLIO:       10v DATUM:        21-03-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cruel, Adam  Schuldenaar  
  Hilbrants, Wijnolt  Gevolmachtigde Muntgezel 
  Krens, Hermen van der Schuldeiseres De weduwe van … 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Hermen van der 

Krens een bedrag van ƒ3 g.g als restant van ƒ24 g.g. huishuur; zijn 
gevolmachtigde wil bewijzen dat een huur van ƒ21 g.g. is overeengekomen. 
NB. in de kantlijn: op 24-04-16?? meldt Anneke van der Krens dat comparant 
ƒ3 g.g. heeft betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

26 RAK  83 FOLIO:       10v DATUM:         04-04-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf gnd Delingen (?) 
  Steenwijkerwolt 
   
 comparanten Dercksz, Albart Volmachtgever Broers 
  Dercksz, Frerick Volmachtgever  
  Henricksz, Christopher Gevolmachtigde  
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Christopher Henricksz en mr 

Johan Jansen Sael om, zowel binnen als buiten rechten, hun zaken waar te 
nemen, hun uitstaande schulden en renten te innen, hun aandeel te 
verkopen in een erf, indertijd in gebruik bij Clas Lubbertz, hun aandeel in 
vier koeweiden bij Steenwijk, in huur bij Clas Roloffsen en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen die nodig zijn, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

27 RAK  83 FOLIO:        11v DATUM:        01-04-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirxsz, Albert Comparant Broers 
  Dirxsz, Frerick Comparant  
  Haersolte, Claes van Voogd  
  Jacobs, Wessel Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, zonen van Dirck Albarts en jfr Femme van Oostendorp, 

verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis ontvangen te 
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hebben van ouders, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.  
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

28 RAK  83 FOLIO:       11v DATUM:         07-04-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Busche, jfr Arnolda ten Volmachtgeefster Wed. Cracht Glauwe 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Busche, Engbert ter Gevolmachtigde Broer 
  Cuinreturff, Jacob Gevolmachtigde Neef 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar broer Engbert en haar neef 

Jacob Cuinreturff om, zowel binnen als buiten rechten, haar zaken waar te 
nemen in Gelderland, Overijssel en elders en autoriseert hen als procurator 
ad lites om al het nodige te doen, haar renten en pachten te innen en te 
handelen zoals zij zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

29 RAK  83 FOLIO:       12 DATUM:        06-05-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Dercksz, Albart Comparant  
  Haersolte, Niclas van Voogd  
  Jacobsz, Wessel Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat het hem door Schepenen en Raad is toegestaan 

enig geld van zijn voorvaderlijke goederen voor zijn handel op te nemen en 
dat dit door de voogden in mindering wordt gebracht op zijn erfdeel; dat zij 
hem hebben uitgekeerd een bedrag van ƒ450 c.g. tegen een rente van 6 
procent, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

30 RAK  83 FOLIO:        12v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed Huis gnd de Sleutel 
   
 comparanten Gerritz, Arent Comparant Echtpaar 
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  Frans, Truijde Comparante  
  Wolter, mr  Chirurgijn 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van mr Wolter ontvangen te hebben de ƒ250 g.g. 

gevestigd op het huis door mr Wolter gekocht, die zij van wijlen hun 
grootvader Warner Jans Backer tegoed hadden, waarvoor zij hem bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

31 RAK  83 FOLIO:        13 DATUM:        22-05-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een stuk land 
  Vossemeer, in het land van Tholen   
   
 comparanten Herwaeijer, Anthoni Volmachtgever Echtpaar 
  Frans, Marrijgen Volmachtgeefster  
  Herwaeijer, Aper Gevolmachtigde Broer 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun broer Aper Herwaeijer om 

namens hen hun aandeel te verkopen in een stuk land in de Vossemeer 
geërfd van hun ouders en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

32 RAK  83 FOLIO:        13v DATUM:        17-06-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berck, Aelt van der Volmachtgever  
  Henricksz, Aeltgen Echtgenote  
  Alertz, Herman  Gevolmachtigde Koster vd. Nieuwe 

1
) 

     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote verstrekt comparant een volmacht aan 

Herman Alertz Custer om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te 
nemen tegen Valerius van Mulligen, wijnkoper uit Amsterdam, met macht 
van substitutie.  

   
 bijzonderheden 

1
) Kerk, Amsterdam 

   

 

 

33 RAK  83 FOLIO:        14 DATUM:        21-6-1620 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lier,  Anna Jacobs van  Volmachtgeefster Wed. Tilmannus Millius 

1
) 

  Wolffs, Rijckman Momber  
  Jacobs, mr Gerrit Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan mr Gerrit Jacobs om haar zaken in 

Kampen waar te nemen voor het stads- en landgerecht en beslag te leggen 
op het geld dat onder Jan Willemsz, schipper, berust en toebehoort aan 
Hendrick Peele(?), afkomstig van zijn verkocht schip en bestemd voor de 
laatste aflossing; dit alles als erfgename van haar vader. 

   
 bijzonderheden 

1
) uit Harderwijk 

        

 

 

34 RAK  83 FOLIO:        14 DATUM:         21-06-1620 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Ariaen Borg  
  Claessen, Arent  Begunstigde Wijnkoper Amsterdam 
  Hendrix, Struijck Schuldenaar  Veerschipper A’dam 
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld ten behoeve van Arent Claesen wegens  

de aktie die de ontvangers van de generale middelen in Kampen hebben  
gedurende de nog lopende zomermaanden op een half anker Franse wijn,  
door veerschipper Struijck Hendrix hier gebracht. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

35 RAK  83 FOLIO:       14v DATUM:         24-07-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dirx, Anna Schuldenares Echtg. Warner Backer 
  Weijde, Wendeltgen vd  Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Wendeltgen van der Weijde een 

bedrag van ƒ24 c.g.  wegens gekochte rogge en weit;  durante iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

36 RAK  83 FOLIO:        14v DATUM:         02-09-1620 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Warnersz, Arent Volmachtgever  
  Claesz, Luijchien Volmachtgever  
  Claes, Grietien Gevolmachtigde Pleegmoeder 
     
 samenvatting Comparanten, als voogden over de kinderen Swaene, Claes en Jantje 

Jacobs, erfgenamen van wijlen Jacob Janssen en Grietien Claes, 
verstrekken een volmacht aan Grietien Claes, pleegmoeder van de kinderen,  
om bij de bewindhebbers van de Oostindische Compagnie in Amsterdam, 
Rotterdam, Vlissingen of elders te vorderen de goederen, het geld en het 
loon dat Jacob Jansen, man / vader van de genoemde personen, bij zijn 
terugkeer uit Oostindië op het schip Vlissingen overleden, nog toekomen en 
daarbij de formaliteiten te vervullen en al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

37 RAK  83 FOLIO:        15 DATUM:         13-09-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, mr Arent Comparant Organist 
  Wolffs, Rijckman Tussenpersoon   
     
 samenvatting Comparant verklaart van Rijkcman Wolffs ontvangen te hebben het bedrag 

van honderd daalders en een jaarrente van 6¼ daalder afkomstig van het 
verkochte huis en de andere goederen van wijlen Claes Cornelissen 
Luijwaegen en zijn vrouw Hendrickien Jansz, als voldoening van zekere 
gerechtelijke bekentenis, dd 24-08-1616 ad 106 daalders en één oord, alhier 
gepasseerd en waarvoor mr Arent met beslag heeft geprocedeerd; hij 
bedankt voor deze uitbetaling met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

38 RAK  83 FOLIO:        15v DATUM:         21-09-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Dircksen, Alardt Schuldenaar Echtpaar 
  Peters, Henrickgen Schuldenares  
  Barchorst, Caspar ter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Caspar ter Barchorst, mede-

voogd over de kinderen van Hermen Jansen, een bedrag van ƒ200 g.g. tegen 
5 procent en beloven dit, des verzocht, te betalen, waarvoor zij als 
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onderpand stellen hun woonhuis en hun overige goederen. Indien gewenst 
willen zij de rente vastzetten.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

39 RAK  83 FOLIO:        16      DATUM:         13-10-1620 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Korenmarkt 
   
 comparanten Gerrijts, Anna Wed. van Jacob Reijnersen 

1
)  Moeder 

  Jansen, Jan Voogd  
  Geertsen, Jan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gerrijt en Geesken 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ200 g.g., de zoon zijn vaders 
mantel en een rosenobel en de dochter een bed met toebehoren en belooft 
hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een 
goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het 
vruchtgebruik, waarvoor zij als onderpand stelt haar huis; als de kinderen 
buitenshuis gaan wonen betaalt zij de voogden 6 procent rente. 

   
 bijzonderheden 

1
) Raedemaecker 

   

 

 

40 RAK  83 FOLIO:        16v DATUM:         17-10-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Berents, Anna Volmachtgeefster  
  Hagedoorn, Dirck Michielsen Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om, in der minne 

of gerechtelijk, in Ottenstein in het sticht van Munster, de erfenis en 
goederen te vorderen die haar vader bij leven van zijn tante Aelthien heeft 
geërfd, en die zijn zuster Lijse, nu overleden, in vruchtgebruik heeft gehad 
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

41 RAK  83 FOLIO:        17 DATUM:        24-10-1620 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Petersz, Alit Wed. van Hermen Henricksen Moeder 
  Egbertz, Andries Voogd  
  Jansz, Gisbert Voogd  
  Symonsz, Albart Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Anna Hermensz als 

vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 g.g. en een bed met toebehoren 
en belooft haar te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

42 RAK  83 FOLIO:        17v DATUM:         17-11-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Walbeke, Anna van    Volmachtgeefster  
  Wolffs, Rijckman Momber  
  Vette, Mr Peter  Gevolmachtigde  
  Roeloffs, Albert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette en Albert Roeloffs om 

voor de diverse gerechten waaronder haar goederen ressorteren, haar 
testament te laten valideren, dat zij heden in Kampen heeft gepasseerd.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

43 RAK  83 FOLIO:       18 DATUM:        22-11-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Haninck, Albert Andriessen Gevolmachtigde  
  Henricks, Lubbert Volmachtgeefster Echtgenote 
  Wijnbergen, Gerhardt van Schuldeiser  
  Saelmacker, Albert Jans Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten, volgens volmacht dd 19-11-1620 gepasseerd in Heerde, 

verklaren schuldig te zijn aan de voogden over comparantes gezamenlijke 
kinderen een bedrag van ƒ100 c.g., dat door Henrick Jansen Kannegieter 
met een warm handje aan de kinderen is gegeven en aan Arent Berentsen 
overhandigd is, welk bedrag, samen met de ƒ100 die comparanten van hem 
hebben ontvangen, belegd is door Jan Christianus en Egbert Backer; zij 
beloven dit uit te keren aan comparants voorkinderen, samen met de 
goederen, bij hun meerderjarigheid, waarvoor zij als onderpand stellen al 
hun rechten die zij op het huis van wijlen hun oom, Geert Kannegieter, 
hebben en hun overige goederen. Indien nodig, willen zij meer zekerheid 
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geven. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

44 RAK  83 FOLIO:        19 DATUM:         15-12-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoff, Albert Jansen Comparant Raadslid 
  Jochims, mr Michel Comparant  
  Vette, mr Peter   
     
 samenvatting Comparanten, als executeurs van het testament van jfr Guede van Graes, in 

leven echtgenote van Hans Momme, verstrekken een volmacht aan  Peter 
Vette om, namens hen, haar zoon Geert Momme te assisteren bij de 
onderhandelingen over zijn huwelijk met jfr N. van de Voorde uit Zwolle.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijde 19v is blanco. 

45 RAK  83 FOLIO:        20 DATUM:         25-01-1619 

 onderwerp Verklaring van ontvangst  
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksz, Berent Comparant  
  Henricksz, Henrickgen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Geertz, Crijn Voogd  
  Henricksz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de erfenis van hun vader 

Henrick Jans ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedanken met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

46 RAK  83 FOLIO:         20 DATUM:        25-01-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertz, Bartholt Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Geesgen Schuldenares  
  Henricksz, Berent Schuldeiser  
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  Henricksz, Henrickgen Schuldeiseres Zuster 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berent en Henrickgen Henricksz 

een bedrag van ƒ30 g.g. tegen 6 procent, afkomstig van hun vaders erfenis 
en beloven dit te betalen, waarvoor zij als onderpand stellen hun persoon en 
goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

47 RAK  83 FOLIO:        20v DATUM:         15-03-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Vloeddijk 
   
 comparanten Riedtmaecker, Berend Jans Schuldenaar Echtpaar 
  Arents, Henrickgen Schuldenares  
  Toenissen, Geert Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geert Toenissen een bedrag van 

ƒ52 g.g. en beloven dit te betalen met Pasen 1620, waarvoor zij als 
onderpand stellen de overwaarde van hun woonhuis, gekocht van Henrick 
Gerrijts en hun overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

48 RAK  83 FOLIO:        21 DATUM:        16-08-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kestgens, Berent  Volmachtgever  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken in Kampen 

waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

49 RAK  83 FOLIO:        21 DATUM:         03-09-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Scholten, Berent Jans  Volmachtgever Almeloërveen 
  Jacobs, mr Gerhart Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Gerhart Jacobs om zijn  zaken 

waar te nemen voor het scholtengerecht van Kampen, met name vanwege 
de aktie die Gerhart van Metelen, IUL en rechter in Almelo hem dd heden 
heeft aangedaan, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

50 RAK  83 FOLIO:        21v DATUM:        05-10-1619 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bronckhorst, Bartholt B. v. Wdn. Metken Aelts Vader 
  Brant, Arent Voogd  
  Aeltz, Aelt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Janneken als moeders 

erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ425 c.g., waarvan de 
voogden direct ƒ225 c.g. ontvangen en een bed met toebehoren en belooft 
haar lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een 
goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft 
het vruchtgebruik en stelt daarvoor als onderpand zijn persoon en 
goederen.  
NB. in de kantlijn: op 29-05-1630 meldt een der voogden van Arent Joosten 
ontvangen te hebben een bed met peluw, twee kussens, lakens en vier 
kussenslopen, die onder zijn berusting waren. 

   
 bijzonderheden geen 
   

 

 

51 RAK  83 FOLIO:        22 DATUM:         01-12-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Evertz, Bette Volmachtgeefster  
  Twente Johan Evertz Momber  
  Evertz, Lambert Gevolmachtigde  
  Lubbertz, Willem Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Lambert Evertz en Willem Lubbertz 

om, in der minne of gerechtelijk, haar uistaande schulden te innen in 
Oldebroek en elders en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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52 RAK  83 FOLIO:        22 DATUM:        02-02-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Berent Volmachtgever Wonend aan de 

1
) 

  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om al zijn 

zaken voor het stadsgerecht van Kampen waar te nemen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) zomerdijk 

   

 

 

53 RAK  83 FOLIO:        22v DATUM:        05-03-1620 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed Huis en brouwerij 
  Kampen, bij de Cellebroedersbrug 
   
 comparanten Helmichsz, Berent Schuldenaar Echtpaar 
  Nuijle, Hendrickien ten  Schuldenares  
  Steenberch, Jan Geertzen Schuldeiser Echtpaar 
  Jans, Hendrickien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren gecedeerd te hebben aan Jan Geertzen Steenberch 

en diens echtgenote een bedrag van ƒ400 g.g. dat zij tegoed hadden volgens 
koopcedule van hun huis en brouwerij gekocht door Lucas Claessen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

54 RAK  83 FOLIO:        22v DATUM:         24-04-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bartholtz, Bartholt Comparant Echtpaar 
  Gerritz, Heijge Comparante  
  Siemensz, Arent Voogd  
  Petersz, mr Gisbert Voogd Overleden 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

van hun (schoon)vader Gerrit Hubertz ontvangen te hebben, waarvoor zij 
hen bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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55 RAK  83 FOLIO:        23 DATUM:         12-08-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wyntges, Balthazaer Comparant Echtpaar 
  Telincks, Aeltgen Comparante  
  Wyntges, Johan Broer Echtpaar 
  Buskens, jfr Hester Schoonzuster  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun broer en schoonzus Wyntges ontvangen te 

hebben een bedrag van ƒ1000 c.g. dat comparanten bij hun huwelijk als gift 
beloofd is uit de nalatenschap van hun oom Everhardt van Reijdt van het 
eiland Texel, waarvoor zij hen bedanken. Zij zijn hen niets verschuldigd, ook 
niet vanwege de betaling van ƒ599 c.g. die comparanten dd 22-09-1619 
hebben gedaan aan verschillende van hun crediteuren; alle aanspraken zijn 
vervallen ook die welke betrekking hebben op hun broers werk als 
muntmeester in Mulheim. 

   
 bijzonderheden Identieke akte staat in inv. 84 akte nr. 64. 
   

 

 

56 RAK  83 FOLIO:        24 DATUM:         09-11-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smith, Berent Gerritsen Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Aeltien Schuldenares  
  Inghen, Jochim van  Schuldeiser Echtpaar 
  Soncks, jfr Janneken  Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jochim van Inghen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ50 c.g. gebruikt om een aambeeld en 
gereedschap te kopen en beloven dit te betalen in mei 1621, waarvoor het 
aambeeld en smidsgereedschap als onderpand gelden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

57 RAK  83 FOLIO:       24v DATUM:         06-12-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Cleijs, Berent Volmachtgever Zwolle 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken voor het 

stad- en landgerecht van Kampen waar te nemen en daarbij al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 25 t/m 33v zijn blanco. 

58 RAK  83 FOLIO:         34 DATUM:         28-04-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hendrix, Christoffel Schuldenaar Wdn. Anna Roeberts 
  Croll, Derck Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart vanwege het sterfhuis schuldig te zijn aan Derck Croll 

een bedrag van ƒ89-6-2 c.g. wegens bekentenis dd 11-09-1618 en belooft dit 
te betalen met ƒ70 c.g. aan Gijsbert van Ittersum uit Zwolle en de resterende 
ƒ19-6-2 c.g. aan schuldeiser. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

59 RAK  83 FOLIO:        34 DATUM:         19-05-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Jansen, Clasz Schuldenaar Echtpaar 
  Bodde, Jannegen  Schuldenares  
  Willemsz, Roeloff Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Roeloff Willemsz een bedrag 

van ƒ106 g.g. en beloven dit te betalen met St. Jan 1620, waarvoor zij als 
onderpand stellen hun huis en alle overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

60 RAK  83 FOLIO:        34v DATUM:         03-06-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Kuijper, Claes Ottsen Schuldenaar  
  Goossens, Arent Schuldeiser En echtg. Petertjen 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Arent Goossens en echtgenote een 

bedrag van ƒ44-6 c.g. wegens gekochte turf en hout en belooft dit te betalen, 
waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

61 RAK  83 FOLIO:        35 DATUM:         03-06-1619 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed 1. Een stuk land gnd het Glentjen 
      Verder: huis, stuk land, weiland enz. 
  2. Woonhuis en erf 
       Kampen, Oudestraat, bij de Buitenkerk 
   
 comparanten Cuijper, Claes Ottsen Comparant Wdn. Metken Toenis 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat hij met zijn overleden vrouw in huwelijk heeft 

ingebracht en geërfd diverse gespecificeerde percelen van land en 
goederen die hij bij zijn tweede huwelijk met Sara Hendrix heeft verkocht, 
zonder behoorlijk kinderbewijs voor de dochter Peterken van zijn eerste 
vrouw te hebben gedaan; te weten een aandeel in een huis geërfd van zijn 
ouders, verkocht aan Berent Gerrits voor 50 daalders, een stuk land 
verkocht aan Hendrick Lamberts voor 32 daalders, een buitensdijks weiland 
aan Gerrit de Cant voor 32 daalders, nog een stuk land aan Dries Gerrits 
voor 50 daalders en tenslotte een schepel rogge jaarlijks aan Hendrick 
Lamberts voor ƒ24 c.g. Hiervan krijgt de voordochter de helft, waarvoor hij 
zijn huis en overige goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

62 RAK  83 FOLIO:        35v DATUM:          ongedateerd 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Binnenmolen, erf en where  
   
 comparanten Henricksz, Christopher Comparant Voogd 
  Rixen, Roloff Comparant  
  Wynoltz, Agnete Echtgenote  
  Muller, Francke Driesze Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant, voogd over Johan ten Torn en de andere comparanten 

verklaren dat Francke Driesze Muller hen betaald heeft de aflossing van de 
binnenmolen, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring; 
hoewel de rentebrief niet gevonden kan worden, wordt deze gecasseerd en 
eventueel later overhandigd. 

   
 bijzonderheden Geen 
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63 RAK  83 FOLIO:        36 DATUM:         17-07-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Warmoesmarkt 
   
 comparanten Jacobsz, Cornelis Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Greetgen Schuldenares  
  Sael, mr Johan Jansen Schuldeiser Echtpaar 
  Jansz, Hilligen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan mr Johan Jansen Sael en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ265 c.g. en beloven dit te betalen heden over 
een jaar, waarvoor zij als onderpand stellen  hun huis en overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 00-04-1625 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

64 RAK  83 FOLIO:        36v DATUM:         24-08-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sinapius, Cornelius Schuldenaar Med. dr. 
  Sinapius, Samuel Christiani Schuldeiser Broer 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn broer Samuel een bedrag van 

honderd daalders en belooft dit te betalen in twee termijnen, de helft met 
Pasen 1620 en de andere helft met Pasen 1621, waarvoor hij als onderpand 
stelt zijn jaarlijkse traktement dat hij van de stad ontvangt en zijn overige 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

65 RAK  83 FOLIO:        37 DATUM:         01-09-1619 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Loeve, Clas Jansz Comparant  
  Wybrantz, Anneken Comparante Echtgenote 
  Schoeninck, Johan Voogd  
  Gansneb gnd T., Otto Voogd  
  Steenberch, Johan Geertz. Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van de gewezen voogden de goederen en erfenis 

van comparantes oom Emmerick van Roszing, in leven landschrijver van 
Drenthe, ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedanken met belofte van 
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vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

66 RAK  83 FOLIO:        37 DATUM:         04-12-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en een stuk land 
  Elburg 
   
 comparanten Jans, Cornelisgen Volmachtgeefster  
  Thijssen, Jan Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om, in der minne 

of gerechtelijk, haar zaken in Elburg waar te nemen, bovendien voor het 
gerecht van Elburg over te dragen de koopcedule van een huis aldaar en 
een stuk land in Doornspijk, uit hun beider bezit en verder alle formaliteiten 
te vervullen die daarbij volgens land- en stadsrecht nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

67 RAK  83 FOLIO:        37v DATUM:         07-12-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Cornelis Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Else Schuldenares Niet aanwezig 
  Jacobsz, Herman Schuldeiser En echtg. Aeltgen 
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn vrouw, schuldig te zijn aan Herman 

Jacobsz en diens echtgenote een bedrag van ƒ90 c.g. vanwege een nieuw 
zeil en belooft nu ƒ40 c.g. te betalen en met Pinksteren ƒ25 c.g. en op 
Michael 1620 de rest, waarvoor hij als onderpand stelt het nieuwe zeil en zijn 
overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

68 RAK  83 FOLIO:        38 DATUM:         18-01-1620 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Cornelis Comparant  
  Henricks, Christopher Voogd  
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  Cornelis, Isebrant Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

zijn ouders, Jan Cornelissen Dissel en Wendele Albers, ontvangen te 
hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

69 RAK  83 FOLIO:        38v DATUM:         26-02-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Goed het Loo 
  Buurschap Langerak  
   
 comparanten Hendrixszen, Christoffel Volmachtgever  
  Lennep, Theodorus  Gevolmachtigde IUDr 
  Haegen, Harbert van  Gevolmachtigde Doesburg 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan twee personen om namens hem voor 

het landgerecht van Doetinchem te horen wat de broers Johan en Peter 
Christoffel Schenck, vrijheren tot Toutenburch , tegen hem te zeggen 
hebben over het kapitaal met rente van de jaarlijkse ƒ40 g.g. gevestigd op 
het goed het Loo volgens akte dd 07-02-1620 in Doetinchem gepasseerd; hij 
autoriseert hen als procurator ad lites om al het nodige te doen zoals hij zelf 
gedaan zou hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

70 RAK  83 FOLIO:        39 DATUM:         11-04-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Beene, Clas Schuldenaar Schipper Alkmaar 
  Frerix, Swaene Echtgenote  
  Jansz, Herman  Schuldeiser Alias: Duwe  
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn echtgenote, schuldig te zijn aan 

Herman Jansz, alias Duwe genaamd, een bedrag van ƒ275 ph.g. wegens een 
gekocht potschip met toebehoren en belooft te betalen als volgt: jaarlijks in 
mei ƒ75 ph.g. totdat alles betaald is, te beginnen in mei 1620, waarvoor hij 
als onderpand stelt het potschip met toebehoren en gereedschap, zijn 
persoon en goederen. Echtgenote van schuldeiser, Niese Egbertz, meldt in 
afwezigheid van haar man, het schip overal te zullen vrijwaren.  

   
 bijzonderheden Geen 
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71 RAK  83 FOLIO:        39v DATUM:         15-05-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Deventer, Rijckmansstraat, tussen jfr vd Hunnepe en Jurrien Stecke(?)  
   
 comparanten Hendrixszen, Christoffel Volmachtgever  
  Walbeecke, Anna van  Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn vrouw Anna om in Deventer voor 

Schepenen een huis te transporteren aan Berent Messer, bezwaard met drie 
mud rogge en daarbij alle formaliteiten te vervullen en te handelen zoals hij 
zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

72 RAK  83 FOLIO:          40   DATUM:        22-05-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Claesgen Comparante  
  Willemsen, Lambert Echtgenoot  
  Henricks, Jacob Weduwnaar v. Aeltken Andries 
     
 samenvatting Comparante verklaart van de weduwnaar van Aeltken Andries ontvangen te 

hebben het geld, ƒ50 c.g.,  dat haar in het testament van haar tante was 
beloofd, waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

73 RAK  83 FOLIO:        40v DATUM:        20-06-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Cornelis Comparant  
  Jansz, Henrick Voogd  
  Hermansz, Wessel Voogd  
  Cornelis, Jan Vader  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader en zijn gewezen voogden de goederen 

en erfenis van zijn moeder Anna Jansz ontvangen te hebben, waarvoor hij 
hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
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74 RAK  83 FOLIO:        40v DATUM:        02-08-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goor, Catharina van Volmachtgeefster  
  Maler, Jacob Momber  
  Calffs, Johan Gevolmachtigde Leiden 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Calffs om, in der minne of 

gerechtelijk, van Jennegen Backster, weduwe van Jasper Backer uit Leiden, 
de ƒ18 c.g. te vorderen die zij nog schuldig is vanwege een obligatie en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

75 RAK  83 FOLIO:        41 DATUM:         28-09-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een erf gnd Wassinck met overig getimmerte 
  Winterswijk 
   
 comparanten Henricks, Christopher Volmachtgever Echtpaar 
  Walbeeck, Anna van Volmachtgeefster  
  Weeninck, Berent Gevolmachtigde  
  Schoemaecker, Derck Gevolmachtigde Winterswijk 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Berent Weeninck en Derck 

Schoemaecker om voor het gerecht van Winterswijk over te dragen aan de 
kopers Adriaen Poppinck en Geesken Onnekinck, zijn vrouw, een erf in de 
buurschap Cothen, nu bewoond door Hermen en Engbert Wassinck, met 
alle rechten van dien en daarbij alle formaliteiten te verrichten die nodig zijn, 
waarvoor haar persoon en goederen onderpand zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

76 RAK  83 FOLIO:        41v DATUM:         02-10-1620 

 onderwerp Huwelijkstoestemming 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claessen, Claes Comparant Echtpaar 
  Jans, Bette Comparante  
  Claessen, Jan Zoon    
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat hun zoon Jan Claessen in Amsterdam in 

ondertrouw is gegaan met Heijle Gerarts uit Sittard en dat hij pas mag gaan 
trouwen en de derde afkondiging mag worden gedaan als zij hem schriftelijk 
toestemming daartoe hebben gegeven, wat ze hierbij doen zodat zijn 
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huwelijk met instemming van de christelijke kerk mag worden voltrokken. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 42v t/m 49v zijn blanco. 

77 RAK  83 FOLIO:        50 DATUM:        18-05-1619 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Louwe, Derck Gisbertz Comparant Echtpaar 
  Meynertz, Stijne Comparante  
  Pouwels, Frans Voogd Kind. Pouwel Joachims 
  Joachimsz, mr Michiel Voogd Idem 
  Petersz, Coert Voogd Kind. Griete Tymens en

1
) 

  Jacobsz, Johan Voogd Idem 
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Willemken Cloppenborch, verklaren dat 

Roloff Rixen, weduwnaar van overledene, hen heeft uitgekeerd wat hen in 
het testament dd 16-10-1617 is beloofd, waarvoor zij hem en zijn echtgenote 
Agniete Wynoltz, bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) Jurrien Jacopsz 

   

 

 

78 RAK  83 FOLIO:        50v DATUM:         11-08-1619 

 onderwerp Ruiling van schepen 
   
 onroerend goed Kaag en damloper 
   
 comparanten Woltersz, Douwe Comparant  
  Albertsz, Wybrant 2

e
 Comparant Echtpaar 

  Jans, Aeltien Echtgenote  
     
 samenvatting Comparanten verklaren met elkaar schepen te hebben geruild, waarbij 

Douwe een kaagschip voor een damloper ruilt; Wybrant Albertsz belooft aan 
Douwe Woltersz te betalen ƒ470 c.g. in termijnen: ƒ200 c.g. contant en de 
rest met Jacobi 1620, waarvoor zij als onderpand stellen het kaagschip met 
alle gereedschap en hun persoon en goederen. Beide partijen beloven 
elkaar te vrijwaren van aanspraken.  
NB. in de kantlijn: op 13-08-1619 meldt Douwe Woltersz ƒ200 ontvangen te 
hebben; op (ongedateerd) heeft Wybrant Albertsz de rest betaald. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

79 RAK  83 FOLIO:       51 DATUM:        19-08-1619 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Snel, Derck Hendrixen Comparant Echtpaar 
  Petersz, Geertruijt Comparante  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat burgemeesters, schepenen, thesauriers, 

rentmeesters, raden, poorters en inwoners van de stad Antwerpen verkocht 
hadden aan Gabriel Stedlin, koopman, twee jaarlijkse renten van ƒ25 c.g. , 
de helft in januari en de andere helft in juli te betalen, dit alles dd 10-07-1565, 
nu gereduceerd tot ƒ15 c.g.; comparanten verklaren nu, als wettige 
erfgenamen van Catarina Gerrits, erfgename van mr Jacob Roelants, in 
leven geograaf van zijne majesteit, voor wie Gabriel de renten gekocht had, 
dat zij nu deze rente uitbetaald willen hebben aan Pieter van Oostendorp 
met alle bescheiden van dien, zodat comparanten als belangrijkste 
schuldenaars dit aan hem overdragen onder verband van hun goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

80 RAK  83 FOLIO:        51v DATUM:         19-08-1619 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Snel, Derck Henricksen Comparant Echtpaar 
  Peters, Geertruit Comparante  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat de stad Antwerpen verkocht heeft aan Gabriel 

Stedlin, koopman een erfelijke rente van ƒ50 c.g. jaarlijkse in twee termijnen 
uit te keren, daterend van 10-07-1565, waarvan rentebrieven aanwezig zijn, 
nu gewaardeerd op ƒ30 c.g. zoals genoteerd op de brieven; comparanten, 
erfgenamen van mr Jacob Roelantsz uit Deventer, in leven geograaf van de 
koning, voor wie de renten gekocht zijn en andere genoemde erfgenamen,  
dat dit wordt overgedragen aan comparanten die het overdragen aan Pieter 
van Oostendorp, waarvoor hij zijn goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

81 RAK  83 FOLIO:        52v DATUM:         11-09-1619 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevensz, Derck  Comparant Oom, broer 
  Stevensz, Abraham Comparant Idem, broer 
  Alartz, Jan Comparant Idem 
  Engbertz, Arent Voogd  
  Sarisz, Johan  Executeur  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Gerrit Jansz, zoon van wijlen Grietgen 

Stevensz, verklaren van Johan Saris de goederen en erfenis van zijn 
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moeder, een bedrag van ƒ136 c.g., ontvangen te hebben, inbegrepen de 
rente uit een huis, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. De 
broers van Grietgen spreken ook hun dank uit. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

82 RAK  83 FOLIO:        53 DATUM:         09-10-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een herengoed gnd het Ras erf 
  Epe, buurschap Tongeren, tussen het Claeren Waeters goed 
   
 comparanten Gerrijtsen, Dirck Volmachtgever Echtpaar 
  Claes, Geesen Volmachtgeefster  
  Gerrijtsen, Peter Gevolmachtigde Epe 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Gerrijtsen om namens 

hen voor de rekenkamer van Gelderland en Zutphen over te dragen aan 
Hermen Warnaers en echtgenote Trijne Jans een herengoed in Epe, 
afkomstig van comparants vader Gerrijt Jansen Ras en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

83 RAK  83 FOLIO:        53v DATUM:         11-10-1619 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Geertsen, Dubbelt Comparant Echtpaar 
  Geerts, Geertgen Comparante  
  Petersen, Gerrit Weduwnaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Gerrit Petersen de goederen en erfenis 

ontvangen te hebben van hun zuster Geertgen Geerts, waarvoor zij hun 
zwager bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

84 RAK  83 FOLIO:        54 DATUM:         26-01-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Derck Schuldenaar Echtpaar 
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  Evertz, Anna Schuldenares  
  Petersz, Gerrit Schuldeiser Echtpaar 
  Clasz, Geertruit Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Petersz en echtgenote 

een bedrag van ƒ152 c.g. wegens lening en schulden en beloven dit te 
betalen met Jacobi a.s., waarvoor zij als onderpand stellen hun persoon en 
goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

85 RAK  83 FOLIO:        54v DATUM:         20-03-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lutgensz, Dries Volmachtgever  
  Jacobsz, mr Gerhart Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Gerhart Jacobsz om zijn zaken 

voor het gerecht van Kampen waar te nemen, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

86 RAK  83 FOLIO:        54v DATUM:         05-04-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alartsen, Drees Volmachtgever Echtpaar 
  Herms, Elsgen Volmachtgeefster Wed. Arian Jansen 
  Hermsen, Gijsbert Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zwager/neef Gijsbert 

Hermsen om van mr Peter Cock, procureur te Enkhuizen, het geld te 
vorderen dat haar toegekend is bij gerechtelijke uitspraak in Enkhuizen  
i.v.m. haar procedure tegen Gerrijt Jacobs en Hermen Gerrijtsz en daarbij al 
het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

87 RAK  83 FOLIO:        55 DATUM:         19-04-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Henricksz, Derck Comparant  
  Egbertz, Marrigen Echtgenote  
  Lambertz, Geert  Voogd  
  Henricksz, Egbert Voogd  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote verklaart comparant van haar gewezen voogden de 

goederen en erfenis ontvangen te hebben van haar vader, Egbert Voegeler, 
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

88 RAK  83 FOLIO:        55 DATUM:        05-08-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scherff, Derck Volmachtgever Bgm. Deventer 
  Jacobs, mr Gerhardt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Gerhardt Jacobs om zijn zaken in 

Deventer waar te nemen, speciaal die tegen Michel Hartman en echtgenote 
en van hen het geld te vorderen van de verkochte wol, daarbij al het nodige 
te doen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

89 RAK  83 FOLIO:        55v DATUM:         29-08-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roen, Derck  Comparant Echtpaar 
  Geertz, Derckgen Comparante  
  Geertz, Jannegen Comparante  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Geertz, Geese Schoonzuster  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun schoonzuster de erfenis ad ƒ22 c.g. van 

hun broer Johan Geertz ontvangen te hebben wegens zijn langdurige 
afwezigheid, waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring. Als hun 
broer nog in leven mocht zijn, dan zullen zij hun schoonzuster 
schadeloosstellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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90 RAK  83 FOLIO:        56 DATUM:        04-09-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolbertz, Derck Comparant  
  Jansz, Johan Comparant  
  Helmichsz, Berent Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten, curatoren over het boelhuis van wijlen Derckgen Wesselsz, 

verklaren van Berent Helmichsz de ƒ420 c.g. ontvangen te hebben die hij 
aan het boelhuis schuldig was, waarvoor zij hem bedanken met belofte van 
vrijwaring, waarvoor zij met persoon en goederen garant staan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

91 RAK  83 FOLIO:        56 DATUM:         10-10-1620 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stevens, Derck Wdn. van Arentgen Martens Vader 
  Bronckhorst, Peter van Voogd  
  Gerrijts, Steven Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jannegen, Steven en 

Marten Dircksz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. voor 
ieder kind en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

92 RAK  83 FOLIO:        56v DATUM:        ongedateerd 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Schaep, Derck Gisbertsz Volmachtgever Echtpaar 
  Wyfferickx, jfr Anna Volmachtgeefster  
  Lens, dr Hans Gevolmachtigde Advocaat hof Friesland 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan dr Hans Lens om, zowel binnen 

als buiten rechten, hun zaken waar te nemen, in het bijzonder om de erfenis 
en goederen in Oosterwolde te ontvangen van Sille Abel van Franckena, 
waarvoor zij hem autoriseren als procurator ad lites om de goederen, land, 
huis en renten te verkopen en verder te handelen zoals comparanten zelf 
gedaan zouden hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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De bladzijden 57v t/m 62v zijn blanco. 

93 RAK  83 FOLIO:        63 DATUM:         23-01-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Voscuil, ds Everhardus Volmachtgever Predikant alhier 
  Schotlerus, ds Johannes Volmachtgever Idem 
  Goswinius, Thomas Gevolmachtigde Idem 
  Mathisius, Assuerus Gevolmachtigde Idem 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken volmachten aan twee collega’s om hun zaken in 

Dordrecht en elders waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en 
daarbij te handelen zoals zij zelf gedaan zouden hebben, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

94 RAK  83 FOLIO:        63v DATUM:         06-02-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Land  
  Mastenbroek, aan de Kerkwetering 
   
 comparanten Cuerbeecke, Erents vd Volmachtgever  
  Wilsem, Tymen van Volmachtgever  
  Crachtz, Frans Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, als voogden over de kinderen van Jacob Verduijrs, 

verstrekken een volmacht aan Frans Crachtz om voor de ambtman van de 
weduwe van Essen over te dragen aan Andries Lubbertz twee morgen land 
in Mastenbroek, bewoond door kopers en daarbij alle formaliteiten te 
vervullen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

95 RAK  83 FOLIO:        64 DATUM:         28-04-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Muller, Evert Egbertz Schuldenaar  
  Steege, Jan ter Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan ter Steege een bedrag van ƒ26-
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4 c.g. wegens gekochte stenen; durante iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

96 RAK  83 FOLIO:        64 DATUM:         11-05-1619 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed Molen met annex 
  Kampen, buiten de Venepoort, bij het Herckenhoofd  
   
 comparanten Egbertsen, Evert Comparant Echtpaar 
  Henricks, Griete Comparante  
  Willemsen, Gijsbert Koper  
  Oldentije, Egbert Henricks Borg  
  Jansen, Willem Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van Gijsbert Willemsen de kooppenningen 

ontvangen te hebben voor de helft van hun molen, volgens koopcedule, 
waarvoor zij hem bedanken. Zij wachten het bericht van Francke Andriessen 
Muller af voor het transport en zullen kopers vrijwaren van alle aanspraken. 
Er zijn twee borgen aangesteld als garantie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

NB. Het kinderbewijs van Engele Pils staat abusievelijk in deel 1618. 

97 RAK  83 FOLIO:        64v DATUM:         25-06-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claessen, Engbert Volmachtgever  
  Tijssen, mr Johan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Tijssen om zijn zaken 

zaken waar te nemen voor de drost van de Veluwe, Elburg, Doornspijk en 
elders, zowel binnen als buiten rechten en daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

98 RAK  83 FOLIO:       65 DATUM:        25-06-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stuijrmans, Elberich Schuldenares Weduwe 
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  Maler, J. Momber  
  Herms, Gijsbert Schuldeiser Echtpaar 
  Dubbeltz, Aeltgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gijsbert Herms en echtgenote een 

bedrag van ƒ240 g.g. afkomstig van vijf jaar huishuur, lopend t/m Pasen 
volgend jaar, waarvan zij reeds ƒ93 c.g. heeft betaald en belooft het restant 
ook te betalen waarvoor zij al haar goederen als onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

99 RAK  83 FOLIO:        65v DATUM:         08-07-1619 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Symonsz, Evert Wdn. van Griete Clasz Vader 
  Thonisz, Gerrit Voogd  
  Warnersz, Herman Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Soete, Symon en 

Altgen Evertz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
honderd daalders en de opbrengst van moeders kleren, te beleggen door de 
voogden, alles te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij hebben ook 
recht op de helft van het huis, waarin hij levenslang mag blijven wonen en 
waarvan hij het onderhoud betaalt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bekentenis van Evert Egbertsen aan Jacob Meijnersen, dd 09-07-1619 staat abusievelijk in deel 

1618. 

100 RAK  83 FOLIO:        66 DATUM:         18-08-1619 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Evertien Wed. van Peter Zegers Moeder 
  Janssen, Jan Voogd  
  Janssen, Hendrick Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albert, Anneken, 

Zeger en Hermen Petersz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen 
een bedrag van ƒ25 c.g., te versterven van het ene kind op het andere en 
belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat 
een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
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101 RAK  83 FOLIO:        66v DATUM:         30-08-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Muller, Evert Egbertsen Schuldenaar  
  Muller, Evert Hendrixsz Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart door mr Jan Sael schuldig te zijn aan Evert Hendrixsz 

Muller een bedrag van ƒ100 g.g. volgens obligatie; durante iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

102 RAK  83 FOLIO:        66v DATUM:         13-09-1619 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolffs, Helmich de Comparant Weesmeester 
   Sarissen, Jan Executeur  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben van Jan Sarissen de erfenis die 

het weeshuis toekomt van de ouders van Trijne en Aeltgen Jans, die in het 
weeshuis wonen, nl Jan Janssen en echtgenotes Trijntgen Jans en Grietgen 
Stevens, te weten van de vader ƒ55-10 c.g. voor ieder kind en van de moeder 
ƒ111 c.g., alles samen dus ƒ222 c.g., waarvoor zij hem bedanken met belofte 
van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

103 RAK  83 FOLIO:       67 DATUM:        27-09-1619 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Henricksz, Egbert Comparant Echtpaar 
  Joachims, Lisge Comparante  
  Arentz, Jacobgen Schuldeiseres Wed. Herman Lucas 
     
 samenvatting Comparanten verklaren een rente van ƒ6 g.g. 6 oord per jaar gevestigd te 

hebben bij Jacobgen Arentz op hun huis, betaalbaar met  Pasen; zij beloven 
de rente af te lossen, mits dit een half jaar van tevoren wordt aangekondigd.  

   
 bijzonderheden Geen 
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104 RAK  83 FOLIO:        67v  DATUM:        27-09-1619 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Henricksz, Egbert Comparant Echtpaar 
  Joachims, Lisgen Comparante  
  Lucasz, Willem Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren een jaarlijkse rente van ƒ6 g.g. één oord gevestigd 

te hebben bij Willem Lucasz op hun huis; zij beloven dit des gewenst af te 
lossen, mits dit een half jaar van tevoren wordt aangekondigd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

105 RAK  83 FOLIO:         67v  DATUM:        12-10-1619  

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat bij de Hagenpoort 
   
 comparanten Wijers, Engbert Comparant  
  Bronckhorst, Sibille v.  Echtgenote  
  Mars, jkr Johan van  Begunstigde  
     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote, verklaart comparant gecedeerd te hebben 

aan jkr Johan van Mars de resterende kooppenningen die Sijmen Jansen, 
vijlenmaker, wegens zijn huis over 1618/19 schuldig is met de rente en 
autoriseert hem daarna het huis aan koper over te dragen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

106 RAK  83 FOLIO:        68v DATUM:         19-11-1619 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Clasz, Egbert Comparant Provisor 
  Wolffs, Helmich de Comparant Weesmeester 
  Camp, jkr Johan vd Schuldenaar  
  Pavert, jfr Henrica v. Schuldenares Wed. Hartevelt 
     
 samenvatting Comparanten verklaren van jkr Johan van de Camp en jfr Henrica van Pavert  

ontvangen te hebben de jaarlijkse rente van ƒ9 g.g. één oord die de wezen 
met Martini toekomen van een hoofdsom van ƒ85 g.g., waarvoor zij hen 
bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
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107 RAK  83 FOLIO:       69 DATUM:         30-11-1619 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijnvisch, Evert Comparant  
  Collenaers, Clara de Schoonmoeder Wed. Bulteaux 
  Schot, Jacques Borg  
     
 samenvatting Op verzoek van zijn schoonmoeder, is Jacques Schot borg geworden voor 

de desolate boedel van Peter van Offenberch, waaruit zij ƒ4000 c.g. 
ontvangen heeft, voor wie Laurens Charles zich op zijn beurt garant stelt en 
uiteindelijk stelt comparant stelt zich borg voor het geheel. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

108 RAK  83 FOLIO:       69 DATUM:         22-12-1619 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Scherfs, Derckgen Wed. Joachim Muelemans Moeder 
     
 samenvatting Comparante heeft aan haar minderjarige kinderen Jannegen en Geertruit 

Muelemans hun vaders erfdeel uitgekeerd. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

109 RAK  83 FOLIO:        69v DATUM:        02-01-1620 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Evert Wdn. van Trijne Lambertz Vader 
  Dercksz, Lambert Voogd  
  Petersz, Geert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Petergen, Jan en 

Anneken Evertz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ50 g.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 15-06-1620 meldt een voogd het geld van de vader te 
hebben ontvangen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

110 RAK  83 FOLIO:       70 DATUM:        12-02-1620 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Reijners, Elsgen Wed. van Hermen Dominicks Moeder 
  Brant, Arent Voogd  
  Wychersz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Berentgen Hermans 

als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ3 c.g. en belooft haar te 
verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

111 RAK  83 FOLIO:        70 DATUM:         17-02-1620 

 onderwerp Verklaring 
   
 onroerend goed Molen, huis en hof 
  Kampen, op het Herckenhoofd, buiten de stad 
   
 comparanten Egbertsen, Evert  Comparant Echtpaar - molenaar 
  Hendrix, Griete Comparante  
  Oldentije, Egbert Hendrixen Borg  
  Visscher, Willem Janssen Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Egbert Hendrixen Oldentije en Willem Jansen 

zich borg hebben gesteld ten behoeve van Ghijsbert Willemsen, koper en 
dat zij daarom belooft hebben de borgen te vrijwaren en schadeloos te 
stellen, waarvoor zij als onderpand stellen de overwaarde van hun molen, 
huis en alle toebehoren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

112 RAK  83 FOLIO:        70v DATUM:         01-03-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Windmolen  
  Kampen, buiten de Venepoort, Koeburchsweg 
   
 comparanten Egbertz, Egbert Schuldenaar Molenaar 
  Rijckholtz, Johan Schuldeiser  
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 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Rijckholtz een bedrag van 

ƒ50 c.g. wegens gekocht hout en belooft dit te betalen met St. Jan a.s. en 
stelt daarvoor als onderpand zijn aandeel in de windmolen en zijn overige 
goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

113 RAK  83 FOLIO:       71 DATUM:        03-03-1620 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wiert, Evert Comparant  
  Wiert, Johannes Zoon Echtpaar 
  Hoeijers, Aeltgen Schoondochter  
     
 samenvatting Comparant verklaart te hebben gecedeerd aan zijn zoon Johannes en 

schoondochter al het geld en loon dat hem, comparant, als enige erfgenaam 
van Hans Wiert Nassau, zijn zoon, toekomt van de bewindhebbers van de 
Oost-Indisch Compagnie, (de zoon is overleden op de reis naar Oost-Indië, 
naar men vermoedt), zodat zij dit in Amsterdam kunnen opeisen en als eigen 
bezit kunnen beschouwen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

114 RAK  83 FOLIO:       71 DATUM:        01-05-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Evert Volmachtgever Kamperveen 
  Sael, mr Jan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Jansen Sael om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken in Kampen voor het gerecht waar te nemen, met 
macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

115 RAK  83 FOLIO:        71v DATUM:         09-05-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
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 comparanten Roloffsen, Egbert Schuldenaar Echtpaar 
  Hermansz, Petergen Schuldenares  
  Roloffsen, Egbert Schuldeiser Broer - echtpaar 
  Lephertz, Janneken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun broer Egbert Roloffsen en 

echtgenote een bedrag van ƒ445 g.g.; als betaling cederen zij het bedrag 
van ƒ445 g.g. dat zij van Bartholt Bartholtz en diens vrouw Aeltgen tegoed 
hebben vanwege hun verkochte huis dd 17-01-1620, waarvan zij de 
koopcedule aan schuldeisers overhandigen; zij autoriseren hen het huis te 
transporteren aan kopers. 
NB. in de kantlijn: op 17-05-1626 meldt schuldeiser van Bartholt Bartholtz 
alles te hebben ontvangen . 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

116 RAK  83 FOLIO:        72 DATUM:         19-05-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat, naast de Hagenpoort 
   
 comparanten Janssen, Egbert Schuldenaar Koekenbakker- echtpaar 
  Jurriens, Marrijgen Schuldenares  
  Wychels, Frans Schuldeiser Echtpaar 
  Hendrix, Trijne Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Frans Wychels en diens 

echtgenote  een bedrag van ƒ105 g.g. en beloven dit te betalen met Pasen 
1621, waarvoor zij als onderpand stellen hun huis en overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

117 RAK  83 FOLIO:        72v DATUM:         19-05-1620 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Egbert Schuldenaar Echtpaar 
  Jurriens, Marrijgen Schuldenares  
  Claessen, Abel Koper Echtpaar 
  Stockmans, Henrickgen Koopster  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat zij heden verkocht hebben aan Abel Claessen en 

echtgenote een jaarlijkse rente van ƒ40 c.g. betaalbaar met Pasen en dat zij 
beloven telkens ƒ100 c.g. van de hoofdsom af te lossen totdat alles is 
betaald, onder verband van hun persoon en goederen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

118 RAK  83 FOLIO:        73 DATUM:        14-07-1620 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Egbertgen Wed. van Roloff Rutgers Moeder 
  Joosten, Johan Voogd  
  Evertz, Johan Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johan en Rutger 

Roloffs als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ20 c.g. 
en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen 
wat een goede moeder verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

119 RAK  83 FOLIO:       73v DATUM:         18-08-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
   
 comparanten Jansz, Evertgen Schuldenares Echtg. Michael Hartman 
  Jansz, Willem Momber  
  Scherff, Derck Schuldeiser Bgm. Deventer  
     
 samenvatting In afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante, wegens een 

bekentenis dd 17-03-1620 door haar echtgenoot voor Schepenen gedaan ten 
behoeve van Derck Scherff, burgemeester van Deventer, hem alsnog 
schuldig te zijn een bedrag van ƒ595 c.g., waarvan zij contant heeft betaald 
ƒ50 c.g. en belooft over zes weken weer ƒ50 c.g. te betalen;  Derck Scherff 
heeft aan schuldenaren toegestaan tussen nu en Pasen a.s. hun huis te 
verpanden zodat zij in termijnen zonder rente de schuld kunnen aflossen, 
waarvan de eerste termijn vervalt met Michaeli 1621; mocht dit niet lukken, 
dan zal het huis verkocht moeten worden.    

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

120 RAK  83 FOLIO:        74 DATUM:        16-10-1620 

 onderwerp Goedkeuring 
   
 onroerend goed Huis en land 
  Rosu, St. Amant 
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 comparanten Bussier, Elisabeth Comparante Echtg. Jan Rosier 
  Maler, Jacob Momber  
     
 samenvatting Comparante verklaart een koopcessie goed te keuren door haar echtgenoot 

gedaan van een aandeel in haar huis en land, waarbij ze van het eigendom 
afziet. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

121 RAK  83 FOLIO:        74v DATUM:        08-11-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
    
 comparanten Wesselsen, Engbert  Schuldenaar Echtpaar 
  Rutgers, Geertgen Schuldenares  
  Arents, Carst Schuldeiser  
  Jans, Mette Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Carst Arents en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ337½ g.g. en beloven dit te betalen met Martini 
van dit jaar, waarvoor zij als onderpand stellen de overwaarde van hun 
woonhuis en hun overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

122 RAK  83 FOLIO:       75 DATUM:         27-11-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijndels, Engele Schuldenares Wed. Lambert Evertsens 
  Maler, Jacob Momber  
  Claessen, Henrick Schuldeiser Schoonzoon 
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan haar schoonzoon Henrick 

Claessen een bedrag van ƒ106 g.g. en belooft dit te betalen met Pasen 1622 
onder verband van haar persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

123 RAK  83 FOLIO:        75 DATUM:         04-12-1620 

 onderwerp Borgstelling 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermansz, Gisbert Borg  
  Muller, Evert Egbertz Schuldenaar  
  Snel, Derck Henricksen Schuldeiser Bgm Hattem 
     
 samenvatting Comparant verklaart dat Evert Egbertz Muller alsnog ƒ70 c.g. schuldig is aan 

Derck Henricksen en dat deze genoegen wil nemen met ƒ60 c.g.; comparant 
stelt zich borg ten behoeve van schuldeiser voor betaling van dit bedrag op 
Vastenavond a.s.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 76 t/m 77v zijn blanco. 

124 RAK  83 FOLIO:         78 DATUM:         04-01-1619 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goerts, Francke Comparant  
  Derx, Jan Comparant  
  Gerrits, Jan Stiefvader  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over Cornelia Cornelisz, dochter van wijlen 

Cleijsgen Claes en Cornelis Melis, verklaren in aanwezigheid van de 
bloedverwanten van het pleegkind, nl. Floris Claessen, Peter Velick en Jan 
Alberts, dat zij van haar stiefvader de goederen en erfenis van haar vader en 
van haar moeder ontvangen hebben, waarvoor zij hem bedanken met belofte 
van vrijwaring. Niet ontvangen is het bedrag van ƒ450 g.g. dat de stiefvader 
met Pasen a.s. zal uitbetalen. 
NB. in de kantlijn: op 14-06-1619 melden de voogden dit bedrag ontvangen 
te hebben. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

125 RAK  83 FOLIO:       78 DATUM:        23-01-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, hof, molen en annexis 
  Kampen, buiten de Venepoort 
   
 comparanten Muller, Francke Driessen  Schuldenaar En echtgenote 
  Albertsen, Jan  Schuldeiser Echtpaar - Genemuiden 
  Janssen, Marrijcken Schuldeiseres van Hattem 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn zwager Jan Albertsen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ500 g.g. en belooft dit te verrenten tegen ƒ6 
g.g. en één oord en te betalen over een jaar van heden, waarvoor hij als 
onderpand stelt zijn huis, hof en molen, verkocht aan Evert Muller en zijn 
overige goederen.   
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

126 RAK  83 FOLIO:        78v DATUM:         19-04-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Femmeken Volmachtgeefster Wed. Jacob Berentsen 
  Wolffs, Rijckman Momber  
  Scherff, Marcus Gevolmachtigde Zwager 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar zwager Marcus Scherff om, in 

der minne of gerechtelijk, te innen van Jasper Janssen, samoureus 
schipper, een bedrag van ƒ100 c.g. dat deze hem nog schuldig is, verder een 
bedrag van ƒ48-15 c.g. dat haar man als borg voor Jan Grebberz heeft 
moeten betalen en tenslotte ƒ29 c.g. van Jasper Janssen aan Otto Sticker 
beloofd en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

127 RAK  83 FOLIO:        79 DATUM:         22-10-1619 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jacobs, Frerijck  Comparant  
  Jacobs, Hendrickien Comparante Zuster 
  Wolffs, Rijckman Momber  
  Hendrix, Christoffel Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogd de gehele administratie en 

goederen van hun moeder en van hun tante Toenisken Dircks ontvangen te 
hebben, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

128 RAK  83 FOLIO:       79v DATUM:         23-02-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijchersen, Frans Comparant  
  Jans, Alijt Moeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn moeder de goederen en erfenis van zijn vader, 
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Wijcher Fransen, ontvangen te hebben, waarvoor hij haar bedankt met 
belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

129 RAK  83 FOLIO:        80 DATUM:         24-02-1620 

 onderwerp Verkoop onroerend goed 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Gulden Hoofdsteeg, strekkende van de steeg tot aan kopers stal 
   
 comparanten Jacobsz, Johan Verkoper Echtpaar 
  Bolten, Henrickgen van Echtgenote  
  Smit, Ernst Gerritz Koper Echtpaar 
  Willemsz, Trijne Echtgenote  
     
 samenvatting Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Ernst Gerritz Smit en diens 

echtgenote een huis in Kampen met een jaarlijkse uitgang van ƒ3 g.g. min 
één oord. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

130 RAK  83 FOLIO:        80 DATUM:         16-10-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Amsen, Frerick Schuldenaar Echtpaar - Doesburg 
  Stickers, Margreta Schuldenares  
  Herms, Gijsbert Schuldeiser Echtpaar 
  Dubbelts, Aeltgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gijsbert Herms en echtgenote 

een bedrag van ƒ226 c.g. wegens lening en geleverd hout en cederen hen 
daarvoor als betaling hun jaarlijkse rente van ƒ50 afkomstig van Otto Sticker 
en echtgenote, volgens hun huwelijkse voorwaarden dd 17-05-1614 die zij 
hen overhandigen, om dit jaarlijks op te eisen totdat alles is betaald. 
NB. in de kantlijn: op 03-09-1622 heeft schuldenaar een nieuwe bekentenis 
gedaan groot ƒ600, inbegrepen het bedrag van ƒ226 c.g.; schuldeiser heeft 
daarop de huwelijkse voorwaarden teruggegeven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 81 t/m 86v zijn blanco. 

131 RAK  83 FOLIO:        87 DATUM:         30-01-1619 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Ham, Griete van den Volmachtgeefster Dochter Johan Schepers 
  Maler, Jacob Momber  
  Rhenen, Gerrijt Jansen v. Gevolmachtigde Echtgenoot 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om, in der minne 

of gerechtelijk, de erfenis en goederen op te eisen van haar overleden vader 
Johan Scheper en van haar halfzuster, van wie men zegt dat ze gestorven is 
en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

132 RAK  83 FOLIO:        87v DATUM:         03-02-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arents, Grietien Volmachtgeefster Wed. Jacob Arents 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette om haar zaken in 

Kampen waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

133 RAK  83 FOLIO:        87v DATUM:         08-03-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Veerschip 
   
 comparanten Aelts, Gerrit Schuldenaar  
  Backer, Gerrit Schuldeiser Echtpaar 
  Moocks, Sara Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Backer en diens echtgenote 

een bedrag van ƒ1418 c.g. wegens een gekocht veerschip met toebehoren; 
zij beloven dit te betalen in termijnen: ƒ400 c.g. op Michaeli 1619 en de 
resterende ƒ1018 c.g. gedurende vijf achtereenvolgende jaren in maart vanaf 
1620 met ƒ200 c.g. en het laatste jaar met ƒ218 c.g. Als onderpand stelt hij 
het schip met zijn toebehoren en gereedschap, zijn persoon en goederen en  
ook twee scheepsbrieven, dd 06-10-1610 en dd 28-02-1613 met een transfix 
van 11-02-1614, beide samen ad ƒ425 c.g. Schuldenaar belooft niet 
buitengaats te gaan zolang het schip niet is afbetaald of zonder borgstelling. 
Verkoper vrijwaart het schip in alle havens. 
NB. in de kantlijn: op 07-08-1624 is alles betaald. 
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 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

134 RAK  83 FOLIO:        88v DATUM:         13-03-1619 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Gerbrant Comparant  
  Coertsen, Peter Voogd  
  Michielsen, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van 

zijn vader Jan Jansen ontvangen te hebben, die zijn moeder Grietgen Jans 
hem heeft bewezen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

135 RAK  83 FOLIO:        89 DATUM:        25-03-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Karveelschip 
   
 comparanten Vene, Geert Schuldenaar Echtpaar 
  Tijmensz, Marrigen  Schuldenares  
  Geertz, Johan Schuldeiser Scheepstimmerman 
  Jansz, Jacob Schuldeiser Idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Geertz en Jacob Jansz 

een bedrag van ƒ1133 c.g. afkomstig van een nieuw karveelschip met 
toebehoren en beloven dit te betalen in twee termijnen van ƒ566-10 c.g. nl 
op 10-03-1620 en op 10-03-1621, waarvoor zij gerechtelijk verbinden het 
karveelschip met toebehoren en hun persoon en goederen. Hij belooft niet 
buitengaats te zeilen, tenzij met een borgstelling. 
NB. in de kantlijn: op 17-03-1620 is de eerste termijn betaald; op 29-03-1629 
is de schuld afgelost. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

136 RAK  83 FOLIO:        90 DATUM:         08-11-1619 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Alberts, Gerrit Comparant Echtpaar 
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  Dircx, Janneken Comparante  
  Willemsz, Maurits Borg  
  Thijmensz, Willem Voogd  
  Arents, Goossen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat Maurits Willemsz zich borg gesteld heeft voor 

Willem Thijmensz en Goossen Arents, als voogden over de kinderen van 
Jan Luijchies, voor een bedrag van ƒ100 g.g., dat ƒ6 g.g. pensioen opbrengt,     
waarvan een verklaring bestaat en dat zij dit als hun eigen schuld 
beschouwen; zij hebben daarvoor als onderpand gesteld hun drie beste 
paarden en hun verdere goederen. 
NB. in de kantlijn: op 28-08-1624 meldt Maurits Willemsz te zijn voldaan van  
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

137 RAK  83 FOLIO:        90v DATUM:        05-04-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Toenis, Grietgen Volmachtgeefster  
  Jansen, Toenis Vader  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette om haar zaken in 

Kampen tegen Gerrijt Jacobs, knecht van Claes Meeusen, waar te nemen, 
zowel binnen als buiten rechten, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

138 RAK  83 FOLIO:         90v DATUM:         08-04-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Lucassen, Gerrit Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Janneken Schuldenares  
  Aeltsen, Dries Schuldeiser Echtpaar 
  Herms, Eefken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dries Aeltsen en echtgenote een 

bedrag van ƒ130 g.g., waarvoor zij als betaling cederen de ƒ130 g.g. die zij 
tegoed hebben van de verkoop van een huis aan Reijner Jansen en Aeltien 
Hendrix volgens koopcedule dd 25-01-1617, zodat schuldeisers dit kunnen 
opeisen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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139 RAK  83 FOLIO:        91 DATUM:        09-04-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Hermansz, Gerrit Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Toentgen Schuldenares  
  Wynoltz, Abraham Schuldeiser Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Abraham Wynoltz een bedrag 

van ƒ200 c.g. en beloven dit te voldoen door de helft binnen een maand van 
heden te betalen, af te rekenen met vijf stuks lijnwaad ter waarde van ƒ100 
c.g. en zij stellen voor de andere helft als onderpand hun woonhuis en hun 
overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

140 RAK  83 FOLIO:        92 DATUM:         04-05-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Backer, Gerrit  Petersz  Schuldenaar Echtpaar 
  Clas, Geertruit Schuldenares  
  Voorne, jfr Elisabeth Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan jfr Elisabeth Voorne een bedrag 

van ƒ106 g.g. en één oord en beloven dit te betalen heden over een jaar, 
waarvoor zij als onderpand stellen hun persoon ene goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

141 RAK  83 FOLIO:        92v DATUM:        11-05-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Molen 
  Kampen, buiten de Venepoort bij de Keulvoetsweg  
   
 comparanten Willemsen, Gijsbert Schuldenaar Echtpaar 
  Lambertz, Henrickgen Schuldenares  
  Muller, Evert Egbertz Schuldeiser Echtpaar 
  Henrix, Griete Schuldeiseres  
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 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Evert Egbertz Muller en 
echtgenote een bedrag van ƒ200 g.g. afkomstig van resterende 
kooppenningen van de helft van zijn molen en beloven dit in twee of drie 
weken te betalen, waarvoor zij als onderpand stellen de helft van de 
gekochte molen en hun verdere goederen. 
NB. in de kantlijn: op 26-05-1619 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

142 RAK  83 FOLIO:        92v DATUM:         04-06-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Mullen, Gerlach van Gevolmachtigde  
  Twickeloe, Frederijck v. Volmachtgever  
  Hellendooren, Alart Gevolmachtigde IUL 
  Paesschen, Dirck  Gevolmachtigde  
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn opdrachtgever, akte dd 20-06-1618 te Rheden gepasseerd, 

verstrekt comparant een volmacht aan Alart Hellendooren, Dirck Paesschen  
en mr Johan Jansen Sael om tijdens zijn afwezigheid van jkr Johan van 
Twickeloe te Beuningen de 500 rijksdaalders met de rente te eisen die zijn 
opdrachtgever toekomen en daarbij al het nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

143 RAK  83 FOLIO:        93 DATUM:        14-06-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Claes, Ghese Schuldenares Echtg. Dirck Gerritsen 

1
) 

  Philips, Hendrickien Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hendrickien Philips een bedrag 

van ƒ5-08 c.g.; durante iudicio. 
   
 bijzonderheden 

1
) voorman 

   

 

 

144 RAK  83 FOLIO:       93v DATUM:        22-06-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geertgen Schuldenares Echtg. Gerrit Tromslager 
  Heijssen, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Heijssen een bedrag van ƒ3-

05-06 c.g.; durante iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

145 RAK  83 FOLIO:        93v DATUM:        28-06-1619 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Hermsen, Goosen Borg Echtpaar 
  Willems, Aertgen Borg  
  Henricksen, Arent Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Willemken Schuldenares  
  Egbertz, Grietgen Schuldeiseres Wed. Tijmen Willemsen 
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld voor Arent Henricksen 

en diens echtgenote ten behoeve van Grietgen Egbertz voor een bedrag van 
ƒ106 g.g. vanwege een gerechtelijke bekentenis dd 14-06-1619, waarvoor zij 
als onderpand stellen hun woonhuis en hun overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

146 RAK  83 FOLIO:        94 DATUM:        09-07-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijnbergen, Gerrit van  Volmachtgever  
  Thijssen, mr Johan Gevolmachtigde  
  Dijck, Berent Albertsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Thijssen en Berent 

Albertsen Dijck om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in 
Oldebroek, Doornspijk en elders in Gelderland en autoriseert hen als 
procurator ad lites om daarbij alles te doen wat nodig is, met macht van 
substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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147 RAK  83 FOLIO:        94 DATUM:         19-07-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Enige kampen land 
  Kampen, Haatland, Melmerweg 
   
 comparanten Albartz, Gerrit Schuldenaar Echtpaar - Brunnepe 
  Wolters, Jannegen Schuldenares  
  Hinloopen, Jacob Jacobsz Schuldeiser De erven van … 
  Clasz, Reijner Borg  
  Rixs, Willem Borg  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de erfgenamen van Jacob 

Jacobsz Hinloopen een bedrag van ƒ114 c.g. afkomstig van huur van 
kampen land op het Haatland en beloven dit te betalen op a.s. Martini, met 
een marge van veertien dagen, waarvoor hun persoon en goederen 
onderpand zijn. Er worden twee borgen aangesteld. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

148 RAK  83 FOLIO:        94v DATUM:         02-09-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf Gervelt 
  Kedingen 
   
 comparanten Glauwe, Jacob Curator  
  Hendrix, Christoffer Curator Burgemeester 
  Twickeloo, Judith van Volmachtgeefster  
  Twickeloo, Joanna van Volmachtgeefster  
  Dibben Bach, Jacob  Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparanten, onder wie de curatoren over de nagelaten kinderen van 

Roeloff van Twickeloo, scholtes van Kampen en jfr Geertruijt van Ensse,  
m.n. Roeloff en Geertruijt , verstrekken een volmacht aan Jacob Dibben 
Bach om in Gelderland en Overijssel, in der minne of gerechtelijk, hun zaken 
waar te nemen, in het bijzonder om na te gaan de uitleiding tegen de 
inleiding die de gebroeders Engelbert en Johan van Winssum als 
erfgenamen van Geertruijt en Roeloff van Twickeloo, hun moeder en 
grootvader, gedaan hebben met de helft van het erf Gervelt, en daarbij al het 
nodige te doen en te handelen zoals comparanten zelf gedaan zouden 
hebben, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden  
   

 

 

149 RAK  83 FOLIO:        95v DATUM:         03-09-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Metelen, Gerhardt van Volmachtgever IUL - rechter Almelo 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken en 

procedures waar te nemen die hij op dit ogenblik heeft tegen Berent Jan 
Scholten uit Almeloërveen voor het landgerecht in Kampen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

150 RAK  83 FOLIO:        95v DATUM:         16-09-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hulet, Govert Volmachtgever Echtpaar 
  Vrije, Willemken Volmachtgeefster  
  Lippe, Wilhelmus Gevolmachtigde Procureur en 

1
) 

     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Wilhelmus Lippe om, in der 

minne of gerechtelijk, hun zaken waar te nemen betreffende het sterfhuis 
van hun (schoon)moeder Hilligen Vrije en met de mombers van de 
neven/nichten te overleggen; zij autoriseren hem als procurator ad lites om 
verder alles te regelen zoals zij dat zelf gedaan zouden hebben, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) postulant voor het gerecht van Deventer 

   

 

 

151 RAK  83 FOLIO:        96 DATUM:         07-10-1619 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en hof 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Brants, Grete Wed. van Wijger Lubberts Moeder 
  Lubbertsen, Henrick Voogd  
  Jansen, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lubbert, Brant, Jan, 

Dirck en Henrick Wijgers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen 
een bedrag van ƒ50 g.g., te versterven van het ene kind op het andere en 
belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Als onderpand stelt zij haar woonhuis 
en overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 11-11-1630 melden de voogden dat het huis, dat 
onderpand was, is verkocht en dat de kinderen zijn uitbetaald. 

   
 bijzonderheden Geen 
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152 RAK  83 FOLIO:         96v DATUM:         08-10-1619 
 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Roeloffsen, Gerrit Wdn. van Anna Ockers Vader 
  Brouwer, Drees Alartsen Voogd  
  Cuijper, Thomas Pouwels. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lijsbet en Roeloff 

Gerrijts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 c.g., 
ontvangen door de voogden om te beleggen voor de kinderen, 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 
   

 

 

153 RAK  83 FOLIO:        97 DATUM:        08-10-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maessen, Gerrit Schuldenaar  
  Worst, Jacob Hansen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Hansen Worst een bedrag 

van ƒ77-12 c.g. wegens gekochte koeien; als betaling cedeert hij de ƒ22-08 
c.g. die hij met Pasen zal ontvangen als loon en de rente van ƒ700 hoofdsom 
uit de stadskas, betaalbaar met Gregorius in 1620.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

154 RAK  83 FOLIO:        97v DATUM:         23-10-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jans, Geesgen Volmachtgeefster  
  Maler, J. Momber  
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om haar 

zaken voor het gerecht van Kampen waar te nemen en daarbij het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
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155 RAK  83 FOLIO:        98 DATUM:        02-11-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermsen, Gijsbert Volmachtgever  
  Hermens, Roeloff Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Roeloff Hermens om, in der minne of 

gerechtelijk, van de vrouwe van het Zwartenwaterklooster  in Hasselt het 
geld te vorderen dat hij van balken, sparren en delen, ten verzoeke van bode 
Glemer en op het schrijven van het klooster van Zwartenwater, anno 1618 in 
mei, tussen Hasselt en Zwartsluis geleverd heeft en daarbij alle formaliteiten 
te vervullen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

156 RAK  83 FOLIO:        98 DATUM:         09-11-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arsenius, Gerardus Volmachtgever  
  Evertz, Dominicus Idem  
  Backer, Egbert Idem  
  Hendrix, Cornelis Idem  
  Hertsuijckers, Machtelt Volmachtgeefster  
  Evertz, Geertjen Idem  
  Heddenberch, Swaentjen van Idem  
  Backers, Elsken Idem  
  Eens, Fenneken van Idem  
  Backers, Janneken Idem  
  Helmichs, Berentgen Idem  
  Backer, Jan Hermensz Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, de vrouwen vanwege de afwezigheid van hun echtgenoot 

geassisteerd door Rijckman Wolffs, verstrekken een volmacht aan Jan 
Hermensz Backer om, in der minne of gerechtelijk, te vorderen van Jan 
Gerarts van Goch, tegenwoordig wonend in Franeker, het geld dat hij hen 
schuldig is en waarvan de bekentenis in het gerecht is getoond en daarbij 
alle formaliteiten te vervullen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

157 RAK  83 FOLIO:        98v DATUM:        22-11-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
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 comparanten Bruininck, Goosen  Volmachtgever  
  Sael, mr Jan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Jansen Sael om, zowel 

binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen met zijn meier in 
Kamperveen, Dirck Jacobsen en diens vrouw, vanwege achterstallige pacht 
en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

158 RAK  83 FOLIO:        99 DATUM:        29-11-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een akker land 
  Heerde, tussen de erven van Arent van Dompseler en Jan Hendrix en 

1
) 

   
 comparanten Coelen, Ghijsbert Will. v. Volmachtgever En echtg. Hendrickien 
  Janssen, Berent Gevolmachtigde Onderschout Heerde 
  Herbers, Derck Koper En Eva 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Berent Jansen om voor het gerecht 

van Heerde over te dragen aan Derck Herbers een akker land, bezwaard met 
8 stuivers per jaar voor Willem Petersz, onder de voorwaarde dat na het 
overlijden van Gijsbert Willems de akker door Willem Petersz gelost mag 
worden en verder alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn. Namens zijn 
opdrachtgever, stelt gevolmachtigde als onderpand voor de aflossing een 
stuk land gnd de Lefferie in het ambt van Heerde. 

   
 bijzonderheden 

1
) strekkend tot de hof van Jan Everts en tot het Popelen kampje  

   

 

  

159 RAK  83 FOLIO:        99v DATUM:        15-12-1619 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Petersz, Geert Wdn. van Elsgen Roloffs Vader 
  Roloffs, Marten Voogd  
  Petersz, Evert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Petergen Geertz als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 g.g. en ƒ58 g.g. als opbrengst 
van moeders kleren en kleinodiën en belooft haar lezen te laten leren en te 
doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 
NB. in de kantlijn: op 07-12-1636 melden de erfgenamen van de vader dat de 
voogden bovenstaande bedragen hebben uitgekeerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
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160 RAK  83 FOLIO:        100 DATUM:        18-12-1619 
 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrits, Gerbert Comparant  
  Herms, Bertholt Comparant voor Mette Gerrits 

1
) 

  Goerts, Stijne Schoonzuster Weduwe 
  Twent, Lambert Everts Momber  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Aert Gerrits, verklaren van zijn weduwe 

ontvangen te hebben de goederen en erfenis van hun (schoon)broer, 
waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring. Zij willen wel dat de 
schulden van het sterfhuis door haar worden betaald. 

   
 bijzonderheden 

1
) zijn echtgenote 

   

 

 

161 RAK  83 FOLIO:        100v DATUM:        12-02-1620 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal 
   
 comparanten Jelis, Ghese Wed. van Jan Thijmensz Moeder 
  Berents, Derck Voogd  
  Rutgers, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna, Steijne, 

Claesjen, Griete en Hermen Jans als vaders erfdeel te hebben gereserveerd 
elk ƒ38 g.g. en nog twee bedden, reeds aan de voogden overgedragen en 
belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, 
waarmee de voogden tevreden zijn. Zij stelt als onderpand haar woonhuis. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

162 RAK  83 FOLIO:        100v DATUM:        14-02-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijnbergen, Gerhart van Volmachtgever  
  Wijnbergen, Everhart van Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Everhart van Wijnbergen 

om, zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen, op  welke 
plaats dan ook en autoriseert hem als procurator ad lites  om daarbij al het 
nodige te doen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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163 RAK  83 FOLIO:       101 DATUM:        15-02-1620 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Gerrit Volmachtgever Wijnkoper Naarden  
  Jacobsz, mr Gerhart Gevolmachtigde  
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Gerhart Jacobsz en mr Johan 

Jansen Sael om zijn zaken in Kampen waar te nemen voor het stads- en land 
gerecht, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

164 RAK  83 FOLIO:       101v DATUM:         29-04-1620 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jaspersz, Geert Comparant  
  Mulet, Hans Voogd  
  Henricksz, Derck Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de erfenis van zijn moeder 

ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

165 RAK  83 FOLIO:        101v DATUM:        09-05-1620 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Gisbert Comparant Echtpaar 
  Cornelis, Janneken Comparante  
  Wernersz, Clas Voogd  
  Dercksz, Engbert Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis 

van hun (schoon)ouders en grootmoeder ontvangen te hebben, waarvoor zij 
hen bedanken met belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun taak 
ontslagen.   

   
 bijzonderheden Geen 
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166 RAK  83 FOLIO:       102 DATUM:         18-05-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Melchiors, Greet Comparante  
  Andries, Johan Echtgenoot  
  Rijckelsz, Jan Gevolmachtigde  
  Jacobs, Hermen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verklaart van de gevolmachtigden van Melchior Wolffs en 

echtgenote de ƒ50 c.g., een zwarte rok en twee hemden ontvangen te 
hebben die haar bij testament dd 09-10-11619 door Henrickgen Melchiors 
waren gelegateerd, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

167 RAK  83 FOLIO:        102v DATUM:         29-05-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Landen 
  Texel 
   
 comparanten Wijnbergen, jkr Gerhardt van Schuldenaar Waardijn van de 

1
) 

  Wijntges, Henrick Schuldeiser Muntmeester 
  Rhoon, Christiaen Gevolmachtigde Procureur voor 

2
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart naar waarheid dat hij schuldig is aan Henrick Wijntges 

een bedrag van ƒ1704-17-08 c.g. wegens verstrekte penningen en 
anderszins, waarvan specificatie is vertoond; om te betalen heeft hij een 
volmacht verstrekt aan Christiaen Rhoon om zeker arrest en akte van 
oppositie bij het hof te interponeren op 3/8

e
 deel van de landen op Texel 

toebehorend aan de muntmeester en waarvoor François van Breugel c.s. 
een akte van executie heeft verkregen en autoriseert hem als procurator ad 
lites om zijn zaken tot het einde toe te behartigen zoals comparant zelf 
gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden 

1
) Landschaps Munt van Overijssel   

2
) provinciale Raad Holland te ’s-Gravenhage  

   

 

 

168 RAK  83 FOLIO:       103 DATUM:        01-06-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een goed 
  Doesburg, in de Toldijk 
   
 comparanten Aeltsen, Gerrijt Volmachtgever Echtpaar 
  Henricks, Stijntgen Volmachtgeefster  
  Aeltsen, Henrick Gevolmachtigde Broer - Doesburg 
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 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan hun (schoon)broer Henrick om 

in Doesburg over te dragen aan Willem Borckers en echtgenote het derde 
deel van een goed in de Toldijk, een weiland en een boschje, dat zij gekocht 
hebben en waarvan ⅓ deel hen reeds toebehoort en ⅓ deel aan 
burgemeester Stenderen en daarbij de formaliteiten te vervullen die nodig 
zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

169 RAK  83 FOLIO:        103v DATUM:        03-07-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goor, Geertruijt van Volmachtgeefster Wed. Jan Thomassen 

1
) 

  Maler, Jacob Momber  
  Hoeve, Johan van der Gevolmachtigde  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Johan van der Hoeve en Peter Vette 

om, in der minne of gerechtelijk, van Jan de Groen, wolwever, het geld te 
vorderen dat haar toekomt wegens geleverde wol en haar verdere zaken 
waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) uit Zwolle 

   

 

 

170 RAK  83 FOLIO:        104 DATUM:         01-09-1620  

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lambertsz, Gerrit Volmachtgever Zwolle 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken in Kampen waar te nemen en daarbij al het nodige te 
doen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

171 RAK  83 FOLIO:         104 DATUM:           01-09-1620  

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   



 

64 

 

 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Sasse, Goesen Hendrixen Comparant  
  Sasse, Hendrick Jansen Comparant  
  Wolff, Helmich de Voogd  
  Willemsen, Roeloff Voogd  
     
 samenvatting Comparanten verklaren namens hun echtgenotes, van de voogden over de 

innocente Vrouken Hendrix, hun tante, bij de boedelscheiding de hen 
toekomende helft te hebben ontvangen, waarvoor zij de voogden bedanken, 
met belofte van vrijwaring. Zij hebben verder beloofd hun tante levenslang 
te laten verplegen en verzorgen . 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

172 RAK  83 FOLIO:       104v DATUM:        02-10-1620  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Maes, Gerrit  Schuldenaar  
  Dirxen, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Dirxen een bedrag van ƒ41-10 

c.g. wegens de aankoop van een vette koe en belooft te betalen met Pasen 
1621 van het loon dat hij van de stad ontvangt en dat hij tevens als 
onderpand stelt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

173 RAK  83 FOLIO:       105 DATUM:         05-10-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Sasze, Gisbert Comparant  
  Schuirinck, Johan Comparant Niet aanwezig 
  Sasze, Lucas Comparant Idem 
  Sasze, Frederick Comparant Idem 
  Wolffsen, Steven Voogd Scholtes Steenwijk 

1
) 

  Breda, Anna van Weduwe  
     
 samenvatting Comparant verklaart, mede namens zijn broers, dat, hoewel hun voogd is 

overleden, zijn weduwe hen heeft uitgekeerd de goederen die hen toekomen 
van hun vader Henrick Sasze en door hun moeder, Jenneken Schuirinck zijn 
bewezen, verder de goederen en erfenis van hun oom Gelmer Jannes, die de 
voogd goed heeft beheerd en waarvoor comparant hem bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) overleden 
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174 RAK  83 FOLIO:        105v DATUM:         07-11-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis, hof en erf 
  Brunnepe, St. Nicolaasdijk 
   
 comparanten Wilde, Gosen Hermsen de Schuldenaar Echtpaar 
  Willems, Aertken Schuldenares  
  Lambertsen, Henrick Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Lambertsen een bedrag 

van ƒ79-14 g.g. en beloven dit te betalen met Driekoningen 1621, waarvoor 
zij hun woonhuis als onderpand stellen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

175 RAK  83 FOLIO:        106 DATUM:        28-11-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsen, Gerrijt Schuldenaar Echtpaar 
  Bredaes, Jannegen Schuldenares  
  Bredae, Jan Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren dat hun (schoon)vader hen een bedrag van ƒ200 c.g. 

heeft geleend en dat zij beloofd hebben na zijn overlijden dit geld weer in te 
brengen voor de erfgenamen, waarvoor zij als onderpand stellen hun 
persoon en goederen. Ook hebben zij afgesproken geen misbruik te maken 
van de erfenis van hun zusters Trijntgen en Grietgen Bredaes.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 106v t/m 109v zijn blanco. 

176 RAK  83 FOLIO:        110 DATUM:        23-01-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Werners, Harmen Jan  Volmachtgever Meppel 
  Jacobs, mr Gerhardt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Gerhardt Jacobs om zijn zaken in 

Kampen voor het gerecht waar te nemen, in het bijzonder om, in der minne 
of gerechtelijk, van Jan Berentsen, paardenkoper, het geld te vorderen dat 
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deze hem schuldig is, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

177 RAK  83 FOLIO:        110 DATUM:         03-02-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen 
   
 comparanten Claesz, Herman Schuldenaar Echtpaar 
  Lambertz, Beetgen Schuldenares  
  Wychersz, Willem Schuldeiser Echtpaar 
  Clas, Jutte Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Wychersz en echtgenote 

een bedrag van ƒ150 g.g. wegens resterende kooppenningen van hun huis 
en beloven te betalen als volgt: jaarlijks met Pasen ƒ50 g.g. tegen 6 procent 
totdat alles betaald is, te beginnen met Pasen 1620; als onderpand stellen zij 
hun huis en erf en hun overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

178 RAK  83 FOLIO:        110v DATUM:         05-02-1619 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Schuit 
   
 comparanten Backer, Hermen Dercksz Comparant  
  Jacobsz, Hendrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart dat er op 27-02-1619 beslag is gelegd op een schuit 

met toebehoren van Albert Thijmensz, die comparants goederen bevatte, dat 
hij zich borg gesteld heeft voor genoemde schuit voor een periode van zes 
weken ten behoeve van de stad en dat schuldeiser daarmee akkoord is 
gegaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

179 RAK  83 FOLIO:        111 DATUM:        22-02-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Arentsz, Hendrick Volmachtgever  
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  Nijhoff, Johan Gevolmachtigde  Verver  -  Zwolle 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Nijhof om, in der minne of 

gerechtelijk, van de weduwe en erfgenamen van Hendrick Munstermans in 
het graafschap Lippe een bedrag van ƒ20 c.g. te vorderen wegens gekochte 
wol, waarvan obligatie en daarbij al het nodige te doen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

180 RAK  83 FOLIO:        111v DATUM:        27-03-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wyntges, Henrick Volmachtgever  
  Brunick, N. Gevolmachtigde Pensionaris - Enkhuizen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan N. Brunick om, zowel binnen als 

buiten rechten, zijn zaken waar te nemen die hij met François van Bruegel 
en Millicka ter Loewel van Rendt heeft of krijgt,  met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

181 RAK  83 FOLIO:        111v DATUM:        12-04-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Bocho, Hessel Hermansz Schuldenaar  
  Igermans, Anna Echtgenote  
  Sarisz, Johan Schuldeiser  
     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote, volmacht dd 01-08-1618 te Deventer, 

verklaart comparant schuldig te zijn aan Johan Sarisz een bedrag van ƒ226 
c.g., waarvoor hij cedeert als betaling twee rentebrieven ad ƒ5 g.g. per jaar, 
één dd 19-09-1543 op de stadsdomeinen en de ander dd 10-12-1544 op een 
huis tegenwoordig toebehorend aan Jacob Ensman, zodat hij de jaarlijkse 
rente kan opeisen, met deze restrictie dat hij op de betaaldag de twee 
rentebrieven mag aflossen en teruggeven.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

182 RAK  83 FOLIO:        112 DATUM:        17-04-1619 
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 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Percelen land 
  Dordrecht 
   
 comparanten Witte, jkr Hendrick Volmachtgever Echtpaar 
  Hoeckelom, jfr Joanna v. Volmachtgeefster  
  Kuerbeecke, jkr Johan vd Gevolmachtigde Bgm. Kampen 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan jkr Johan vd Kuerbeecke om 

met hun zwager Johan van Haersolte enige percelen land in de regio 
Dordrecht te verkopen en daarbij de nodige formaliteiten te vervulen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

183 RAK  83 FOLIO:        112v DATUM:         19-04-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Huis en hofstede gnd Plumpinge 
  Oldenmarkt 
   
 comparanten Goesens, Harmen Volmachtgever En echtgenote 
  Herdenberch, Lubbert van Volmachtgever Idem 
  Stevens, Hermen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Hermen Stevens om voor het 

scholtengerecht van Oldenmarkt over te dragen aan Helmich de Wolff als 
wezenmeester van het weeshuis in Kampen hun aandelen in een jaarlijkse 
rente van ƒ30 g.g. gevestigd op een huis en hofstede aldaar en daarbij alle 
formaliteiten te vervullen die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

184 RAK  83 FOLIO:        113 DATUM:         07-05-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wyntges, Henrick Volmachtgever  
  Winnigen, Johan Jansz  Gevolmachtigde Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Jansz Winnigen om, in der 

minne  of gerechtelijk, te vorderen van Laurens Rognes, koopman uit 
Middelburg, het geld dat deze hem schuldig is volgens obligatie en daarbij 
al het nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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185 RAK  83 FOLIO:        113v DATUM:        07-05-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wyntges, Henrick Volmachtgever  
  Hergrive, Johannes Gevolmachtigde IUL en advocaat 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Johannes Hergrive om zijn zaken in 

Gelderland waar te nemen voor welk hof of gerecht dan ook en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden 

1
) aan het hof van Gelderland te Roermond 

   

 

 

186 RAK  83 FOLIO:        114 DATUM:         24-05-1619 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hermensz, , Hermen Comparant Enkhuizen 
  Jans, Geesken Echtgenote  
  Janssen, Hendrick Comparant  
  Janssen, Claes Comparant  
  Hendricksen, Harmen Zwager  
     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun zwager de goederen en erfenis van hun 

zuster Aeltken Jans ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedanken met 
belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

187 RAK  83 FOLIO:        114v DATUM:         11-06-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Vooren, Henrick Volmachtgever  
  Vette, mr Peter  Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, zowel binnen als 

buiten rechten, zijn zaken in Kampen waar te nemen, met macht van 
substitutie.   

   
 bijzonderheden Geen 
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188 RAK  83 FOLIO:        114v DATUM:         11-06-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wyntges, Henrick Volmachtgever  
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om, zowel 

binnen als buiten rechten, zijn zaken in Kampen waar te nemen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

189 RAK  83 FOLIO:        115 DATUM:         16-06-1619 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gaems, Heiltgen   Comparante  
  Haijckers, Tame   Echtgenoot  
  Gaem, Roeloff  Voogd  
  Hensbergen, Johan van Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis 

van haar moeder Maria van Ruijtenburch ontvangen te hebben, door haar 
vader Jacob Gaem bewezen, waarvoor zij hen bedankt met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

190 RAK  83 FOLIO:        115 DATUM:        16-06-1619 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, in de Hagen 
   
 comparanten Wychersz, Hillebrant Wdn. van Liesbet Bartz Vader 
  Backer, Herman Dercksz Voogd  
  Roloffsz, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Wycher en Anneken 

Hillebrantz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ40 
c.g. en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een 
goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft 
het vruchtgebruik en stelt als onderpand zijn huis.  

   
 bijzonderheden Geen 
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191 RAK  83 FOLIO:        115v DATUM:         25-06-1619 
 onderwerp Testamentaire dispositie 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wychersz, Hillebrant Bruidegom   
  Sijmensz, Swaentien Bruid  
     
 samenvatting Comparant, die gaat trouwen met Swaentien Sijmensz, verklaart dat, mocht 

hij binnen een jaar overlijden, hij haar van zijn goederen een bed met 
toebehoren geeft, samen met de goederen die zij in het huwelijk zou 
inbrengen. Als zij getrouwd zijn, dan erft iedere huwelijkspartner alles van 
de ander.   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

192 RAK  83 FOLIO:        116 DATUM:         05-07-1619 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Samereusschip 
   
 comparanten Jansz, Herman Borg Schoenmaker 
  Altzen, Gerrit Schuldenaar Schipper 
  Engelsman, Thonis Claszen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart zich borg te hebben gesteld voor Gerrit Altzen 

vanwege de aktie die Thonis Claszen heeft op de schipper in verband met 
een gekocht samereusschip. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

193 RAK  83 FOLIO:        116 DATUM:         05-07-1619 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Samereusschip 
   
 comparanten Jansz, Herman Borg Schoenmaker 
  Engelsman, Thonis Claeszen Schuldenaar  
  Altzen, Gerrit Schuldeiser Schipper 
     
 samenvatting Comparant heeft zich borg gesteld voor Thonis Claszen Engelsman 

vanwege de aktie die Gerrit Altzen op hem heeft in verband met de bijlbrief 
van het samereusschip aan Wolter Jansz verkocht. 

   
 bijzonderheden Geen 
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194 RAK  83 FOLIO:        116v DATUM:         19-07-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Moulert, Hans Volmachtgever  
  Sasse, Vrouken Echtgenote  
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Vette om voor alle 

gerechten waaronder hun goederen ressorteren te verschijnen en daar hun 
testament te laten valideren, dat heden gepasseerd is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

195 RAK  83 FOLIO:        116v DATUM:         02-08-1619 

 onderwerp Transport van rechten 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Claszes, Herman Comparant Voorman 
  Wychersz, Willem Comparant  
  Clas, Jutte Echtgenote  
  Clas, Gerritgen Comparante  
  Jansz, Willem Momber  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Clasz Gerritz, voorman, hun (groot)vader, 

verklaren te hebben over gedragen aan mr Engbert Bisschop de rechten die 
zij hebben op de nalatenschap van hun zuster Gerritgen Clasz, in leven 
getrouwd met wijlen mr Berent Lucasz Smit, conform hun testament, zodat 
de huidige weduwe van mr Berent Smit, Geertruit Jansz, met diens half 
dochter, alles kan opeisen zoals comparanten anders zelf zouden hebben 
gedaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

196 RAK  83 FOLIO:        117 DATUM:         27-08-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Andriessen, Hartger Schuldenaar Schoenmaker 
  NN., Gerbrant Schuldeiser Loods 
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerbrant NN. en Lambert (?) een 

bedrag van ƒ50 c.g. wegens een obligatie; durante iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
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197 RAK  83 FOLIO:       117v DATUM:        29-08-1619 
 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerrijtsen, Henrick Volmachtgever Korvenmaker 
  Wolffenbuttel, Henrick E. Gevolmachtigde Soldaat 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Engelties Wolffenbuttel om, 

in der minne of gerechtelijk, in het stift Bremen van Balthasar Kerckhoff het 
bedrag van ca. ƒ105 c.g. te vorderen, dat deze, tijdens zijn bezoek als 
soldaat in het huis van comparant, dd 22-08-1619 (datum oude stijl) 
gedurende diens afwezigheid, meegenomen heeft: ƒ100 in een zakje en de 
rest in een leren buidel;  comparant autoriseert de gevolmachtigde hem 
hierop aan te spreken en te handelen zoals comparant zelf gedaan zou 
hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

198 RAK  83 FOLIO:        118 DATUM:         31-08-1619 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Rijckwijn, Hans Wdn. van Lubbeken Aeltz Vader 
  Berentz, Aelt Voogd  
  Aeltzen, Aelt Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen David, Mette, Wolter en 

Aelt Hansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van 
ƒ400 g.g., de dochter een bed met toebehoren en belooft hen lezen, 
schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede vader 
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

199 RAK  83 FOLIO:        118v DATUM:        10-09-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Mulet, Hans Volmachtgever Echtpaar 
  Sasze, Vrouwke Volmachtgeefster  
  Berentz, Willem Volmachtgever Echtg. Marrigen Sasze 
  Sasze, Mettgen Volmachtgeefster  
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Berentz, mr Thomas Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, ooms en tantes van de kinderen van hun broer/zwager 
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Henrick Sasze, verstrekken een volmacht aan mr Thomas Berentz om, in der 
minne of gerechtelijk, te eisen van Steven Wolffsz, schout te Steenwijk, als 
voogd over de genoemde kinderen, verantwoording van alle goederen en de 
erfenis van Henrick Sasze, hem van zijn momberschap te ontslaan en 
daarbij al het nodige te doen en te handelen zoals comparanten zelf gedaan 
zouden hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

200 RAK  83 FOLIO:       119 DATUM:        25-10-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf gnd de Wildeman 
  Kampen, Geerstraat van Aa, hoek Burgwal 
   
 comparanten Jansen, Henrick Schuldenaar Echtpaar 
  Wilsem, Jenneken van Schuldenares  
  Claessen, Marten Schuldeiser Echtpaar 
  Willems, Claesgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Marten Claesssen en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ105 g.g en beloven dit te betalen op 25-10-1620, 
waarvoor zij als onderpand stellen de overwaarde van hun huis en hun 
overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

201 RAK  83 FOLIO:        119v DATUM:         28-10-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Obers, Henrick Volmachtgever  
  Obers, Arent Gevolmachtigde Zoon 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Arent om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken in Kampen en elders waar te nemen in verband met 
de erfenis van zijn dochter Griete Obers en daarbij al het noodzakelijke te 
doen, zoals hij zelf gedaan zou hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

202 RAK  83 FOLIO:        119v DATUM:         08-11-1619 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Janssen, Hendrick Comparant gnd. Jongman -  en 

1
) 

  Willems, Dries Comparant  
     
 samenvatting Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Jan Janssen Cock en 

Toenisken Roeloffs, verklaren van Aeltken Hoevincx, weduwe van Herman 
Janssen, voor hun pleegkinderen de goederen en erfenis ontvangen te 
hebben van hun oom, waarvoor zij haar bedanken met belofte van 
vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) namens zijn zieke echtgenote 

   

 

 

203 RAK  83 FOLIO:        120 DATUM:         09-11-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Goerts, Francke Volmachtgever  
  Evertsz, Lubbert Idem  
  Evertsz, Dominicus Idem  
  Conradi, Joannes Idem  
  Asse, Egbert Idem  
  Schwer, Cornelis Idem  
  Backerschen, Janneken Volmachtgeefster  
  Backers, Elsken Idem  
  Michiels, Reijcke Idem  
  Helmichs, Berentgen Idem  
  Backer, Jan Hermsen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten, burgers van deze stad, verstrekken  een volmacht aan Jan 

Hermsen Backer om, in der minne of gerechtelijk, het geld te vorderen dat 
zij volgens gedane bekentenis van Jan Gerritsen van Goch, tegenwoordig 
wonend in Franeker, tegoed hebben en daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Zie akte nr 156. 
   

 

 

204 RAK  83 FOLIO:         120v DATUM:         ongedateerd 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal 
   
 comparanten Petersz, Henrick Comparant  
  Jansz, Johan Comparant  
  Louwsen, Peter Koper  
     
 samenvatting Comparanten, erfgenamen van Greetgen Aelts, verklaren van Peter 

Louwsen het bedrag van ƒ168-24 g.g. te hebben ontvangen, dwz de 
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resterende kooppenningen van een huis dat Peter Jacobsz, metselaar, dd 
19-08-1617 aan Peter Louwsen heeft verkocht, waarvoor zij hem bedanken 
met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

205 RAK  83 FOLIO:         121 DATUM:         24-11-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bolte, Henrica van Volmachtgeefster Echtg. Johan Jacobs 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Hoijlewer, Plechelmus Gevolmachtigde IUDr 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Plechelmus Hoijlewer om, in der 

minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen met betrekking tot haar 
dochter Sibilla van Bronckhorst, echtgenote van Egbert Wijers in Overijssel 
of elders en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

206 RAK  83 FOLIO:       121 DATUM:         25-11-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Landerijen 
  Grafhorst, schoutambt van IJsselmuiden 
   
 comparanten Wolberts, Herman  Volmachtgever Zwolle 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of 

gerechtelijk, het geld te vorderen dat Arent van Vorden hem nog schuldig is 
zoals uit zijn schuldboek blijkt en indien nodig beslag te leggen op de 
landerijen die schuldenaar heeft en verder al het nodige te doen, met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

207 RAK  83 FOLIO:        121v DATUM:         26-11-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Balthazars, Haesken Volmachtgeefster  



 

77 

 

  Eijckelboom, Henrick Momber Zwager 
  Grynt, Willem Balth. vd Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Willem Balthazars van der Grynt 

om, in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Gelderland en 
elders en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

208 RAK  83 FOLIO:        122 DATUM:         13-12-1619 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Aelts, Hendrick Wdn. van Petertjen Jans Vader 
  Derx, Jan Voogd  
  Berents, Lambert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hendrick, Aert, Aelt en 

Janneken Hendrix als moeders erfdeel te hebben gereserveerd voor 
Hendrick en Aert ƒ50 c.g. elk, Aelt ƒ50 g.g. en Janneken ƒ50 c.g. en een bed 
met toebehoren en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten 
leren en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden 
tevreden zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

209 RAK  83 FOLIO:        122v DATUM:         27-12-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Henrick Schuldenaar Schipper 
  Willems, Hermtgen Echtgenote  
  Bartholtsz, Aert Schuldeiser Echtpaar 
  Dercks, Gerrigen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote, verklaart comparant schuldig te zijn aan Aert 

Bartholtsz een bedrag van ƒ212 g.g. en belooft dit te betalen in mei 1620, 
waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen. 
NB. in de kantlijn: op 02-10-1624 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 



 

78 

 

210 RAK  83 FOLIO:        123 DATUM:        06-01-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijntges, Henrick Volmachtgever Muntmeester 
  Heute, Berent Gevolmachtigde Hasselt 
  Tartmans, Sylvester Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Berent Heute en Sylvester Tartmans 

om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Johan 
Wijntges, zoon van wijlen Balthazar Wijntges en daarbij al het nodige te 
doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

211 RAK  83 FOLIO:        123 DATUM:         02-03-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Bovenpoorte 
   
 comparanten Mol, Henrick Jansz Schuldenaar Echtpaar 
  Jans, Marigen Schuldenares  
  Lambertz, Petergen Schuldeiseres Wed. Clas Jansz 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Petergen Lambertz een bedrag 

van ƒ100 g.g. wegens resterende kooppenningen van een huis dat heden 
aan hen is overgedragen en beloven dit na overlijden van schuldeiseres te 
betalen aan de nooddruftige armen volgens bekentenis dd 13-08-1608; zij 
verrenten de schuld jaarlijks met 6 procent aan schuldeiseres, die dit als 
lijfrente heeft, te beginnen met Pasen 1621 en stellen als onderpand hun 
gekochte huis en overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

212 RAK  83 FOLIO:        123v DATUM:         07-03-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Lucassen, Henrick Volmachtgever Echtpaar 
  Berents, Anna Volmachtgeefster  
  Dircksen, Alardt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Alardt Dircksen om, in der 

minne of gerechtelijk, van Haertke Haerkinck uit Diepholt, broer van 
volmachtgeefster, de 20 rijksdaalders te vorderen die zij nog tegoed heeft 
van de erfenis van haar ouders Berend Haerkinck en Lucke Haerkincks en 
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daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

213 RAK  83 FOLIO:       124 DATUM:         20-03-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schuijrincx, Hendrickgen Volmachtgeefster  
  Wolffs, R. Momber  
  Adriaens, Wybrant Gevolmachtigde Groningen 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Wybrant Adriaens om, in der minne 

of gerechtelijk, van Herman van Warmelen uit Groningen de ƒ28 c.g. te 
vorderen die zij en haar overleden zuster Geertgen Schuijrincx toekomen 
volgens zijn bekentenis dd 18-12-1602 en daarbij al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

214 RAK  83 FOLIO:        124v DATUM:         23-03-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Herms, Henrick Comparant Oldenzaal en echtg. 

1
) 

  Lambertinck, Lubbert Comparant de Lutte en echtg. 
2
) 

  Henricks, Swaentgen Schoonzuster Wed. Henrick Henricks 
3
) 

     
 samenvatting Comparanten verklaren van hun schoonzuster Swaentgen Henricks het  

legaat ad ƒ6 c.g. ieder van hun overleden broer ontvangen te hebben, 
waarvoor zij haar bedanken met belofte van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden 

1
) Femmeken Henricks en ook namens Janneken Henricks 

  
2
) Hermken Jans 

  
3
) van Oldenzaal 

 

 

215 RAK  83 FOLIO:        125 DATUM:        05-04-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Frans, Hendrick Comparant  
  Frans, Anna Comparante  
  Moock, Peter Hendrixsz Voogd  
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  Pouwels, Hermen Voogd  
     
 samenvatting Comparanten, kinderen van wijlen Geertien Hendrix en Frans Pouwels, 

verklaren van hun gewezen voogden de afrekening en de goederen  
ontvangen te hebben van hun moeder en grootmoeder, waarvoor zij hen 
bedanken met belofte van vrijwaring.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

216 RAK  83 FOLIO:        125 DATUM:        11-04-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Holles, Herke Volmachtgever  
  Stavast, Jan Claesz  Gevolmachtigde Wanneperveen 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Claesz Stavast om, in der minne 

of gerechtelijk, in Staphorst de 20 daalders te vorderen die hem nog 
toekomen vanwege de verkoop van een grijze ruin aan Jan Berents en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

217 RAK  83 FOLIO:       125v DATUM:         22-05-1620 

 onderwerp  Volmacht 
   
 onroerend goed Herengoed  
  Nunspeet, op de Veluwe 
   
 comparanten Jans, Henrickgen Volmachtgeefster Wed. Toenis Erents 
  Maler, Jacob Momber  
  Hardewijk, Peter Lamb. van Gevolmachtigde Oom - smid Hattem 
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Lamberts van Harderwijk om, 

in der minne of gerechtelijk, een herengoed op de Veluwe te recupereren dat 
zij van haar vader, Jan Hendricks, geërfd heeft en nu in gebruik is bij Johan 
Andriessen met alle getimmerten van dien en verder haar zaken waar te 
nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

218 RAK  83 FOLIO:        126 DATUM:         03-06-1620 

 onderwerp Transport van rechten  
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijntges, Henrick Comparant Muntmeester 
  Goffens, jfr Maria Comparante Echtgenote 
  Wijningen, Wijnandt J. van Begunstigde Koopman A’dam 
     
 samenvatting Comparanten verklaren, na ontvangst van het geld van Johan van 

Wijningen, zoon van Wijnandt van Wijningen en gevolmachtigde van 
begunstigde, te hebben gecedeerd aan Wijnandt Jansen van Wijningen 
negen jaarlijkse termijnen van ƒ400 c.g. m.i.v. 22-01-1621, die hen van Johan 
Wijntges, muntmeester van Kampen, zoon van comparant, toekomen 
vanwege een akkoord dat comparant met zijn zoon officieel heeft gesloten 
dd 22-01-1619, zodat het geld nu opeisbaar is.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

219 RAK  83 FOLIO:        126v DATUM:         17-06-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erven en landerijen 
  Drenthe 
   
 comparanten Willemsz, Herman Volmachtgever  
  Nuis, Lubberken van Gevolmachtigde Echtgenote 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om namens hem de 

erven en landerijen in Drenthe te verkopen en daarbij alle formaliteiten te  
vervullen die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

220 RAK  83 FOLIO:        126v DATUM:         07-07-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Mulert, Hans Volmachtgever Echtpaar 
  Sasse, Vrouwken Volmachtgeefster  
  Berents, Willem Gevolmachtigde  
  Brouwer, Reijner Jans Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken volmachten aan Willem Berents en Reijner Jans  

Brouwer om voor de gerechten waaronder hun goederen ressorteren te 
verschijnen en daar hun testament dd 19-07-1619 gepasseerd, te laten 
valideren. 
NB. in de kantlijn: op 28-07-1620 meldt comparant bij het vernieuwen van 
zijn testament dat hij zijn kinderen niet zal geven wat ten nadele van zijn 
echtgenote is, onder verband van zijn goederen.  
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

221 RAK  83 FOLIO:       127 DATUM:         01-08-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Smith, Hans Schuldenaar  
  Seijn, Marrijgen de Echtgenote  
  Goor, Geertruijt van Schuldeiseres Wed. Jan Thomas 

1
) 

     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote, verklaart comparant schuldig te zijn aan 

Geertruijt van Goor een bedrag van ƒ524 c.g. die hij namens Jan Groen als 
zijn eigen schuld heeft aangenomen en belooft dit te betalen heden binnen 
drie weken, alles onder verband van goederen. 
NB. in de kantlijn: op 19-04-1621 is alles voldaan. 

   
 bijzonderheden 

1
) uit Zwolle;   Akte is doorgehaald. 

   

 

 

222 RAK  83 FOLIO:        127v DATUM:         11-08-1620 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Henrick Wdn. van Trijne Pouwels Vader 
  Henricksz, Johan Voogd  
  Riszen, Johan Jansz v. Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Beniamin en Trijne 

Henricksz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk kind een pond 
Vlaams en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden 
zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

223 RAK  83 FOLIO:        128 DATUM:        12-08-1620 

 onderwerp Ratificatie 
   
 onroerend goed Groot Sluwelslag  
  Kerspel van Drempt 
   
 comparanten Boeckholt, jfr  Henrica v.  Comparante Echtg. Johan v. Oostrum 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
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 samenvatting Comparante verklaart goed te keuren de cessie die haar echtgenoot gedaan 
heeft voor het gerecht van Doesburg dd 21-07-1620 van een rentebrief 
gevestigd op Groot Sluwelslag afkomstig van een aandeel in de erfenis van 
haar zuster jfr Walborch van Boeckholt ten behoeve van haar andere zuster 
jfr Maria van Boeckholt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

224 RAK  83 FOLIO:       128v DATUM:        11-08-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Claessen, Henrick Comparant  
  Lamberts, Jennegen Echtgenote Overleden 
  Wijndels, Engele Schoonmoeder  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn schoonmoeder de erfenis en goederen 

ontvangen te hebben, die zijn overleden vrouw van haar vader, Lambert 
Evertsen, tegoed had, waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring. 
Wel houdt comparant samen met zijn schoonmoeder het huis, dat zijn 
vrouw in het huwelijk inbracht, volgens de huwelijkse voorwaarden. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

225 RAK  83 FOLIO:        129 DATUM:         26-09-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Goederen 
  Mastenbroek 
   
 comparanten Bocho, Heszel Hermansz Volmachtgever Echtpaar 
  Igermans, Anneken Volmachtgeefster  
  Raad van Kampen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan de Raad van Kampen om 

namens hen en op hun verzoek hun goederen in Mastenbroek ten behoeve 
van hun kinderen te verkopen en de opbrengst ervan te gebruiken zoals zij 
dat wensen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

226 RAK  83 FOLIO:        129v DATUM:         27-09-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Stockman, Hubert Schuldenaar En echtgenote 
  Willemsz, Roloff Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Roloff Willemsz een bedrag van 

ƒ37-02 c.g. wegens gekocht laken en belooft dit te betalen in twee termijnen, 
n.l. de helft met Pasen 1621 en de andere helft  met Pasen 1622, waarvoor hij 
zijn jaarlijkse gage cedeert die hij van de stad ontvangt. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

227 RAK  83 FOLIO:        130 DATUM:         05-10-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schilt, Herman  Volmachtgever  
  Weszing, mr Wolter Gevolmachtigde Chirurgijn 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Wolter Weszing om, in der minne 

of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van Kampen en 
elders en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

228 RAK  83 FOLIO:        130 DATUM:        16-10-1620 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Potschip 
   
 comparanten Wessels, Hendrick Comparant  
     
 samenvatting Comparant verklaart ontvangen te hebben, behalve de ƒ12-02-c.g. wegens 

gemaakte kosten, een bedrag van ƒ98-4 c.g. afkomstig van een potschip dat 
Lambert Claessen heeft toebehoord en door comparant, in rechten 
verwonnen, is verkocht.  De schuld is aangetekend op de bijlbrief die onder 
zijn berusting is. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

229 RAK  83 FOLIO:        130v DATUM:         06-11-1620 

 onderwerp Schuldbekentenis 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Denijs, Herman Schuldenaar Echtpaar 
  Arnouts, Tanneken Schuldenares  
  Jongejans, Jan Jansen Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Jansen Jongejans een 

bedrag van ƒ250 c.g. wegens gekochte ………….. 
   
 bijzonderheden Niet af. 
   

 

 

230 RAK  83 FOLIO:       130v DATUM:        06-11-1620 

 onderwerp Vestiging van een rente 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Hofstraat 
   
 comparanten Denijs, Herman Comparant Echtpaar 
  Arnouts, Tanneken Comparante  
  Jongejans, Jan Jansen Schuldeiser Uit Westzaan 
     
 samenvatting Comparanten verklaren aan Jan Jansen Jongejans verkocht te hebben 

zekere rente van ƒ15 c.g. per jaar betaalbaar met Martini gevestigd op hun 
huis, van een hoofdsom van ƒ250 c.g. en dat zij hem beloofd hebben de 
rente en de hoofdsom af te lossen in enkele jaren. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

231 RAK  83 FOLIO:        131 DATUM:         13-11-1620 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wolffs, Helmich de Volmachtgever  
  Glauwe, Willem Volmachtgever  
     
 samenvatting Comparanten verklaren, namens hun echtgenoten, elkaar te hebben 

gevolmachtigd om hun zaken waar te nemen in Overijssel en elders en 
autoriseren elkaar als procurator ad lites om al het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

232 RAK  83 FOLIO:        131v DATUM:         27-11-1620 

 onderwerp Kinderbewijs 
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 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Claessen, Henrick Wdn. van Jannegen Lamberts Vader 
  Jans, Derck Voogd  
  Andriessen, Claes Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Lambert en Claes als 

moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ200 g.g. en belooft hen 
lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te doen wat een goede 
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het 
vruchtgebruik, waarvoor hij als onderpand stelt de helft van zijn huis, waarin 
hij tegenwoordig woont met zijn schoonmoeder Engele Wijndels en zijn 
overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 29-11-1620 meldt de tegenwoordige echtgenote van 
comparant, Hillechien Gerrijts, met deze regeling akkoord te gaan. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

De bladzijden 132 t/m 138v zijn blanco. 

233 RAK  83 FOLIO:        139 DATUM:         29-01-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Brouwer, Jan Volmachtgever Zwolle 
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om zijn zaken 

voor het gerecht van Kampen en elders waar te nemen en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

234 RAK  83 FOLIO:        139 DATUM:         30-01-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een kamp gnd de eerste Kamp met hofstede gnd Bart Moselshofstede 
  Steenderen 
   
 comparanten Arents, Jacobgen Volmachtgeefster Echtg. Jan Henricks 

1
) 

  Sweerts, Hillegen Volmachtgeefster  
  Maler, Jacob Momber  
  Gortemaecker, Jan Hen. Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Jan Henricks Gortemaecker om 

voor het gerecht van Bronckhorst of Steenderen over te dragen aan Jan 
Cock en Jan Krabbenberch de helft van een kamp en hofstede volgens 
koopcedule dd 21-05-1617 en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig 
zijn.  
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 bijzonderheden 

1
) Gortemaecker 

   

 

 

235 RAK  83 FOLIO:        139v DATUM:        07-02-1619  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansen, Jacob Schuldenaar  
  Liggers, Aeltken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Aeltken Liggers een bedrag van 

ƒ52 c.g.; durante iudicio. 
   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

236 RAK  83 FOLIO:        139v DATUM:        13-02-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Segers, Jannegen Volmachtgeefster Wed. Seger Thonisz 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Jacobsz, Gerhart Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparante verstrekt een volmacht aan Gerhart Jacobsz om haar zaken 

voor het stadsgerecht van Kampen en elders waar te nemen, met macht van 
substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

237 RAK  83 FOLIO:        140 DATUM:         11-00-00   

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal 
   
 comparanten Eijckelboom, Johan - jr Comparant  
  Louwes, Stijne Echtgenote  
  Gerritz, Thonis Schuldenaar  
     
 samenvatting Comparant, caverende voor zijn echtgenote, verklaart van Thonis Gerritz de 

35 stuivers per jaar ontvangen te hebben afkomstig van een obligatie, 
gevestigd op diens woonhuis, waarvoor hij hem bedankt met belofte van 
vrijwaring, onder verband van zijn persoon en goederen. 
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 bijzonderheden Geen 
   

 

 

238 RAK  83 FOLIO:        140 DATUM:         13-02-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Nijhoff, Johan Schuldenaar Zwolle 
  Planque, Janneke de la Schuldeiseres Wed. Sijmen Reijnersz 

1
) 

     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Janneke de la Planque een bedrag 

van ƒ77 c.g. wegens ontvangen indigo verf en nog ƒ15-07 c.g. onkosten en 
belooft te betalen als hij zijn zaken in het sticht van Munster heeft 
afgehandeld, onder verband van zijn  persoon en goederen. De burgers van 
de drie steden zullen elkaar hierop niet aan spreken.  

   
 bijzonderheden 

1
) brouwer 

   

 

 

239 RAK  83 FOLIO:        140v DATUM:         15-02-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Dircksen, Jan Volmachtgever Mastenbroek 
  Jacobs, mr Garhardt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Garhardt Jacobs om zijn zaken in 

Kampen voor het gerecht waar te nemen en hierbij het nodige te doen, met 
macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

240 RAK  83 FOLIO:        141 DATUM:        18-02-1619  

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Willemsz, Jacob Schuldenaar Echtpaar 
  Jansz, Jannegen Schuldenares  
  Petersz, Anna Schuldeiseres Wed. Wycher Henricksz 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anna Petersz een bedrag van 

ƒ100 c.g. wegens een gekochte schuit en beloven dit te betalen in termijnen: 
met Pasen ƒ25 c.g., met Pasen daaropvolgend ƒ50 c.g. en met Pasen 1621 
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ƒ25 c.g., waarvoor zij als onderpand stellen de schuit met gereedschap en 
toebehoren en hun overige goederen .   

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

241 RAK  83 FOLIO:        141v DATUM:        22-02-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Molen 
   
 comparanten Cornelisz, Johan Schuldenaar Molenaar 
  Jansz, Derckgen Schuldenares Afwezig wegens ziekte 
  Schoeninck, Hulligen  Schuldeiser  
     
 samenvatting Mede namens zijn echtgenote, verklaart comparant schuldig te zijn aan 

Hulligen Schoeninck een bedrag van ƒ106 g.g. en belooft dit te betalen in 
mei van dit jaar, waarvoor hij zijn halve molen als onderpand stelt en zijn 
overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

242 RAK  83 FOLIO:        142 DATUM:         10-03-1619 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Johan Comparant  
  Dircksen, Henrick Vader  
  Dircksen, Pilgrom Voogd  
  Dircksz, Arent Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn vader de goederen en erfenis van zijn moeder, 

Jutte Dircks, ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt met belofte 
van vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

243 RAK  83 FOLIO:        142 DATUM:         18-03-1619 

  onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Schaeffbanck, Johan Volmachtgever Leiden 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
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 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken voor het 
gerecht van Kampen waar te nemen en vooral die welke hij als verweerder, 
met Peter Berten als aanlegger, voor deze stad heeft geaccepteerd. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

244 RAK  83 FOLIO:        142v DATUM:         29-04-1619 

 onderwerp Convenant 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Beij, Jorijs Comparant  
  Martensz, Anantgen Comparante Wed. Marten Evertsz 
  Hermansz, Gisbert Momber  
     
 samenvatting Comparanten verklaren met elkaar overeengekomen te zijn dat … 
   
 bijzonderheden Niet af. 
   

 

 

245 RAK  83 FOLIO:        143 DATUM:        23-04-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Burgwal, hoek Broederstraat 
   
 comparanten Backer, Jan Jansen Schuldenaar Echtpaar 
  Martens, Lutgert Schuldenares  
  Bisschop, mr Engbert Schuldeiser Echtpaar 
  Jans, Berentgen Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan mr Engbert Bisschop en 

echtgenote een bedrag van ƒ106 g.g. en beloven dit te betalen met Pasen 
1620, waarvoor zij de overwaarde van hun huis als onderpand stellen en hun 
overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 13-04-1626 meldt schuldeiser te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

246 RAK  83 FOLIO:        143v DATUM:        24-04-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Zie akte 245 
   
 comparanten Backer, Jan Jansen Schuldenaar Echtpaar 
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  Martens, Lutgert Schuldenares  
  Driesz, Fije Schuldeiseres Wed. Jan Berentsz 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Fije Driesz een bedrag van ƒ105 

g.g. en beloven dit te betalen met Pasen 1620, waarvoor zij de overwaarde 
van hun huis als onderpand stellen en hun overige goederen. 
NB. in de kantlijn: op 13-04-1626 meldt schuldeiseres te zijn voldaan van 
bovenstaande. 

   
 bijzonderheden Akte is doorgehaald. 
   

 

 

247 RAK  83 FOLIO:        144 DATUM:        01-05-1619 

 onderwerp Verklaring van ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Jansz, Jannegen Comparante Wed. Evert Roloffsz 
  Hoochstraten, Henrick v. Momber  
  Roloffsz, Annegen Schoonmoeder  
     
 samenvatting Comparante verklaart van haar schoonmoeder de erfenis van haar 

schoonzuster ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedankt met belofte 
van vrijwaring. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

248 RAK  83 FOLIO:        144 DATUM:         18-06-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Hoeve, Johan van  Schuldenaar Echtpaar 
  Henricks, Hillegen Schuldenares  
  Toenissen, Henrick Schuldeiser  
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Toenissen een bedrag 

van ƒ50 g.g. als resterende kooppenningen van zijn huis en beloven dit te 
betalen in twee termijnen: de helft met Michael van dit jaar en de andere 
helft met Pasen 1620, alles onder verband van zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

249 RAK  83 FOLIO:        144v DATUM:         23-06-1619 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Bevelant, Jacob van  Volmachtgever  
  Dubbelts, jfr Lumme Echtgenote  
  Sael, mr Joan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan mr Joan 

Sael om hun zaken voor het gerecht in Kampen waar te nemen en daarbij al 
het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

250 RAK  83 FOLIO:        144v DATUM:         25-06-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Buijrinck, Johan Volmachtgever Koopman A’dam 
  Thijssen, mr Jan Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Jan Thijsen om, in der minne of 

gerechtelijk, zijn zaken in Kampen en elders waar te nemen en daarbij al het 
nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

251 RAK  83 FOLIO:        145 DATUM:         12-07-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Steenwijck, Johan Henr. van Volmachtgever  
  Helpers, Aeltgen Echtgenote  
     
 samenvatting Comparant, vader van Henrick en Cornelis Jansz, erfgenamen van Arent 

Janszen van Angeren, ondertimmerman op het schip ter Veer, varend naar 
Oost-Indië, heeft een volmacht verstrekt aan zijn echtgenote om namens 
hem bij de bewindhebbers van de Oost-Indische Compagnie te Amsterdam 
de goederen en gage op te eisen van Arent Jansen van Angeren, die zijn 
kinderen van hem geërfd hebben. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

252 RAK  83 FOLIO:        145v DATUM:         03-06-1619 

 onderwerp Volmacht 
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 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Heijmingen, jkr Johan Volmachtgever  
  Jacobs, mr Gerhardt Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Gerhardt Jacobs om, in der 

minne of gerechtelijk, zijn zaken in Kampen en elders waar te nemen en 
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

253 RAK  83 FOLIO:        146 DATUM:        12-07-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Worst, Jacob Hansz Volmachtgever Echtg. Femme Willemsz 
  Willemsz, Goesen Idem Echtg. Elsgen Willemsz 
  Willemsz, Geert Idem  
  Geertz, Willem Gevolmachtigde Echtpaar 
  Willemsz, Altgen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Mede namens hun echtgenotes, erfgenamen van Johan Jansz, zoon van 

Johan Jansz de Oude, scholtes van Oosthuizen in Noord-Holland, 
verstrekken comparanten een volmacht aan Willem Geertz en echtgenote, 
hun zoon / neef en (schoon)zuster om, in der minne of gerechtelijk, van de 
weduwe van overledene, Cathrijna Petersz, de erfenis te vorderen waar zij 
volgens het testament recht op hebben,daarbij de formaliteiten te vervullen, 
alles met macht van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

254 RAK  83 FOLIO:        146 DATUM:         12-07-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gelder, Johan Hendrixsz van Volmachtgever Koopman A’dam 
  Vette, mr Peter Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om namens hem zijn 

zaken te behartigen in Kampen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij 
het nodige te doen, met macht van substitutie.  

   
 bijzonderheden Geen 
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255 RAK  83 FOLIO:        146v DATUM:         11-08-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Oostrum, jkr Johan van  Volmachtgever Echtpaar 
  Boecop, jfr Henrica toe Volmachtgeefster  
  Boeckholt, jfr Johanna van  Idem  
  Maler, J. Momber  
  Jacobs, mr Garhardt Gevolmachtigde Procurator 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Garhardt Jacobs om, in der 

minne of gerechtelijk, hun zaken tegen jkr Henrick van Meeverden, 
echtgenoot van jfr Maria van Boeckholt, waar te nemen en te komen tot 
scheiding van de goederen die zij, als erfgenamen van jkr Jurrien van 
Boeckholt en jfr Wilhelma van Erp, samen bezitten hier en in Kamperveen, 
IJsselmuiden, Zalk en elders en verder hun zaken te behartigen,met macht 
van substitutie. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

256 RAK  83 FOLIO:       147 DATUM:         17-08-1619 

 onderwerp Verklaring van  ontvangst 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Henricksen, Jacob Comparant  
  Lambertsen, Henrick Voogd  
  Remmels, Lubbert Voogd  
     
 samenvatting Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis 

ontvangen te hebben van zijn ouders, Henrick Jacobsen en Femme 
Remmels, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. Zij worden 
van hun taak ontheven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

257 RAK  83 FOLIO:        147v DATUM:         00-09-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Breel, mr Jan Schuldenaar Kok - echtpaar 
  Bruggemans, Walburch Schuldenares  
  Planque, Janneke de la Schuldeiseres Wed. Sijmen Reijmers 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Janneke de la Planque een 

bedrag van ƒ212½ g.g. en beloven dit in twee termijnen te betalen, met 
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Pasen a.s. de helft en de rest met Pasen 1621, waarvoor zij als onderpand 
stellen hun huis en hun overige goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

258 RAK  83 FOLIO:        148 DATUM:         05-10-1619 

 onderwerp Transport van gelden 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Thijssen, mr Jan Schuldenaar Echtpaar - procurator 
  Malers, Dirckje Schuldenares  
  Evertsz, Johan Schuldeiser Echtpaar 
  Dappers, Aeltken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparanten hebben overgedragen aan Johan Evertsz en echtgenote als 

betaling van een obligatie met een hoofdsom ad ƒ50 g.g. een bedrag van ƒ23 
g.g. dat hij als procurator ontvangt uit de stadskas gevestigd op de 
Domeinen en ook het restant dat zij bij de tweede termijn zullen ontvangen, 
mits schuldeisers bij de laatste termijn de obligatie zullen teruggeven. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

259 RAK  83 FOLIO:        148 DATUM:         07-10-1619 

 onderwerp Borgstelling 
   
 onroerend goed Niet vermeld 
   
 comparanten Henricksen, Johan Waarborg Timmerman 
  Scherff,Marcus Waarborg  
  Jansen, Gerrijt Borg tbv Jochem Mueleman, ovl. 
  Gerritsen, Hermen Borg Idem 
     
 samenvatting Comparanten verklaren zich borg te stellen voor Gerrijt Jansen en Hermen 

Gerritsen, die borg stonden voor wijlen Jochem Mueleman voor de kosten 
over het lopende jaar 1619 van het door hem gepachte land van het 
Landschap. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

260 RAK  83 FOLIO:        148v DATUM:        21-10-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Een morgen land 
  Keulen, in Deck a.d. Endebachs Kuhle 
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 comparanten Wesselsz, Johan Volmachtgever Echtpaar 
  Henricksz, Lyntgen Volmachtgeefster  
  Gerritz, Docke Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan Docke Gerritz om gerechtelijk 

te transporteren aan Altgen Henricksz, zuster van comparante, een morgen 
land, tussen Docke Gerritz, Sterck Urlands land en Peter Guertsz van Hoefs 
gelegen en daarbij alle formaliteiten te verrichten die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

261 RAK  83 FOLIO:        149 DATUM:        03-11-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed  n.v.t. 
   
 comparanten Dercksz, Johan Volmachtgever  
  Berentz, Aelt Gevolmachtigde Slachter 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Aelt Berentz om namens hem te 

vorderen een bedrag van ƒ200-15 c.g. dat hem toekomt van het comptoir 
van Amsterdam vanwege zijn verkochte ossen geregistreerd op folio 264 en 
daarbij de noodzakelijke formaliteiten te vervullen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

262 RAK  83 FOLIO:        149v DATUM:        01-11-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Oudestraat 
   
 comparanten Langenberch, Johan van  Schuldenaar  
  Hoochstraten, Henrick van Schuldeiser Secretaris - echtpaar 
  Cuinreturff, Lummeken Schuldeiseres  
     
 samenvatting Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Hoochstraten en diens 

echtgenote een bedrag van ƒ600 g.g. wegens een betaling aan Derck van 
Dans in Amsterdam die binnen veertien dagen moet zijn gedaan, waarvan 
twee obligaties. Schuldenaar cedeert hiervoor aan schuldeiser de nog te 
ontvangen som van zijn verkochte huis aan Derck Henricksen Snel die 
schuldeiser nu kan opeisen volgens koopcedule dd 25-02-1619, alles onder 
verband van zijn persoon en goederen. 

   
 bijzonderheden Geen 
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263 RAK  83 FOLIO:        150a DATUM:        08-11-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed Erf ter Laecke  
  Blokzijl, binnen- en buitendijks 
   
 comparanten Lauwick, Johan van der  Volmachtgever Echtpaar 
  Haersolte, jfr Antonia van Volmachtgeefster  
  Haersolte, Anthonis van Gevolmachtigde Luitenant - broer 
     
 samenvatting Comparanten verstrekken een volmacht aan de broer van comparante, 

Anthonis van Haersolte, om voor het gerecht van Vollenhove over te dragen 
aan Toenis Janssen 37½ pond boter die zij sinds jaren op Michael uit het erf 
ter Laecke ontvangt en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

264 RAK  83 FOLIO:        150a-v DATUM:         17-11-1619 

 onderwerp Schuldbekentenis 
   
 onroerend goed Huis en erf 
  Kampen, Nieuwstraat 
   
 comparanten Breel, mr Johan Schuldenaar Kok - echtpaar 
  Brugmans, Walburch Schuldenares  
  Plancke, Janneken de la Schuldeiseres Wed. Symen Reijnersz 
     
 samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Janneken de la Plancke een 

bedrag van ƒ212½ g.g. vanwege hun gekochte huis en beloven dit te betalen 
tegen 6 procent in twee termijnen, te weten de helft met Pasen a.s. en met 
Pasen 1621 de andere helft, waarvoor zij als onderpand stellen hun huis en 
hun overige goederen.  

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

265 RAK  83 FOLIO:        150b DATUM:         13-11-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Wijntges, Johan Volmachtgever Muntmeester 

1
) 

  Wolterius, Marcus Gevolmachtigde  
  Franck, Constantijn Idem Secretaris Keulen 
  Thier, Johan Idem IUDr 
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan Marcus Wolterius, Constantijn 

Franck en Johan Thier om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken in 
Dusseldorf, Keulen en de regio waar te nemen en daarbij te handelen zoals 
hij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie. 
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 bijzonderheden 

1
) van het Landschap van Overijssel en van de stad Kampen 

   

 

 

266 RAK  83 FOLIO:        150b-v DATUM:         30-11-1619 

 onderwerp Kinderbewijs 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Gerritz, Janneken Wed. van Lucas Claessen Moeder 
  Wolffs, R. Momber  
  Werners, Arent Voogd  
  Claessen, Luijchien Voogd  
     
 samenvatting Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Anna, Trijne, 

Geertien en Jan Lucasz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ400 
c.g. en belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren en te 
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij 
heeft het vruchtgebruik. 

   
 bijzonderheden Geen 
   

 

 

267 RAK  83 FOLIO:        150b-v DATUM:         09-12-1619 

 onderwerp Volmacht 
   
 onroerend goed n.v.t. 
   
 comparanten Benthem, Johan van Volmachtgever Bgm. Hasselt 
  Sael, mr Johan Jansen Gevolmachtigde  
     
 samenvatting Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om zijn zaken 

waar te nemen voor het stads- en landgerecht van Kampen, met name die 
tegen Tijs Hermsen, veerschipper …. 

   
 bijzonderheden Niet af. 
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