1

2

3

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

1

DATUM:

11-01-1621

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambertsen, Aert
Saell, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Saell om, zowel
binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van
Kampen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
1
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Kalverhekkenweg

Comparanten

Stratgen, Andries Tijmensz
Jansz, Geesgen
Egbertz, Margretha

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Meppel

17-01-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldseiseres

Echtpaar
Wed. Hermen Gisbertz

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Margretha Egbertz een bedrag
van ƒ106 g.g. en beloven dit te betalen op 08-06-1621, waarvoor zij als
onderpand stellen hun woonhuis en overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 26-08-1623 meldt Lisbeth Hermens namens haar
moeder dat zij van bovenstaande zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
1v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vrericks, Aeltgen
Maler, Jacob
Toenissen, Jan
Stevens, Dirck

samenvatting

Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis
van haar moeder Swaentgen Everts ontvangen te hebben, waarvoor zij hen
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

06-03-1621

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

1

4

5

6

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
2
Borgstelling

DATUM:

29-03-1621

onroerend goed

Veerschip

comparanten

Berents, Aelt
Roelofs, Cleijs

samenvatting

Comparant verklaart dat Cleijs Roelofs van Hendrick Gerritzen Spierinck
gekocht heeft een veerschip dat nu buitengaats is, waarvoor hij nog ƒ420
c.g. moet betalen; comparant stelt zich borg voor de betalingen volgens
koopcedule onder verband van zijn persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
2
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentz, Arent
Arentz, Claes
Symonsz, Peter

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Arent, Aeltgen en
Jannegen Arentz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd elk een pond
groot en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Wijffericks, jfr Anna
Hoochstraten, Henrick v.
Schaep, Derck Gisbertz

Borg
Schuldenaar

DATUM:

30-03-1621

Wdn. van Greetgen Jansz
Voogd
Voogd

2v

DATUM:

Vader

17-04-1621

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om, in der minne
of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen, goederen te verkopen, geld te
innen enz. en daarbij alle formaliteiten te vervullen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

2

7

8

9

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

3

onroerend goed

Bundtvleis Weide

comparanten

Rijswijck, Arent van
Buninck, Goswijn
Wolters, Seger

DATUM:

31-05-1621

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Harderwijk

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Seger Wolters om, in der minne
of gerechtelijk, van de weduwe van Nicolaes van Olden Barnevelt het
pachtgeld en de huur te vorderen van Bundtvleis Weide in Arkemene
volgens huurcedule; mocht zij hier niet op ingaan, dan is gevolmachtigde
gerechtigd zich tot de Drost van de Veluwe te wenden. Verder kan hij alles af
handelen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
3
Betaling van rente

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andries, Arent
Dircks, Trijne

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben betaald aan de voogden over de kinderen
van Henrick Claesens en wijlen Jannegen Lamberts, een bedrag van ƒ10
g.g. jaarlijkse rente en beloven dit ieder jaar te blijven doen, onder verband
van hun persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijtsen, Albert
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken voor het gerecht van Kampen waar te nemen en van
Jan Hermsz aan de Sluis een bedrag van 60 daalders te vorderen wegens
gekochte paarden en verder alles te doen wat nodig is, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

19-06-1621

Comparant
Comparante

3v

DATUM:

Echtpaar

06-08-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

3

Mastenbroek

10

11

12

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
4
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Arent
Henricksz, Gerrit
Snippert, Johan
Jurriensz, mr Hermen
Smit, Henrick Jans
Jans, Otto

DATUM:

05-09-1621

Borg
Schuldenaar
Aanvrager
Idem
Idem
Idem

Brouwer

samenvatting

Comparant heeft zich borg gesteld voor Gerrit Henricksz ten behoeve van
de andere pachters voor de jaarlijkse landpacht van ƒ35 g.g. voor het van
Johan Henricksz gepachte land, onder verband van zijn persoon en
goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
4
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Alijt
Albertsen, Jan
Jans, Roelofgen

19-09-1621

Comparante
Echtgenoot
Schoondochter

1

Weduwe van haar )

samenvatting

Comparante verklaart van haar schoondochter de erfenis en goederen
ontvangen te hebben van haar zoon, waarvoor zij haar bedankt met belofte
van vrijwaring. Verder heeft zij geen aanspraken meer en de eventuele
schulden van het sterfhuis worden door de weduwe betaald.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
4v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wychersz, Albart
Wychersz, Arian
Warnersz, Herman

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Mechtelt, Wycher en
Lammegen Albartz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ25
c.g. en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

) zoon Jan Engbertsen

DATUM:

18-10-1621

Wdn. van Lammegen Jansz
Voogd
Voogd

4

Vader

13

14

15

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
4v
Kinderbewijs

DATUM:

01-11-1621

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Crachtz, Anneken
Hoeve, Johan van
Welmers, Arent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Wolter Crachtz als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25 c.g. en belooft hem lezen en
schrijven te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
5
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Kalverhekkenweg

comparanten

Claes, Aeltgen
Jansen, Albert
Visscher, Willem Jansen
Voerman, Hermen Claesen

samenvatting

Comparante verklaart voor de minderjarige kinderen bij haar eerste
echtgenoot, Trijne, Marrijgen, Jannegen, Wijchersen en Claes Gerrijts als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ250 g.g. en belooft hen lezen
en schrijven 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 woonhuis.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
5v
Kinderbewijs

onroerend goed

Erf in Oosterwolt met annexis, gewassen en akkers

comparanten

Henricksz, Anneken
Steenberch, Thonis Rol.
Berentz, Henrick

Wed. van Gerrijt Crachtz
Voogd
Voogd

DATUM:

5

01-12-1621

Wed. van Gerrijt Jansen
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

Moeder

07-12-1621

Wed. van Egbert Roloffs
Voogd
Voogd

Moeder

16

17

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacob, Roloffgen,
Johan, Geesgen, Anna en Egbert Egbertz als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd samen het vierde deel van een erf in Oosterwolt bewoond door
Lubbert Gerrijtz, het vierde deel van drie mudde roggeland behorend bij dat
erf, van drie akkers en diverse andere landerijen; verder een bedrag van 600
daalders. Zij behoudt haar deel in het land van de stadsvrijheid van Elburg
en haar deel van een obligatie ad 50 daalders. Zij 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

Details over het onroerend goed in de akte.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
6
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albartz, Anneken
Veene, Geert Tijmen
Roloffs, Lambert
Dercks, Gisbert

samenvatting

Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis
van haar ouders ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedankt met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
6v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sachariasz, Andries
Smith, Warner Berentsen
Aken, Jacob van

ongedateerd

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

16-01-1622

Comparant
Comparant
Executeur

Med. dr.

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Peter Bartholomeus en wijlen
Marrijchjen Sachariasz, verklaren van Jacob van Aken een bedrag van ƒ410
c.g. ontvangen te hebben als erfenis van Femmeken Herms, echtgenote van
Berend Gerrijtsen, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

6

18

19

20

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
6v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Derck
Haerwaeijer, Anthoni
Albartz, Lambert
Leusen, Jacob
Schulte, Willem

DATUM:

ongedateerd

Borg
Borg
Aanvrager
Idem
Schuldenaar

Doesburg

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te hebben gesteld ten behoeve van
Lambert Albartz en Jacob Leusen voor Willem Schulte voor een bedrag van
ƒ44 c.g. (?) dat deze hen schuldig is wegens een vracht. De borgen zullen
schadeloos gesteld worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ruitenburch, Arent vd
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, zowel binnen als
buiten rechten, zijn zaken waar te nemen voor het stads- en landgerecht van
Kampen en autoriseert hem als procurator ad lites om alles te doen wat
nodig is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arents, Aeltken
Maler, Jacob
Wolffs, Rijckman
Sael, mr Johan Jansen
Pont, Johan

samenvatting

7

DATUM:

19-02-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

7

DATUM:

09-03-1622

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

IUL

Comparante verstrekt volmachten aan drie personen om haar zaken waar te
nemen in Hasselt en elders, zowel binnen als buiten rechten en daarbij te
handelen zoals zij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van
substitutie.

7

21

22

23

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijer, Arent Tijmensen
Herms, Gijsbert
Saell, mr Johan Jansen

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Doorninck, Anthonis van
Lipper, mr Wilhelmus

7v

DATUM:

7v

16-03-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

22-03-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Procureur Deventer

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arents, Albert
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken in Kampen
voor het stads- en landgerecht waar te nemen en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

8

DATUM:

25-03-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

8

Deventer

24

25

26

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
8
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maler, Adam
Adams, Judith
Maler, Jacob

13-04-1622

Comparant
Comparante
Curator

Echtpaar
Secretaris

samenvatting

Comparanten verklaren van mede-curator Jacob Maler alle goederen, renten
en gelden ontvangen te hebben die hij tijdens de periode van curatele
beheerde en verder heeft hij alle verzegelde brieven en goederen
overgedragen, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. De
Raad ontheft hem van zijn curatele, evenals Rutger van Breda, zijn
overleden mede-curator.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
8v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tijmens, Albart
Jacobs, Johan

DATUM:

25-04-1622

Schuldenaar
Schuldeiser

Tichelaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Jacobs een bedrag van ƒ50
c.g. waarvoor hij cedeert als betaling zijn pensioen van de stadscameraar
betaalbaar met a.s. St. Jan en vervolgens de ƒ6-50 c.g. eveneens van de
stadscameraar betaalbaar met Pasen 1623.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Slooth, jkr Arendt
Roode, Arnold de

9

DATUM:

26-04-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Diever

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Arnold de Roode om, zowel binnen
als buiten rechten, zijn zaken in Drenthe waar te nemen, in het bijzonder die
welke hij van doen heeft met Jonge Jan Bolten op het erf ten Waeter en
daarbij alles te doen wat nodig is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

9

27

28

29

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
9
Betalingsafspraken

onroerend goed

Huis en erf gnd den Hulck
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Brandt, Arendt
Plancke, Janneken de la
Sasse, Jan

samenvatting

De moeder van comparant heeft een huis verkocht aan Jan Sasse onder
voorwaarde dat het vrij van alle uitgangen was; comparant belooft het
binnenkort vrij te maken van alle uitgaande renten onder verband van zijn
persoon en goederen, waarop koper beloofd heeft de termijnen volgens
koopcedule te betalen, eveneens onder verband van zijn persoon en
goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maler, Adam
Vette, mr Peter
Maler, Jacob

DATUM:

9v

20-05-1622

Comparant
Moeder
Koper

DATUM:

21-05-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Secretaris

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette en Jacob Maler om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken in Kampen waar te nemen voor het
stadsgerecht en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Een kamp land gnd van Lenneps
Hattem

comparanten

Coingnet, Anthoni
Plettenburch, jfr Judit v.
Malisz, Johan

samenvatting

9v

DATUM:

22-05-1622

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Kornet – echtpaar
Hattem

Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Malisz om voor het
gerecht van Hattem te verschijnen en daar te transporteren aan Evert
Francke twee verschillende rentebrieven in vruchtgebruik, één van ƒ12-10
c.g. af te lossen op 02-04-1627 en gevestigd op een kamp land en de ander
van ƒ21-17-08 c.g. jaarlijks, dd 22-02-1617 op hetzelfde stuk land gevestigd

10

en daarbij alle formaliteiten te verrichten die nodig zijn.
bijzonderheden

30

31

32

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
10
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boecop, jfr Arnolda toe
Maler, J.
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette om haar zaken op de
Veluwe waar te nemen en tevens die welke zij met haar zoon jkr Arendt van
Middachten in Oldebroek, Heerde en Epe te doen heeft en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boecop, jfr Arnolda toe
Maler, Jacob
Jansen, Berent
Everts, Jan

10v

25-05-1622

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. jkr J.v. Middachten

13-06-1622

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Wed. jkr J.v.Middachten
Heerde
Meijer

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Berent Jansen en zijn meijer Jan
Everts om, zowel binnen als buiten rechten, haar zaken waar te nemen in
Heerde, Oldebroek en op de Veluwe, mede die welke zij met haar zoon jkr
Arendt van Middachten daar van doen heeft en daarbij al het nodige te doen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
10v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geerts, Anna
Jans, Lambert

DATUM:

22-06-1622

Wed. van Henrick Lamberts
Voogd

11

Moeder

Lambertsen, Coop

33

34

35

Voogd

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
11
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Anneken
Hoochstraten, Henrick v.
Roloffsz, Clas

samenvatting

Comparante verklaart, in afwezigheid van haar echtgenoot en mede
caverende voor Lijsbet Durxs, als erfgenamen van Wolter Jansz, makelaar,
dat zij van Clas Roloffsz de goederen en erfenis van Wolter Janz ontvangen
heeft, waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
11
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Assche, Johan
Dercksz, Floris
Ras, Johan

samenvatting

Comparant verklaart ten behoeve van Johan Ras zich borg te hebben
gesteld voor Floris Dercksz die binnen veertien dagen een bedrag van ƒ1819 c.g. aan schuldeiser moet betalen, waarvoor hij zijn persoon en goederen
als onderpand stelt.

bijzonderheden

geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
11v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

28-06-1622

Comparante
Momber
Executeur

DATUM:

Echtg. Jacob Jacobsz

28-06-1622

Borg
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

12

02-07-1622

36

37

comparanten

Egbertz, Aeltgen
Vesen, Tymen van
Schaeff, Peter Woltersz

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Albart, Egbert en
Meijnert Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ100
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

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Broecke, Arent ten
Claessen, Lambert Jan
Broecke, Arent ten
Barnharts, Hdenrick
Boot, Albertus
Vette, mr Peter

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verstrekt comparant een volmacht aan
Albertus Boot en Peter Vette om er voor te zorgen dat de goederen die
Elisabeth Struijck uit het sterfhuis van Gerhart van Hattem naar Kampen
heeft gebracht, weer naar het sterfhuis terugkomen en daarbij alle
maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircks, Aebeltgen
Maler, Jacob
Hoeijer, Thomas Hansen v.

samenvatting

12

Wed. van Johan Meijnertz
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

12-08-1622

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

1

Bgm. Steenwijk )
2
En echtgenote )
3
Echtgenoot van )
Voogd kinderen Hattem
IUDr
Procurator Kampen

) en echtgenoot van Henrickgen van Hattem
) Lammeken van Hattem, dochter van wijlen Gerhart van Hattem
3
) Mechteltgen van Hattem
2

12v

DATUM:

13-08-1622

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Henrick Henricks
Holstein

Comparante, mede namens haar dochter Grietgen Henricks, verstrekt een
volmacht aan Thomas Hansen van Hoeijer om, in der minne of gerechtelijk,
van de erfgenamen van Steven Jansen van Sildt uit Amsterdam, bij haar als
kostganger overleden in 1609, een bedrag van ƒ36 c.g. met rente en ƒ10 c.g.
onkosten te vorderen die zij nog tegoed heeft en waarvan de
gevolmachtigde de bescheiden heeft ontvangen en daarbij al het nodige te

13

doen, met macht van substitutie.

38

39

40

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geesen, Andries
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, zowel binnen als
buiten rechten, zijn zaken in Kampen voor het stadsgerecht waar te nemen
en daarbij het nodige te doen, met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Boecop, Arendt toe
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant, mede als voogd over jfr Judith van Averenck gnd van
Middachten, verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken in
Oldebroek waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
13v
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maler, Adam
Adams, Judit
Backer, Johan Jans
Egbertz, Jenneken

samenvatting

13

DATUM:

30-08-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

13

DATUM:

Zalk

13-09-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

26-11-1622

Comparant
Comparante
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

Comparanten verklaren gecedeerd te hebben aan Johan Jans Backer en
diens echtgenote een bedrag van ƒ525 c.g. afkomstig van de nalatenschap

14

van jfr Geertruit Malers, weduwe van Frans Cracht, volgens gerechtelijke
bekentenis dd 25-11-1616, betaalbaar met kerstmis van dit jaar.

41

42

43

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritz, Albart
Sael, mr Johan Jansz

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van
Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
14
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Hofstraat, hoek St. Jacobssteeg

comparanten

Gerrijtsen, Arent
Frans, Truijde
Bisschop, Egbert
Backer, Jan Jansen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de zoon van
wijlen Jan Warnersen, een bedrag van ƒ105 g.g. en beloven dit heden over
een jaar te betalen, waarvoor zij als onderpand stellen hun aandeel in een
huis en hun overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 27-04-1630 meldt Jan Jans Backer van schuldenares
het geld te hebben ontvangen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
14
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Praam

comparanten

Hanencamp, Arent Egbertz

13v

DATUM:

02-12-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

04-01-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

15

Echtpaar

15-01-1623

Comparant

Meppel

Jans, Heiltgen

44

45

46

Erfgename

Wed. Henrick Evertz

samenvatting

Comparant verklaart van Heiltgen Jans het geld ontvangen te hebben dat
haar man schuldig was aan comparant wegens de aankoop van een praam

bijzonderheden

n.v.t.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
14v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Aeltgen
Maler, Jacob
Gerrijtsen, Arent
Geertsen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Jans als vaders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ6 c.g. en belooft hem lezen en schrijven te
laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Slooth, jkr Arent
Vette, mr Peter
Alutarius, Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette en Johannes Alutarius
om namens hem in het land van Volenhove zijn zaken waar te nemen, met
name die met jfr van Swartewaeter en daarbij, zowel binnen als buiten
rechten, al het nodige te doen met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

01-03-1623

Wed. van Jan Henricksen
Momber
Voogd
Voogd

14v

DATUM:

10-03-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

15

DATUM:

16

Moeder

15-03-1623

Raadslid

47

48

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

comparanten

Kem, Anthoni
Vette, mr Peter

Soldaat onder )

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken voor het
gerecht van Kampen waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
15v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Bovenpoorte

comparanten

Welmers, Arent
Gijsbertz, Truijde
Claessen, Toenis
Spierlinck, Arent Gerrijtsen

) kapitein Tengnagel

DATUM:

18-03-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Metselaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Willemken
Welmers, dochter van wijlen Wellemen Raedemaeckers, een bedrag van
ƒ225 c.g. als resterende kooppenningen van hun huis dat zij beloven te
betalen tegen 5 procent m.i.v. 1624 en stellen als onderpand hun woonhuis
en hun overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 09-07-1628 meldt Henrick Henricksen Cuiper door
Peter Helmichsen te zijn betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
16
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Helle, Albart ter
Sael, mr Johan Jansz
Hoppert, Hillebrant
Rutgersen, Wycher

samenvatting

Comparanten, voogden over Adolff Muller, verklaren schuldig te zijn aan
Hillebrant Hoppert een bedrag van ƒ125 c.g. wegens kostgeld van hun
pleegkind, verder aan Wycher Rutgersen ƒ182-6 c.g. wegens kleding en
arbeidsloon. Om dit te betalen hebben de voogden als onderpand gesteld
een bedrag van ƒ270 c.g., het vaders kindsdeel van hun pupil en andere
legaten en de nalatenschap van zijn moeder en tante uit Amsterdam.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

22-04-1623

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

17

Voogd
Idem
Groningen
Koopman Groningen

49

50

51

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
16v
Schuldbekentenis

DATUM:

22-04-1623

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hel, Albart ter
Sael, mr Johan Jansz
Bont, Thomas de

samenvatting

Comparanten, voogden over Adolff Muller, verklaren schuldig te zijn aan
Thomas de Bont een bedrag van ƒ106 c.g. volgens obligatie en stellen als
onderpand ƒ270 c.g., het kindsdeel van hun pleegkind en de nalatenschap
van diens moeder en tante uit Amsterdam.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
16v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Smalschip

comparanten

Lubbertz, Albart
Reijners, Albartgen
Albartz, Willem
Jansz, Vrouwke

Schuldenaar
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

Voogd
Idem

01-05-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Albartz en diens
echtgenote een bedrag van ƒ700 c.g. wegens een gekocht smalschip met
gereedschap en beloven dit te betalen in termijnen: bij aflevering ƒ100 c.g.
en met Pinksteren van dit jaar, dan jaarlijks honderd daalders in mei totdat
alles is betaald; als onderpand stellen zij het smalschip met toebehoren en
hun overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 22-10-1623 heeft schuldeiser ƒ200 c.g. ontvangen; op
21-08-1624, op 25-11-1625 en op 05-05-1626 is de jaarlijkse termijn betaald;
op 05-08-1630 meldt schuldeiseres dat de laatste termijn is betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haersolte, Anthoni van
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken waar te

17

DATUM:

03-06-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

18

Luitenant

nemen voor het gerecht van Kampen en elders, met macht van substitutie.

52

53

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
17v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Vloeddijk bij de Cellebroedersbrug

comparanten

Straetgen, Andries
Jans, Geertken
Dorre, mr Johan Hendricksen
Geerts, Anneken

23-06-1623

Comparant
Comparante
Koper
Koopster

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren van mr Johan Hendricksen Dorre en echtgenote de
koopsom ontvangen te hebben van hun huis volgens koopcedule dd 23-121622, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. Verder wordt
vastgesteld dat kopers door Jochem van Rijnaelt, eerste verkoper van dit
huis, gehouden worden de lasten te betalen die op het huis rusten, volgens
koopcedule.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Hattem: Jacob van Lennepsland - de Averen en Nederen Enck

comparanten

Ruijtenburch, Arent van
Berck, jfr Geertruit
Brouwer, Johan Stevensen

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan Stevensen Brouwer om
namens hen voor het gerecht van Hattem vast te laten leggen dat volgens
de huwelijkse voorwaarden dd 08-05-1619 de langstlevende van hen het
vruchtgebruik krijgt van de helft van de jaarlijkse ƒ21 g.g. die Berent ter
Borch hen heeft verpand, de helft van ƒ18 c.g. uit het Jacob van Lenneps
land in de Voskuil, de helft van de uitstaande schulden, pachten en tienden
in Hattem; voor de echtgenote geldt dat zij naast haar deel, ook dat van haar
overleden echtgenoot krijgt. Verder alle andere goederen in de stad Hattem
en het schoutambt.

bijzonderheden

Details in de akte.

18

DATUM:

19

30-06-1623

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Raadslid – echtpaar

54

55

56

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
19
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Alijdt
Hoochstraten, Henrick v.
Reyners, Altgen

05-07-1623

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

Wed. Jacob Sijckers
Wed. Reijner Oloffsz

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Altgen Reyners een bedrag van
ƒ25 g.g. door wijlen haar echtgenoot geleend en belooft dit a.s. (niet ingevuld)
te betalen, waarvoor zij als onderpand stelt haar persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oldeneel, Arent van
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken waar te
nemen voor het gerecht van Kampen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
19v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Segelman, Albart
Segelman, Anneken
Hoochstraten, Henrick v.
Segelman, Maijke

samenvatting

Comparanten verklaren namens hun moeder uit handen van Jfr ten Busch
ontvangen te hebben de meubilaire goederen van hun zuster Hillegien
Segelmans, in mei van dit jaar overleden, waarvoor zij haar bedanken met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

19

DATUM:

15-08-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

20

28-09-1623

Comparant
Comparante
Momber
Moeder

57

58

59

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
19v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

30-09-1623

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, tussen de wed. Henrick Heijmens en Henrick Jansz

comparanten

Hel, Albart ter
Sael, mr Johan Jansz
Bolmers, mr Derck

samenvatting

Comparanten, voogden over Rodolphus Muller, verklaren van de stiefvader
van hun pleegkind een bedrag van ƒ270 c.g. ontvangen te hebben als zijn
vaders en moeders erfenis, tevens een huis dat, ongedeeld, deels aan de
stiefvader en deels aan het pleegkind behoort en belast is met ƒ200 c.g. en
ƒ3 g.g. per jaar, waarvan de eventuele vorderingen ook gedeeld zullen
worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
20
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dercksz, Betgen
Claszen, Johan
Henricksz, Evert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick, Johan,
Berent, Derck, Bette, Itgen en Itze Dercks als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd ieder kind ƒ25 c.g. en de dochters elk 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.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald; zie akte 60.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Brant
Albartz, Hilligen
Sael, mr Johan Jansz

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om
namens hen al hun zaken waar te nemen voor het gerecht van Kampen.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Comparant
Stiefvader

DATUM:

13-02-1621

Wed. van Itze Dercks
Voogd
Voogd

20v

DATUM:

23-02-1621

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

21

Moeder

Echtpaar

60

61

62

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
20v
Kinderbewijs

DATUM:

30-05-1621

onroerend goed

1. Huis en erf
Kampen, Vloeddijk
2. Woonhuis
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Dircksen, Betgen
Berentsen, Dirck
Henricksen, Evert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrick, Jan, Berent,
Dirck, Betgen, Itgen en Idse Dercksen als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd samen ƒ200 c.g. en de dochters elk 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, bewoond door
Jan Barrevoet en de overwaarde van haar woonhuis en haar overige
goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Blancvoort, Boldewijn v.
Ruijtenburch, Steven van
Ruijtenburch, Arent van

Wed. van Idse Dircksen
Voogd
Voogd

21

DATUM:

Moeder
Touwslager
Mulder

19-06-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Oom
Neef

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn oom en neef van Ruijtenburch
om zijn zaken waar te nemen in Kampen en daarbuiten en met name alles
betreffende het sterfhuis van zijn vader Steven van Blancvoort en daarbij te
handelen zoals comparant zou hebben gedaan, indien aanwezig, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf

21v

DATUM:

22

23-07-1621

Texel
comparanten

63

64

Berentz, Berent
Jelis, Magdalena

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtgenote

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne of
gerechtelijk, van Johan Evertz genaamd Anders, wonend op Texel, het geld
te vorderen dat hij tegoed heeft van een verkocht huis en daarbij alle
formaliteiten te vervullen met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
21v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Florisz, Berent
Dircksz, Altgen
Henricksz, mr Johan
Albartz, Susanna
Creen, Johan

DATUM:

22-08-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres
Borg

Echtpaar
Chirurgijn - echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan mr Johan Henricksz en diens
echtgenote een bedrag van ƒ150 g.g. in twee termijnen terug te betalen, n.l.
ƒ56 g.g. met Michael en Martini daaropvolgend, het resterende bedrag in
1622, waarvoor zij als onderpand stellen hun persoon en goederen. Er is een
borg aangesteld.
NB. in de kantlijn: op 12-06-1627 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
22
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijntges, Balthasar
Teijlincks, Aeltken
Wijntges, Johan
Busskens, jfr Hester

samenvatting

01-09-1621

Comparant
Comparante
Schuldenaar
Schuldenares

Echtpaar
1

Echtpaar - lid van )

Comparanten verklaren van hun (schoon)broer en schoonzuster ontvangen
te hebben een bedrag van ƒ1000 c.g. dat bij hun huwelijk beloofd is als
huwelijksgift onder verband van de nalatenschap van hun oom Everhardt
van Reijdt van het eiland Texel, waarvoor zij hen bedanken met belofte van
vrijwaring. Tevens hebben comparanten een rekening van ƒ599 voor hen
betaald aan verschillende crediteuren, waarmee alle aanspraken op hun

23

broer zijn vervallen, ook die welke betrekking hebben op diens werk als
muntmeester en administrateur in Mulheim.

65

66

67

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dursten, Beeltgen van
Ootmersen, Daniel van
Jansen, Reijner

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Reijner Jansen om, in der minne of
gerechtelijk, van de erfgenamen van Jens Martens, zoon van Marten Jens,
tollenaar in de Sont, de ƒ133-12 te vorderen die zij tegoed heeft als kostgeld
volgens obligatie door schuldenaar zelf geschreven dd 20-06-1609 in
Amsterdam en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
23v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andriesz, Anna
Hoochstraten, Henrick v.
Henricksz, Derck

) het Landschap van Overijssel en muntmeester van Kampen
Details in de akte.

23v

DATUM:

01-09-1621

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. Johan v. Dursten
e
2 echtgenoot

10-09-1621

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

Wed. Henrick Gisbertz
Zoon

samenvatting

Comparante verklaart dat haar man en zij hun dochter Stijntgen als
bruidsschat meegegeven hebben een bedrag van 400 daalders en dat zij
daarom aan haar zoon Derck eenzelfde bedrag schuldig is dat hij na haar
dood zal erven, waarvoor zij al haar goederen als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
24
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Greve, Berent
Dercksz, Mijnne

DATUM:

21-09-1621

Schuldenaar
Schuldenaar

24

Hollus, Heerke

68

69

Schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn vanwege Frerick Claszen, aan
Heerke Hollus een bedrag van honderd daalders wegens wol gekocht van
Frerick Claszen volgens obligatie; zij beloven dit te betalen en stellen als
onderpand hun persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
24v
Transport van gelden

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Broederstraat

comparanten

Claes, Bette
Maler, Jacob
Roeloffsen, Egbert
Geertsen, Willem

samenvatting

Comparante verklaart dat zij als betaling van de ƒ470 c.g. aan de voogden
over haar mans voorkinderen, het erfdeel van hun moeder Anna Gerrijts en
nog een rozennobel als hun vaders erfdeel, aan hen gecedeerd heeft ƒ150
c.g. die zij nog tegoed heeft van Jacob Dapper vanwege zijn gekochte huis
en ƒ30 c.g. die zij nog krijgt van Egbert Indijck wegens de aankoop van het
huis de Helschenoor. Verder krijgen de voogden nog een rentebrief van ƒ5
g.g. jaarlijks gevestigd op land in Mastenbroek door jfr Cloppenburch
betaald, aflosbaar met ƒ100 g.g. Comparante zal de rente die met Pasen
verschijnt, nog ontvangen; zij betaalt nog ƒ88 c.g. contant. De kinderen
blijven recht houden op het aandeel in de goederen van wijlen Wessel
Henricks, die comparante in vruchtgebruik heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joachimsz, Berent
Sael, mr Johan Jansz

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken voor het gerecht van Kampen waar te
nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

09-03-1622

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

25

DATUM:

Wed. Egbert Arents

17-07-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

25

70

71

72

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
25v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf gnd de Witte Osse (?)
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Bartholtsen, Bartholt
Gerrijts, Haechgen
Brant, Arent
Aeltsen, Aelt

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over comparants
dochter Jennegen Bartholts bij zijn overleden eerste echtgenote Metgen
Aelts, een bedrag van ƒ225 c.g., waarvoor zij aan hen overdragen hun
tegoed van ƒ225 c.g. met rente van Jan Wolters wegens hun verkochte huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
26
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Twente, Bartholt Evertz
Dercks, Jannegen
Veesman, Engbert Dercksz
Egbertz, Andries

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de dochter van
Roloff Egbertz, Geesgen Roloffs, een bedrag van ƒ1000 c.g. dat afkomstig is
van huis en inboedel ƒ500, een stuk land bij Elburg ƒ525 c.g. en van
verkocht hout ƒ75 c.g., waarvoor zij als onderpand stellen hun persoon en
goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
26
Schuldbekentenis

onroerend goed

1. Een akker land in Dronten
2. Een mate aan de Steendijk, Kampen
3. Negen akkers

comparanten

Petersz, Bartholt
Coeten, Nyese van
Heeckeren, jkr Walraven van

samenvatting

DATUM:

27-12-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

11-01-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

DATUM:

Echtpaar

Echtpaar

05-02-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
tot Netelhorst

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan jkr Walraven van Heeckeren een
bedrag van ƒ1060 c.g.(ƒ260?) en beloven te betalen met Petri 1624,

26

eventueel in twee termijnen , waarvoor zij als onderpand stellen een akker
land, negen akkers samen in bezit met het St. Geertruiden Gasthuis en de
Armen van Kampen en een mate aan de Steendijk en alle overige goederen.

73

74

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
26v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Clandermolen

comparanten

Wijler, Anthoni
Wijlers, Anneken
Berentsen, Cornelis
Henricks, Hermtgen

DATUM:

14-02-1623

Schuldenaar
Echtgenote
Schuldeiser
Schuldeiseres

Slotenmaker - echtpaar

samenvatting

Comparant, mede caverende voor zijn echtgenote, verklaart schuldig te zijn
aan Cornelis Berentsen en echtgenote een bedrag van ƒ30 c.g. voor
geleverd ijzerwerk aan de Clandermolen en belooft dit te betalen in twee
termijnen, n.l. de helft veertien dagen na Pasen van dit jaar en de andere
helft met St. Jan daaropvolgend, onder verband van zijn persoon en
goederen.
NB. in de kantlijn: op 15-05-1623 is de eerste helft betaald en op 31-10-1623
de rest.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
27
Betaling van schulden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Carl, Berent
Jacobsz, Steven
Arensz, Carst

samenvatting

Comparant verklaart dat Steven Jacobsz op 25-11-1622 heeft bekend hem
schuldig te zijn ƒ530 g.g. en dat hij heeft geaccepteerd een termijn over te
slaan en dat Carst Arensz eveneens ƒ90 c.g. schuldig is aan Steven
Jacobsz, dat Carst Arentz dit in drie termijnen zal betalen: te weten met St.
Jan, met kerstmis en met St. Jan 1624, onder verband van zijn persoon en
goederen.
NB. in de kantlijn: op 28-01-1625 meldt Carst Arentsz het geld ontvangen te
hebben.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

DATUM:

24-02-1623

Comparant
Schuldenaar
Schuldenaar

27

75

76

77

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

27v

DATUM:

04-03-1623

onroerend goed

Erf in Heerde

comparanten

Boecop, jkr Arent toe
Vette, mr Peter
Sijmens, Geerlich

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette en Geerlich Sijmens om
zijn zaken waar te nemen tegen jkr Arent van Middachten voor welk gerecht
dan ook en tevens het arrest af te handelen dat deze heeft gedaan op de
gerede goederen van comparant in Heerde gelegen en daarbij te handelen
zoals comparant zou hebben gedaan, indien aanwezig, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
27v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jochems, Bartholomeus
Claes, Bette

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Bette Claes een bedrag van ƒ28
c.g. wegens gekochte waren en belooft dit in vier termijnen te betalen: met
St. Jan, Michael, Kerstmis en met Pasen 1624, onder verband van zijn
persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
28
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Berent
Thomas, Jacomijntgen
Dircks, Marrigen

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

26-03-1623

Schuldenaar
Schuldeiseres

Comparant
Comparante
Stiefmoeder

31-03-1623

Echtpaar
Wed. Willem Willemsen

samenvatting

Comparant verklaart van zijn stiefmoeder de goederen en erfenis van zijn
vader Willem Willemsen ontvangen te hebben, na een akkoord met haar
over het geld, waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring. De
weduwe zal de schulden van het erfhuis op zich nemen.

bijzonderheden

Geen

28

78

79

80

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
28
Schuldbetaling

DATUM:

16-06-1623

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambertz, Berent
Steenberch, Arent

samenvatting

Comparant verklaart betaald te hebben aan Arent Steenberch 647 Deventer
peperkoeken ad ƒ100 c.g., in mindering te brengen op het bedrag dat hij
deze nog schuldig is wegens geleverd hout, op voorwaarde dat hij hem
schadeloos stelt voor de geleverde koeken, in Sneek te leveren, onder
verband van zijn persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ariansz, Berent
Ariensz, Woltertgen
Hoochstraten, Henrick v.
Goetman, Lucan
Wijnacker, Joris
Sael, mr Johan

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan drie personen om hun zaken
waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten, voor het stads- en
landgerecht van Vollenhove of elders en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
28v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Dercksz, Berent
Frericksz, Lambert
Beij, Joris Jacobsz

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Diever en Frerick
Berentz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ180
g.g. en de opbrengst van moeders kleren, te beleggen door de voogden,
alles 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

Comparant
Schuldeiser

28v

DATUM:

09-07-1623

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

16-09-1623

Wdn. van Alit Frericks
Voogd
Voogd

29

Wijhe
Idem

Vader

voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik, waarvoor hij als
onderpand stelt zijn huis in Brunnepe.

81

82

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
29
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Symonsz, Barbara
Hoochstraten, Henrick v.
Jeltis, Symon

samenvatting

Comparante verklaart van haar vader de goederen en erfenis van haar
moeder ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedankt met belofte van
vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
29v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meyer, Berent
Jansz, Hermen
Hermsz, Sweer

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Roloff, Lisbeth, Anna
Gerrit en Grietgen Berentz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder
ƒ60 c.g., dat hij blijft beheren en belooft te doen wat een goede vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn .

bijzonderheden

Geen

30-09-1623

Comparante
Momber
Vader

DATUM:

31-12-1623

Wdn. van Altgen Gerritz
Voogd
Voogd

Vader

De bladzijden 30 t/m 33v zijn blanco.
83

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

34

onroerend goed

Een erf
Mastenbroek

comparanten

Hendrix, Christoffel
Roeloffs, Jan

DATUM:

00-02-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

30

Schoonzoon

84

85

86

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn schoonzoon Jan Roeloffs om
voor het scholtengerecht van Zwolle over te dragen aan Janneken Claes,
weduwe van Peter Jelijesen een twaalfde deel in een erf dat zij nu nog
gebruikt. Verder heeft hij zijn schoonzoon gemachtigd om over te dragen
aan Jan Sijbrants het twaalfde deel van een erf in Mastenbroek, door hem
bewoond en daarbij alle formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
34v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Cornelis
Steenberch, Johan Geertz
Jacobsz, Clas

13-02-1621

Comparant
Tegenpartij
Idem

Kistenmaker - de wed.

samenvatting

Comparant verklaart van Johan Geertz Steenberch en de weduwe van Clas
Jacobsz ontvangen te hebben een bed met toebehoren als betaling van een
bedrag van ƒ300 c.g. dat bij vonnis dd 05-12-1620 toegewezen is, verder
twee obligaties elk van ƒ100 c.g. op naam van Arian Jansz, karveelschipper,
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. Het resterende bedrag
zal hem t.z.t. ter hand worden gesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
34v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geertsen, Claes
Bouwers, Egbertgen
Maler, Jacob
Muller, Henrick Henricksen

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick Henricksen Muller om
namens hen voor het scholtengerecht van Zwolle en Hasselt hun
testamenten gemaakt door schepenen van deze stad te laten goedkeuren,
ivm hun goederen in die plaatsen gelegen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84

FOLIO:

DATUM:

35

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

31

16-02-1621

02-03-1621

Echtpaar

87

88

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

Smalschip

comparanten

Jacobs, Cornelis
Berents, Dirck
Wijchers, Gerbrechtien
Jacobs, Claes - za.
Wolffs, Rijckman
Steenberch, Johan Geertsz

Volmachtgever
Idem
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde

Kistenmaker - de wed.

samenvatting

Comparanten, crediteuren van Hendrickgen Cornelis, weduwe van Jacob
Clouwers, hebben een volmacht verstrekt aan Johan Geertsz Steenberch
om, in der minne of gerechtelijk, het geld te vorderen dat hen toekomt, dat
Cornelis Jansen uit Grave volgens obligatie dd 1618 ten achter is vanwege
een gekocht smalschip met toebehoren, een kaagschuit en andere goederen
en daarbij al het mogelijke te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
35v
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Collenaer, jfr Clara de
Rijnvijsch, Evert

samenvatting

Comparante verklaart dat zij gerechtelijk cedeert aan Lanslot Buskens uit
Antwerpen een bedrag van 152 pond Vlaams, waarvan obligatie die onder
hem berust, ten behoeve van Nicolaus Bonecroij zodat dit door hem is op te
vragen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Clara
Wolffs, Rijckman
Berents, Willem
Decker, Bauke

samenvatting

Comparante, wegens afwezigheid van haar echtgenoot gevolmachtigd,
verstrekt een volmacht aan Willem Berents en Bauke Decker om namens
haar te transporteren zekere goederen en landerijen aan Johan Gorisz,
burgemeester van Zwolle; verder mogen zij nog een kwestie oplossen over
acht morgen land in de Oostermate.

DATUM:

20-03-1621

Comparante
Momber

35v

DATUM:

06-04-1621

Gevolmachtigde
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

32

Wed. Jaques Bulteaux
Schoonzoon

1

Echtg. Jaques de Loose )

89

90

91

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
36
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Warnersz,Clas
Jansz, Lambert
Cornelis, Jannegen

) wonende in Emden

09-03-1621

Comparant
Schuldenaar
Begunstigde

1

Echtg. Gisbert Jansz )

samenvatting

Comparant, als momber van Jannegen Cornelis, verklaart van Lambert
Jansz wegens pandgeld van de IJsselmuiderweert, afkomstig van Johan
Minicus, ƒ200 g.g. ontvangen te hebben ten behoeve van Jannegen en
Gisbert Cornelis, haar broer, waarvoor hij hem bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
36v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ghijsberts, Claes
Rutgers, Toenis
Bruijns, Gijsbert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Neelthien en Gijsbert
Claes als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ65 g.g.
en de opbrengst van moeders kleren en belooft hen lezen cq naaien te laten
leren en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 05-01-1623 meldt vader dat de kleren ƒ22 g.g. hebben
opgebracht; op 22-10-1633 melden de voogden dat Anneken Jansz, de
stiefmoeder, de kinderbewijzen heeft uitgekeerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
36v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

) Snippert

DATUM:

30-04-1621

Wdn. van Alijt Jacobs
Voogd
Voogd

33

26-07-1621

Vader

92

93

94

comparanten

Meijer, Cracht de
Ingenhoeven, jfr

Comparant
Echtgenote

samenvatting

Namens zijn echtgenote verklaart comparant dat Cracht Glauwe tijdens zijn
leven van zijn echtgenote een bedrag van 300 daalders en ƒ100 g.g. in
bewaring had en dat diens weduwe dit bedrag nu aan comparants
echtgenote heeft overgedragen namens haar broer, waarvoor zij hem
bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
37
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wybolts, Christina
Hoochstraten, Henrick v.
Sael, mr Johan Jansz

samenvatting

Wegens afwezigheid van haar man, verstrekt comparante een volmacht aan
mr Johan Jansz Sael om hun zaken voor het gerecht van Kampen waar te
nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
37
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Elgers, Coert
Rijckwijn, Hans

samenvatting

Comparant verklaart via mr Peter Vette, schuldig te zijn aan Hans Rijckwijn
ƒ10½ wegens verstrekte penningen; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
37
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sloots, jkr Coenraedt

DATUM:

07-09-1621

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

1

Echtg. Abraham Wynolts )

) koopman in Amsterdam

DATUM:

07-09-1621

Schuldenaar
Schuldeiser

31-10-1621

Comparant

34

1

Luitenant onder )

Bloemendall, jfr Elisabeth

95

96

Echtgenote

samenvatting

Namens zijn echtgenote verklaart comparant ontvangen te hebben van de
erfgenamen van Allert Feckez uit Leeuwarden het geld dat jkr Godefroij van
Bloemendal, zijn schoonvader, als triumfant van de opbrengst van zijn
goederen aldaar van het hof van Friesland ontvangt; tevens ontslaat hij
advocaat Johannes Leuzius van diens borgtocht in deze.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Slooth, jkr Coenraedt
Bloemendal, jfr Elisabeth
Meinsma, dr Hector

) kapitein Tengnagel

37v

DATUM:

09-11-1621

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

1

Luitenant onder )
Adv. hof Friesland

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan dr Hector Meinsma om, in der
minne of gerechtelijk, van jfr Anthie Ansckema, echtgenote Grauw, als
mede-erfgename van Allert Feckez, de gelden, profijten en renten te
vorderen die hen toekomen en tevens alle kosten die door het hof van
Friesland vastgesteld zullen worden; verder al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
38
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Crijnsen, Claes
Stercks, Mareijken
Hermsz, Gijsbert
Dubbelts, Aeltgen

) kapitein Tengnagel - echtpaar

DATUM:

07-01-1622

Comparant
Comparante
Begunstigde
Begunstigde

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben gecedeerd aan Gijsbert Hermsz en diens
echtgenote een bedrag van ƒ250 c.g. dat Magnus Andriesen en zijn vrouw
Janneken Peters hen, comparanten, schuldig waren wegens obligatie dd 0603-1618, zodat Gijsbert Hermsz dit kan opeisen.

bijzonderheden

Geen

35

97

98

99

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
38v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Roloffsen, Claes
Jacobsz, Jannegen
Hermansz, Jannegen

DATUM:

14-02-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Johan Woltersz

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jannegen Hermansz een bedrag
van ƒ975 c.g. afkomstig van een karveelschip met gereedschap en
toebehoren, gekocht van de weduwe in aanwezigheid van Lambert Woltersz,
Johan Cock, Johan Clasz Backer en Hermen Jansz Eijcklenboom en
beloven te betalen in termijnen als volgt: jaarlijks op 14-02 ƒ200 c.g. te
beginnen in 1623 totdat alles is betaald; als onderpand stellen zij het
karveelschip met toebehoren; schuldeiseres met haar momber Lambert
Woltersz zullen het schip overal vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op (niet vermeld) is de schuld afgelost.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Symonsz, Clas
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant, mede caverende voor zijn zusters Greetgen en Jacomijntgen
Symons, verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen die hij van doen heeft met zijn vader,
inzake de goederen en erfenis van hun moeder, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
39v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermans, Catharina
Hoochstraten, Henrick v.
Pletinck, Emanuel
Pletinck, Susanna
Pletinck, Rachel
Pletinck, Jaques

samenvatting

39

DATUM:

20-02-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

02-03-1622

Comparante
Momber
Comparant
Comparante
Comparante
Begunstigde

Wed. Jaques Pletinck

Zoon / broer

Comparanten verklaren te hebben gecedeerd aan hun zoon / broer Jaques

36

Pletinck, wonend in Brabant, in mindering van zijn vaders erfdeel, alle
renten afkomstig van een goed in Vlaanderen zonder hem verdere rechten
toe te kennen.

100

101

102

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
39v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Een boede
Kampen, Peerensteeg

comparanten

Jacobsz, Cornelis
Wesselsz, Thonis Jansz
Egbertz, Blijde

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thonis Jansz Wessels en
echtgenote een restbedrag van ƒ81 c.g. wegens de aankoop van een boede
(klein huisje) door schuldeiser op de grond van deze stad heeft getimmerd en
belooft te betalen in twee termijnen, n.l. met Michael a.s. en de rest heden
over een jaar, waarvoor hij de boede als onderpand stelt en zijn overige
goederen.
NB. in de kantlijn: op 31-12-1622 heeft comparant ƒ40 c.g. betaald en op 0207-1623 de rest.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tetroe, Crijn Jansen van
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om, zowel
binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen voor het stadsgerecht
en elders, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
40
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

40

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

DATUM:

37

06-03-1622

Scheepstimmerman
Echtpaar

22-03-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

ongedateerd

‘s-Gravenhage

103

104

105

comparanten

Jacobsz, Cornelis
Steenberch, Johan Geertz

samenvatting

Comparant verklaart van Johan Geertz Steenberch de ƒ100 c.g. te hebben
ontvangen die hem, volgens gerechtelijke uitspraak, toekomen van zijn za.
vaders goederen, waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joachimsen, Clas
Sael, mr Johan Jansz

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansz Sael om zijn zaken
waar te nemen voor het gerecht van Kampen en elders, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Erf genaamd Clockhorst
Lochem, buurschap Klein Duchteren

comparanten

Henricksen, Christopher
Jansen, Claes

40v

Comparant
Tegenpartij

DATUM:

04-11-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

40v

DATUM:

Kamperveen

03-01-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zutphen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Claes Jansen om voor het gerecht
van Lochem te transporteren aan Johan Roeloffsen en Reintgen
Christophers, zijn echtgenote, de helft van zijn erf met alle rechten van dien
en verder alle formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
41
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

38

13-05-1623

comparanten

106

107

108

Jansz, Beltgen
Schoele, Goosen van
Blaeser, Hermen Hoern

Comparante
Voogd
Voogd

De weduwe van …

samenvatting

Comparante verklaart van haar gewezen voogd en de weduwe van de
andere voogd het geld te hebben ontvangen dat zij voor haar beheerd
hebben, waarvoor zij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
41
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Albertsen, Coenraet
Gijsbertsen, Willem

samenvatting

Comparant verklaart via mr Johan Jansen Sael, schuldig te zijn aan Willem
Gijsbertsen een bedrag van ƒ55 wegens een gekochte koe; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dercks, Cornelis
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en uitstaande schulden te innen en
daarbij te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig,met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Landerijen in Vollenhove

comparanten

Meinsen, Clas
Hermansz, Jannegen

DATUM:

26-08-1623

Schuldenaar
Schuldeiser

41

DATUM:

20-10-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

41v

DATUM:

23-10-1623

Volmachtgever
Volmachtgeefster

39

Zeilmaker - A’dam

Echtpaar

Altsen, Berent

109

110

Gevolmachtigde

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Berent Altsen om voor het
scholtengerecht van Vollenhove te transporteren aan Ernst Gerritz ƒ3 g.g.
24½ stuivers die hij heeft gevestigd op zekere landerijen in Vollenhove en
daarbij de formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
42
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf gnd de Vergulde Leeuw

comparanten

Crijntz, Clas
Stercks, Marritgen
Petersz, Goert
Martens, Aeltgen

DATUM:

22-11-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Goert Petersz, diens echtgenote
en ouders een bedrag van ƒ500 g.g. wegens de pacht van Ecclesiastische
goederen en beloven dit te betalen, waarvoor zij als onderpand stellen de
overwaarde van hun huis en hun overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
42
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf de Vergulde Leeuw

comparanten

Crijntzen, Clas
Stercks, Marritgen
Arnoldus, Elsgen

DATUM:

22-11-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Moeder

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun (schoon)moeder een
bedrag van ƒ200 g.g. wegens de betaling van een termijn van hun huis, dat
zij beloven te betalen en waarvoor zij als onderpand stellen de overwaarde
van hun huis en hun persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 42v t/m 44v zijn blanco.
111

Vollenhove

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

45

DATUM:

40

11-10-1623

112

113

onroerend goed

Het goed Avergoor

comparanten

Bocop, Arent tho
Ingen, Joachim van
Fabius, Johannes

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparanten, voogden over jfr Judit van Averenck genaamd Middachten,
weduwe van Arent van Middachten, verstrekken een volmacht aan Johannes
Fabius om namens hen een arrest af te wikkelen dat de weduwe
Vaerebenders heeft gesteld tegen hun pupil en haar kinderen op het goed
Avergoor en daarbij al het nodige te doen als procurator ad lites.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
45
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Aefgen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon te hebben gereserveerd
als vaders erfdeel ƒ10 g.g. ……….

bijzonderheden

Akte is niet af.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
45v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Brunnepe

comparanten

Jansz, Cornelis
Petersz, Aeltgen
Banholtz, Aelt

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aelt Banholtz een bedrag van
ƒ200 c.g. wegens een termijn van hun gekochte schip en beloven dit te
betalen waarvoor zij als onderpand stellen hun huis in Brunnepe.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

24-11-1623

Wed. van Gerrit Jacobsz

DATUM:

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

51

DATUM:

41

Moeder

04-12-1623

De bladzijden 46 t/m 50v zijn blanco.
114

Procureur Deventer

21-11-16??

Echtpaar

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Bocop, jfr Arnolda tho
Hoochstraten, Henrick v.
Symonsz, Geerloff

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Geerloff Symonsz om haar zaken
waar te nemen op de Veluwe inzake gedane arresten en in het bijzonder
haar zaak tegen Willem Jansz uit Oldebroek; zij autoriseert hem als
procurator ad lites, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

1

Wed. jkr Jurrien )

) van Middachten

De bladzijden 51v t/m 56v zijn blanco.
115

116

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
57
Schuldbekentenis

DATUM:

02-03-1621

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Louwertz, Dirck
Pouwels, Frans
Jochims, mr Michgel
Peters, Goert
Jacobs, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden over de kinderen van
Pouwel Jochims en ook aan de voogden over de kinderen van Griete
Thijmens een bedrag van ƒ180 c.g. wegens een obligatie en belooft dit te
betalen op Jacobi 1621 onder verband van zijn persoon en goederen.
NB. in de kantlijn: op 21-08-1621 heeft schuldenaar ƒ100 c.g. betaald aan de
eerstgenoemde voogden en op 21-08-1621 geven de andere voogden een
jaar uitstel; op 04-11-1623 is alles afgerekend.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claessen, Dirck
Claessen, Erents
Peters, Arent
Aerents, Erentgen

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Arent Peters en echtgenote om
namens hen te verschijnen in het sterfhuis van Reijnt Cuijper en diens
echtgenote Vrouwke Herms en daar, in der minne of gerechtelijk, de erfenis
en goederen te ontvangen die hen toekomen; zij geven hen de macht
goederen te verkopen en de bijbehorende formaliteiten te vervullen, met
macht van substitutie.

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser
Schuldeiser

57

DATUM:

09-03-1621

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

42

En echtgenote

Broers
1
En namens )
Echtpaar

117

118

119

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
57v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Malers, Dirckien
Rijnvisch, Evert

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Evert Rijnvisch een bedrag van
ƒ15 g.g. waarvoor zij hem ƒ7½ g.g. zal geven met Pasen van haar
vroedvrouwsalaris en de andere helft van haar salaris op Michael a.s., te
ontvangen van de cameraars van de stad.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
58
Schuldbekentenis

onroerend goed

Crabschuit

comparanten

Mauritz, Derck
Cors, Mette
Hulickers, Age

) de minderjarige Jan, Cleijs, Willem en Truijde Claesen

DATUM:

05-04-1621

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Wed. mr Jan Thijsen

13-04-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Zweeloo

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Age Hulickers een bedrag van
ƒ485 c.g. wegens een gekochte crabschuit met gereedschap en toebehoren
en beloven dit in termijnen te betalen: nu ƒ70 c.g. en daarna jaarlijks ƒ80 c.g.
totdat alles betaald is en stellen daarvoor als onderpand het schip met
gereedschap en toebehoren en hun overige goederen. Verkoper belooft hem
in alle havens te vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op 14-04-1621 is de eerste termijn betaald; op 13-04-1622
de volgende; op 23-05-1623 de derde en op 20-05-1625 is alles afgerekend.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO: 58v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Dirck
Meijnersen, Henrick

25-04-1621

Comparant
Voogd

43

Cornelissen, Jan

120

121

122

Voogd

Overleden

samenvatting

Comparant verklaart van zijn gewezen voogd de goederen en erfenis van
zijn moeder Jannegen Jans ontvangen te hebben, die zijn vader Hermen
Dercks hem heeft bewezen, bovendien de goederen van zijn grootvader Jan
Egberts, waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Snell, Dirck Hendrix
Sael, mr Jan

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Jan Sael om, in der minne of
gerechtelijk, hun zaken waar te nemen voor het stadsgerecht en verder al
het nodig te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Ghijseberts, Dieuwertgen
Evertsen, Evert

59

DATUM:

02-05-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

59

DATUM:

Burg. Hattem

02-03-1621

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtgenoot

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om, in der minne
of gerechtelijk, in Dantzig de erfenis en nagelaten goederen te ontvangen
van haar overleden zoon Ghijsebert Meijnerts en wijlen haar eerste
echtgenoot Meijnert Helmesz, overleden in 1620 en daarbij alle formaliteiten
te vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
59v
Betalingsbelofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Derck

DATUM:

17-07-1621

Comparant

44

Weduwnaar

Hermansz, Johan
Evertz, Derck
Evertz, Henrick

123

124

Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgenaam

samenvatting

Comparant verklaart met veertien dagen te betalen aan de erfgenamen van
zijn vrouw Anna Nauncks het geld dat zij van hun tante geërfd hebben, mits
de kleren die hij na haar dood heeft gemaakt en alle schulden daarop gekort
zullen worden en de restrictie dat hij ipv de erfenis eenmalig ƒ15 c.g.
uitkeert.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
59v
Onderpand

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Derck

samenvatting

Comparant heeft de erfgenamen van zijn overleden vrouw twee obligaties
uitgekeerd, elk van ƒ100 g.g. hoofdsom; in het geval het geld opgevraagd
wordt, stelt hij zijn persoon en goederen als onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
60
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Dirck
Willemsen, Rutger
Claessen, Derck

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Eerlandt, Willem, Jan,
Henrick, Rutger en Femmeken Dircks als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd ieder ƒ100 g.g. en de opbrengst van de kleren, de zoons
samen twee paarden of 40 daalders en de dochters een bed met toebehoren
en een zilveren kleerhaak, alles 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. Hij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

31-07-16221

Comparant

DATUM:

Weduwnaar

22-08-1621

Wdn. van Geesgen Gerrijts
Voogd
Voogd

Vader

Tussengevoegd: Rekening van de brug over de Trekvaart; Jan Goertsen, vrijdag stadhuis - ƒ10-50

45

125

126

127

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
60v
Transport van gelden

DATUM:

17-11-1621

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Wijnen, David
Henricks, Marrigen
Moock, Peter Henricks
Berentsen, Willem

samenvatting

Comparanten verklaren gecedeerd te hebben aan de voogden over de
kinderen van Jan Henricksz Moock de resterende kooppenningen ad ƒ250
g.g. met rente die de voogden nog tegoed hadden van Jan Gerrijtsen en Fije
Reijners vanwege hun woonhuis, gekocht van comparanten, volgens
koopcedule dd 03-02-1620 in bezit van de voogden, zodat deze het geld
kunnen opeisen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
61
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Durcksz, Derck

samenvatting

Comparant verklaart van de cameraars van de stad ontvangen te hebben de
ƒ3-3 g.g. rente over het jaar 1620 staande op wijlen Rutger Hudde gevestigd
op de stadsdomeinen, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring,
hoewel de rentebrief niet gevonden kan worden, wordt de akte gecasseerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beeck, Dirck van der
Spil, Henrick ter
Gansneb, gnd T., Reijner
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Reijner Gansneb gnd
Tengnagel en mr Johan Jansen Sael om, in der minne of gerechtelijk, hun
zaken in Kampen, het drostambt Vollenhove, IJsselmuiden of elders waar te
nemen en daarbij te handelen zoals zij zelf gedaan zouden hebben, met
macht van substitutie.

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

Echtpaar

21-02-1622

Comparant

61

DATUM:

46

02-04-1622

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

En echtgenote
Idem

128

129

130

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
61v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen

comparanten

Gerritz, Derck
Jansz, Neeltgen
Alartz, Drijes
Hermans, Elsgen

DATUM:

01-05-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Drijes Alartz en diens
echtgenote een bedrag van ƒ105½ g.g. en beloven dit te betalen heden over
een jaar, waarvoor zij als onderpand stellen hun woonhuis, dat nog
bezwaard is met ƒ200 g.g. en hun overige goederen .

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Stevens, David
Peters, Gosen
Claesen, Willem
Steens, Pieter

62

DATUM:

24-05-1622

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

En echtg. Claesgen Toenis
En echtg. Trijne Toenis
Kolderveen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verstrekt comparant een volmacht aan Pieter
Steens om, in der minne of gerechtelijk, de erfenis en goederen te
ontvangen die de echtgenotes van opdrachtgevers toekomen van Steven
Claessen uit Zuidwolde en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig
zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
62v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en brouwerij
Kampen, Achter de nieuwe Muur

DATUM:

47

26-06-1622

131

132

comparanten

Meersman, Daniel de
Henricks, Jannegen
Henricks, Grietgen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Grietgen Henricks een bedrag
van ƒ350 c.g. en beloven dit te betalen met St. Jan 1623 tegen 6 procent
rente, waarvoor zij als onderpand stellen hun aandeel in hun vaders huis en
hun overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 02-10-1632 meldt Evert Evertsen namens zijn vrouw,
de schuldeiseres, dat de erfgenamen van schuldenaren alles betaald
hebben, waarvoor hij hen bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
62v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Graf Bovenkerk

comparanten

Barchorst, Casper ter
Dercksz, Alart
Barchorst, Margreta ter
Wesem, Janneken van
Hoochstraten, Henrick v.

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Henrick Jansz, verklaren dat Aeltgen
van Telingen, echtgenote van Balthasar Wyntges, aan hen heeft uitgekeerd
de goederen en erfenis die hen toekomen, waarvoor zij haar bedanken met
belofte van vrijwaring. Verder delen zij mee dat Aeltgen van Telingen bij de
boedelscheiding een graf in de Bovenkerk, tussen de preekstoel en de toren
gelegen, met een gebroken steen, ten deel is gevallen zonder dat haar
erfgenamen hier enige aanspraak op kunnen maken.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sinapins, Cornelis
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant heeft een volmacht verstrekt een Peter Vette om, zowel binnen
als buiten rechten, zijn zaken in Kampen waar te nemen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

08-07-1622

Comparant
Comparant
Comparante
Comparante
Momber

1

Voogd over kinderen )
Idem
Wed. Breda
Wed. Gerrit Jansz

) van Herman Jansz

63

DATUM:

12-07-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

48

Med. dr.

133

134

135

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
63v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersen, Dirck
Claes, Jannegen
Jansen, Bartholt
Carels, Tonisgen

DATUM:

29-10-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Bartholt Jansen en echtgenote
een bedrag van ƒ36 c.g. wegens huishuur en beloven dit spoedig te betalen,
waarvoor zij als onderpand stellen hun hanckspijntgen (hangkastje) en hun
kist en hun overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
63v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis gnd de Golden Engel
Kampen, Oudestraat

comparanten

Scherfsen, Dirckgen
Gijsberts, Willem
Henricksz, Jan
Hoeve, Johan van

DATUM:

14-12-1622

Wed. van Jochem Mueleman
Echtgenoot
Voogd
Voogd

Moeder
Timmerman

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jennegen en Geertrijt
Mueleman als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen een bedrag van
ƒ400 g.g. dat de voogden zullen krijgen van haar huis verkocht aan Johan
van Hoeve, verder de ƒ125 c.g. van de verkochte kleren en gereedschap; zij
belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Bij ziekte van een der
kinderen, zal deze een aandeel in de rente hebben.
NB. in de kantlijn: op 01-09-1630 geeft comparante haar kinderen nog een
bedrag van ƒ175 c.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircksen, Derck
Huijdes, Reyntgen

samenvatting

64v

DATUM:

30-04-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtgenote

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne of

49

gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen en te handelen zoals hij zelf gedaan
zou hebben, met macht van substitutie.

136

137

138

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Michiels, Doede
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om, zowel
binnen als buiten rechten, zijn zaken in Kampen waar te nemen, met name
die met Henrick Aelsen uit Doesburg en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Bommers, mr Derck
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om met goedvinden van
de voogden over Adolph Muller, zijn aandeel op te eisen van een huis in de
Nieuwstraat en dit weer te verkopen of te verhuren, het geld te ontvangen
enz. Verder zijn andere zaken waar te nemen en daarbij te handelen zoals
comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Cornelis
Gerritz, Gerritgen

64v

DATUM:

26-07-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

64v

DATUM:

IJlst

06-10-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

65

DATUM:

20-11-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

50

Schipper
Echtgenote

139

140

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om namens hem het
geld te ontvangen dat onder Paul Sluiskens in Harderwijk berust en daarbij
het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
65
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Derck
Melis, Griete
Steenberch, Thonis Roloffs
Henricksz, Jacob

samenvatting

Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en erfenis
van hun (schoon)vader Melis Claszen ontvangen te hebben, waarvoor zij
hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertz, Dominicus
Wijnacker, Joris

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Joris Wijnacker om, in der minne of
gerechtelijk, van Cornelis Thonis de ƒ100 c.g. te vorderen die hem volgens
een gerechtelijke bekentenis toekomen en autoriseert hem als procurator ad
lites om al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

65v

24-11-1623

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

DATUM:

Echtpaar

04-12-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

De bladzijden 66 t/m 69v zijn blanco.
141

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
70
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertz, Evertgen
Kempe, Peter

DATUM:

29-01-1621

Wed. van Coenraet Berentz
Voogd

51

Moeder

Hermansz, Francke

142

143

144

Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Lisbet, Elsgen,
Berent, Cornelis en Trijntgen Coenraets als vaders erfdeel te hebben
gereserveerd een bedrag van ƒ725 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

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kuerbeecke, Ernst vd
Moris, Casper

70

DATUM:

28-02-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Vollenhove

samenvatting

Comparant, mede caverende voor zijn broer Claes van der Kuerbeecke,
verstrekt een volmacht aan Casper Moris om, in der minne of gerechtelijk,
van de erfgenamen van Grietien Rijckholts de twee zilveren bekers te eisen
die hen volgens het testament toekomen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
70v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Hofstraat, hoek St. Jacobssteeg

comparanten

Evertz, Evertgen
Wolffs, R.
Loussen, Jan
Peters, Aeltjen

DATUM:

23-03-1621

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Wed. Coenraet Berents
Bmg. - Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Lousen en echtgenote een
bedrag van ƒ100 c.g. voor geleverd bier en beloven dit te betalen heden over
een jaar tegen 5 procent, waarvoor zij hun huis als onderpand stellen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald en verplaatst naar het Boek der Transporten.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
70v
Schuldbekentenis

DATUM:

52

31-03-1621

145

146

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Nolpen, Egbert
Schuijler, Gosen van
Jochemsen, Lucas

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gosen van Schuijler een bedrag
van 98 rijders vanwege de bieraccijns in IJsselmuiden voor de komende zes
maanden, die hij van hem gepacht heeft en belooft dit te betalen in drie
termijnen, n.l. heden over twee maanden en daarna telkens om de twee
maanden de rest, waarvoor Lucas Jochemsen zich borg heeft gesteld; hij
stelt zelf als onderpand zijn persoon en goederen en belooft de borg
schadeloos te stellen.
NB. in de kantlijn: op 22-03-1622 meldt schuldeiser door de borg te zijn
voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
71
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hendricks, Engbert
Jellis, Betgen
Hendricks, Jelle
Mulert, Hans
Henricksz, Christopher

samenvatting

Comparanten verklaren van hun (schoon)vader de goederen en erfenis van
hun (schoon)moeder Geertruit Hans ontvangen te hebben, waarvoor zij hem
bedanken met belofte van vrijwaring. Comparante ontslaat haar voogden
van hun taak.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
71v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oldentije, Egbert Henricksz
Guede, Johan Jans

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Jans Guede een bedrag van
ƒ40 c.g. ten behoeve van zijn voorkinderen Sara en Janneke Jans bij zijn
overleden echtgenote Janneke Daniels en afkomstig van haar erfenis en die
van zijn schoonmoeder Stientgen Jans en belooft dit te betalen met Pasen
1622, waarvoor hij zijn persoon en goederen als onderpand stelt.

Schuldenaar
Schuldeiser
Borg

30-05-1621

Comparant
Comparante
Vader
Voogd
Voogd

DATUM:

53

IJsselmuiden

Echtpaar

10-10-1621

Schuldenaar
Schuldeiser

147

148

149

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
71v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Canen, Elsgen
Holterman, Derck
Warners, Jan

DATUM:

13-10-1621

1

Wed. van Henrick Knijphoff )
Voogd
Voogd

Moeder
Wolwever

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Elsgen Henricks 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

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
72
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Haersolt, Elsebe van
Hoochstraten, mr Henrick v.
Maler, mr Jacob
Leuwendael, Johan van

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Christina en Geertruit
Malers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ1400 c.g. en aan
rentebrieven ƒ25 g.g. per jaar van een hoofdsom van ƒ500 g.g. gevestigd op
land bij Meppel op naam van Clas Jansz, verder jaarlijks ƒ10 g.g. van de
Kamper domeinen van ƒ200 g.g. hoofdsom en nog verschillende
schuldbekentenissen en belooft hen lezen en schrijven te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij
heeft het vruchtgebruik, alles volgens de huwelijkse voorwaarden.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
72v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertz, Evertgen

) soldaat onder kapitein Iselmuiden

DATUM:

24-12-1621

Wed. Alphart Maler
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

16-01-1622

Schuldenares

54

Moeder
Secretaris
Secretaris

Wed. Coenraet Berentz

Hoochstraten, Henrick v.
Wessinck, mr Wolter

150

151

152

Momber
Schuldeiser

1

Kerkmeester van )

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan mr Wolter Wessinck een bedrag
van ƒ50 c.g. volgens obligatie en belooft dit te betalen op 18-01-1625,
waarvoor zij als onderpand stelt de termijn van haar verkochte schip ad
ƒ125 c.g. dat op die datum wordt uitbetaald.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Erf en goed gnd Entijnck
Ruinen, buurschap Echten

comparanten

Vorens, jfr Elisabeth
Hoochstraten, Henrick v.
Luiches, jkr

) het Geertruiden Gasthuis

73

DATUM:

15-03-1622

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Scholtes Echten

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan jkr Luiches om voor het gerecht
van Echten te transporteren aan Lubbert Ulger een erf en goed,
tegenwoordig in gebruik bij Johan Entijnck en daarbij alle formaliteiten te
vervullen die nodig zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
73
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Elsgen
Hoochstraten, Henrick v.
Jansz, Webbeke

01-05-1622

Comparante
Momber
Schuldenares

Wed. Andries vd Heijden

samenvatting

Comparante verklaart voor de weduwe van Andries van der Heijden die haar
van jongs af aan totdat zij ongeveer drie jaar oud was heeft opgevoed,
afstand te doen van een bedrag van ƒ100 c.g., waarvoor deze haar bedankt
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

73v

DATUM:

55

ongedateerd

153

154

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reyners, Eycke
Sael, mr Johan Jans

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jans Sael om zijn zaken in
Kampen waar te nemen voor het gerecht, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Schuijre, jfr Elisabeth vd
Schuijre, Steven vd
Hoochstraten, Henrick v.
Both, Henrick

Volmachtgever
Gevolmachtigde

73v

DATUM:

Schipper Sneek

ongedateerd

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Momber
Gevolmachtigde

Wed. kpt Sonck
Broer
Neef

samenvatting

Mede namens haar opdrachtgever, verstrekt comparante een volmacht aan
haar neef Henrick Both om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken waar te
nemen betreffende hun gronden in Gelderland, ze te verhuren, te
verpachten, gelden te innen enz. en alle formaliteiten te vervullen zoals zij
dat zelf gedaan zouden hebben, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
74
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf gnd den Cannenburch
Kampen, Koornmarkt

comparanten

Petersz, Goert
Erp, jfr Lubberecht van
Andriesen, Rijck

19-06-1622

Gevolmachtigde
Volmachtgevers
Schuldenaar

De erfgenamen van …
Brouwer

samenvatting

Namens de erfgenamen van jfr Lubberecht van Erp verklaart comparant van
Rijck Andriesen ontvangen te hebben de hoofdsom van ƒ200 g.g. met de
jaarlijkse rente van ƒ12 g.g. gevestigd op zijn huis in Kampen, waarvoor hij
hem bedankt met belofte van vrijwaring en hoewel de rentebrief niet te
vinden is, wordt de akte gecasseerd.

bijzonderheden

Geen

56

155

156

157

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
74v
Betalingsbelofte

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rijnvisch, Evert
Vette, mr Peter
Weegen, Monte Corn.van
Sanders, Henrickgen
Stickers, Grietgen

24-06-1622

Comparant
Comparant
Comparant
Echtgenote
Begunstigde

1

Voogd - kinderen )
Voogd - idem
Niet aanwezig

samenvatting

Comparanten beloven aan Grietgen Stickers levenslang jaarlijks uit te keren
een bedrag van ƒ8 c.g. op Petri vanwege het bedrag van ƒ100 g.g. dat door
comparanten is geschonken op voorwaarde van jaarlijkse uitkering aan
Grietgen vanwege de pleegkinderen.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
75
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Egbert
Wilsem, Frans van
Stuve, Jacob Jans

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Beeltgen en
Henrickgen Egbertz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen een
bedrag van ƒ50 g.g., alles te versterven van het ene kind op het andere,
geldt ook voor het kind zonder wettelijke geboorte 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
75v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis
Kampen, in de Hagen

comparanten

Arentsz, Evert
Arentsz, Trijne
Roeloffsz, Derck
Evertsz, Arent
Veen, Geert Jacobs
Cornelis, Isebrant

) van Berent van Swolle

DATUM:

05-07-1622

Wdn. van Stijne Jans
Voogd
Voogd

Comparant
Comparante
Echtgenoot
Vader
Voogd
Voogd

57

23-09-1622

Vader

158

159

samenvatting

Comparanten verklaren van hun vader de goederen en erfenis van hun
moeder Willemtgen Willems ontvangen te hebben eveneens het geld van het
huis dat verkocht is voor ƒ126 g.g., waarvoor zij hem bedanken met belofte
van vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
75v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertz, Evert
Evertz, Evertgen
Hoochstraten, Henrick v.
Jacobsz, Johan
Jacobsz, Greet
Jacobsz, Jutte
Jacobsz, Geerte

DATUM:

27-01-1623

Comparant
Comparante
Momber
Comparant
Comparante
Comparante
Comparante

Zusters
Idem
Idem

samenvatting

Comparanten verklaren met elkaar, broeders en zusters, in der minne te zijn
overeengekomen dat wat betreft de nalatenschap van hun ouders er geen
onderlinge problemen zijn, waarvoor zij elkaar bedanken.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
76
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertz, Evertgen
Hermans, Francke
Kempe, Peter
Hoochstraten, Henrick v.
Sabe, Johan
Bisschop, Derck Egbertsen

DATUM:

28-01-1623

Comparante
Zoon
Zoon
Voogd
Idem
Idem

Wed. Coenraet Albertz

Secretaris

samenvatting

Comparanten verklaren gecedeerd te hebben aan de voogden over de
kinderen van Berent Otten en Tanneke de Vetter een bedrag van ƒ200 c.g.
afkomstig van het door Jan Wijbrants gekochte schip, waarvan obligatie dd
18-01-1621, als betaling van een jaarlijkse rente van ƒ12½ c.g. die de
voogden gevestigd hebben op comparantes huis, zodat de voogden dit
kunnen opeisen deels vanaf kerstmis 1622 en deels vanaf kerstmis 1623.

bijzonderheden

Geen

58

160

161

162

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
76v
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertz, Evertgen
Hermans, Francke
Kempe, Peter
Henricksz, Jelle
Jansz, Janneke

DATUM:

28-01-1623

Comparante
Zoon
Zoon
Begunstigde
Begunstigde

Wed. Coenraet Albartz

Echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart gecedeerd te hebben aan Jelle Henricksz en
echtgenote de resterende ƒ100 c.g. van de termijn van haar verkochte
karveelschip, die zij met kerstmis 1623 zal ontvangen van Johan Wijbrants,
als de voogden over de kinderen van Berend Otten en Tanneken Vetters
betaald zullen zijn.
NB. in de kantlijn: op 04-07-1624 meldt Jelle Henricksz te zijn betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
76v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Meyboom, Evert Evertsen
Roeloffsen, Claes
Geerts, Geesken

DATUM:

15-05-1623

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Claes Roeloffsen en echtgenote
een bedrag van ƒ2700 c.g. wegens een gekocht karveelschip met
gereedschap en toebehoren en beloven te betalen in termijnen: nu ƒ600 c.g.,
over een jaar 08-05-1624 ƒ200 c.g., daarna ƒ150 c.g. en zo verder totdat alles
is betaald. Als onderpand stellen zij het karveelschip met toebehoren en al
hun overige goederen. Verkopers zullen het schip in alle havens vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op 19-05-1623 hebben schuldeisers de eerste termijn
ontvangen; aantekeningen van de overige termijnen in de kantlijn.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
77v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijers, Evert
Willems, Geesken
Willemsen, Henrick
Arentsen, Henrick

Comparant
Moeder
Voogd
Voogd

59

16-05-1623

163

164

samenvatting

Comparant verklaart van zijn moeder de erfenis en goederen van zijn vader
Wijer Jurriens ontvangen te hebben, waarvoor hij haar bedankt met belofte
van vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Morrhe, jkr Egbert
Cost, Arent

77v

DATUM:

23-07-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Bgm. Ommen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Arent Cost om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken in Ommen waar te nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Egbert Leffertz
Dyckerx, Johan

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Dyckerx om, in der minne of
gerechtelijk, de zaken waar te nemen die hij met zijn oom Johan Habers
heeft vanwege de erfenis van zijn moeder Altgen Jansz en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

78

DATUM:

10-11-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

De bladzijden 78v t/m 84v zijn blanco.
165

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
85
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Hermansz, Francke
Albartz, Cornelisz
Goertz, Francke
Hartsuickers, Mechtelt
Sturck, Johan Henricksz

60

22-01-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres
Verkoper

Echtpaar
Echtpaar

166

167

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Francke Goertz en diens
echtgenote een bedrag van ƒ500 c.g. als betalingstermijn van hun gekochte
karveelschip met gereedschap en toebehoren en beloven te betalen heden
over een jaar, waarvoor zij als onderpand stellen het karveelschip met
toebehoren en hun overige goederen. Schuldeiser stelt zich ook borg aan de
verkoper voor de onbetaalde termijnen ad ƒ1290 c.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
85v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en brouwerij
Kampen

comparanten

Gerritz, Femme
Hoochstraten, Henrick v.
Claszen, Jacob

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jacob Claszen een bedrag van
ƒ106 g.g. en belooft dit te betalen heden over een jaar, mits dit een maand
van tevoren wordt aangekondigd; zij stelt als onderpand haar woonhuis en
brouwerij.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
86
Transport van gelden

onroerend goed

Korenmolen

comparanten

Driesen, Francke
Albartz, Geertgen
Evertz, Rutger
Karst, Altgen

DATUM:

23-01-1621

Schuldenares
Momber
Schuldeiser

DATUM:

Wed. Jacob Berentz

17-02-1621

Comparant
Comparante
Begunstigde
Begunstigde

Molenaar - Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren gerechtelijk gecedeerd te hebben aan Rutger Evertz
en diens echtgenote een bedrag van ƒ650 g.g. dat hen nog toekomt van
Evert Egberts vanwege comparants verkochte korenmolen, eertijds op de
molenberg in de Groenestraat gelegen, volgens koopcedule in termijnen van
ƒ50 g.g. uit te betalen, te beginnen op Pasen 1622 en zo verder, zonder
rente.

bijzonderheden

Geen

61

168

169

170

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
86v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en molen
Kampen, buiten de Venepoort

comparanten

Driesz, Francke
Albaertz, Geertien
Jacobs, Fenneken

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Fenneken Jacobs een bedrag
van ƒ77 c.g. en beloven dit te betalen in twee termijnen, met Jacobi en
kerstmis van dit jaar, waarvoor zij als onderpand stellen hun huis en hun
overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 07-06-1622 meldt schuldeiseres dat er ƒ40 c.g. is
betaald; op 25-06-1624 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sabe, Ferdinandus
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Oldenzaal en elders en
daarbij te handelen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien
aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Huis en hof
Kampen, Kerkstraat, tussen Andries Lambert Bannier en Joris Wijnacker

comparanten

Jans, Femmegen
Maler, Jacob
Wijnacker, Joris
Wolffs, Rijckman

samenvatting

DATUM:

28-02-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

87

DATUM:

Molenaar - echtpaar

06-03-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

87

DATUM:

24-05-1621

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Koper

Procureur Vollenhove
IUL en secretaris Kmp

Comparante verstrekt een volmacht aan Joris Wijnacker om voor
Schepenen van Vollenhove over te dragen aan Rijckman Wolffs de helft van
een huis, strekkend tot achter aan de wheren van Bannier en de erven
Messemaeckers en daarbij alle formaliteiten te vervullen.

62

171

172

173

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
87v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sijmonsz, Fenneke
Petersz, Sijmon
Joachimsz, Lucas
Witte, Johan Petersz de
Jansz, Arent

16-08-1621

Comparante
Zoon
Zoon
Executeur
Idem

En echtgenote
Idem
Overleden
Zeilenmaker

samenvatting

Comparante verklaart via de executeurs van het testament van Nijsgen
Sijmons van de erfgenamen de goederen en erfenis ontvangen te hebben
van hun zuster / tante, waarvoor zij hen bedanken met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schultz, Frans Bernardus
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, zowel binnen als
buiten rechten, zijn zaken voor het stads- en landgerecht in Kampen waar te
nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
88
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Ansem, Frerick
Stickers, Griete
Willemsen, Roeloff

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Roeloff Willemsen een bedrag

88

DATUM:

31-01-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

28-03-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

63

Vollenhove

Echtpaar

van ƒ1275 c.g. en beloven dit te betalen op 01-04-1623, waarvoor zij als
onderpand stellen de erfenis van wijlen Otto Sticker, de vader van
schuldenares en verder al hun goederen.
NB. in de kantlijn: op 15-04-1624 meldt mr Peter Vette namens schuldeiser
van bovenstaande te zijn voldaan.

174

175

176

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
88v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis
Kampen, Oudestraat

comparanten

Jurriensz, Frans
Goesensz, Herman
Ome, Geesken ter

DATUM:

01-05-1622

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Herman Goesensz en echtgenote
een bedrag van ƒ106 g.g. voor de verbetering van zijn drukkerij en belooft
dit te betalen in mei 1623, waarvoor hij een bedrag als onderpand stelt van
ƒ200 g.g. dat hem toekomt van zijn vaders huis en zijn overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 26-09-1659 verklaart de man van Geesien Gosens
Backer dat de oom van de kinderen van Engbert Hendricks, tingieter,
bovenstaand bedrag heeft betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Janssen, Floris
Jansen, Jan - jr

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Jan om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken in Overijssel, Gelderland, Drenthe en elders waar te
nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
89
Borgstelling

89

DATUM:

18-07-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

64

20-07-1622

Pasteibakker - A’dam
Broer - bakker

177

178

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilsem, Frans van
Egbertz, Altgen
Hoochstraten, Henrick v.

Borg
Schuldenares
Momber

Wed. Johan Meynertz

samenvatting

Comparant verklaart dat hij zich ten behoeve van de stad Kampen borg
heeft gesteld voor Altgen Egbertz voor de achterstallige en toekomende
landpacht; zij belooft hem schadeloos te stellen onder verband van haar
persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Jans, Femme
Maler, Jacob
Dircksen, Arian

89v

DATUM:

03-09-1622

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Leeuwarden

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Arian Dircksen om zich in
Leeuwarden te vervoegen in het sterfhuis van haar zuster Elisabet Jans,
weduwe van Willem Henricksz om daar de goederen en erfenis die haar
toekomen te ontvangen en verder om, in der minne of gerechtelijk, al haar
zaken waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
90
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Amsen, Frerick
Syckes, Margretha
Hermensz,Gisbert
Dubbeltz, Aeltgen

DATUM:

03-09-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar - Doesburg
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gisbert Hermensz en
echtgenote een bedrag van ƒ600 c.g., waarbij inbegrepen ƒ226 c.g. die zij dd
16-10-1620 bekend hebben schuldig te zijn, dat zij beloven te betalen en
waarvoor zij de erfenis van hun vader Otto Stycker als onderpand stellen.

bijzonderheden

Geen

65

179

180

181

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

90v

DATUM:

16-09-1622

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircksen, Floris
Vette, mr Peter

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

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Florisz, Floris
Wijnen, Henrick

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Henrick Wijnen om zijn zaken in
Oldebroek waar te nemen, met name die tegen de vrouw van Jan Lambertz
wegens een verlopen rente op haar huis en daarbij het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
91
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilsem, Fenneken van
Wilsem, Anneken van
Wilsem, Tymen van
Coertz, Gerhart

Volmachtgever
Gevolmachtigde

90v

DATUM:

14-10-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

25-02-1623

Volmachtgeefster
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

1

Dochter van )
Idem
IUL

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Gerhart Coertz om voor het
gerecht van Steenwijk over te dragen aan Johan Claszen een bedrag van ƒ4
g.g. jaarlijkse rente afkomstig van de boedelscheiding van hun grootvader
Bartholt van Wilsem en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn.

bijzonderheden

1

) wijlen Johan van Wilsem

66

182

183

184

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

91

DATUM:

onroerend goed

1. Huis en erf met aanbouw
Leeuwarden, Bredestraat, bij de put
2. Een kamer achter de Groene Kam
Leeuwarden, bij de Hoochsterpoort

comparanten

Jans, Femme
Maler, Jacob
Dircksen, Arian

14-03-1623

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Leeuwarden

samenvatting

Comparante, erfgename van haar zuster Elisabeth Jans, overleden in
Leeuwarden, verstrekt een volmacht aan Arian Dircksen om in Leeuwarden
gerechtelijk te transporteren aan Luitger Everts een huis en verder een
kamer achter de Groene Kam, waarvan de gevolmachtigde de formaliteiten
nog moet vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
91v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Femmeken
Peters, Dirckgen
Jansen, Bruin
Dircksen, Tonis

samenvatting

Comparante verklaart van haar moeder de goederen en erfenis van haar
vader Hermen Jansen ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedankt met
belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Teijlingen, Frans van
Barchorst, Aeltken ter
Teijlingen, Gerrijt van
Barchorst, Margreta ter
Barchorst, Casper ter

samenvatting

19-05-1623

Comparante
Moeder
Voogd
Voogd

92

DATUM:

30-06-1623

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
Echtpaar
Broer/zwager

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun broer/zwager Casper om,
in der minne of gerechtelijk, namens hen in Koningsbergen te vorderen van

67

de weduwe van Henrick ter Barchorst de erfenis en goederen die hen
toekomen en daarbij te handelen zoals comparanten zelf gedaan zouden
hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.

185

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
92v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, in de Hagen

comparanten

Jacobs, Frerick
Pelgers, Anna
Ras, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Ras een bedrag van ƒ55
c.g. en beloven dit te betalen met de kermis in 1624, waarvoor zij als
onderpand stellen hun huis en hun overige goederen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

19-12-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

De bladzijden 93 en 93v zijn blanco.
186

187

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
94
Kinderbewijs

DATUM:

05-02-1621

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claes, Grete
Gijse, Jan Jansen
Roeloffsen, Arent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Wolter en Geffse
Arents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ30 c.g., te
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen en schrijven
te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
94
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritz, Gerrit

Wed. van Arent Berents
Voogd
Voogd

DATUM:

07-02-1621

Wdn. van Geertruit Smitz

68

Moeder

Vader

Eijnigen, Rutger van
Thijmensz, Roloff

188

189

190

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd een bedrag van ƒ3 c.g. en belooft hem te verzorgen en
te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
94v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goertz, Stijne
Hoochstraten, Henrick v.
Twent, Lambert Evertsen

samenvatting

Comparante verklaart van haar gewezen voogd de erfenis en goederen
ontvangen te hebben van haar mans familie, waarvoor zij hem bedankt met
belofte van vrijwaring; eveneens bedankt zij Gerbert Gerritz en Barthelt
Hermens.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
95
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meynertz, Jannegen
Henricksz, Gerrit
Joosten, Johan
Steenberch, Johan Geertz

samenvatting

Comparante verklaart van haar gewezen voogden de erfenis van haar vader
Meynart Hermansz ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
95
Kinderbewijs

Comparante
Momber
Voogd

12-03-1621

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

DATUM:

69

09-02-1621

15-03-1621

191

192

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Gerrijt
Dircksen, Gerrijt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Evert Gerrijts
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder ƒ100 c.g. en de opbrengst
van moeders kleren, ƒ60 c.g. door de voogden te beleggen 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 van de hoofdsom.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
95v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Geert
Geerts, Hermen
Evertsen, Evert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Geert Geerts als moeders
erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 g.g. en belooft hem te verzorgen, lezen
en schrijven te laten leren en te doen wat een goede vader verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: op 07-01-1622 heeft de vader nog ƒ280 c.g. aan zijn zoon
bewezen als erfenis van diens grootmoeder, gevestigd op haar erf en
waarvan de vader voorlopig het vruchtgebruik heeft; op 10-05-1627 heeft
Geert Jacobsz zijn zoon nog ƒ50 c.g. van zijn grootmoeder bewezen,
waarvan hij jaarlijks de rente van ƒ2½ c.g. aan de voogden overmaakt, vanaf
Pasen 1624.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
96
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Clas, Grietgen
Warnersz, Arent
Clas, Luijchen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Swaene, Clas en
Jutgen Jacobsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk ƒ100 c.g., de
dochters 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.

Wdn. van Lisebeth Tijmans
Voogd

DATUM:

06-04-1621

Wdn. van Gerbrecht Geerts
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

25-04-1621

Wed. van Jacob Jans
Voogd
Voogd

70

Vader

Moeder

NB. in de kantlijn: op 12-02-1624 meldt de moeder dat, vanwege het
overlijden van haar zoon en dochter, zij aan Swaene Jacobsz nog ƒ50 c.g.
heeft bewezen.

193

194

195

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
96
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Gerrit
Lohuis, Albart

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albart Lohuis vanwege Derck
Jansz, een bedrag van 36 daalders wegens een gekocht paard en belooft dit
te betalen op Michaeli a.s. en met Martini, waarvoor hij als onderpand stelt al
zijn goederen. Derck Jansz stelt ook het paard ten onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schuijler, Gosen van
Beveren, Jan van

DATUM:

25-04-1621

Schuldenaar
Schuldeiser

96v

DATUM:

Bakker

13-06-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zwager

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Jan van Beveren om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen tegen Albert Guerts uit
Gilhuijsen wegens gekochte en niet geleverde stenen en daarbij al het
nodige te doen, zoals hij zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
97
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubberts, Griete
Maler, Jacob
Wijbrants, Geese

02-07-1621

Comparante
Momber
Schoonmoeder

71

Wed. Carst Alberts

196

197

samenvatting

Comparante verklaart van haar schoonmoeder de goederen te hebben
ontvangen die haar overleden man van zijn vader Albert Gerrijtsen had
geërfd, waarvoor zij haar bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
97
Kinderbewijs

onroerend goed

Twee huizen
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Lamberts, Greete
Lamberts, Geert
Rutgersen, Henrick
Hermsz, Isaack
Hartsuijcker, Egbert
Petersz, Willem
Vos, Henrick

DATUM:

02-07-1621

Wed. van Johan Sijmfers
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd
Voogd

Moeder

En echtg. Grete
En echtg. Geertgen
En Henrickgen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar kinderen, van wie vier minderjarig, Greete,
Geertgen, Sijmon, Henrickgen, Truijde, Jan en Lambert als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd samen twee huizen en ƒ400 g.g., dadelijk uit te
betalen, de dochters een uitzet en een bed met toebehoren, de andere
kinderen boven het gemelde, nog ƒ250 g.g. elk, een bed met toebehoren
zoals de anderen bij hun huwelijk hebben gekregen; Sijmon twee paarden
en Jan en Lambert ieder één paard; zij belooft hen lezen en schrijven te
laten leren, haar zoon Lambert op zijn verzoek een ambacht en te doen wat
een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
98
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heijmens, Geertruit
Hoochstraten, Henrick v.
Deventer, Gerrit van
Goestersz, Herman

samenvatting

Comparante verklaart zich borg te hebben gesteld voor Gerrit van Deventer
op verzoek van Herman Goestersz voor een resterend bedrag van ƒ6-8¼, te
voldoen als haar eigen schuld; begunstigde belooft haar schadeloos te
stellen.

bijzonderheden

1) Steenberch

DATUM:

72

06-08-1621

Borg
Momber
Begunstigde
Aanvrager

1

Echtg. Tonis Roloffsz )

198

199

200

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

98

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Santen, Geert van
Jorissen, Cornelis

DATUM:

23-08-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Koopman Leiden

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Cornelis Jorissen om van sollicitor
Guell uit ’s- Gravenhage het geld te eisen dat hem toekomt van Bogert
Coten, gewezen vaandrig van kapitein Willem Louveles en de sollicitor
volgens uitspraak van het hof van Holland, in mindering op zijn soldij en
inclusief de rente over de verlopen maanden en daarbij alle formaliteiten te
verrichten, zoals comparant zelf gedaan zou hebben, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Malers, Geertruijt
Maler, Jacob
Organist, mr Jan Jansen

98v

DATUM:

13-09-1621

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Frans Crachten
Steenwijk

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Jan Jansen Organist om, in der
minne of gerechtelijk, haar uitstaande schulden en renten te innen in
Steenwijk en Steenwijkerwolt en daarbij de formaliteiten te vervullen die
nodig zijn, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engberts, Geerloch
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken waar te
nemen in Kampen voor het stadsgerecht, zowel binnen als buiten rechten,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

98v

DATUM:

27-10-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

73

Heerde

201

202

203

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

99

DATUM:

29-10-1621

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geerts, Geesgen
Maler, Jacob
Saell, mr Johan Jansen

samenvatting

In verband met de ziekte van haar echtgenoot, verstrekt comparante een
volmacht aan mr Johan Jansen Saell om hun zaken voor het stadsgerecht
van Kampen waar te nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
99
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maeszen, Gerrit
Jacobsz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Jacobsz een bedrag van ƒ53
c.g. wegens een gekochte os en belooft dit te betalen, waarvoor hij cedeert
de rente die hij van de stads domeinen ontvangt in 1622 ad ƒ35 c.g. en dan
nog zijn uitkering met Pasen a.s. ad ƒ22-8 c.g.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
99v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Speldenmakerssteeg

comparanten

Toenissen, Goert
Herms, Hermtgen
Wolff, Helmich de

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Helmich de Wolff een bedrag van
ƒ105 g.g. en belooft dit te betalen op 19-10-1622, waarvoor hij als onderpand
stelt zijn woonhuis en zijn overige goederen.

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

31-10-1621

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

En echtgenote

25-11-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

74

Echtg. Jelis Claessen

Koekenbakker
Echtgenote
Ex-weesmeester alhier

204

205

206

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
100
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouwer, Gerrijt Aeltsen
Holterman, Derck
Waeter, Willem ten

samenvatting

Op verzoek van Willem ten Waeter, heeft comparant zich borg gesteld voor
Derck Holterman voor een bedrag van ƒ37-10, tussen deze kerstmis en de
volgende te betalen vanwege een gekochte koe en enig bier, onder verband
van zijn persoon en goederen; Derck Holterman belooft hem schadeloos te
stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Koeweide met huis en hof
Meppel, in het Craelmans Camp

comparanten

Woltmans, Geesgen
Clasz, Johan
Woltmans, Johan

DATUM:

100

28-11-1621

Borg
Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

31-12-1621

Volmachtgeefster
Schoonzoon
Gevolmachtigde

Wed. Johan Mertens
Broer

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar broer Johan om namens haar
te verkopen een stuk weiland met toebehoren door de schoonzoon gebruikt
en daarbij al het nodige te doen, zoals zij zelf gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hattem, Gerrijt van
Saell, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Saell om zijn zaken

100v

DATUM:

75

31-01-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Scholtes Giethoorn

voor het stads- en landgerecht waar te nemen, met macht van substitutie.

207

208

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
100v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sonnenbergh, Geertruijt
Cock, Johan
Hudde, Henrick
Hudde, Gerrijt
Hudde, Geertruijt

samenvatting

Comparante verklaart ontvangen te hebben van de erfgenamen van
Geertruijt van Marckel gnd Hudde, hun moeder, de kledingstukken en het
laken dat deze haar had toegezegd levenslang in bruikleen te geven zonder
recht van eigendom.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Erf
Zwolle

comparanten

Backer, Gerrijt
Moocks, Sara
Fransen, Henrick
Everts, Egbertgen
Frans, Anna
Maler, Jacob
Pouwelsen, Hermen
Berentsen, Willem
Moock, Peter Henricksz
Ras, Johan

101

12-02-1622

Comparante
Momber
Erfgenaam
Erfgenaam
Erfgename

DATUM:

12-02-1622

Volmachtgever
Echtgenote
Volmachtgever
Echtgenote
Volmachtgeefster
Momber
Voogd
Voogd
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Niet aanwezig
Niet aanwezig

Kinderen Frans
1
Kinderen Moocks )

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Henrick Petersz Moock en Susanna Jans,
verstrekken een volmacht aan Peter Henricksz Moock en Johan Ras om
voor het gerecht van Zwolle, na ontvangst van de resterende
kooppenningen, over te dragen aan Jan Dircksen c.s. een erf dat hij van hen
gekocht heeft, volgens koopcedule en alle formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

1

) bij Claesgen Jacobs

76

209

210

211

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

101v

DATUM:

12-02-1622

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Gerrijt
Saell, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Saell om zijn zaken
voor het gerecht van Kampen en elders waar te nemen, zowel binnen als
buiten rechten, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
101v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maesze, Gerrit
Vene, Johan Jacobsz

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Jacobsz Vene een bedrag
van ƒ11-9 c.g. en belooft dit te betalen door zijn salaris van de stads
cameraars, betaalbaar met Michaeli, af te staan.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
102
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maesze, Gerrit
Backer, Thonis Jansz
Jacobsz, Hille

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

02-03-1622

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

02-03-1622

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thonis Jansz Backer en
echtgenote een bedrag van ƒ24 c.g. en belooft dit te betalen in vier termijnen
van ƒ6 c.g.: met Michaeli van dit jaar, met Pasen 1623, Michaeli 1623 en met
Pasen 1624, waarvoor hij als onderpand stelt zijn salaris en rente van de
stads domeinen, zijn persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

77

212

213

214

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

102

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dercksz, Gerrit
Henricksz, Oesewalt

DATUM:

12-03-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Groningen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Oesewalt Henricksz om namens hem
zijn broer Eylert Dercksz en diens vrouw Egbertgen Jansz in Groningen bij
te staan vanwege een officiële akte waarin zijn broer en echtgenote hun
huwelijkse inbreng dd 14-05-1620 laten noteren; hij geeft de gevolmachtigde
toestemming de akte van huwelijksvoorwaarden op te stellen en te
ondertekenen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
102v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goesens, Grietgen
Goesens, Altgen
Goesens, Elsgen
Hoochstraten, Henrick v.
Schreler, Goesen van

samenvatting

Comparanten verklaren van hun vader de goederen en erfenis van hun
moeder ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedanken met belofte van
vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
103
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritz, Gerrit
Ottensteen, Johan Jansz v.
Dercksz, Hille

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van wijlen Cornelis Schaep en
wijlen Stijne Cornelis, verklaren dat Hille Dercksz, weduwe Schaep, hen de
erfenis van hun grootmoeder van vaders zijde heeft overgedragen, waarvoor
zij haar bedanken met belofte van vrijwaring.

78

07-05-1622

Comparante
Idem
Idem
Momber
Vader

Zusters

11-05-1622

Voogd
Voogd
Stiefmoeder

215

216

217

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
103
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aeltsen, Gerrijt
Willemsz, Roloff

samenvatting

Comparant verklaart via mr Johan Jansen Sael schuldig te zijn aan Roloff
Wilemsz een bedrag van ƒ53 c.g. volgens obligatie; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Pietersen, Gosen
Claessen, Willem
Stevens, David

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun oom David Stevens om, in
der minne of gerechtelijk, in Wanneperveen of elders de erfenis en goederen
te ontvangen die hun echtgenotes van Steven Claessen uit Zuidwolde
toekomen en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Goert
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om zijn zaken
waar te nemen voor het gerecht hier en elders, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

15-05-1622

Schuldenaar
Schuldeiser

103

DATUM:

17-05-1622

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

103v

DATUM:

ongedateerd

Volmachtgever
Gevolmachtigde

79

Echtg. Claesgen Toenis
Echtg. Trijn Toenis
Oom

Wapenveld

218

219

220

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
103v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

26-06-1622

onroerend goed

Huis, erf en brouwerij
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Henricks, Grietgen
Henricks, Jannegen
Meersman, Daniel de
Arents, Geertgen
Arentsz, Carst
Wesselsen, Engbert

samenvatting

Comparanten verklaren van hun moeder de erfenis en goederen ontvangen
te hebben van hun vader Henrick Jansen, waarvoor zij haar bedanken met
belofte van vrijwaring. Hun aandelen in het huis en de brouwerij zijn niet
uitgekeerd. De voogden worden van hun taak ontheven.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
104
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arents, Geertruijt
Maler, Jacob
Willemsen, Jan
Henricksen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Geertruijt, Jacobgen,
Mechteltgen en Geesken Rutgers als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
ieder ƒ100 g.g. en een bed met toebehoren en belooft hen te verzorgen en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij
heeft weliswaar het vruchtgebruik, maar zal ieder kind jaarlijks de rente ad
ƒ6 g.g. van hun aandeel geven, betaalbaar met St. Jan, waarvoor zij als
onderpand stelt haar persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
104v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, erf en brouwerij
Kampen, achter de nieuwe Muur

Comparante
Comparante
Echtgenoot
Moeder
Voogd
Voogd

DATUM:

12-08-1622

Wed. van Rutger Jacobs
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

80

05-11-1622

Moeder

comparanten

221

222

223

Aeltsen, Gerrijt
Gerrijts, Femme
Schoenincks, Neeltgen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Brouwer
Wed. Johan Schoeninck

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Neeltgen Schoeninck een
bedrag van ƒ318-21 g.g. waarvoor haar overleden echtgenoot zich borg had
gesteld ten behoeve van Claesgen Florisz voor schuldenares en haar eerste
echtgenoot Jacob Beents; zij beloven te betalen op 15-09-1623, waarvoor zij
als onderpand stellen de overwaarde van hun huis en brouwerij en hun
overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 27-12-1623 heeft schuldenaar ƒ106 g.g. aanbetaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
104v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksen, Gerrijt
Ruericksen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Ruericksen een bedrag van 19
daalders en één oord wegens een gekocht paard; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
105
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Barnevelt, Grietgen van
Backershoff, Henrick
Jansz, Arent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Christopher, Mathijs
en Anneken Henricksz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen 100
daalders en belooft hen lezen, schrijven en een ambacht te laten leren en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij
heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 84

FOLIO:

DATUM:

15-11-1622

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

105

Wed. Henrick Backershoff
Voogd
Voogd

DATUM:

81

23-01-1623

05-02-1623

Moeder

224

225

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Symensz, Gerardus
Willemsz, Geesken
Sael, mr Johan Jansz

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, verstrekt comparant een volmacht aan mr
Johan Jansz Sael om al haar zaken waar te nemen in Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
105v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf gnd het Olde Vleijshuijs
Kampen, Oudestraat

comparanten

Jans, Geertgen
Maler, Jacob
Steenberch, Jan Geertsz
Derckszen, Derck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Henrick Claesen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ900 c.g., de helft
van het woonhuis, een bed met toebehoren, drie paar lakens, twee zilveren
kroezen, twee zilveren lepels, wegend samen 40 loot; verder krijgt hij de
helft van de uitstaande schulden ca. ƒ1081 volgens de aantekeningen en
vaders kleren. Zij belooft hem te verzorgen en te onderhouden, waarmee de
voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en zal ook de schulden
van de boedel betalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
106
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Brunnepe

comparanten

Petersz, Geert
Berentsz, Gerrit
Crijntsen, Berent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Elsgen Geertz als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ100 g.g., een
gouden ring en een zilveren kleerhaak, die dadelijk aan de voogden worden
overhandigd om verkocht te worden en de opbrengst te beleggen; hij

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

Procureur Zwolle

07-02-1623

Wed. Claes J. Vasbander
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

24-02-1623

Wdn. van Griete Petersz
Voogd
Voogd

82

Moeder

Vader

belooft haar te verzorgen en te doen wat een goede vader verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik, waarvoor hij
als onderpand stelt zijn huis in Brunnepe.

226

227

228

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
106v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Gerrit
Muller, Francke Driesen

samenvatting

Comparant verklaart van Francke Driesen Muller het legaat ontvangen te
hebben dat Johan Driesen Muller per testament aan comparants moeder
Greetgen Tijmens had vermaakt, waarvoor hij hem bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
106v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Geertruit
Hoochstraten, Henrick v.
Gerritz, Trijne

05-03-1623

Comparant
Erfgenaam

04-03-1623

Comparante
Momber
Schoondochter

Wed. Willem Hermansz
Wed. Hermen Willemsz

samenvatting

Comparante verklaart van haar schoondochter de goederen en erfenis van
haar overleden zoon ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
107
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dercksz, Gerrijt
Thomas, Helena
Hoochstraten, mr Henrick v.
Wesselsen, Engbert

83

25-02-1623

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

Secretaris

229

230

samenvatting

Comparanten verklaren dat Helena van haar gewezen voogden de goederen
en erfenis van haar moeder ontvangen heeft, waarvoor zij hen bedanken met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
107
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijer, Gerrit
Petersz, Heike
Schoelers, Altgen

DATUM:

11-03-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Johan v. Geschers

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Altgen Schoelers een bedrag
van ƒ980 c.g. wegens gekochte wol en beloven dit te betalen, waarvoor zij
als onderpand stellen hun persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
107v
Transport van gelden

onroerend goed

1. Huis, hof en erf
Wijhe
2. Molen
Kampen, Groenestraat en buiten de Kalverhekkenpoort

comparanten

Hermansz, Gisbert
Dercksz, Tymen
Lucas, Geese

samenvatting

Comparant verklaart, mede namens zijn echtgenote, te hebben
overgedragen aan Tymen Dercksz en echtgenote een rentebrief van ƒ12 c.g.
jaarlijks betaalbaar met Pasen, dd 07-07-1620 gevestigd op een huis
toebehorend aan Hermen Dercks en diens vrouw Marrigen en de andere
comparant, Tymen Dercksz, bekent aan comparant te hebben overgedragen
twee rentebrieven, één van ƒ11 g.g. per jaar gevestigd op de molenberg en
gebouw in de Groenestraat, toebehorend aan Rutger Evertsz en de andere
van ƒ1½ g.g. per jaar op de molen buiten de Kalverhekkenpoort gelegen,
zodat beide partijen de rente kunnen opvragen, onder verband van hun
persoon en goederen.

bijzonderheden

1

DATUM:

09-06-1623

Comparant
Comparant ter andere zijde
Comparante idem

) Aeltgen Dubbeltz

84

1

En echtgenote )
Echtpaar

231

232

233

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
108
DATUM:
Verklaring van ontvangst

16-08-1623

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Crijntsen, Geert
Geertz, Crijn

samenvatting

Comparant verklaart van zijn vader de goederen en erfenis van zijn moeder
en zijn grootvader ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt met
belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vaecht, Gerhart
Smevijnck, Thijs Jansz

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Thijs Jansz Smevijnck om, in der
minne of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen in Steenwijk en in
het kwartier van Vollenhove en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
108v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Jansz, Geert
Roloffsen, Willemtgen
Eijckelboom, Johan
Gerritz, Stijntgen

Comparant
Vader

108

DATUM:

29-08-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

22-09-1623

Schuldenaar
Echtgenote
Schuldeiser
Schuldeiseres

Niet aanwezig
Echtpaar

samenvatting

Mede namens zijn echtgenote, verklaart comparant schuldig te zijn aan
Johan Eijckelboom en echtgenote een bedrag van ƒ250 c.g. wegens
resterende kooppenningen van zijn karveelschip met toebehoren en
gereedschap en belooft dit te betalen heden over een jaar, waarvoor hij als
onderpand stelt het karveelschip met toebehoren en zijn overige goederen.

bijzonderheden

Geen

85

234

235

236

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
109
Schuldbekentenis

DATUM:

04-10-1623

onroerend goed

Smalschip

comparanten

Arentz, Goesen
Coops, Petergen
Jansz, Jacob

samenvatting

Mede namens zijn echtgenote, verklaart comparant schuldig te zijn aan
Jacob Jansz een bedrag van ƒ445 c.g. wegens een gekocht smalschip met
toebehoren en gereedschap en belooft dit te betalen in termijnen: nu
honderd daalders, over een jaar wederom hetzelfde bedrag en in 1625 ƒ145
c.g., waarvoor hij als onderpand stelt het smalschip met alles erop en eraan;
schuldeiser belooft het schip in alle havens te vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
109v
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Govertz, Grietgen
Hoochstraten, Henrick v.
Claszen, Peter
Hartichsen, Willem

Schuldenaar
Echtgenote
Schuldeiser

DATUM:

van Zwolle

11-10-1623

Comparante
Momber
Comparant
Comparant

Echtg. Grietgen Clas

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun vader en grootvader mr Govert
Tellevoren, verklaren dat volgens testamentaire dispositie dd 05-05-1621,
Peter Claszen, zoon van comparante, en Willem Hartichsen, haar
schoonzoon, voor zijn echtgenote, bij voorrang ontvangen ƒ500 c.g.,
comparante een legaat van ƒ600 c.g. en de rente van het resterende bedrag
levenslang; na haar dood zal Peter Claszen daarvan eerst ƒ350 c.g.
ontvangen en de rest zal overgaan op hem en de schoonzoon of hun
erfgenamen; mochten deze komen te overlijden zonder wettige
nakomelingen, dan vervalt alles aan de familie van Tellevoren.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

110

DATUM:

86

14-10-1623

comparanten

237

238

Govertz, Grietgen
Claszen, Peter
Hartichsen, Willem
Tellevoorden, Willem Jansz

Volmachtgeefster
Zoon
Schoonzoon
Gevolmachtigde

Wachtmeester

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Willem Jansz Tellevoorden om, in
der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen betreffende het
sterfhuis van haar vader mr Govert Willems en daarbij al het nodige te doen,
met macht van substitutie; tevens te verkopen en te transporteren enige
rentebrieven belegd in Kuinre en Blankenham afkomstig van een
onderpand.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
110
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambertz, Grietgen
Lambertz, Marrigen
Hoochstratetn, Henrick v.
Henricks, Egbert
Blocken, Johan

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
110v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Maesz, Gerrit
Berentz, Warner

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Warner Berentz een bedrag van
ƒ42 c.g. wegens een gekochte koe en draagt daarvoor zijn rente over die hij
in 1624 van de stadscameraar ontvangt, onder verband van zijn persoon en
goederen .

bijzonderheden

1

01-11-1623

Comparante
Comparante
Momber
Voogd
Voogd

DATUM:

01-11-1623

Schuldenaar
Schuldeiser

) afwezig wegens zwakte

De bladzijden 111 t/m 116v zijn blanco.

87

Zusters

1

En echtgenote )

239

240

241

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

117

DATUM:

onroerend goed

Erf en goed
Hulshorst, in de Voskuil

comparanten

Wolffs, Helmich de
Herberts, Oloff

03-01-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Deurwaarder van )

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Oloff Herberts om namens hem aan
de heren van de Rekenkamer van het vorstendom Gelre en het graafschap
Zutphen te verzoeken verdere uitstel van belening van een erf op de Veluwe
conform de officiële brief hierover en daarbij het nodige te doen.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Tellevoorden, Henrick Geersen
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Peter Vette om zijn
zaken voor het stads- en landgerecht van Kampen waar te nemen en daarbij
al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
117v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lambertsz, Henrick
Lambertsen, Wijnolt
Lambertz, Wijntgen
Maler, Jacob
Hillebrants, Hermen
Coops, Marrigen
Bolt, Albert

samenvatting

) de Rekenkamer te Arnhem

117

DATUM:

05-03-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

10-03-1621

Comparant
Comparant
Comparante
Momber
Comparant
Stiefmoeder
Momber

Echtg. Geertruijt Lambertz
Wed. Lambert Henricks

Comparanten verklaren van de weduwe van hun vader Lambert Henricks de
goederen en erfenis van hun vader ontvangen te hebben, waarvoor zij haar
bedanken met belofte van vrijwaring. Zij zien af van verdere aanspraken en
de weduwe meldt alle lasten van het sterfhuis te zullen dragen, onder
verband van haar persoon en goederen.

88

242

243

244

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
118
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, achter het huis van Jan Sluijter

comparanten

Jacobsen, Hermen
Sluijter, Jan Jansen
Jansen, Reijner

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Marrijgen en
Jacob Hermens als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ57
c.g. die aan de voogden worden uitbetaald 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 geen
vruchtgebruik.
NB. in de kantlijn: op 15-03-1628 meldt de vader dat zijn genoemde
voorkinderen nog de helft van zijn huis krijgen en omdat hij van plan is naar
Oost-Indië te gaan en jaarlijks een maand gage, vanaf Pasen 1629.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritz, Henrick
Jansz, Niclas

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Niclas Jansz om, in der minne of
gerechtelijk, van Willem Otten, burger en schoenmaker in Arnhem, een
bedrag van ƒ180-08 c.g. te vorderen dat nog resteert van een obligatie, in
bezit van gevolmachtigde en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
118v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

04-04-1621

Wdn. van Agnis Jans
Voogd
Voogd

118

DATUM:

11-04-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

89

Vader

30-04-1621

Harderwijk
Procureur Arnhem

comparanten

245

246

247

Stockmans, Huijbert
Hendrix, Mette

Schuldenaar
Schuldeisers

De erven van …

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de erfgenamen van Mette Hendrix
een bedrag van ƒ56 c.g. wegens gekocht hout en belooft hen te cederen ƒ28
c.g. van zijn poortsluiters salaris over 1622 en hetzelfde bedrag van zijn
salaris over 1623, betaalbaar met St. Jan.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
118v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engberts, Hendrick
Bussche, jfr Arnolda ten
Henrix, Lambert

06-06-1621

Comparant
Voogd
Voogd

Wed. Cracht Glauwe bgm

samenvatting

Comparant verklaart van zijn gewezen voogd en de weduwe van de andere
voogd de goederen en erfenis van zijn ouders, Egbert Dercxen Smith en
Gerrigien Henrix, ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
119
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Denisz, Hermen
Hermsz, Gijsbert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gijsbert Hermsz een bedrag van
ƒ53 g.g. waarvan obligatie; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
119
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wychers, Henrickgen
Hoochstraten, Henrick v.
Olthuis, Johan

samenvatting

Comparante verklaart van Johan Olthuis als borg voor het sterfhuis van

DATUM:

03-08-1621

Schuldenaar
Schuldeiser

90

28-09-1621

Comparante
Momber
Borg

Griete Obers, ontvangen te hebben het legaat dat deze haar per testament
had toegekend, waarvoor zij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

248

249

250

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
119
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Hillegen
Wilemsen, Henrickgen
Maler, Jacob
Wilsem, Tijmen van
Stevens, Joost

06-11-1621

Comparante
Comparante
Momber
Voogd
Voogd

Zusters

Overleden

samenvatting

Comparanten verklaren van hun gewezen voogd de afrekening van de
goederen en erfenis van hun vader, Willem Arents, ontvangen te hebben,
tevens de erfenis van hun grootmoeder uit Doetinchem, waarvoor zij hem
bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
119v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dercksz, Hille
Hoochstraten, Henrick v.
Jansz, Johan
Utterwijck, Johan van

DATUM:

29-11-1621

Comparante
Momber
Koper
Koper

Wed. Cornelis Schaep
Glazenmaker

samenvatting

Comparante verklaart overgedragen te hebben, voor een bedrag van ƒ100
c.g., aan Johan Jansz en Johan van Utterwijck de erfenis die zij van Cornelis
Lambertz Muijs, in Hasselt overleden, heeft ontvangen, evenals van diens
zuster Henrickgen Muijs; zij ziet hierbij af van alle aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Henrick
Driessen, Jan
Saell, mr Johan Jansen

120

DATUM:

91

06-12-1621

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

251

252

253

samenvatting

Comparanten, als voogden over Hermen Claes, zoon van Claes Wolters,
verstrekken een volmacht aan mr Johan Jansen Saell om hun zaken in
Kampen voor het gerecht waar te nemen en daarbij al het nodige te doen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
120
Betaling van schulden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentz, Henrick
Arpenbeecke, Cornelis
Bruijninck, Berent

DATUM:

14-12-1621

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiser

Amsterdam

samenvatting

Comparant is schuldig aan Berent Bruijninck een bedrag van ƒ382 c.g. Hij
belooft hem aan Cornelis Arpenbeecke elf rollen duffel te leveren, waarvan
negen reeds ontvangen en twee nog in de vulmolen zijn; dit alles in
mindering van het geld dat hij hen schuldig is.
NB. in de kantlijn: op 20-07-1622 meldt Berend Bruijninck dat alles is
voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Henrick
Jordens, Bettgen
Thonisz, Cornelis

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Cornelis Thonis om, in der
minne of gerechtelijk, van de weduwe van haar oom, broer van haar vader
Jorden Jansz, de erfenis te vorderen en autoriseren hem als procurator ad
lites om al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Christophersz, Henrick
Wijnacker, Joris

120v

DATUM:

14-12-1621

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
1
)
Amersfoort

) enige dochter van Jorden Jans en erfgename van haar oom Marten Jansz
120v

DATUM:

92

17-12-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Ontvanger Vollenhove
Vollenhove

254

255

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Joris Wijnacker om zijn zaken waar
te nemen volgens zijn instructies, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
121
Convenant

onroerend goed

Huis en erf
Zwolle, Diezerstraat

comparanten

Wolff, Helmich de
Henricks, Struijck
Cock, Johan

samenvatting

Comparant en de voogden over de kinderen van Derck Henricks Costers en
Geertken Henricks, m.n. Geertgen, Aeltgen, Derck en Henrick Dercks, van
wie de twee jongste aangenomen zijn in het weeshuis, verklaren met elkaar
te zijn overeengekomen dat van de nagelaten goederen van de ouders door
comparant voor de twee jongens een rentebrief behouden wordt ad ƒ4-13
g.g. jaarlijks, gevestigd op de Kamper Domeinen en betaalbaar op St.
Catharina, hoofdsom 7 herenponden 10 stuivers en een rentebrief van ƒ7½
g.g. per jaar betaalbaar met St. Maarten gevestigd op een huis,
tegenwoordig eigendom van Willem Jansen, lakenkoopman. Voor de andere
twee kinderen behouden de voogden een obligatie ad ƒ105 g.g. op naam van
Alardt Dircksen en een van ƒ200 g.g. op naam van Cornelis Jansz Dissel
wegens resterende kooppenningen van een huis; de voogden zullen de
rente van de obligaties ontvangen en de schuld van het sterfhuis voor hun
rekening nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
121v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Henrickjen
Frericks, Albert
Eefse

DATUM:

29-12-1621

Comparant
Comparant
Comparant

Comparante
Echtgenoot
Stiefmoeder

Voorstander vd wezen
Voogd
Voogd

02-01-1622

Wed. Henrick Jans. Keese

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

93

256

257

258

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
121v
Schuldbekentenis

DATUM:

28-01-1622

onroerend goed

Schuit - in de Burgel

comparanten

Franse, Jan Daem
Jansen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Jansen een bedrag van
ƒ28 c.g. wegens ruiling van hun schuiten en belooft dit binnen een maand
na dato dezes te betalen, waarvoor hij als onderpand stelt zijn schuit,
liggend in de Burgel, die hij niet zal verplaatsen.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald; in de kantlijn: vacat.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ittersum, Henrick van
Toenissen, Henrick

samenvatting

Comparant, als voogd over de kinderen van Henrick Toenissen en wijlen
Willemken Lepherts, verstrekt een volmacht aan de vader om, in der minne
of gerechtelijk, de erfenis en goederen te ontvangen van de oud-tante van
de kinderen, Janneken Alberts uit Enkhuizen en daarbij al het nodige te
doen met zijn mede-voogd Unico van Twickeloe, scholtes van Raalte, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
122
Kinderbewijs

onroerend goed

1. Erf gnd Claes van Cotensen
Dronten
2. Een mate
Kampen, buiten de Venepoort, naast Lambert Twentens mate

comparanten

Jansen, Hermen
Peters, Bartholt
Jansz, Gerrijt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jacob, Gijsbertgen,
Gijsbert, Henrick en Stijne Hermens als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd samen een bedrag van ƒ1000 c.g., het achtste deel van een erf

Schuldenaar
Schuldeiser

122

DATUM:

31-01-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Commandeur
Vader

08-02-1622

Wdn. van Greete Claes
Voogd
Voogd

94

En echtgenote
Schipper

Vader

in Dronten, het derde deel van een mate, de dochters een bed met
toebehoren, de jongste dochter een zilveren bijgordel, waard ƒ25 c.g., de
zoons 20 daalders ipv een bed, alles te versterven van het ene kind op het
andere; hij 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, waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en
goederen.

259

260

261

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
122v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Stads domeinen

comparanten

Bosman, Johan
Vorden, Margretha van

21-02-1622

Comparant
Schuldenares

gnd Glauwe

samenvatting

Comparant verklaart van de cameraars van de stad over het jaar 1620
ontvangen te hebben namens Margretha van Vorden gnd Glauwe het
jaarlijkse bedrag van ƒ3-3 g.g. gevestigd op de stads domeinen, waarvoor
hij hen bedankt; hoewel de rentebrief niet gevonden kan worden, wordt de
akte gecasseerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
123
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Henrick
Sijmonsz, Mechtelt
Snippert, Johan Claszen

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben gecedeerd aan Johan Claszen Snippert
als betaling van de landpacht al hun uitstaande penningen en al hun
goederen, roerende en onroerende, om zodoende de achterstallige
landpacht te ontvangen

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
123v
Transport van rechten

onroerend goed

Niet vermeld

DATUM:

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

95

28-04-1622

10-05-1622

van Amersfoort
Echtpaar

262

263

264

comparanten

Renist, Henrick
Stevensz, David

Comparant
Comparant

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben overgedragen, na ontvangst van het geld,
aan hun (schoon)broer Peter Stevens de erfenis afkomstig van hun vader
Steven Claszes uit Wanneperveen zodat hij alles kan opeisen; zij zien af van
hun aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
123v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen

comparanten

Dercksz, Hille
Hoochstraten, Henrick v.
Bisschop, Egbert

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Egbert Bisschop een bedrag van
ƒ53 c.g. en belooft dit heden over een jaar te betalen, waarvoor zij als
onderpand stelt haar woonhuis en overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 11-06-1624 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
124
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Denis, Herman
Arnoltz, Tanneken
Stevensz, Joost
Hermansz, Alijtgen

DATUM:

Namens echtgenote
Idem

11-05-1622

Schuldenares
Momber
Schuldenaar

DATUM:

Wed. Cornelis Schaep

15-05-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Muntgezel - echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joost Stevensz en echtgenote
een bedrag van ƒ106 c.g. en beloven dit te betalen in mei volgend jaar,
waarvoor zij als onderpand stellen hun persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84

FOLIO:

124

DATUM:

96

20-05-1622

265

266

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Dircksen, Hille
Maler, Jacob
Greve, dr Albert
Wolffs, Rijckman
Benthem, Johan van
Bisschop, mr Engbert

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

1

Wed. Cornelis Schaep )

IUL

samenvatting

Comparante verstrekt aan vier personen een volmacht om, in der minne of
gerechtelijk, haar zaken waar te nemen in Hasselt en elders, met name die
welke zij heeft over de erfenis van Cornelis Lambertsen Muijs tegen Crijn
Lambertsen Muijs c.s. en daarbij alles te doen wat noodzakelijk is, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
124v
Betalingsbelofte

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Dorrenboeckholt, Henrick
Soetemaas, Beertgen
Lasman, Johan

samenvatting

Comparanten verklaren een rente gevestigd te hebben van ƒ6 g.g. per jaar
op hun huis en beloven dit bedrag jaarlijks te betalen, mits de aflossing een
half jaar van tevoren wordt aangekondigd, onder verband van hun persoon
en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
125
Betalingsbelofte

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat

comparanten

Jurriens, mr Hermen
Lochem, Marrijgen van
Hoochstraten, Henrick v.

) metselaar

DATUM:

22-05-1622

Comparant
Comparante
Schuldeiser

DATUM:

Echtpaar

19-06-1622

Comparant
Comparante
Schuldeiser

Chirurgijn
Secretaris

samenvatting

Comparanten verklaren gevestigd te hebben bij Henrick van Hoochstraten
een jaarlijkse rente van ƒ5 en één oord op hun huis en beloven dit jaarlijks
te betalen, mits de aflossing een half jaar van tevoren wordt aangekondigd.

bijzonderheden

Geen

97

267

268

269

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Voogdij

125

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wegewaert, Henrick Wol.
Henricksz, Thijmen
Lochumsz, Lochum
Wegewaert, Willem
Wegewaert, Henrick

samenvatting

Comparant benoemt zijn zwagers bij zijn, comparants, overlijden tot
voogden over zijn kinderen en geeft zijn broers het recht om de zaken van
zijn vrouw en kinderen te administreren en waar te nemen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bartolsen, Hermen
Zwerinck, Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Zwerinck om zijn zaken op de
Veluwe of elders voor het gerecht waar te nemen, met name die tegen Evert
Berents in Heerde, voor het gerecht van de Drost van de Veluwe en daarbij
al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
126
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Stukken land in Mastenbroek

comparanten

Stockman, Hubert
Cleisz, Peter

samenvatting

Comparanten verklaren van de voogden over hun kinderen de legitieme
portie ontvangen te hebben die hun kinderen toekomt van wijlen Peter
Heszelsz, elk kind ƒ130 c.g. en 1½ morgen land in Mastenbroek, waarvoor zij
hen bedanken met belofte van vrijwaring.

125v

17-07-1622

Comparant
Zwager
Zwager
Broer
Broer

DATUM:

11-08-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Kamperveen
Procurator Arnhem

29-08-1622

Comparant
Comparant

98

270

271

272

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
126
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Herms, Hillegen
Michielsen, Michiel
Jurriens, Jannegen

DATUM:

11-09-1622

Schuldenares
Echtgenoot
Schuldeiseres

Wed. Hermen Coertsen

samenvatting

Vanwege de afwezigheid van haar echtgenoot, verklaart comparante
schuldig te zijn aan haar moeder een bedrag van ƒ250 c.g. wegens
gevangeniskosten van haar man; zij heeft reeds ƒ100 c.g. terugbetaald door
kleren en meubels te verkopen en belooft het resterende bedrag ook te
betalen, waarvoor zij als onderpand stelt hun persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Christophers, Henrick
Jansz, jfr Guede
Warners, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Warners om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken in Zwolle waar te nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

126v

DATUM:

01-10-1622

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
126v
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Fransen, Henrick
Frans, Anna
Uter, Jan Dircksen van
Pouwelsen, Frans
Pouwelsen, Hermen
Henricksen, Peter

99

DATUM:

Comparant
Comparante
Echtgenoot
Vader
Voogd
Voogd

Ontvanger Vollenhove
Niet aanwezig
Zwolle

04-11-1622

273

274

275

samenvatting

Comparanten verklaren van hun vader de goederen en erfenis van hun
moeder, Geertjen Henricks, ontvangen te hebben, waarvoor zij hem
bedanken met belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun taak
ontheven.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

127

DATUM:

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hoogstraten, mr Henrick v.
Dorth, Diederick van
Hell, jkr Albert ter

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verstrekt comparant een volmacht aan jkr
Albert ter Hell om, in der minne of gerechtelijk, in Kampen in het sterfhuis
van jfr Odilia van Dorth, weduwe van Eck, de zuster van opdrachtgever,
alles te doen wat nodig is bij de boedelscheiding en daarbij te handelen
zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Henrick
Heins, Andries van

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Andries van Heins om namens hem
van de weduwe van Johan Gerritz Broes gnd Jan het geld te ontvangen dat
hem vanwege de erfenis toekomt en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
127v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schip met toebehoren

comparanten

Guertsen, Peter

127v

20-11-1622

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Secretaris
Heer toe Dorths

07-12-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

29-12-1622

Schuldenaar

100

Echtpaar

Henricks, Aeltgen
Wessels, Toenis Jansen
Jans, Blijde

276

277

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Toenis Jansen Wessels en
diens echtgenote een bedrag van ƒ800 c.g. wegens een scheepsruil, met alle
gereedschappen en toebehoren en beloven dit te betalen in termijnen:
heden over een jaar ƒ200 c.g., daarna jaarlijks ƒ150 c.g. totdat de schuld is
afgelost; als onderpand stellen zij het schip in kwestie en hun verdere
goederen. Schuldeisers zullen het schip in alle havens vrijwaren.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
128v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Hermensz, Herman
Lambertz, Janneken
Wyntges, Johan
Busskens, jfr Hester

DATUM:

20-01-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Muntmeester

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Wyntges en echtgenote
een bedrag van ƒ350 g.g. wegens een gekocht huis en beloven dit jaarlijks
met ƒ50 g.g. te betalen tegen een jaarlijkse rente van ƒ15 g.g. waarvoor zij
als onderpand stellen het genoemde huis en al hun overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
129
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertz, Henrick
Evertz, Tymen
Jacobs, Johan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Grete, Jan en Evert
Henricksz 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.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

22-01-1623

Wdn. van Hilligen Jans
Voogd
Voogd

101

Vader

278

279

280

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
129
DATUM:
Huwelijkse voorwaarden

09-02-1623

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berentz, Henrick
Henricksz, Stijntgen

samenvatting

Comparanten verklaren samen aan hun huwelijkse voorwaarden te hebben
toegevoegd, dat als zij overlijden zonder nakomelingen, ieder wederom over
zijn/haar ingebrachte goederen kan beschikken en deze kan vermaken of in
vruchtgebruik geven.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
129v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Jansz, Henrick
Hermans, Roloffgen
Geertz, Johan
Jansz, Jacob

Comparant
Comparante

DATUM:

Echtpaar

13-02-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
En echtgenote
Idem

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johan Geertz en Jacob Jansz
een bedrag van ƒ933 c.g. vanwege een nieuw karveelschip met toebehoren
en gereedschap, door schuldeisers getimmerd en beloven dit in twee
termijnen te betalen: de helft met Maria Lichtmis in 1624 en het tweede deel
met Maria Lichtmis in 1625, waarvoor zij als onderpand stellen het
karveelschip met toebehoren en gereedschap en al hun overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 15-03-1624 hebben schuldeisers de eerste termijn
ontvangen en op 15-03-1625 melden zij dat Winolt Jans de andere helft heeft
betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
130
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Aemsvoort, Henrick van
Lambertsen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Lambertsen een bedrag van
ƒ25 c.g. van een totaal van ƒ33½ i.v.m. de aankoop van een ploeg en eg na

DATUM:

102

03-03-1623

Schuldenaar
Schuldeiser

de dood van schuldeisers echtgenote.

281

282

283

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
130
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Heiltgen
Hoochstraten, Henrick v .
Jansz, Janneken

05-03-1623

Comparante
Momber
Stiefmoeder

Echtg. Daniel Petersz
Wed. Henrick Henricksz

samenvatting

Comparante, in bezit van een akte dd 02-03-1623 gepasseerd voor notaris en
getuigen Cornelis Jansz Verbeek, Cornelis Jacobsz Molemaker en Derck
Cornelisz Verbeek, verklaart dat haar stiefmoeder haar de goederen en
erfenis van haar vader Henrick Henrickszen heeft overgedragen, waarvoor
zij haar bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
130v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Michielsen, Hermen
Jansen, Gerbrant
Haegedoorn, Derck

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geertgen, Aeltgen en
Michiel Hermsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ40
c.g. en de opbrengst van moeders kleren, te beleggen door de voogden 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.
NB. in de kantlijn: op 24-02-1645 meldt Michiel Hermsz van zijn vader ƒ54
c.g. ontvangen te hebben, waarvoor hij hem bedankt.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

05-03-1623

Wdn. van Janneken Jans
Voogd
Voogd

131

DATUM:

103

17-03-1623

Vader

284

285

Egbertsen, Henrick
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om zijn zaken
in Kampen waar te nemen, tegen wie dan ook, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Valck, Henrick
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken voor het
gerecht van Kampen waar te nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
131v
Boedelscheiding

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Swinderen, Henrick v.
Dorth, Diederick van
Dorth, jfr Isabella van
Dorth, jfr Elsebe
Dorth. Johan van
Dorth, Anna van
Eck, jfr Rutgera van
Vette, mr Peter

131

Volmachtgever
Gevolmachtigde

van ‘t Coterveer

comparanten

DATUM:

18-03-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Houtkoopman - Zwolle

01-04-1623

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Comp. enerzijds
Idem
Idem
Idem
Comp. anderzijds
Gevolmachtigde

Heer toe Dorth
Vrouwe tot Wel
Vrouwe tot Verwolde
Heer vd Horst
1
Vrouwe tot Est en )
2
gnd Wudhuijs )
Jkr H. v. Eck toe Medler

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van jfr Odilia van Dorth en jkr Frijdach van Eck
toe Medler, verklaren dat de gerede goederen van beiden zich in het
sterfhuis in Kampen bevinden en niet gescheiden zijn, wel geïnventariseerd,
dat deze goederen nu volgens de huwelijkse voorwaarden gescheiden
worden. De onroerende goederen blijven nog onverdeeld en ieder zal zijn
deel van de boedelschulden dragen.

bijzonderheden

1

) haar zuster jfr Josina van Dorth, vrouwe tot Ellecom
) en namens haar nichten jfr Catharina van Eck gnd Botler, jfr Anna van Eck
en namens jfr Elisabeth Kunnigunda, pupil
2

104

286

287

288

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
132
Schuldbekentenis

onroerend goed

Smalscheepje

comparanten

Jansen, Henrick
Vervuerden, Henrick
Henricksz, Eefse
Henricksen, Toenis
Claes, Grietgen

DATUM:

06-05-1623

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Vervuerden en Toenis
Henricksen een bedrag van ƒ215 c.g. wegens de aanschaf van een
smalscheepje met toebehoren en belooft te betalen op 09-04-1624 ƒ50 c.g.
en jaarlijks zo verder totdat alles betaald is, waarvoor hij als onderpand stelt
het smalscheepje met toebehoren en zijn overige goederen; schuldeisers
beloven het schip overal te vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op 07-04-1628 melden Berend Jansen en Jan Swersen dat
zij van bovenstaande zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
132v
Vestiging van een rente

onroerend goed

Eekmolen met behuizing en toebehoren
Kampen, buiten de Hagenpoort op het Bolwerk

comparanten

Claessen , Henrick
Berentz, Anna
Remmelts, Lubbert

DATUM:

15-08-1623

Comparant
Comparante
Begunstigde

Echtpaar
De voogden over ….

samenvatting

Comparanten verklaren over gedragen te hebben aan de voogden over de
zoon van Lubbert Remmelts, gnd Remmelt Lubbers, een jaarlijks bedrag van
ƒ50 g.g., betaalbaar op 1 augustus, gevestigd op hun eekmolen en beloven
dit af te lossen na verloop van vijf jaar indien dit een half jaar van tevoren
wordt aangekondigd.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
133
Schuldbekentenis

onroerend goed

Eekmolen
Kampen, buiten de Hagenpoort

comparanten

Claessen, Henrick
Berentz, Anna
Hoogstraten, Henrick v.

DATUM:

105

15-08-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Secretaris

289

290

291

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick van Hoogstraten, als
voogd over de kinderen van wijlen Berend Otten en Tanneken de Vette, een
bedrag van ƒ300 c.g. ten behoeve van de kinderen en beloven dit te betalen
in mei 1624 tegen 5½ procent rente, waarvoor zij als onderpand stellen hun
eekmolen met toebehoren en hun overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
133v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Claszen, Henrick
Petersz, Hermen
Claszen, Bartholt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Clas, Geertruit, Berent
en Altgen Henricksz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ100 c.g. te versterven van het ene kind op het andere en belooft hen te
verzorgen en te doen wat een goed vader verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Fransen, Henrick
Everts, Egbertgen
Saell, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Johan Jansen Saell om
namens hen voor het gerecht te verschijnen waar hun bezittingen liggen en
daar hun testament, heden gepasseerd in Kampen, te tonen en te laten
valideren.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
134
Erfscheiding

onroerend goed

Erven en wheren
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Toenissen, Henrick

DATUM:

23-08-1623

Wdn. van Henrickgen Petersz
Voogd
Voogd

134

DATUM:

10-09-1623

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

Echtpaar

11-09-1623

Comparant

106

Vader

Echtpaar

Wijchers, Stine
Petersen, Evert
Gerrijts, Mechtelt

292

293

Comparante
Andere comparant
Andere comparante

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren dat gisteren door de hoofdlieden van Brunnepe de
erfscheiding is gemarkeerd tussen hun beider erven: aan de ene kant vanaf
de wilgen bij Evert Peters huis en aan de andere kant tot aan de paal achter
Henrick Toenis huis, waarbij blijkt dat de scheiding deels over het pad
aldaar loopt en dat Henrick Toenissen geen vrije waterafvoer op eigen grond
heeft. Zij zijn daarom met elkaar overeengekomen dat Henrick Toenissen
met Pasen a.s. aan de zijde naar de dijk een afwatering op eigen grond zal
maken en bovendien dat Evert Peters gebruik zal mogen maken van het
pad; verder heeft ieder zijn pad op eigen grond.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rix, Hermtgen
Geertsen, Thijs
Baeck, Johan
Wilsem, Frans van

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Baeck en Frans van Wilsem
om namens haar bij de drost van de Veluwe en van Elburg het vruchtgebruik
van de goederen te laten vastleggen dat zij van haar overleden man heeft
ontvangen en daarbij al het nodige te doen naar stads- en landrecht.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
135
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Rutgersz, Henrick
Dercksz, Trijne
Tymensz, Willem
Dercksz, Johan
Dercksz, Berent

samenvatting

Comparanten verklaren dat Willem Tymensz, Johan en Berent Dercksz zich
samen en ieder apart voor hen borg hebben gesteld ten behoeve van hun
landheer voor de jaarlijkse landpacht van ƒ180 c.g., waarvoor zij aan hen als
onderpand hebben gesteld al hun gerede en ongerede goederen.

bijzonderheden

Geen

134v

DATUM:

07-10-1623

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

17-10-1623

Comparant
Comparante
Borg
Borg
Borg

107

Wed. Henrick Lambertz

Echtpaar

294

295

296

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

135

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Fransz, Henrick
Evertz, Egbertgen
Wolffs, Rijckman
Vette, mr Peter

DATUM:

22-10-1623

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Echtpaar
IUL

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Rijkcman Wolff en Peter Vette
om voor alle gerechten waar hun goederen liggen, te verschijnen en daar
het testament dat zij op 10-09-1623 in Kampen hebben gepasseerd te laten
valideren.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
135v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Herman
Wilsem, Thymen van
Stevensz, Joosten

22-10-1623

Comparant
Voogd
Voogd

Overleden

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
135v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Vloeddijk, strekkend tot in de Groenestraat

comparanten

Rixen, Herman
Berentz, Arent
Stevensz, Arent

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Lubbert Hermensz als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd de helft van zijn woonhuis, waarbij

DATUM:

25-10-1623

Wdn. van …..
Voogd
Voogd

108

Vader

hij meldt dat hij de uitgang naar de Groenstraat zelf wil behouden evenals
de kruidentuin tot aan het bleekveld en het achterhuis; verder een rentebrief
van jaarlijks ƒ6 g.g. gevestigd op het huis van Hermen Claszen aan de
Kalverhekkenweg, ƒ4 g.g. per jaar op het huis van wijlen Johan Caepensz en
ƒ4-14 g.g. per jaar op het huis van Tonis Slager aan de Kuinredijk; mochten
de drie brieven aan hoofdsom minder bedragen dan ƒ300 g.g., dan wordt dit
aangevuld; bovendien de opbrengst van moeders kleren en een bed met
toebehoren, als een goede burgerzoon. Hij belooft hem 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.

297

298

bijzonderheden

Naam overledene is niet vermeld.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
136
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Henrickgen
Willemsz, Willemtgen
Hoochstraten, Henrick v.
Gerritz, Henrick
Willemsz, Wolter

samenvatting

Comparanten verklaren als erfgenamen van Eefse Woltersz de legaten te
hebben ontvangen die hen per testament waren toegewezen, waarvoor zij
bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
136v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Henrick
Dercksz, Johan
Henricksz, Coert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Marrigen, Trijntgen en
Henrickgen Henricksz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de
opbrengst van moeders kleren, door de voogden te beleggen en belooft hen
te verzorgen en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn.
NB. in de kantlijn: de opbrengst van de kleren is ƒ104-6 c.g.

bijzonderheden

Geen

25-10-1623

Comparante
Comparante
Momber
Executeur
Executeur

DATUM:

05-12-1623

Wdn. van Anna Henricksz
Voogd
Voogd

109

Vader

299

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
136v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

16-12-1623

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Otzen, Herman
Otten, Lisbet
Vrijdach, Henrick
Jansz, Symon

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

De bladzijden 137 t/m 149v zijn blanco.
300

301

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
150
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Huizen en erven
Kampen, Oudestraat en Morrensteeg

comparanten

Hoeve, Johan van der
Henricksz, Hilligen
Meijne, Jacob de

10-01-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
Bankdirecteur alhier

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob de Meijne een bedrag van
ƒ350 g.g. en beloven dit te betalen met Driekoningen 1622 of via een
jaarlijkse rente van ƒ21 g.g. gevestigd op hun woonhuis en een ander huis,
betaalbaar met Driekoningen vanaf 1622. Als onderpand stellen zij de
overwaarde van het woonhuis en het kleine huis en hun verdere goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
150v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Smalschip

comparanten

Arentsen, Jan
Henricksz, Stijne
Smit, Warner Berentsen
Bronckhorst, Berentgen v.
Veene, Geert Jacobsen
Hoochstraten, Henrick v.

samenvatting

DATUM:

11-01-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres
Schuldeiser
Schuldeiser

van Zwolle - echtpaar

Secretaris

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Warner Berentsen Smit een
bedrag van ƒ150 c.g., aan Berentgen van Bronckhorst ƒ40 c.g., aan Geert
Jacobsen Veene ƒ25 c.g. en aan Henrick van Hoochstraten ƒ25 c.g. vanwege
een achterstallige termijn van hun gekocht smalschip. Zij beloven dit
allemaal terug te betalen en stellen als onderpand het smalschip met alle
toebehoren en gereedschap en hun overige goederen.

110

302

303

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
151
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ingen, Joachim van
Schoncks, Janneken
Smit, Ernst Gerritz
Roloffsen, Arent

samenvatting

Mede namens zijn echtgenote, verklaart comparant te hebben overgedragen
aan de gildemeesters van het smidsgilde een bedrag van ƒ50 c.g. met de
verlopen rente ten behoeve van het gilde, dat hij nog tegoed heeft van
Berend Gerritz, smid, wegens een gerechtelijke bekentenis dd 09-11-1620,
geregistreerd in het stadsboek, zodat zij dit voor hem kunnen opeisen; de
gildemeesters zullen dit bedrag begin mei van dit jaar aan comparant
betalen, waarvoor zij hun persoon en goederen als onderpand stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
151v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Wijbrants, Johan
Lubbertz, Assche
Evertz, Evertgen
Kempe, Peter
Hermans, Francke

DATUM:

15-01-1621

Comparant
Echtgenote
Begunstigde
Begunstigde

DATUM:

18-01-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres
Voogd
Voogd

Echtpaar
Wed. Coenraet Berentz

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van Coenraet
Berentz en de voogden over diens kinderen een bedrag van ƒ725 c.g.
wegens een gekocht karveel schip met toebehoren en gereedschap en
beloven dit in termijnen te betalen: heden over een jaar ƒ200 c.g., daarna
twee jaar hetzelfde bedrag en tenslotte ƒ150 c.g., waarvoor zij als onderpand
stellen het karveelschip met toebehoren. Schuldeiseres verklaart het schip
in alle havens te zullen vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op 15-04-1622 is er ƒ200 c.g. betaald; op 03-05-1623 heeft
comparant ƒ83 c.g. aan de de zeilmaker Cornelis Dercks betaald en op 0705-1623 de rest van de tweede termijn; in juli 1624 is alles betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

111

304

305

306

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
152
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sael, mr Johan Jansen
Henloopen, Jacob Jacobsz

23-01-1621

Gevolmachtigde
Volmachtgever

De erven van …

samenvatting

Comparant verklaart namens de erfgenamen van Jacob Jacobsz Henloopen
van de voogden over de kinderen van Art Herbertsz en Truijde Jansz
ontvangen te hebben ƒ200 g.g., waarmee alle aanspraken van de
volmachtgevers op deze voogden vervallen inzake de verlopen pacht.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
152v
Vestiging van rente

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Breel, Johan
Brugmans, Walborch
Laplancke, Janneke de

samenvatting

Comparanten verklaren gevestigd en verkocht te hebben aan Janneke de
Laplancke een jaarlijkse rente van ƒ12½ g.g. betaalbaar in mei en beloven
dat als Janneke de Laplancke na verloop van een of meer jaren de vestenis
niet wil behouden, zij de hoofdsom zullen aflossen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
152v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Thonis
Jansz, Marrigen
Claszen, Jacob

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Claszen een bedrag van
ƒ106 g.g. en beloven dit te betalen in twee termijnen, met Pasen 1622 ƒ56
g.g. en met Pasen 1623 ƒ53 g.g., waarvoor zij als onderpand stellen het geld
dat zij, comparanten, nog tegoed hebben van Egbert Thonisz Smit wegens
de koopcedule die in bezit is van schuldeiser en hun overige goederen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

27-02-1621

Comparant
Comparante
Begunstigde

DATUM:

02-03-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

112

Kok - Echtpaar

Timmerman - echtpaar

307

308

309

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
153
Vergissing

onroerend goed

Smalschip

comparanten

Aerts, Jan
Roeloffs, Janneke
Jacobs, Jan

DATUM:

05-03-1621

Comparant
Comparante
Verkoper

Echtpaar
Enkhuizen

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij vorig jaar een smalschip gekocht te hebben
van Jan Jacobs voor ƒ500 c.g., waarvan akte, maar dat zij in werkelijkheid
ƒ550 c.g. hebben betaald; zij zullen de resterende ƒ50 c.g. betalen onder
dezelfde voorwaarden.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
153v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Cornelis, Jannegen
Maler, Jacob
Gerrijtsen, Gerrijt
Jansen, Jan

samenvatting

Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis
van haar vader Cornelis Jansen ontvangen te hebben, waarvoor zij hen
bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joosten, Johan
Hendrix, Jelle

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jelle Hendrix om, in der minne of
gerechtelijk, van Jan Martens, korvenmaker in Harlingen het geld te
vorderen dat hij daar heeft uitstaan en daarbij alle formaliteiten te vervullen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

10-03-1621

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

153v

DATUM:

30-03-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

113

310

311

312

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
154
Kinderbewijs

DATUM:

05-04-1621

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Jacobgen
Jansz, Lenart
Jansz, Herman

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Elsgen en Lenart
Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ12 c.g. en belooft hen te
verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vecht, Johan van der
Vecht, jfr Johanna vd
Leewendal, Johan van
Vecht, jfr Margreta vd
Ittersum, Hermen van
Wijnen, Reijner

Wed. van Johan Saszenborch
Voogd
Voogd

154

DATUM:

Moeder

06-04-1621

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Zuster
Echtpaar
Zwager
IUDr

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Hermen van
Ittersum en Reijner Wijnen om, in der minne of gerechtelijk, van Herman
Frenck een bedrag van ƒ375 c.g. met de verlopen rente te vorderen vanwege
een obligatie dd 03-06-1579 door zijn moeder, Johanna van Laeuwijck,
ondertekend en bij problemen eventueel gerechtelijke stappen te
ondernemen; verder om alle formaliteiten te vervullen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
154v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geersen, Jan
Martsen, Rutger
Henricksen, Peter

Comparant
Voogd
Voogd

114

07-04-1621

313

314

315

samenvatting

Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en erfenis van
zijn ouders, Jan Geersen en Nijse Post, ontvangen te hebben, waarvoor hij
hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goecke, Johan
Maler, Jacob
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Maler en Peter Vette om zijn
zaken waar te nemen voor het stadsgerecht van Kampen, Zwolle en elders,
tegen wie dan ook, zowel binnen als buiten rechten en daarbij alle
formaliteiten te vervullen met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
155
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis
Kampen, Bovenpoorte

comparanten

Glauwe, Jacob
Hendrix, Thijmen

samenvatting

Comparant, oom en voogd over de kinderen van wijlen Roeloff van
Twickeloe, verklaart dat Thijmen Hendrix een jaarlijkse rente van 24 stuivers
heeft afgekocht gevestigd op diens huis en hoewel de rentebrief niet te
vinden is, wordt deze gecasseerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
155v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hullet, Johan
Pre, Hester du

155

DATUM:

07-04-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Verwalter Meppel
Secretaris
Procureur

16-04-1621

Comparant
Schuldenaar

Comparant
Echtgenote

115

14-04-1621

Voogd - lakenkoper Leiden
Niet aanwezig

Leijde, Samuel vd
Hullet, Jacob
Vrijen, Wilhelma
Hoochstraten, H. van

316

317

Comparant
Comparant
Weduwe
Momber

Wdn Janneke Hullets
Broer en voogd

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Goevert Hullet, hun vader/grootvader en
mede namens de nagelaten neven/nichten, verklaren dat de weduwe
Wilhelma Vrijen hen de erfenis heeft uitbetaald, waarvoor zij haar bedanken
met belofte van vrijwaring.
In verband met de uitkoop van de erfenis, verklaart de weduwe schuldig te
zijn aan de erfgenamen een bedrag van ƒ4200 c.g. dat zij in termijnen zal
betalen: de helft met Jacobus 1621 en de andere helft in 1622; bovendien is
zij nog schuldig aan Jacob Hullet ƒ600 c.g. vanwege diens moeders erfdeel
dat onder haar berusting is en met Jacobus 1622 zal worden betaald.
NB. in de kantlijn: op 29-07-1622 toont schuldenares een akte dd 21-07-1622
in Leiden gepasseerd waarin Johan Hullet meldt dat de schuld betaald is,
ook die aan zijn broer Jacob.

bijzonderheden

Meer namen in de akte.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
156v
Onderpand

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roloffsen, Andries
Backer, Hermen Geertz
Blox, Tanneken

samenvatting

Comparant verklaart dat Hermen Geertz Backer zich ten behoeve van
Tanneken Blox borg heeft gesteld voor hem inzake de landhuur ad ƒ100 c.g.
en dat hij hem daarvoor als onderpand heeft gesteld een obligatie van ƒ33
c.g. op naam van Fenne Gerritz, op Albart Bolt ƒ27 c.g. wegens verkochte
goederen en dan nog een halve last bomen onder berusting van Cornelis
Tymensz om hem op die manier schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
156v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Erf en goed
Grafhorst

comparanten

Woltersz, Johan
Allartz, Rutger
Rixen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart van zijn gewezen voogden de goederen en
administratie ontvangen te hebben, tot op heden bijgewerkt, waarvoor hij

DATUM:

21-04-1621

Schuldenaar
Borg
Schuldeiseres

28-04-1621

Comparant
Voogd
Voogd

116

hen bedankt met belofte van vrijwaring. Hij zal hen ook schadeloos stellen
voor de borgtocht ad ƒ150 g.g. die zij hebben genomen voor zijn goederen
in Grafhorst.

318

319

320

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
157
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Worst, Johan Jacobsen
Crijns, Geertruijt
Geersen, Jan
Rijcks, Jacob

DATUM:

03-05-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Timmerman
Timmerman

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de timmerlui Geersen en Rijcks
een bedrag van ƒ800 c.g. resterend wegens een nieuw gekocht karveelschip
en beloven dit te betalen in mei 1622 onder verband van hun persoon en
goederen.
NB. in de kantlijn: op 28-05-1622 is de schuld betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Jan
Nijhoff, Jurrien

157v

DATUM:

17-05-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Den Ham

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jurrien Nijhoff om, in der minne of
gerechtelijk, van Casper Rassche uit Onna het bedrag van ƒ43-20 c.g. te
vorderen dat deze hem volgens obligatie schuldig is en daarbij het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Landerijen Mastenbroek

comparanten

Scharff, Johan

157v

DATUM:

25-05-1621

Volmachtgever

117

Jansz, Claes
samenvatting

Gevolmachtigde

Steenwijk

Comparant verstrekt een volmacht aan Claes Jansz om, in der minne of
gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen in Steenwijk en daarbuiten en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie; verder om voor
Jacob Mijnemeister uit Steenwijk als gevolmachtigde van het sterfhuis van
Jan de Waalte Haarlem, over te dragen de landerijen in Mastenbroek door
zijn schoonvader gekocht volgens koopcedule en daarbij alle formaliteiten
te vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

321

322

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
158
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat

comparanten

Onsteijn, Johan
Goekensz, Gritgen
Goesdeij, Jacob Henricks
Coertz, Grietgen

26-06-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Henricks Goesdeij en
echtgenote een bedrag van ƒ360 g.g. wegens de aanschaf van hun huis en
beloven dit te betalen met Pasen 1622, waarvoor zij als onderpand stellen de
overwaarde van hun woonhuis en al hun overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Laeuwijck, Johan van
Haersolte, jfr Anthonia v.
Haersolte, Johan van

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Johan van Haersolte om voor
het gerecht van Zwolle hun testament, heden gepasseerd in Kampen, te
laten valideren i.v.m. hun goederen die onder dat gerecht ressorteren.

bijzonderheden

Geen

158v

DATUM:

118

10-07-1621

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar

323

324

325

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Belofte

158v

DATUM:

21-07-1621

onroerend goed

Erf op de Cruijshoop

comparanten

Henricksen, Jan
Brouwer, Otto Jansen
Smith, mr Henrick
Barbier, mr Hermen
Snippert, Johan

samenvatting

Comparant heeft beloofd degenen die zich voor hem borg hebben gesteld
ivm de jaarlijkse pacht van zijn erf, ten behoeve van mr Johan Jansen Sael
als gevolmachtigde van de erfgenamen van Jacob Jacobs Hinloopen,
schadeloos te stellen, waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en al
zijn goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
159
Schuldbekentenis

onroerend goed

Kaagschip en huisje

comparanten

Dircksen, Jan
Cornelis, Webbegen
Herms, Gijsbert
Dubbelts, Aeltgen

Comparant
Borg
Idem
Idem
Idem

DATUM:

op de Cruijshoop

02-07-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gijsbert Herms en zijn
echtgenote een bedrag van ƒ100 c.g. en beloven dit tegen 6 procent te
betalen met Pinksteren 1622, met twee weken speling, waarvoor zij als
onderpand stellen de helft van hun kaagschip, hun persoon en goederen en
het huisje waarin zij wonen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
159v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis, boomgaard en berg
Kampereiland, op de Hoege

comparanten

Geertz, Johan
Aertz, Grete
Aertz, Anna
Willemsz, Reyner
Aertz, Alijdt
Berentz, Lambert

06-08-1621

Comparant
Echtgenote
Comparante
Comparant
Comparante
Voogd

119

Echtpaar
Niet aanwezig
Echtpaar

Meusze, Clas
Aeltz, Henrick

326

327

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren van hun gewezen voogden de goederen en het geld
afkomstig van de verkoop van goederen van hun ouders, ontvangen te
hebben m.u.v. het huis op het Kampereiland, waarvoor zij hen bedanken met
belofte van vrijwaring. De voogden verklaren verder nog schuldig te zijn aan
de kinderen van Art Herbertz en Truijde Jansz, Henrickgen, Hebert, Johan,
Steventgen, Maria en Mense, een bedrag van ƒ730 c.g. dat voorlopig
gebruikt zal worden voor hun onderhoud, waarvoor zij met persoon en
goederen garant staan.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Landerijen in Schoonrewoerd

comparanten

Vecht, jkr Johan vd
Verweij, Cornelis Willemsen
Jochems, Derck

160

DATUM:

10-08-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Schoonrewoerd
Idem

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Cornelis Willemsen Verweij en Derck
Jochems om namens hem voor het gerecht van Leerdam over te dragen aan
jkr Hermen van Ittersum en diens echtgenote jfr Helena van der Vecht, zijn
zwager en zuster, zekere landerijen in Schoonrewoerd, geërfd van hun
ouders en daarbij alle formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dashorst, Jan van
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om, in der
minne of gerechtelijk, van Jan Claessen Snippert het geld te vorderen dat
hem nog toekomt wegens gekochte waren en daarbij het nodige te doen,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

160

DATUM:

120

26-09-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Koopman A’dam

328

329

330

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
160v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Guede, Johan Jansz
Oldentije, Egbert Henricksz

samenvatting

Comparant, als vader over zijn voorkinderen Sara en Janneken Jansz,
verklaart dat hij van Egbert Oldentije de goederen en erfenis van de
grootmoeder, Steine Jansz, van zijn voorkinderen heeft ontvangen,
waarvoor hij hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
160v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Guede, Johan Jansz
Moock, Peter Henricksz
Ras, Johan

samenvatting

Comparant verklaart van de erfgenamen van Susanna Moock voor zijn
voorkinderen de goederen en erfenis van hun grootmoeder Jaucke Cornelis
ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
161
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Guede, Johan Jansz
Rixen, Derck
Wesselsz, Thonis Jansz

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Sara en Jannigen
Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ175 c.g.
dat de voogden hebben ontvangen om te beleggen, alles 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

Comparant
Grootvader

10-10-1621

Comparant
Erfgenaam
Erfgenaam

DATUM:

121

10-10-1621

10-10-1621

Wdn. van Janneke Daniels
Voogd
Voogd

Vader

331

332

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

161v

DATUM:

20-10-1621

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijntges, Johan
Wolffs, Rijckman

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Rijckman Wolffs om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken in Holland waar te nemen tegen wie dan ook en
speciaal om van Allerdt van Ballick, koopman te Amsterdam, het geld te
vorderen dat hem nog toekomt en daarbij al het nodige te doen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Pot, Johan Hermansz
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken waar te
nemen voor het stads- en landgerecht van Kampen tegen wie dan ook, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

161v

DATUM:

Muntmeester
IUL

15-11-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Hasselt

Inlegvel: de vrouw van Jan Smith nog voor Schepenen te komen.
333

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
162
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smith, Jan Jansen
Berents, Armgert
Albertsen, Otto

DATUM:

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
IJzerkoper - Zwolle

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Otto Albertsen een resterend
bedrag van ƒ73 c.g. wegens de aankoop van een aambeeld en beloven dit te
betalen, waarvoor zij als onderpand stellen het gekochte aambeeld.

bijzonderheden

Geen

122

334

335

336

337

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

162

DATUM:

28-11-1621

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Jurrien
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken in Kampen
waar te nemen, zowel binnen als buiten rechten en daarbij alles te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
162
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermsen, Jan
Waeter, Willem ten

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem ten Waeter een bedrag van
ƒ173 c.g. wegens gekocht bier; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Willem
Wijnen, Henrick

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

28-11-1621

Schuldenaar
Schuldeiser

162v

DATUM:

Heerde

van de Zwartendijk

04-12-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Elburg

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Willem Wijnen om, zowel binnen als
buiten rechten, zijn zaken waar te nemen in Elburg, Oldebroek en elders en
daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

162v

DATUM:

123

15-12-1621

338

339

340

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ras, Johan
Steenkerk, mr Marten Jansz

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Procureur Zwolle

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Marten Jansz Steenkerk om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Zwolle en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ras, Johan
Droeh Leve, Willem Lubbertz

163

DATUM:

15-12-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Oldebroek

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Willem Lubbertz Droeh Leve om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken in Oldebroek waar te nemen, zijn renten
en pachten te innen en verder al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
163
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksen, Jan
Steenberg, mr Roeloff R.
Rotgersen, Toenis

DATUM:

19-12-1621

Wdn. Gerbrich Wessels
Voogd
Voogd

op de Cruijshoop
1

)

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Greete, Geert, Femme,
Aeltgen en Webbeken Jans als moeders erfdeel te hebben gereserveerd de
opbrengst van moeders kleren en kleinodiën door de voogden 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

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

) niet in de akte vermeld.

163v

DATUM:

124

27-12-1621

341

342

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sabe, Jacques
Hamick, dr Johannes

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan dr Johannes Hamick om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Drenthe, Meppel en elders
en daarbij alles te doen wat nodig is met de autorisatie van procurator ad
lites, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
164
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis
Kampen, Oudestraat

comparanten

Sabe, Johan
Rijnvisch, Evert
Backer, Meijnert Gerrijtsen

samenvatting

Comparanten verklaren q.q. van Meijnert Gerrijtsen Backer ontvangen te
hebben ƒ50 g.g. met rente, gevestigd op zijn huis, ten behoeve van de
Armen volgens een obligatie op naam van Jan Cannegieter, waarvoor zij
hem bedanken met belofte van vrijwaring, hoewel de rentebrief niet
gevonden kan worden.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Smalschip

comparanten

Steenberch, Johan Geersen
Jacobs, Cornelis
Berentsen, Dirck
Wijchers, Gerbrichjen
Maler, Jacob
Walbergen, Jan van

Volmachtgever
Gevolmachtigde

164

29-12-1621

Comparant
Comparant
Schuldenaar

DATUM:

Voorstanders vd Armen

16-01-1622

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Crediteur
Idem
Idem
1
Idem - Wed. van )
Boekbinder R’dam

samenvatting

Comparanten, crediteurs van Henrickgen Cornelis, weduwe van Jacob
Claevers verstrekken een volmacht aan Jan van Walbergen om, in der minne
of gerechtelijk, het geld te vorderen van het smalschip van Cornelis Jansen
uit Grave, dat ten overstaan van het gerecht in Rotterdam verkocht is en
waarvan het geld berust onder Willem Petersen en verder alle formaliteit4en
te vervullen.

bijzonderheden

1

) Claes Jacobsz, kistenmaker

125

343

344

345

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
164v
Kinderbewijs

DATUM:

22-01-1622

onroerend goed

Huis
Kampen, in de Hagen

comparanten

Tijssen, Jacob
Henricks, Toenis
Berents, Gerrijt

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Peter, Stijntgen,
Geertgen en Jutte als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ40
c.g. en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het
vruchtgebruik waarvoor hij als onderpand stelt zijn huis en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Sael, mr Johan Jansen
Jans, Hilleken
Geersen, Tijs

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Tijs Geersen om namens hen
voor alle gerechten, waarbinnen hun goederen gelegen zijn, te verschijnen
en daar hun testament te valideren dat dd heden gepasseerd is in Kampen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
165v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Janneken
Stockman, Hubert
Roloffszen, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Ulrycke, Aeltgen en
Stijntgen Jansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ieder kind ƒ50
g.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.

Wdn. van Jannegen Claes
Voogd
Voogd

165

DATUM:

19-01-1622

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

Echtpaar

24-01-1622

Wed. van Johan Ulrycksz
Voogd
Voogd

126

Loods

Moeder

346

347

348

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
165v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Schuit

comparanten

Fransen, Jan Daem
Jans, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Jans een bedrag van ƒ28
c.g. wegens het ruilen van schuiten en belooft dit te betalen binnen een
maand van heden, waarvoor hij zijn schuit die in de Burgel ligt en zijn
overige goederen als onderpand stelt. Hij zal zijn schuit niet verplaatsen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
166
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dercksz, Roloff
Ulryckx, Wessel
Arentz, Gerrit
Cornelisz, Clas

samenvatting

Comparanten, als voogden over de kinderen van Johan Henricksz van
Steenlijkx en wijlen Jutte Cornelis, verklaren van de gewezen voogden alle
goederen te hebben ontvangen die zij onder hun berusting hadden,
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Bocop, jkv Johanna tho
Hoochstraten, Henrick v.
Schocker, Goesen van

samenvatting

DATUM:

28-01-1622

Schuldenaar
Schuldeiser

En echtgenote
Schipper

30-01-1622

Comparant
Comparant
Voogd
Voogd

166

DATUM:

22-02-1622

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Roededrager alhier

Comparante verstrekt een volmacht aan Goesen van Schocker om, in der

127

minne of gerechtelijk, haar uitstaande schulden en pachten te innen in
Gelderland en elders, met macht van substitutie.

349

350

351

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenberch, Johan Geertz
Henricksz, Reijner
Roloffsen, Henrick
Bartholomeus, Peter

166v

DATUM:

26-02-1622

Volmachtgever
Idem
Idem
Gevolmachtigde

Roededrager Kmpn

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Bartholomeus om, in der
minne of gerechtelijk, hun uitstaande schulden te innen in ‘s- Gravenhage,
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sticker, Johan
Schultinck, Peter
Stickers, Trijntje
Maler, Jacob
Sticker, Margreta
Borchem, Vrerick van
Sael, mr Johan Jansen

166v

DATUM:

02-03-1622

Volmachtgever
Idem
Volmachtgeefster
Momber
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

IUL - namens echtg. )
Echtg. Roeloff Jellen
Echtg. Vrerick Ansem
2
Voogd kinderen van )

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Otto Sticker, verstrekken een volmacht
aan mr Johan Jansen Sael om de zaken die zij in Kampen hebben, waar te
nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

) Alijt Stickers

2

) Goert van Swaenburg

167

DATUM:

128

02-03-1622

comparanten

352

353

354

Sticker, Johan
Schultinck, Peter
Stickers, Trijntje
Maler, Jacob
Sticker, Margreta
Borchem, Vrerick van
Velthoen, mr Jacob

Volmachtgever
Idem
Volmachtgeefster
Momber
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

IUL - namens echtg. )
Echtg. Roeloff Jellen
Echtg. Vrerick Ansem
2
Voogd kinderen van )
Procureur Zutphen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Otto Sticker, verstrekken een volmacht aan
mr Jacob Velthoen om hun zaken in Zutphen waar te nemen, in het
bijzonder die met Berent Steingers, rechter van Stenderen en daarbij het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Franckesen, Johan
Jansen, Gijsbert

) Alijt Stickers

2

) Goert van Swaenburg

167v

DATUM:

08-03-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Gerechtsdienaar Elburg

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Gijsbert Jansen om, in der minne of
gerechtelijk zijn zaken in Elburg waar te nemen, renten en pachten te innen
en al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vaecht, Jurrien
Twenth, Johan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Twenth om namens hem op
de zomerdijk te verschijnen en daar te vergaderen met de dijkgraaf en
heemraden en de werkzaamheden te verrichten die noodzakelijk zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

167v

DATUM:

18-03-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

168

DATUM:

129

29-03-1622

355

356

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gosdeij, Jacob Henricksen
Moete, Jan

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Procureur Leiden

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Moete om, in der minne of
gerechtelijk, van Willem Willemsen van Velde, schipper, ƒ125 c.g. te
vorderen die hij tegoed heeft wegens rente over de jaren 1621/22 volgens
akte gepasseerd in Leiden dd 31-07-1620 en verder alle formaliteiten te
vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Coenradts, Johannes
Sevener, Berent van
Coenradts, Hermen

168v

DATUM:

08-04-1622

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Broer / neef

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun broer / neef Hermen
Coenradts om, in der minne of gerechtelijk, in Danzig in het sterfhuis van
Hans van Sevener, hun neef van moederszijde, de erfenis en goederen te
vorderen die hen toekomen, deze te verkopen en verder de formaliteiten te
vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
168v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Jansz, Johan
Jansz, Ode
Meijne, Jacob de

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob de Meijne een bedrag van
ƒ225-05 wegens gekochte goederen in de lommerd en beloven dit te betalen,
waarvoor zij als onderpand stellen hun huis en erf.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

130

13-04-1622

Knopenmaker - echtpaar

357

358

359

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
169
Schuldbekentenis

DATUM:

25-04-1622

onroerend goed

Scholde )

comparanten

Aertz, Johan
Wesselsz, Thonis Jansz
Engbertz, Blijde

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Thonis Jansz Wesselsz en
echtgenote een bedrag van ƒ32-10 c.g. wegens een gekocht scholde en
belooft te betalen met Pasen 1623, met een speling van veertien dagen,
waarvoor hij als onderpand stelt zijn persoon en goederen en de scholde
NB. in de kantlijn: op 02-07-1623(?) meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald -

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Avedijck, Joachim Christiansz
Wyfferinck, Johanna

1

169

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

En echtgenote
Echtpaar

) vaartuig

25-04-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Echtgenote

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om, in der minne of
gerechtelijk, hun uitstaande schulden, renten en pachten te innen in
Friesland en daarbij te handelen zoals hij gedaan zou hebben, indien
aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
169v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat, onder de Clocke

comparanten

Hontstein, Johan
Jacobs, Greetgen
Ruitenburch, Arent van
Bercks, jfr Geertruit

samenvatting

DATUM:

01-05-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arent van Ruitenburch en diens
echtgenote een bedrag van ƒ105 g.g. en beloven dit te betalen in mei 1623 of
een jaarlijkse rente van ƒ5-07 g.g. op hun gekochte huis; zij stellen als

131

onderpand de overwaarde van hun huis en hun overige goederen.

360

361

362

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
170
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kreeft, Jochem
Gerrijts, Geesken
Henricks, Reijner
Wessinck, mr Wolter

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over de echtgenote
van Jacob Henricks een bedrag van ƒ26 c.g. wegens huishuur en beloven
dit op a.s. St. Jan te betalen, waarvoor zij als onderpand stellen hun persoon
en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobs, Johan
Claessen, Johan
Dierhout, mr Peter

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan mr Peter Dierhout om namens
hen naar Brussel te gaan en hun zaken te behartigen bij de Heren van
Financiën vanwege de onlangs in Lingen opgeëiste licentie van de gekochte
magere ossen, met een behoorlijk paspoort uit Denemarken gehaald en
daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Landerijen

comparanten

Bevelandt, Jacob van
Dubbeltz, jfr Janna

DATUM:

03-05-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

170

DATUM:

07-05-1622

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

170v

DATUM:

Ossenweider
Idem
Advocaat hof Utrecht

16-05-1622

Volmachtgever
Volmachtgeefster

132

Echtpaar

Echtpaar

Peckel, Derck

363

364

365

Gevolmachtigde

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Derck Peckel om namens hen
voor het gerecht van Didam in het graafschap Bergh over te dragen aan
Gerrit van Aert, zijn zwager en jfr Armgart van Beest de goederen die
afkomstig zijn van wijlen zijn moeder en zuster, landerijen, renten en
getimmerten door hen gekocht en daarbij alle formaliteiten te vervullen die
nodig zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermansz, Jurrien
Berninck, Herman Jansz

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Herman Jansz Berninck om, in der
minne of gerechtelijk, van Geert Coppes en Henrick Carstgens de uitstaande
schulden te innen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hagedoorn, Johan Henricksz
Hagedoorn, Art

170v

DATUM:

171

22-05-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

12-05-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zoon

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zoon Art om al zijn zaken in het
land van Gelre en elders waar te nemen en autoriseert hem als procurator
ad lites, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Jan

171

DATUM:

31-05-1622

Volmachtgever

133

Meppel

Steenberch, Johan Geertsen
Vette, mr Peter

366

367

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Geertsen Steenberch en Peter
Vette om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken voor het stads- en
landgerecht in Kampen waar te nemen en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
171v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Siwerts, Jacob
Duijcksen, Derck
Hudde, Weijntgen
Jochemsen, mr Michel
Willemsen, Roeloff
Haeninck, Reijner Berents

24-06-1622

Comparant
Comparant
Comparante
Curator
Idem
Idem

Namens de erven

Overleden

samenvatting

Comparant, mede-erfgenaam van Marrij Pieters weduwe van Jan Lansen,
verklaart met de andere comparanten dat zij van de gewezen curatoren over
wijlen Henrick Huddes nalatenschap de afrekening hebben ontvangen van
de kosten en verkochte goederen, waarvoor zij hen bedanken met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
171v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Burgwal

comparanten

Mathijssen, Jelis
Veen, Johan Jacobs
Lephertsen, Lephert
Mathijssen, Jasper

1

28-06-1622 )

Comparant
Executeur
Executeur
Comparant

Hamburg
Brouwer
Zoon

samenvatting

Comparant verklaart van de executeurs van de nalatenschap van Jan
Jaspersen de goederen en erfenis ontvangen te hebben die hem zijn
vermaakt, waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring;
uitgezonderd zijn aandeel in het huis waarvan Geesgen Jans het
vruchtgebruik heeft. De zoon van comparant heeft van de executeurs een
legaat van ƒ200 g.g. ontvangen.

bijzonderheden

1

) er staat: 1621

134

368

369

370

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

172

DATUM:

28-06-1622

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Burgwal

comparanten

Mathijssen, Jelis
Saell, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Saell om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken in Kampen waar te nemen en om
comparants aandeel, geërfd van Jan Jaspersen, in het huis waarin Geesgen
Jans woont, te verkopen en verder alle formaliteiten te vervullen die nodig
zijn, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
172v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bittersen, Jan
Bittersen, Coop
Coopsen, Coop

samenvatting

Comparanten verklaren van hun gewezen voogd de afrekening van de
goederen en erfenis van hun moeder Marrijgen Coops, door hun vader Bitter
Janssen bewezen, ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedanken met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
172v
Convenant

onroerend goed

Huizen
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Henricksen, Johan
Rutgersen, Alart

samenvatting

Comparanten zijn, na financiële afrekening, met elkaar overeen gekomen dat
tweede comparant de muur van het huis van Jan Henricksen mag gebruiken

Volmachtgever
Gevolmachtigde

02-07-1622

Comparant
Comparant
Voogd

DATUM:

Broers

05-07-1622

Comparant
Comparant andere zijde

135

Hamburg

Timmerman

om een goot aan te brengen en dat hij de helft van de muur en de goot zal
onderhouden; de afvoer ervan is uitsluitend zijn aangelegenheid en hij zal
de muur van eerste comparant niet verder gebruiken. Verder is afgesproken
dat eerste comparant een kamer maakt op de lege plaats, waarvan de afvoer
mede over die van de keuken loopt en hij krijgt het recht zijn balken en hout
aan de andere kant van Alarts hof te leggen tot aan het deurtje. Deze
regeling geldt zo lang Alart en zijn vrouw daar als eigenaars wonen; als zij
overlijden of het huis verkopen, heeft eerste comparant nog 8 jaar het recht
zijn hout daar te leggen.

371

372

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
173
Betaling kosten

onroerend goed

Huis

comparanten

Jelisz, Johan
Lubbertz, Gerbrecht
Jelis, Anna
Hoochstraten, Henrick v.

DATUM:

17-07-1622

Comparant
Echtgenote
Zuster
Momber

Niet aanwezig
Wed. Willem Leuse

samenvatting

Comparant verklaart dat, hoewel het huis waarin hij tegenwoordig met zijn
zuster woont op zijn naam staat, dat het wel degelijk voor de helft door zijn
overleden zwager is betaald en dat zijn zuster dus gehouden is de helft van
de jaarlijkse kosten te betalen ad ƒ12½ g.g. Dit wordt door zijn zuster
geaccepteerd.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
173v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Clasz, Johan
Dercksz, Clas
Berentz, Henrick
Jansz, Heiltgen

DATUM:

22-07-1622

Schuldenaar
Idem
Idem
Schuldeiseres

Wed. Henrick Evertz

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Heiltgen Jansz een bedrag van
ƒ430-08 c.g. wegens verstrekte penningen ten behoeve van het kerspel van
IJsselmuiden en beloven dit te betalen a.s. Michael, waarvoor zij als
onderpand stellen hun persoon en goederen.
NB. in de kantlijn: op 31-12-1622 meldt schuldeiseres van bovenstaande te
zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
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373

374

375

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

174

DATUM:

30-06-1622

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Utters, Ipe
Saell, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Saell om zijn zaken
voor het stadsgerecht van Kampen en elders waar te nemen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
174
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, Johan van
Gijsbertsen, Willem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Gijsbertsen een bedrag van
ƒ140 g.g. wegens huur en verkooprente, vanaf met Pasen j.l.; durante
iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
174
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat

comparanten

Henricksz, Johan
Scherff, Anna
Willekens, dr Willem

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan dr Willem Willekens een bedrag
van ƒ523 g.g. wegens verlopen termijnen van hun gekochte huis en beloven
dit te betalen met Michael of uiterlijk 14 dagen later, waarvoor zij als
onderpand stellen de overwaarde van hun huizen en hun overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 29-12-1622 meldt de gevolmachtigde van schuldeiser
van bovenstaande te zijn voldaan.

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Sneek

14-08-1622

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

19-08-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

137

Timmerman

376

377

378

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vos, Jacob
Barten, Abigael
Engberti. D. Johannes
Barten, Francina
Gerrijts, Gerrijt
Barten, Matheus
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun tante Jannegen Seths, weduwe van
Philips Michielsen, verstrekken een volmacht aan Peter Vette om hun zaken
waar te nemen in Kampen en elders en daarbij al het nodige te doen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerlichsen, Jan
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, zowel binnen als
buiten rechten, zijn zaken voor het stads- en landgerecht in Kampen waar te
nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritz, Jannegen
Hoochstraten, Henrick v.
Warnersz, Arent
Woltersz, Gerrit

174v

DATUM:

27-08-1622

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Idem
Gevolmachtigde

Echtg. Hester Barten
Momber Jacob Maler
1
Echtg. Debora Barten )
Echtg. Philips Flaeden
Echtg. Mayke Barten
En broer Jan

) Conrector

175

DATUM:

05-09-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

175

DATUM:

138

Oosterwolde

20-09-1622

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Wed. Lucas Clasz Potgieter

379

380

381

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Arent Warnersz en Gerrit Woltersz
om, in der minne of gerechtelijk, ƒ65 c.g. te vorderen van Hillebrant Reijners,
koperslager in Sneek, wegens geleverde potspijs, honderd tegen ƒ30 c.g.,
waarvan obligatie en daarbij alles te doen wat nodig is, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
175v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Oedewijns, Jan
Toenis, Janneke

samenvatting

Comparant verklaart van Janneke Toenis de goederen en erfenis van zijn
vader Henrick Oedewijns en zijn moeder Janneke Jans ontvangen te
hebben, tevens de meubels die zijn moeder van hem in bewaring had en nu
in berusting waren bij Janneke Toenis, waarvoor hij haar bedankt met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
176
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Venestraat

comparanten

Brouwer, Jan Berentsen
Toelingh, Herman

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Herman Toelingh een bedrag van
ƒ433-04 c.g. wegens gekochte mout en belooft dit te betalen in drie
termijnen n.l. met Pasen volgend jaar, met Pasen 1624 en in 1625, de laatste
twee termijnen met 5 procent rente; als onderpand stelt hij zijn woonhuis en
zijn overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
176
Kinderbewijs

12-10-1622

Comparant
Erfgename

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

139

19-10-1622

24-10-1622

382

383

384

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Vloeddijk

comparanten

Joachims, Janneke
Jansz, Jacob
Frericksz, Derck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Johan en Judit
Jaspersz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 c.g. en
belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik en stelt als
onderpand haar huis.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Crachtsen, Jacob
Crachtsen, Geesgen
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Vette om, zowel binnen
als buiten rechten, hun zaken waar te nemen in Kampen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
176v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Asse, Jan
Jacobsz, Jan

Wed. van Jasper Jaspers
Voogd
Voogd

176v

DATUM:

10-11-1622

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

Moeder

Broer
Zuster

22-11-1622

Schuldenaar
Schuldeiser

voor de Hagenpoort

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Jacobsz een bedrag van 27
daalders wegens gekochte haver en anders; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
177
DATUM:
Verklaring van ontvangst

140

24-11-1622

385

386

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dercksz, Johan
Jansz, Griete
Henricksz, Johan
Louwsen, Aelt

Comparant
Moeder
Voogd
Voogd

Metselaar

samenvatting

Comparant verklaart van zijn moeder de goederen en erfenis van zijn vader
Derck Albartz ontvangen te hebben, waarvoor hij haar bedankt met belofte
van vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
177
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Jacobsen, Johan
Jans, Hermtgen
Jansen, Maler
Jansen, Jacobgen
Jansen, Arent
Jansen, Swenne

samenvatting

Comparanten verklaren van de mede-erfgenamen van hun moeder Anna
Malers hun aandeel van de goederen en erfenis ontvangen te hebben,
waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring. Zij hebben geen
aanspraken meer.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
177v
Transport van gelden

onroerend goed

Huis en erf genaamd het Hoff
Kampen

comparanten

Joosten, Johan
Jansz, Willem

26-11-1622

Comparant
Comparante
Erfgenaam
Erfgename
Erfgenaam
Erfgename

DATUM:

Echtpaar

07-12-1622

Comparant
Begunstigde

Zoon

samenvatting

Comparant verklaart te hebben overgedragen aan zijn zoon Willem een
bedrag van ƒ100 g.g., resterend van de koopsom van zijn huis aan de
ontvanger Henrick Christophersz, dat met Pasen a.s. betaalbaar is.

bijzonderheden

Geen

141

387

388

389

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
177v
Kinderbewijs

DATUM:

10-12-1622

onroerend goed

Vijf stukken land
IJsselmuiden

comparanten

Lambertz, Jacob
Jacobsz, Johan
Jansz, Coop

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Janneken, Nelle, Johan
en Mechtelt Jacobsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen
ƒ200 c.g. en de opbrengst van moeders kleren en kleinodiën door de
voogden te beleggen en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede
vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn. Hij heeft het
vruchtgebruik en belooft de dochters nog een bed met toebehoren en de
zoon een bedrag van 25 daalders, waarvoor hij als onderpand stelt vijf
stukken land in IJsselmuiden en zijn overige goederen. Mochten de
kinderen met hun stiefmoeder niet overweg kunnen, dan zal hij hun aandeel
eerder uitkeren.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
178
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Crachtsen, Jacob
Berents, Marrijgen
Crachtsen, Geesgen
Maler, Jacob
Ende, Jan Jansen opt

Wdn. van Erfse Jansz
Voogd
Voogd

Vader

12-12-1622

Comparant
Comparante
Comparant
Momber
Stiefvader

Echtpaar

Wdn. Eefse Jacobs

samenvatting

Comparanten verklaren van hun stiefvader de erfenis en goederen van hun
moeder ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedanken met belofte van
vrijwaring. Zij zien af van alle aanspraken en laten het sterfhuis met de baten
en schulden aan hun stiefvader.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
178v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Smalschip

comparanten

Gerrijtsen, Jan

DATUM:

20-12-1622

Schuldenaar

142

Echtpaar

Reijers, Jacobgen
Wessels, Toenis Jansen
Egberts, Blijde

390

391

Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Toenis Jansen Wessels en
diens echtgenote een bedrag van ƒ450 c.g. wegens een gekocht smalschip
met alle toebehoren en beloven heden over een jaar ƒ200 c.g. te betalen,
verder jaarlijks ƒ100 c.g. totdat alles afgelost is, waarvoor zij als onderpand
stellen het schip met toebehoren en hun overige goederen; verkopers
beloven het schip te vrijwaren in alle havens.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
179
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Johan
Jansz, Janneken
Arentz, Goesen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Goesen Arentz, zijn mede-voogd
over de dochter van Wycher Wesselsz, Jutte Wychers, een bedrag van ƒ50
c.g., het moederlijke erfdeel, en belooft dit te betalen a.s. Pasen met rente,
waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
179v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Johan
Jansz, Janneken
Jansz, Otto
Arentz, Greetgen

DATUM:

21-01-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtpaar

21-01-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Brouwer - echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Otto Jansz en diens echtgenote
een bedrag van ƒ152 c.g. wegens gekochte waren en geleend geld en
beloven dit te betalen, waarvoor zij als onderpand stellen hun have en vee
en hun gerede en ongerede goederen.

bijzonderheden

Geen

143

392

393

394

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

179v

DATUM:

28-01-1623

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Jurrien
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Kampen en elders, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
180
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Johan
Alartz, Drijes
Loose, Maurits

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Geesgen, Jacobgen en
Henrickgen Jansz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag
van ƒ1000 c.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. De dochters krijgen nog een bed met toebehoren, hij heeft het
vruchtgebruik, waarvoor hij als onderpand stelt zijn brouwerij en overige
goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Belofte

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Johan
Jansz, Janneken
Henricksz, Geert

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij de twee koeien die hun broer / zwager hen uit
medelijden geleend had en door diens zoon Clas Geertz geleverd zijn, goed
te zullen behandelen en verzorgen; zij bedanken hem en staan garant met
hun persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

08-02-1623

Wdn. Arentgen Alartz
Voogd
Voogd

180

DATUM:

Vader - brouwer

10-02-1623

Comparant
Comparante
Broer

144

Deventer

Echtpaar

395

396

397

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
180v
Schuldbekentenis

DATUM:

14-02-1623

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jurriens, Jannegen
Henricksen, Johan

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johan Henricksen een bedrag van
ƒ24 c.g. wegens afgehaald bier en belooft dit te betalen in vier termijnen:
met Pasen en Michael, van dit jaar en van 1624, waarvoor zij als onderpand
stelt haar persoon en goederen.
NB. in de kantlijn: op 15-06-1627 melden de voogden over de kinderen van
schuldeiser dat Jurrien Harmsen de schuld heeft betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
180v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Parsier, Jacob Arnout
Lespierre, Steven de
Sain, Anthoni du

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Abraham, Isaack,
Lisbet, Maria en Sara Jacob Arnouts als moeders erfdeel te hebben
gereserveerd ƒ10 c.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.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Overdijck, Joachim van
Wiefferinck, Johanna

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar echtgenoot om, zowel binnen
als buiten rechten, haar zaken in Friesland waar te nemen, haar goederen te
verkopen en alle formaliteiten te vervullen die daarbij horen, met macht van
substitutie.

Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

21-02-1623

Wdn. van Efgen Saise
Voogd
Voogd

181

DATUM:

145

Wed. Hermen Coertsen
Brouwer

Vader

22-02-1623

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster

Echtpaar

398

399

400

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
181v
Convenant

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Dirricks, Jacob
Snippert, Jan Claessen
Jelis, Anna
Jacobs, Judith
Claes, Cornelisgen

DATUM:

15-03-1623

Comparant
Comparant
Comparante a. zijde
Idem
Idem

met Cornelis Jacobs
met mr Peter Vette
1
en zusters Nellichjen )

samenvatting

Comparanten, vanwege hun vader Dirck Berentsen, touwslager en de
andere comparanten als erfgenamen van de vrouw van Dirck Berentsen,
Geertgen Claes, verklaren met elkaar overeengekomen te zijn, in
aanwezigheid van beider zaakwaarnemers, dat Dirck Berentsen in mei aan
de erfgenamen van zijn vrouw zal uitkeren, boven de erfhuisschulden,
ƒ332½ c.g., de kleinodiën en kleren. Van beide partijen zijn er borgen als
garantie voor de correcte uitvoering van de afspraken.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Engbertsen, Jan
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om zijn zaken
voor het gerecht van Kampen en elders waar te nemen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
182v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Groen, Johan
Henricks, Gijsbertgen
Pietersen, Daem
Dircks, Grietgen

) en Henrickgen Claes en namens Willemtgen Claes uit Danzig

182

DATUM:

17-03-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

19-03-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

146

Op ‘t Oever

Echtpaar
Echtpaar

401

402

403

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Daem Pietersen en diens
echtgenote een bedrag van ƒ721-18 c.g. als resterend bedrag van de
aankoop van wol en beloven dit te betalen, minus de twee reeds geleverde
duffels, drie of vier weken na Pasen van dit jaar, waarvoor zij als onderpand
stellen de overwaarde van hun woonhuis en overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 23-06-1631 meldt Jan Saabe namens schuldeiseres dat
zij voldaan is van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sael, mr Johan Jansen
Beeck, Derck van
Spil, Henrick ter
Rentinck, Nicolaus

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, akte dd 02-04-1622 mede op naam van Reijner
Gansneb gnd Tengnagel, verstrekt comparant op zijn beurt een volmacht
aan Nicolaus Rentinck om de zaken van opdrachtgevers in Kampen,
IJsselmuiden, Vollenhove en elders waar te nemen en daarbij al het nodige
te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
183
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Beij, Joris
Blocks, Tanneken
Backer, Hermen Geertsen
Roeloffsen, Andries

183

DATUM:

25-03-1623

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

02-04-1623

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Borg
Pachter

Moeder

samenvatting

Namens zijn moeder, verklaart comparant van de pachter Andries
Roeloffsen ƒ53 c.g., het restant van de verlopen pacht, ontvangen te hebben
dat hij haar schuldig was en dat door Hermen Backer, de borg, is betaald.

bijzonderheden

Geen

RAK 84

FOLIO:

183v

DATUM:

147

14-04-1623

404

405

406

onderwerp

Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Goesensz, Jacob
Arentz, Willem
Sanders, Assche

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Johan
Jaspers, Lijge

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn echtgenote om namens hem de
erfenis te ontvangen van zijn (haar?) tante Tanneke Breins uit Bergen op
Zoom en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Loese, Wynolt
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Overijssel en elders en autoriseert
hem als procurator ad lites, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

Comparant
Voogd
Voogd

183v

DATUM:

18-04-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

183v

DATUM:

Gulik
Echtgenote

29-04-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

184

DATUM:

148

29-04-1623

407

408

409

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Fransz, Johan
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het stads- en landgerecht van
Kampen en autoriseert hem als procurator ad lites, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Afspraak

onroerend goed

Stal
Kampen, Hofstraat

comparanten

Backer, Jan Jansen
Jurriens, Janneken

samenvatting

Comparant heeft afgesproken met zijn buurvrouw dat zij levenslang of
zolang zij eigenares is, de waterafvoer van haar stal op zijn plaats mag
lozen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geerlichsen, Jan
Saell, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Saell om zijn zaken
waar te nemen voor het stads- en scholtengerecht in Kampen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
184v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

Volmachtgever
Gevolmachtigde

184v

DATUM:

06-05-1623

Comparant
Begunstigde

184v

DATUM:

149

12-05-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

En echtgenote
Wed. Hermen Coertsen

15-05-1623

Oosterwolde

410

411

comparanten

Dircksz, Janneken
Maler, Jacob
Smith, mr Hermen Warners
Dircksen, Bitter

Wed. van Lambert Henricks
Momber
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Dirck en Grietgen als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ100 g.g. en belooft hen
lezen, schrijven en een ambacht te laten leren, de dochter ook naaien en te
doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Er
wordt afgesproken dat bij hertrouwen, de weduwe de kinderen eerst zal
uitbetalen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
185
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hoeve, Johan van
Jansen, Henrick

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick Jansen ƒ10½ g.g. wegens
landpacht; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sabe, Jaques
Alberts, Roeloffken
Emmerichs, Evert
Claesen, Henrick

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Evert Emmerichs en Henrick Claesen
om, in der minne of gerechtelijk, hun zaken in Meppel voor het gerecht waar
te nemen en al het nodige te doen zoals hij zelf gedaan zou hebben, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

Moeder

16-05-1623

Schuldenaar
Schuldeiser

185

DATUM:

16-05-1623

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

150

Echtpaar
Niet aanwezig

412

413

414

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
185v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wael, Jan de
Stoffels, Maijcken
Pietersz, Paulus

samenvatting

Comparant verklaart van Maijcken Stoffels ontvangen te hebben een pak
kleding, bestaande uit een lakense broek, een bombazijn wambuis, een paar
lakense hozen, een paar kousenbanden en een kraag met bef die aan Isack
Lesgros hebben toebehoord, van wie men aanneemt dat hij in Bohemen
overleden is en die aan hem waren beloofd. Hij bedankt haar met belofte van
vrijwaring. Paulus Pietersz heeft zich voor Maijcke Stoffels borg gesteld.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Brouer, Johannes
Jansen, Jan

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jan Jansen om namens hem beslag
te leggen op het door de gedeputeerden van het landschap Drenthe
betaalde bedrag van ƒ180 c.g. aan de ritmeester Abraham Paigni vanwege
de hoofdsom en rente vanaf 1619 volgens een obligatie, in Kampen
getekend, afkomstig van Lucas Claes, nu genaamd Lucas Groenevis, ruiter
onder ritmeester Paigni en de gedeputeerden te verzoeken maandelijks een
derde deel van Lucas Groenevis gage aan hem over te maken totdat het
gehele bedrag is terugbetaald; de gevolmachtigde wordt geacht te handelen
zoals comparant zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Franschen, Johan
Jansen, Nicolaes
Lippert, Wilhelmus
Saebe, Pijl

samenvatting

19-05-1623

Comparant
Schenkster
Borg

186

DATUM:

25-05-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

186v

DATUM:

IUDr
Kleermaker - Groningen

05-06-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Ede
Deventer
Harderwijk

Comparant verstrekt aan drie personen volmachten om, zowel binnen als

151

buiten rechten, zijn zaken op de Veluwe en elders waar te nemen en
autoriseert hen als procurator ad lites om al het nodige te doen, met macht
van substitutie.

415

416

417

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Campen, mr Jacob Jacobsz
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken in Kampen en elders waar te nemen en daarbij alles
te doen wat noodzakelijk is, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Kiersen, Jan
Saell, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Saell om, zowel
binnen als buiten rechten, zijn zaken in Kampen waar te nemen en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
187
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat

comparanten

Engberti, Johannes
Barten, Johan Pietersen
Heirickhoeck, Guilliam
Visscher, Willem Jansz

186v

DATUM:

187

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

152

06-06-1623

IUL

28-06-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Meppel

23-07-1623

Comparant
Comparant
Voogd
Voogd

1

Conrector en )
2

Over de kinderen v. )
Idem

418

419

420

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Janneken Seths, verklaren van Philips
Michielsen, weduwnaar van overledene, haar kleding ontvangen te hebben,
waarvoor zij hem bedanken. Namens de gezamenlijke erven stellen zij het
geërfde huis van Pieter Barten als onderpand.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
187v
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Camp, Johan van der
Vette, mr Peter

) echtg. Debora Barten

2

) Gerrijt van Wesick en Abigael Barten

DATUM:

30-07-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Procureur

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken in Kampen of elders waar te nemen, in het bijzonder
die tegen Christopher Henricksz wegens de betaling van een stuk land, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
187v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis genaamd de Clocke
Kampen, Oudestraat

comparanten

Dorre, Johan Henricksz
Scherffs, Anna
Momme, Geert
Voordt, jfr Margretha ten

DATUM:

08-08-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geert Momme en echtgenote
een bedrag van ƒ237-12 g.g. als resterende kooppenningen van hun huis
gekocht van Johan Veen en Roeloff Vos en beloven dit te betalen met Pasen
a.s. tegen 6 procent rente, waarvoor zij als onderpand stellen een deel van
het huis en hun overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
188
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

153

ongedateerd

comparanten

421

422

Wijhe, Jacob Jurriensz v.
Wijnter, Mechtelt Henricksz
Henricksz, Jannegen
Hoochstratetn, Henrick v.
Haarlem, Jasper Jansz v.
Henricksz, Trijne
Welmersz, Arent

Comparant
Comparante
Comparante
Momber
Comparant
Comparante
Executeur

Echtpaar
Echtg. afwezig

En namens 1)

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Truyde Engbertz Wynter, verklaren van Arent
Welmersz de erfenis ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedanken met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

1) Geertgen Henricksz

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
188v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksen, Jacob
Dirx, Geertgen
Frericksen, Derck
Cents, Stijntgen

DATUM:

14-08-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Derck Frericksen en diens
echtgenote een bedrag van ƒ53 g.g en één oord en beloven dit te betalen
met Pasen 1624 onder verband van hun persoon en goederen.
NB. in de kantlijn: op 24-04-1624 melden Arent Andriesz en Trijne Dercks de
schuld met Pasen 1625 te voldoen; op 18-08-1625 meldt schuldeiser te zijn
voldaan van bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
188v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lijstemakers, Janneke
Goevertz, Johan
Huibertz, mr Laurens

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jacob en Marrigen
1
Jacobsz ) als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ100 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 moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

1

DATUM:

25-09-1623

Wed. Henrick Jacobsz Valckenier
Voogd
Voogd

) in de momberstellingen: Jacob en Marrigen Valckenier

154

Moeder

423

424

425

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
189
Schuldbekentenis

DATUM:

29-09-1623

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Walle, Johan van der
Arentz, Carst

samenvatting

Comparant, caverende voor zijn echtgenote die niet in staat is te komen,
verklaart schuldig te zijn aan Carst Arentz en zijn vrouw Mette een bedrag
van ƒ100 g.g. en belooft te betalen als zijn voorkinderen Jacob en Jutgen
Henricksz volwassen zijn, waarvoor hij als onderpand stelt zijn karveelschip
met alle toebehoren.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
189v
Borgstelling

onroerend goed

Huis en erf
Brunnepe

comparanten

Hermansz, Johan
Jurriensz, Wessel
Willemsz, Anna
Cryntsen, Geert

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

En echtgenote
En echtg. Mette

07-10-1623

Borg
Borg
Schuldeiseres
Schuldenaar

Echtg. Peter Gerritz

samenvatting

Op verzoek van Anna Willemsz hebben comparanten zich borg gesteld voor
Geert Cryntsen aan wie schuldeiseres een huis in Brunnepe heeft verkocht;
comparanten staan borg met hun persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
189
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Clasz, Johan
Holst, Laurens
Geritz, Johan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Clasgen, Albartgen,
Jacobgen, Ernst en Lisbetgen Jansz als moeders erfdeel te hebben

DATUM:

29-11-1623

Wdn. van Truyde Rengels
Voogd
Voogd

155

Moeder

gereserveerd ieder kind ƒ1 g.g. en belooft hen te verzorgen en te doen wat
een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

426

427

428

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
190
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Jacobgen Henr.
Honstein, mr Johan
Berentz, Jan

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrickgen en
Magdalena Marcus als vaders erfdeel te hebben gereserveerd elk kind een
pond Vlaams en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
190
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Leengoed in Oosterwolde

comparanten

Vaecht, Jurrien
Glauwe, Willem
Glauwe, jfr Anna
Goyer, Henrick de
Glauwe, Henrick

DATUM:

28-11-1623

Wed. van Marcus Boer
Voogd
Voogd

Moeder

05-12-1623

1

Comparant
Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Comparant
Broer / zwager

Oom / voogd over )
Wed. Stegemans
Wdn. jfr Agnes Glauwe

samenvatting

Comparanten verklaren van hun broer / zwager Henrick Glauwe, wegens
gerechtelijke uitspraak dd 30-08-1623, het kwestieuse leengoed in
Oosterwolde te hebben ontvangen, waarvoor zij hem bedanken met belofte
van vrijwaring.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
190v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenwijck, Johan van

) Gerrit Vaecht

156

15-12-1623

Comparant

Vader v. Cornelisgen Jansz

Meusze, Johan
Jansz, Willem
Lambertz, Ulryck
Joosten, Johan
Steenberch, Johan Geert.

429

430

Comparant
Comparant
Comparant
Executeur
Executeur

samenvatting

Comparanten verklaren van de executeurs van het testament van Symon
Roloffs en Janneken Goesens, dd 26-09-1619 gepasseerd, het legaat
ontvangen te hebben dat hen was toegekend, waarvoor zij hen bedanken
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
190v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Jacob
Henricksz, Henrick
Bastiaenss, Johan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Grietgen en Jacob
Jacobsz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder een pond Vlaams
en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede vader verschuldigd is,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Landerijen Oosterwolde

comparanten

Lambertz, Johan
Staverden, dr Engbert v.

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan dr Engbert van Staverden om voor
de rekenkamer van Gelre en het graafschap Zutphen te verschijnen en daar
over te dragen voor een reeds betaald bedrag van ƒ2000 c.g. aan Johan de
Baeck diverse landerijen in Oosterwolde en verder daarbij alle formaliteiten
te vervullen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

28-12-1623

Wdn. van Anneke Caspers
Voogd
Voogd

191

DATUM:

20-12-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

De bladzijden 191v t/m 194v zijn blanco.

157

Vader

En echtgenote
Adv. hof Gelderland

431

432

433

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
195
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentsen, Karst
Saell, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Saell om, zowel
binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen in Kampen en daarbij
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

195v

22-11-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

Landerijen Blankenham en IJsselham

comparanten

Vette, mr Peter
Roloffsz, Arent

26-11-1623

Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Stadsbode

samenvatting

Namens de Raad van de gemeente Kampen, verstrekt comparant een
volmacht aan Arent Roloffsz om namens hen te verschijnen voor het
gerecht van Vollenhove en daar de aanspraken in te brengen van Albart
Jansz en diens echtgenote op zekere landerijen in Blankenham en
IJsselham en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wyringen, Peter Albartz v.
Wyringen, Albart Petersz

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Albart Petersz Wyringen om, in der
minne of gerechtelijk, van Allert Weszeling, koopman uit Emden, een bedrag
van ƒ317-12-12 te ontvangen wegens geleverde waren en verder te handelen
zoals comparant zelf gedaan zou hebben, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

195v

DATUM:

158

05-12-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

434

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
196
DATUM:
Verklaring van ontvangst

15-12-1623

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Peter
Goeszensz, Herman
Pelgroms, Arent

samenvatting

Comparant verklaart van de executeurs van de nalatenschap van zijn oom
Lambert Drieszen ƒ28 c.g. ontvangen te hebben, waarvoor hij hen bedankt
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

Comparant
Executeur
Executeur

De bladzijden 196v t/m 197v zijn blanco.
435

436

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
198
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

Stukken land
Giethoorn, Hiddingenland

comparanten

Janssen, Lambert
Hoevinx, Hendrickien
Hoevinx, Alijt
Sael, mr Jan
Hoevinck, Peter Gerritz

02-03-1621

Volmachtgever
Echtgenote
Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Niet aanwezig

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Gerritz Hoevinck om voor
het scholtengerecht van Giethoorn te transporteren aan Jacob Claes
Hiddingen twee dagmaten land in Hiddingenland in Giethoorn, hofhorig St.
Martensgoed en daarbij al het nodige te doen en de formaliteiten te
vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
198
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roeloffs, Lubbertken
Locchum, Roeloff
Janssen, Sijmon
Janssen, Jacob
Pouwels, Frans

samenvatting

Comparante verklaart, in aanwezigheid van haar vader, dat zij van haar
gewezen voogd Frans Pouwels heeft ontvangen, vanwege de erfgenamen
van Claes Jansen, uurwerker, haar mede-voogd, de helft van ƒ100 c.g.
belegd op naam van Abraham Gerritz en die Symon Jans verplicht was uit te

16-04-1621

Comparante
Vader
Erfgenaam
Erfgenaam
Voogd

159

betalen; zij bedankt hen met belofte van vrijwaring.

437

438

439

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermansz, Lambert
Segers, Janneke
Steenberch, Johan Geertsen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Geertsen Steenberch om zijn
zaken betreffende het sterfhuis van zijn schoonvader Zeger Hermensz waar
te nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
198v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Joachimsz, Lubbe
Twente, Johan Evertsz
Joepen, Henrick

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Egbert Joachimsz als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd ….

bijzonderheden

Akte is niet af.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Erf ter Hout
Graafschap Bentheim

comparanten

Lubbertsz, Lutgert
Maler, Jacob
Lucassen, Willem
Jansen, Lucas
Henricksen, Henricksen
Lubberts, Berent

198v

DATUM:

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

DATUM:

199

05-10-1621

Wed. van Joachim Claszens
Voogd
Voogd

DATUM:

160

16-08-1621

Moeder

15-10-1621

Volmachtgeefster
Momber
Voogd
Voogd
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Wed. Arent Jansen

440

441

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick Henricksen en Berent
Lubberts om, in der minne of gerechtelijk, het geld te vorderen dat haar nog
toekomt van het erf ter Hout in het graafschap Bentheim, waarvoor zij en
haar overleden echtgenoot toestemming van de graaf van Bentheim hadden,
waarvan akte en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
199
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat

comparanten

Hubertsen, Laurens
Andries, Marrijgen
Arsenius, Gerardus
Michiels, Veliche

DATUM:

05-12-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerardus Arsenius en diens
echtgenoot een bedrag van ƒ50 g.g. tegen ƒ6 g.g. en één oord en beloven dit
te betalen op 20-10-1622, waarvoor zij als onderpand stellen hun woonhuis
en overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 15-11-1622 meldt de gevolmachtigde van schuldeiser
dat mr Laurens Hubertsen de schuld heeft betaald.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Erf gnd Hermen ter Muele
Wesen, Graafschap Teckelenburch

comparanten

Lubbertz, Lubbert
Petersz, Geertruit
Henricksz, Johan

199v

DATUM:

04-06-1622

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
Zwager

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zwager Johan Henricksz
om, in der minne of gerechtelijk, het geld te vorderen van Hermen ter Muele
dat hen toekomt vanwege de verlating van een erf in het graafschap
Teckelenburch gelegen, volgens uitspraak van de rentmeesters en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

161

442

443

444

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
200
Afkoop van rechten

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Knuppels, Lammeke
Henricks, Jutgen
Hoochstraten, Henrick v.
Jacobsz, Cornelis
Vette, mr Peter

25-06-1622

Erfgename
Erfgename
Momber
Vader
Oom

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten, mede caverende voor Jacobgen Berentz, begunstigden van
een testamentaire dispositie, waarbij zij de meubels verkrijgen van wijlen mr
Gerhart Jacobsz, dd 1620 voor Schepenen gepasseerd, in aanwezigheid van
Cornelis Jacobsz en mr Peter Vette, als voogden, verklaren dat zij een
bedrag van ƒ275 g.g. ontvangen hebben als waarde van de meubels,
waarvoor zij de voogden bedanken met belofte van vrijwaring; zij zien af van
verdere aanspraken.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
200v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Knuppels, Lammeke
Willemsz, Roloff
Jacobsz, Cornelis
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparante verklaart van de gewezen voogden over mr Gerhart Jacobsz
ontvangen te hebben een bedrag van ƒ400 g.g. dat haar toekomt vanwege
haar overleden dochter Geesken Henricks, waarvoor zij de voogden bedankt
met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Andriessen, Lambert
Andriessen, Francke
Saell, mr Johan Jansen

26-06-1622

Comparante
Momber
Voogd
Voogd

200v

DATUM:

162

01-07-1622

Volmachtgever
Volmachtgever

Broers

445

446

447

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun zuster Geertgen Andries, gewezen
echtgenote van Manricus Jansen, schoenmaker, verstrekken een volmacht
aan mr Johan Jansen Saell om, zowel binnen als buiten rechten, hun zaken
waar te nemen voor het stads- en landgerecht van Kampen, in het bijzonder
die met Manricus Jansen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
201
Vestiging van rente

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Venestraat

comparanten

Jansz, Louwe
Jacobsz, Henrickgen
Toern, Joost Stevensz van

samenvatting

Comparanten verklaren heden gerechtelijk gevestigd te hebben op hun huis
een jaarlijkse rente van ƒ10 g.g. bij Joost Stevensz van Toern en hebben
afgesproken dat zij na twee jaar eventueel zullen aflossen, mits dit een half
jaar van tevoren wordt aangekondigd.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
201
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Varman, Lambert Henricksz
Peters, Geertgen

DATUM:

05-10-1622

Comparant
Comparante
Schuldeiser

DATUM:

Echtpaar

05-12-1622

Schuldenaar
Schuldeiseres

Wed. Warner Claszens

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geertgen Peters ƒ11 c.g; durante
iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
201v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksen, Lambert
Florissen, Wolter

DATUM:

07-03-1623

Wdn. van Frerickgen Herms
Voogd

163

Vader

Henricksen, Bartholt

448

449

450

Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Hermen, Willem, Evert
en Beertgen Lamberts als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder
kind ƒ100 c.g. en de dochter nog een bed met toebehoren en belooft hen
lezen en schrijven te laten leren en te doen wat een goede vader
verschuldigd is, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Denijs, Lenert
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om zijn zaken
voor het stads- en landgerecht van Kampen waar te nemen, met name zijn
zaak tegen Jacob Claessens inzake de betaling van ƒ23 c.g. wegens
gekochte spontturf en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
202
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Clasz, Lucas
Hermansz, Lubbeke
Andriesz, Rijck
Stevensz, Allart

samenvatting

Comparanten verklaren van de gewezen voogden over hun (schoon)moeder
Dirckje Hermens, de erfenis van hun (schoon)vader, Herman Evertz,
ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

201v

DATUM:

05-09-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

01-11-1623

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

202

DATUM:

164

Wanneperveen

15-11-1623

Echtpaar

451

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Bartholtz, Lambert
Uutslage, Lubbert Henr. ten
Uutslage, Gerrit Clasz ten
Vette, mr Peter

Volmachtgever
Idem
Idem
Gevolmachtigde

Mede namens Lambert

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Henrick Lambertz, verstrekken een volmacht
aan mr Peter Vette om hun zaken waar te nemen in verband met het
sterfhuis van Henrick Lambertz, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
202v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arentz, Lebuinus
Jansz, Agnete
Cock, Derck Aelts

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Derck Aelts Cock een bedrag
van ƒ200 c.g. en beloven dit jaarlijks te betalen met ƒ25 c.g. vanaf Pasen
1624 totdat alles voldaan is, waarvoor zij als onderpand stellen hun persoon
en goederen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

26-11-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

De bladzijden 203 t/m 208v zijn blanco.
452

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
209
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alberts, Machteltgen
Henricks, Johan
Stevensen, Albert
Wilsem, Tijmen van
Backer, Johan Jansen

30-06-1621

Comparante
Echtgenoot
Vader
Voogd
Voogd

Overleden

samenvatting

Comparante verklaart van haar vader de erfenis en goederen van haar
moeder Aeltken Jans ontvangen te hebben, waarvoor zij hem bedankt met
belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven.

bijzonderheden

Geen

165

453

454

455

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
209
Cessie van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Maurits
Jansz, Mense
Frericksen, Derck
Cent, Stijntgen

DATUM:

02-11-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren aan Derck Frericksen en diens echtgenote te
hebben overgedragen, in mindering van de schuld die zij aan hen hebben,
vier achtereenvolgende jaarlijkse rentebetalingen van ƒ7½ g.g. in juli
betaalbaar, hun aandeel in het tegoed van de Kamper domeinen dat zij delen
met hun broer Johan Jansz, m.i.v. 1622.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
209v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Marrigen
Maler, Jacob
Cornelissen, Dirck
Jans, Janneken

30-01-1622

Comparante
Momber
Comparant
(Schoon)zuster

1

Mede namens Matgen )
Wed. Jan Jans. Soemer

samenvatting

Comparanten verklaren van hun (schoon)zuster ƒ25 g.g. en de kleren van
hun broer/zwager ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedanken met
belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

1) Egbertz, weduwe Jacob Berentsen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
209v
Cessie van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Maurits
Jansz, Mense
Evertz, Henrick
Lambertz, Heiltgen

samenvatting

DATUM:

08-02-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

Comparanten verklaren te hebben gecedeerd aan Henrick Evertz en
echtgenote, in mindering van hun schuld, gedurende vier
achtereenvolgende jaren de jaarlijkse rente van ƒ7½ g.g., in juli betaalbaar,
afkomstig van de Kamper domeinen, waarvan hun broer Johan Jansz de
andere helft ontvangt, ingaande 1628.

166

NB. in de kantlijn: op 25 -04-1624 schuldeiseres dat Derck Frericks de
schuld heeft betaald.

456

457

458

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
210
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritz, Marrigen
Hoochstraten, Henrick v.
Evertz, Wendele

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Wendele Evertz een bedrag van
ƒ105½ g.g. en belooft te betalen in termijnen: de helft met Petri 1623 en de
andere helft met Pasen daaropvolgend, met rente; zij stelt als onderpand
haar persoon en goederen.
NB. in de kantlijn: op 18-08-1624 meldt Laurens Tijmensz namens de
erfgenamen van schuldeiseres van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Een kamp land
Harderwijk, in de stadsvrijheid

comparanten

Loose, Maurits
Loose, jfr Anna
Didem, Coenraet van

DATUM:

210v

22-02-1622

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

DATUM:

Wed. Jurrien Petersz

04-03-1622

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
Bgm. Harderwijk

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Coenraet van Didem om voor
het gerecht van Harderwijk over te dragen aan Henrick van Essen en
echtgenote jfr Swaene Loose de helft van een kamp land, die zij van
comparanten gekocht hebben en daarbij alle formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Knoppers, jfr Margreta
Maler, Jacob
Loose, Maurits

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Maurits Loose om, in der minne of

211

DATUM:

167

04-04-1622

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Jurrien v. Eckfelt

gerechtelijk, haar zaken in Kampen waar te nemen en daarbij alles te doen
wat comparante ook gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van
substitutie.

459

460

461

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
211
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Zijlsteeg, tussen Jeroen Messemaecker en Wychman Jaspers

comparanten

Cornelis, Monte
Backer, Hermen Dercksen
Willems, Jan

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan en Tijtgen Monte
als moeders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ300 c.g., de zoon een
gouden ring met een rozennobel en de dochter het zilverwerk van haar
moeders lijfstoebehoren, alles te versterven van het ene kind op het andere
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 de overwaarde van zijn huis en zijn
overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
211v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

N., Maria
Hoochstraten, Henrick v.
Eijckelboom, Johan - jr

samenvatting

Comparante verklaart dat haar man schuldig is aan Johan Eijckelboom jr
een bedrag van ƒ10 g.g. wegens huishuur, waarvoor zij als onderpand stelt
een mannenbroek en een vrouwenrok, berustend bij schuldeiser, die hij mag
verkopen als zij met Michael a.s. de schuld niet aflost.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
212
Schuldbekentenis

DATUM:

Wdn. van Barbara Jans
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

07-05-1622

Comparante
Momber
Schuldeiser

DATUM:

168

26-04-1622

Echtg. Abraham Martynck

04-05-1622

462

463

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Thisen, Marius
Arentz, Aeltgen
Hermansz, Gisbert
Dubbeltz, Aeltgen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gisbert Hermansz en
echtgenote een bedrag van ƒ106 c.g. en beloven te betalen in mei 1623,
waarvoor zij als onderpand stellen de erfenissen die zij tegoed hebben en
hun overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
212
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Mette
Toenissen, Pieter
Rijchwijn, Hans
Aeltsen, Aelt
Berents, Aelt

samenvatting

Comparante verklaart van haar vader de erfenis en goederen ontvangen te
hebben van haar moeder Lubbegen Aelts, waarvoor zij hem bedankt met
belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven.
NB. in de kantlijn: op 16-04-1628 wordt gemeld dat de afdracht van geld door
de voogden ontbreekt.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Jochemsen, mr Michel
Suijrbeecke, Aeltgen
Christophersz, Henrick

24-06-1622

Comparante
Echtgenoot
Vader
Voogd
Voogd

212v

DATUM:

23-09-1622

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
Ontvanger Vollenhove

samenvatting

Comparanten hebben een volmacht verstrekt aan Henrick Christophersz om
voor het scholtengerecht van Vollenhove hun testament, heden in Kampen
gepasseerd, te laten valideren, in verband met hun goederen aldaar gelegen.

bijzonderheden

Geen

169

464

465

466

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
212v
Kinderbewijs

DATUM:

24-01-1623

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircksz, Maeijcken
Santen, Gerrijt van
Lucassen, Gerrijt

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Janneken en
Stijntgen Stoffels als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ400
c.g. , te betalen aan de voogden en belooft hen lezen en schrijven te laten
leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden
tevreden zijn. Verder krijgen zij nog een bedrag van ƒ50 c.g. berustend bij
hun grootmoeder Stijngen Herms, afkomstig van vaders kleren en op rente
gezet; alles te versterven van het ene kind op het andere, mits het
overblijvende kind ook de begrafeniskosten van haar zuster draagt.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
213
Vestiging van een rente

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritz, Mense
Dercksz, Geese
Thijmensz, Gert
Albartz, Anneken

Wed. van Stoffel Telemans
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

01-02-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren een jaarlijkse rente gevestigd te hebben bij Gert
Thijmensz en echtgenote van ƒ8½ g.g., betaalbaar per 6 december en zij
beloven de hoofdsom af te lossen als zij de erfenis van hun schoonzuster in
Amersfoort hebben ontvangen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Lenartz, Mechtelt
Hoochstraten, H. van
Coesfelt, Herman Berents v.

213v

DATUM:

170

04-03-1623

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Berent Plijters

467

468

469

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Herman Berents van Coesfelt om,
in der minne of gerechtelijk, haar zaken waar te nemen betreffende het
sterfhuis van haar broer Maximalianus Lenartz en daarbij al het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Meijnertsen, Meijnert
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om, zowel
binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen voor het stadsgerecht
en elders en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
214
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertz, Minicus
Hermsen, Gijsbert
Lamberts, Heijle

213v

DATUM:

17-03-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Zalk

27-05-1623

Comparant
Comparant
Stiefmoeder

Wed. Henrick Evertz

samenvatting

Comparanten, voogden over Claes Henricksen, zoon van Henrick Evertz,
verklaren van pupils stiefmoeder de erfenis en goederen ontvangen te
hebben van zijn vader, waarvoor zij haar bedanken met belofte van
vrijwaring. Het betreft eveneens een bedrag van ƒ300 c.g. afkomstig van zijn
moeders erfdeel.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Mechtelt

214

DATUM:

ongedateerd

Volmachtgeefster

171

Hoochstraten, H. van
Meckeren, Cornelis van

470

471

Momber
Gevolmachtigde

Oom

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar oom, Cornelis van Meckeren,
om de goederen en erfenis te administreren die zij van haar ouders geërfd
heeft en met haar broer moet delen, waarvoor zij hem autoriseert als
procurator ad lites om te handelen zoals zij zelf gedaan zou hebben, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
214v
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Fransz, Marcus
Moeck, Peter Henricks
Pouwelsz, Herman
Pouwelsz, Frans

samenvatting

Comparant verklaart van zijn vader en zijn gewezen voogden de goederen
en erfenis van zijn moeder en grootmoeder ontvangen te hebben, waarvoor
hij hen bedankt met belofte van vrijwaring. Tevens heeft hij ontvangen de
ƒ25 g.g. die hem toekomen van zijn grootvader en die onder berusting van
zijn vaders tante, Sara Moecke, waren.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
214v
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wolffs, Melchior
Jansz, Stijntgen
Rijckholtz, Johan
Jacobsz, Herman

samenvatting

Comparant verklaart, mede namens zijn echtgenote, te hebben
overgedragen aan Johan Rijckholtsz en Herman Jacobsz vier jaar rente ad
ƒ23 c.g. per jaar, die zijn kinderen van wijlen hun tante Henrickgen
Melchiors volgens obligatie onder hen berustend, toekomt en dit als
betaling van de ƒ54 c.g. aan Roloff Lodewijck en de ƒ33 c.g. aan Nelleke
Matisen die hij nog schuldig is, waarvoor hij als onderpand stelt zijn
persoon en goederen.
NB. in de kantlijn: op 07-05-1625 melden partijen dat Jacob Rijkholtsz (!) ƒ23
c.g. heeft ontvangen; op 30-11-1623 hebben Roloff Lodewijck en Nelleke
Matisen ook alles ontvangen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

13-06-1623

Comparant
Voogd
Voogd
Vader

DATUM:

Comparant
Comparante
Begunstigde
begunsteigde

172

20-06-1623

Echtpaar
Niet aanwezig

472

473

474

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
215
Schuldbekentenis

DATUM:

21-06-1623

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Michelsen, Michel
Herms, Hilleken
Lodewijcks, Roeloff

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Roeloff Lodewijcks een bedrag
van ƒ37½ c.g. wegens afgehaalde waren en belooft dit te betalen waarvoor
zijn persoon en goederen onderpand zijn.
NB. in de kantlijn: op 06-05-1625 is alles voldaan.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
215v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Samuels, Maijken
Tellevoren, Willem Jansz
Roloffsen, Arent

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

Echtpaar
Niet aanwezig

05-07-1623

Wed. Christopher Bolijs
Voogd
Voogd

Moeder
Tinnengieter

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige zoon Samuel Christophers als
vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ400 c.g. dat aan de
voogden zal worden overhandigd met Michaelis over een jaar en belooft
hem 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 haar persoon en goederen als onderpand stelt.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Mettgen
Wessinck, mr Wolter Jansz

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar zwager, mr Wolter Jansz
Wessinck, om te vorderen van …..

bijzonderheden

Niet af.

215v

DATUM:

173

ongedateerd

Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Wed. Johan Claszen
Zwager

475

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
216
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sasze, Maijken
Hoochstraten, Henrick v.
Berentsz, mr Thomas
Robaum, Daniel
Berentsz, Lubbeke

11-12-1623

Comparante
Momber
Zwager
Zwager
Zuster

Wed. Willem Berentz

En Berentsz, Fenneke

samenvatting

Comparante verklaart dat haar zwager als mede-erfgenaam en broer van
haar overleden echtgenoot, haar de erfenis ten volle heeft overgedragen en
dat zij geen pretenties meer op hem heeft. Ook de andere familieleden
hebben hun terechte deel ontvangen en hebben geen aanspraken meer.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 216v t/m 217v zijn blanco.
476

477

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
218
Kinderbewijs

DATUM:

10-03-1623

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jorisz, Peter
Gerritz, Johan
Piere, Madache du

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Martin, Johan en
Maijken Petersz als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ieder 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

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
218
Transport van rechten

onroerend goed

Huis en land
Guinée, villa du Petit Moulin

comparanten

Piere, Pierre du
Piere, Mardocheus du
Anselein, Gideon

Wdn. van Hester du Piere
Voogd
Voogd

DATUM:

20-03-1623

Comparant
Comparant
Begunstigde

174

Vader

Zoon

478

479

480

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben overgedragen aan Gideon Anselein hun
rechten op een huis en land in Guinée, mits hij een bedrag van ƒ500 c.g.
betaalt aan Samson du Bois.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
218v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Sinnes, Pijbe
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, zowel binnen als
buiten rechten, zijn zaken voor het stads- en landgerecht in Kampen waar te
nemen, zoals die welke hij heeft met Jacob Dircksen, schipper uit Deventer
in verband met een scheepsbrief en daarbij al het nodige te doen, met macht
van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Napel, Margrietha ten
Hoochstraten, Henrick v.
Bont, Thomas de
Rhijn, Henrick van

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Henrick van Rhijn om, in der
minne of gerechtelijk, hun zaken in het land van Vollenhove en elders waar
te nemen en schulden te innen, zij autoriseren hem als procurator ad lites
om het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
219
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Marrijgen

DATUM:

16-04-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

218v

DATUM:

25-04-1623

Volmachtgeefster
Momber
Volmachtgever
Gevolmachtigde

ongedateerd

Comparante

175

IJlst

Wed. Hermen Gisbertz

Stensen(?), Johan
Lasman, Johan
Backer, Gerrit Petersz

481

482

483

Vader
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart, in aanwezigheid van haar voogden, van haar vader de
goederen en erfenis van haar moeder ontvangen te hebben, waarvoor zij
hem bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsen, Peter
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om zijn zaken
voor het stads- en landgerecht van Kampen waar te nemen, met name de
kwestie die hij heeft met schipper Francke Claes en daarbij het nodige te
doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Mersch, Peter
Orttlin, Barbara geb.
Stephanus, dr Wilhelmus

219v

DATUM:

219v

02-07-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Urk

18-07-1623

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

1

Echtg. van )
Predikant

samenvatting

Namens zij opdrachtgeefster, akte dd 03-05-1623 gepasseerd in Neurenberg,
verstrekt comparant op zijn beurt een volmacht aan dr Wilhelmus
Stephanus om in Amsterdam en elders de nalatenschap op te eisen van
Benedict Ortell, haar oom en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig
zijn.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

) Andreas Lincken, IUDr en advocaat

220

DATUM:

176

01-10-1623

484

485

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hoppenbrouwer, jfr Margretha
Hoochstraten, Henrick v.
Worst, Gerhart

1

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Echtg. van )
Zoon

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar zoon Gerhart Voorne om, in
der minne of gerechtelijk, voor het gerecht van Baarlo, drostambt van
Vollenhove, een rentebrief van acht koppen boter per jaar over te dragen
aan (niet vermeld) en daarbij de formaliteiten te vervullen en haar verdere
zaken waar te nemen in Gelderland en Overijssel, alles met macht van
substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
220v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wallens, Pasquine
Jansz, Griete
Engels, Jacob

) Steven van Ruitenburch;
NB. Bijgevoegd onder nr 220a het kladje van deze akte.

08-10-1623

Comparant
Comparante
Zwager

Echtpaar
Van comparante

samenvatting

Comparanten verklaren van de echtgenoot van comparantes zuster,
Trijntgen Jansz, ontvangen te hebben de goederen en erfenis die hen
toekomen, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
220v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof
Kampen, in de Hagen

comparanten

Warnersz, Pouwel
Henricksz, Elsgen
Pouwels, Frans
Joachims, mr Michel

samenvatting

Mede namens zijn vrouw, verklaart comparant schuldig te zijn aan de
voogden over zijn kinderen een bedrag van ƒ50 g.g. en belooft dit te betalen
met Jacobi a.s. of door middel van een jaarlijkse rente gevestigd op zijn hof,
waarvoor de hof onderpand is, even als zijn persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

24-11-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

177

Echtpaar
Niet aanwezig

486

487

488

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

221

DATUM:

14-05-1621

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircks, Neeltgen
Teijlingen, Haesken van
Maler, Jacob
Vrericksen, Derck

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Derck Vrericksen om, in der
minne of gerechtelijk, het geld op te eisen van de erfgenamen van Wobbe
Jacobsz uit Amsterdam, n.l. ƒ21-6 c.g. voor Neeltgen Dircks wegens gekocht
laken en honderd daalders voor Haesken van Teijlingen met rente, volgens
getekende obligatie en daarbij al het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
221v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huisje
Kampen, Achter de nieuwe Muur

comparanten

Jansz, Nijese
Jansz, Berent
Thonissen, Berent

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige dochter Remmericks
Hermansz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 g.g. en bij haar
huwelijk een bed met toebehoren en belooft haar te verzorgen en te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft
het vruchtgebruik en stelt daarvoor als onderpand haar nieuwe gebouwde
huisje, nog bezwaard met 50 daalders hoofdsom.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
221v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Geerts, Louwert
Jansz, Claes

Volmachtgeefster
Idem
Momber
Gevolmachtigde

DATUM:

Wed. Johan Schoeninck
Wed. Isebrant v. Teijlingen

20-02-1623

Wed. van Hermen Henricksz
Voogd
Voogd

20-02-1623

Comparant
Comparant

178

Moeder
Metselaar

Van Antwerpen

Jansz, Nijese

489

Stiefmoeder

samenvatting

Comparanten, voogden over Henrick Hermsz, nagelaten zoon van Hermen
Henricksen, verklaren dat zij van de stiefmoeder van hun pupil een bedrag
van ƒ40 g.g. hebben ontvangen als erfenis van diens vader, waarvoor zij
haar bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
222
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Mense
Buitendijck, Johan
Thisen, Lucas
Tymensz, Rijckgen
Rixen, Roloff

DATUM:

04-12-1623

Comparante
Voogd
Voogd
Comparante
Momber

Wed. Mauritz Jansz

Weduwe ?

samenvatting

Comparanten verklaren met elkaar de verdeling te zijn overeengekomen van
de brieven en zegels afkomstig van hun mans grootmoeder Altgen Willems:
Mense Jansz ontvangt een rentebrief van ƒ200 g.g. en contant ƒ53-16 g.g. en
Rijckgen Jansz (Tymensz?) een rentebrief van ƒ307-5 g.g., waarvoor zij
elkaar bedanken met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 222v t/m 224v zijn blanco.
490

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
225
Nalatenschap

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Balen, Oortwein zum
Besselinck, Jacob
Besselinck, Berent
Schepers, Assele
Hiestermans, Jan

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Wessel Besselinck, testament te Deventer
gepasseerd, verklaren dat Christoffel Hendrix, weduwnaar van Anna van
Walbeecke uit vriendschap en niet uit recht, de erfgenamen heeft begiftigd,
ook hun kinderen en die van hun zuster; zij mogen verder geen aanspraken
meer op hem maken.

bijzonderheden

Meer namen in de akte.

Comparant
Idem
Idem
Idem
Idem

179

Als vader / voogd
Idem
En namens broer Goossen
Nagelaten kinderen
Idem

491

492

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
225v
Volmacht

DATUM:

onroerend goed

Erve de Schatbrugge
Doornspijk

comparanten

Gansneb gnd T., Otto
Clants, Elisabeth
Gansneb gnd T., Henrick

18-05-1621

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
Broer

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zwager/broer Henrick om,
namens hen, op 23 mei te verschijnen voor de rekenkamer van
Gelderland in Arnhem wegens verlopen rente, daar afdracht te geven van
een erf, bemeierd door Johan Henricks en voor de belening ervan uitstel te
vragen en verder alle formaliteiten te vervullen met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Gansneb gnd T., Otto
Gansneb gnd T., Reijner
Gansneb gnd T., Henrick

226

DATUM:

13-11-1622

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Broers
Broer

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun broer Henrick Gansneb
gnd Tengnagel om voor de tijnsheren van Gelre, waaronder hun bezittingen
ressorteren, te verschijnen en daar een transport permutatie te doen; zij
autoriseren hem als procurator ad lites om hun zaken te behartigen en al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

De bladzijden 226v t/m 227v zijn blanco.
493

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Janssen, Peter
Janssen, Willem
Gerrits, Egbert
Louwes, Peter
Peters, Henrick

samenvatting

228

DATUM:

23-02-1621

Volmachtgever
Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Echtg. Esse Louwers

Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Louwes en Henrick

180

Peters om namens hen als mede-erfgenamen van Jacobjen Jans, hun zuster
en tante, in Roermond overleden, deel te nemen aan de scheiding van de
boedel, roerende en onroerende zaken, hun aandeel te ontvangen en
verdere formaliteiten te vervullen en al het nodige te doen.

494

495

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
228
Schuldbekentenis

onroerend goed

Kaagschip

comparanten

Lamberts, Peter
Martens, Martha
Gerrijtsen, Cornelis
Jelis, Aeltgen

DATUM:

09-05-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Cornelis Gerrijtsen en diens
echtgenote een bedrag van ƒ400 c.g. wegens ruiling van hun kaagschepen
en bijbehorende goederen en beloven dit te betalen met Pasen 1622 met ƒ80
c.g. en verder ieder jaar met Pasen hetzelfde bedrag totdat alles is
afgerekend. Als onderpand stellen zij hun gekocht kaagschip met
toebehoren en hun overige goederen; schuldeisers en schuldenaars zullen
elkaars schip in alle havens vrijwaren.
NB. in de kantlijn: op 20-11-1624 meldt de weduwe van schuldeiser dat
schuldenaar reeds ƒ240 c.g. heeft betaald; op 30-08-1625 is een termijn
betaald en op 08-06-1626 meldt schuldeiseres, in afwezigheid van haar man,
dat alles is voldaan

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Huis met uithangbord de Zwarte Springende Bok
Amsterdam, St. Nicolaasstraat

comparanten

Vette, mr Peter
Willems, mr Arent

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Jan Hendrix en Hendrickgen
de Moer, genaamd Henrick en Fennegen Janssen, geven een volmacht aan
elkaar, hun mede-voogd om in Amsterdam een huis van de pupillen over te
dragen en daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn.

bijzonderheden

Geen

229

DATUM:

12-06-1621

Volmachtgever
Volmachtgever

181

496

497

498

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
229
Vestiging van een rente

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Henricksz, Peter
Gerritz, Trijne
Jansz, Wendele

DATUM:

16-06-1621

Comparant
Comparante
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Meynert Jansz

samenvatting

Comparanten verklaren een jaarlijkse rente van 9 daalders gevestigd te
hebben bij Wendele Jansz en beloven, des verzocht, dit in termijnen te
betalen en de hoofdsom zla betaald worden indien dit een half jaar van
tevoren wordt aangekondigd.

bijzonderheden

Vacat

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ras, Paulus
Ras, Johan
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Johan Ras en mr Johan Jansen Sael
om, in der minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het stadsen landgerecht, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Luitgens, Peter
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het stads- en
landgerecht van Kampen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

229v

DATUM:

229v

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

182

17-07-1621

Koopman A’dam

02-08-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Schipper Hasselt

499

500

501

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
230
Borgstelling

DATUM:

onroerend goed

Huis
Kampen, Oudestraat, naast de Waag

comparanten

Berentsen, Peter
Hermsen, Willem
Henricksen, Jacob
Gerrijtsen, Jan

17-09-1621

Borg
Gevolmachtigde
Volmachtgever
Schuldenaar

Kleermaker
Korvenmaker
Bakker

samenvatting

Op verzoek van Willem Hermsen, namens diens opdrachtgever, stelt
comparant zich borg voor Jan Gerrijtsen, als gevolg van een gerechtelijke
uitspraak van de Raad van Kampen dd 08-09-1621, voor een bedrag van
ƒ13½ g.g. jaarlijkse rente t.b.v. de wezen van de stad, gevestigd op zijn huis,
heden aan hem getransporteerd, d.w.z. voor een hoofdsom van ƒ225 g.g. die
in mindering van de koopsom wordt gebracht. Comparant stelt zich borg
met zijn persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leonardi, Paulus
Uuten, Steven - jr

230v

DATUM:

07-11-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Koopman Luik

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Steven Uuten jr om namens hem
beslag te leggen op al hetgeen Mathieu Bonaventeur, koopman te Luik,
schuldig is aan Anthoni van der Haden(?) en Compagnie te Amsterdam, n.l.
ƒ3100 c.g. met rente volgens obligatie; hij autoriseert hem als procurator ad
lites om te handelen zoals hij zelf gedaan zou hebben, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
231
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertz, Peter
Willemsz, Lutgert

samenvatting

Comparant verklaart van zijn schoonmoeder de erfenis die zijn overleden
vrouw van haar vader, Albart Lambertz, tegoed had, ontvangen te hebben,
waarvoor hij haar bedankt met belofte van vrijwaring.

10-01-1622

Comparant
Schoonmoeder

183

Weduwnaar

502

503

504

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
231
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertz, Peter
Evertz, Henrick
Albartz, Lambert

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Willem, Evert, Betgen
en Heiltgen Peters als moeders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ50 c.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.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
231v
Onbekend

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Gerrijt
Moocks, Sara
Fransen, Henrick

DATUM:

18-01-1622

Wdn. van Heike Albartz
Voogd
Voogd

DATUM:

Vader

12-02-1622

Comparant
Echtgenote
Comparant

Niet aanwezig

samenvatting

Comparanten verklaren …….

bijzonderheden

Akte is niet af.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
231v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schultynck, Peter
Stycker, Johannes

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Otto Stycker, verklaren van de cameraars
over het jaar 1620 de aflossing van twee rentes ontvangen te hebben, ad ƒ20
g.g, waarvoor zij hen bedanken met belofte van vrijwaring, hoewel de
rentebrieven niet gevonden kunnen worden.

21-02-1622

Comparant
Comparant

184

505

506

507

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
231v
Volmacht

onroerend goed

Erf

comparanten

Henricksen, Peter
Gerrijts, Trijntgen
Helbrechsen, Jan

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Jan Helbrechsen
om voor het gerecht van Vollenhove over te dragen aan Jelle Berents en
Aelt Berentsen, voogden over de kinderen van comparante en wijlen Jan
Jansen, slachter, in plaats van de helft van de aflossing van twee
rentebrieven, de helft van een jaarlijkse rente ad ƒ15 g.g. afkomstig van
zeker erf, toebehorend aan het klooster van St. Janskamp en daarbij al het
nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
232
Schuldbekentenis

onroerend goed

Twee huizen
Kampen, in de Hagen

comparanten

Joachimsz, Pouwel
Henricksz, Elsgen
Andries, Anna

DATUM:

23-03-1622

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

DATUM:

Echtpaar - Slachter

15-07-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
Wed. Henrick Gisbertz

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anna Andries een bedrag van
ƒ264 g.g. en één oord en beloven dit te betalen heden over een jaar,
waarvoor zij hun twee huizen als onderpand stellen, het ene gekocht van
Goesen Goesens en het andere bewoond door Henrick Jansz, loods en hun
overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Zaailand gnd Johan Slachters Camp
Wesep

232v

DATUM:

185

17-08-1622

comparanten

508

509

510

Henricksz, Peter
Gerritz, Trijne
Vette, mr Peter

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Echtpaar
Procureur

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Peter Vette om namens hen
voor het gerecht van Hattem, voor een bedrag van ƒ500 c.g. als onderpand
te geven aan Jelle Berentsz en Aelt Berentsz, voogden over
volmachtgeefsters voorkinderen, de helft van een mud zaailand ten behoeve
van de kinderen, gekocht van Lubbert Snellensz en daarbij de nodige
formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
233
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Carsten, Peter
Claessen, Jacob

DATUM:

19-08-1622

Schuldenaar
Schuldeiser

Bakker

samenvatting

Comparant verklaart aan Jacob Claessen schuldig te zijn een restbedrag
van ƒ39 g.g. wegens pacht, die hij belooft te betalen binnen drie weken van
heden, waarvoor hij zijn twee paarden weer als onderpand stelt, die
verkocht kunnen worden als hij in gebreke blijft.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
233
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksz, Peter
Gerritz, Trijntgen
Goesens, Fenne

DATUM:

28-08-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

Echtpaar
(Schoon)moeder

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun (schoon)moeder een
bedrag van 318 daalders en beloven dit te betalen met Jacobi 1623,
waarvoor zij als onderpand stellen hun persoon en alle roerende /
onroerende goederen, waar dan ook gelegen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

233v

DATUM:

186

01-10-1622

511

512

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Hofstraat, achter Otto Stickers huis

comparanten

Schultinck, Petrus
Sticker, jfr Aleijda
Sticker, Johannes
Jellen, Roeloff
Ansem, Vrerick
Willemsen, Roeloff

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Idem
Idem
Gevolmachtigde

Licentiaat - echtpaar
Echtg. Clara Roevecamp
Echtg. Cath. Stickers
Echtg. Marg. Stickers

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Otto Sticker en zijn echtgenote jfr Alijt
Neerden, verstrekken een volmacht aan Roeloff Willems om, in der minne of
gerechtelijk, te vorderen de uitstaande schulden, renten en pachten van het
sterfhuis en verder het huis dat overledene heeft verkocht, te transporteren
en daarbij alle formaliteiten te vervullen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Schultinck, Petrus
Sticker, jfr Aleijda
Sticker, Johannes
Jellen, Roeloff
Ansem, Vrerick
Willemsen, Roeloff
Bornhem, Vrerick v.
Regius, Gijsbertus
Bannier, Henrick Lamb.

233v

DATUM:

01-10-1622

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgever
Idem
Idem
Voogd
Voogd
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Licentiaat - echtpaar
Echtg. Clara Roevecamp
Echtg. Cath. Stickers
Echtg. Marg. Stickers
1
Over de kinderen van )
Scholtes van Kampen
Licentiaat

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Otto Sticker en Alijt van Neerden, hebben
een volmacht verstrekt aan Gijsbertus Regius en Henrick Lambertsen
Bannier om de zaken waar te nemen in het land van Vollenhove waarin
overledene betrokken was en daarbij het nodige te doen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Flaeden, Philips
Bartens, Francintgen
Bartens, Mayken

) wijlen Geert van Lunenburch en Anthonia Stickers

234

DATUM:

10-10-1622

Volmachtgever
Volmachtgeefster
Volmachtgeefster

187

Echtpaar

Hoochstraten, Henrick v.
Sael, mr Johan Jansen

513

514

515

Momber
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun vader Peter Barten, verstrekken een
volmacht aan Johan Jansen Sael om, in der minne of gerechtelijk, hun
zaken betreffende het sterfhuis waar te nemen en daarbij al het nodige te
doen met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Leonardi, Paulus
Lenartz, Hans

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Hans Lenartz om, zowel
binnen als buiten rechten, zijn zaken waar te nemen tegen Anthonius van
Heden, med. dr, N. Baches, Joris van Engelen en andere curatoren en
autoriseert hem als procurator ad lites om te handelen zoals comparant zelf
gedaan zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
234v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Duren, Peter van
Stevens, David
Symons, Herman

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Berend Petersz als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een pond Vlaams en belooft hem te
verzorgen en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de
voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

234v

DATUM:

07-12-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Predikant alhier
Broer - koopman A’dam

28-02-1623

Wdn. van Trijntgen Berentz
Voogd
Voogd

235

DATUM:

188

09-04-1621

Vader

516

517

518

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Roeloff
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om, in der
minne of gerechtelijk, te vorderen van Roeloff Thijnick het restant van ƒ11½
c.g. van een verkochte koe en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
235
Verklaring

onroerend goed

Huis en erf
Kampen,

comparanten

Willemsz, Roeloff
Bussche, jfr Arnolda ten
Herms, Stijntgen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Oosterwolde

18-05-1621

Crediteur
Idem
Idem

Wed. Cracht Glauwe
Echtg. Dominicus Evertz

samenvatting

Comparanten verklaren dat zij en de mede-crediteuren rechtens hebben
verworven een huis van Goossen Meeusz waarvan na verkoop is
overgebleven ƒ116-10 c.g. te verdelen onder de crediteuren.

bijzonderheden

Namen van de crediteuren in de akte.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
235v
Transport van rechten

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Rutger
Gerritz, Erenst

samenvatting

Comparant heeft, na ontvangst van de betaling, gecedeerd aan Erenst
Gerritz de erfenis van Henrick van Groenouwe, nomine uxoris, zodat hij er
nu over kan beschikken, zoals comparant gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
235v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

03-09-1621

Comparant
Begunstigde

189

21-09-1621

Kuiper
Smit

519

520

521

comparanten

Jansz, Reyner
Olthuisz, Johan

Comparant
Borg

samenvatting

Comparant verklaart van de borg over het sterfhuis van Griete Obers het
legaat ontvangen te hebben dat zij hem had toegekend, door de
commissarissen Geert Jacobsz en Albart Jansen begroot op ƒ166 c.g.,
waarvoor hij de borg bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerritz, Revert
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om, zowel
binnen als buiten rechten, zijn zaken voor het gerecht van Kampen waar te
nemen en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
236v
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Kampen

comparanten

Jansen, Reijner
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om namens
hem en zijn echtgenote, na ontvangst van de betaling en tijdens zijn
absentie, een huis te transporteren aan Willem Gerrijtsen, vijlenmaker en
daarbij alle formaliteiten te vervullen volgens stadsrecht.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

236

DATUM:

Amsterdam

15-08-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

190

17-07-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

236v

Namens echtgenote

01-10-1622

522

523

comparanten

Willemsen, Roeloff
Vette, mr Peter

Volmachtgever
Gevolmachtigde

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, zowel binnen als
buiten rechten, zijn zaken waar te nemen in Oldebroek en elders en daarbij
al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
237
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roukes, Rentse
Henricksz, Jelle
Bisschop, Egbert Egbertz

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Henrickgen,
Jacobgen en Sartgen Petersz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd ƒ25
c.g. en de opbrengst van de kleren die door de voogden verkocht zullen
worden en door hen op rente gezet en belooft hen lezen, schrijven en een
handwerk te laten leren en te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee
de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
237v
Transport van gelden

onroerend goed

Huizen en erven
Kampen, Oudestraat en in de St. Jacobssteeg

comparanten

Henricksen, Rijner
Wessinck, mr Wolter

samenvatting

Comparanten, curatoren over Engele Berents, echtgenote van Jacob
Henricks, korvenmaker, verklaren conform gerechtelijke uitspraak dd 17-051622, te hebben gecedeerd aan Hermen Willemsen van Hoornen en
echtgenote Lubbeke van Nuijs een bedrag van ƒ150 g.g. met rente, dat met
Pasen 1624 zal vrijkomen van het door Berend Jacobsz gekochte huis
volgens koopcedule en verder nog ƒ50 g.g. van het andere huis ook door
hem gekocht, tevens betaalbaar met Pasen 1624.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

21-01-1623

Wed. van Peter Meyers
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

05-03-1623

Curator
Curator

191

524

525

526

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

238

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jellen, Roeloff
Braeckel, Anthoni van

DATUM:

29-03-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Zoon van )

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Anthoni van Braeckel om, in der
minne of gerechtelijk, van de gebroeders jkr Bosier en Willem Gregre het
geld te vorderen dat zij hem volgens zijn boeken schuldig zijn en daarbij al
het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
238
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksen, Peter
Jans, Femmeken
Toenissen, Hubert
Jans, Janneken
Dorth, jfr Elsebe van

) Frerick van Braeckel

03-04-1623

Comparant
Echtgenote
Comparant
Echtgenote
Schuldenares

Vrouwe van Verwolde

samenvatting

Namens hun echtgenoten, erfgenamen van Jan Laurens, verklaren
comparanten van jfr Elsebe van Dorth ƒ50 c.g. te hebben ontvangen, dwz de
helft van ƒ228 c.g., waarvan reeds ƒ15 c.g. waren betaald, en waarvoor
comparanten haar gerechtelijk hadden aangesproken dd 29-03-1623;
schuldenares is gehouden voor St. Jan aan te tonen dat de obligatie betaald
is.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wijringen, Peter Albartz v.
Coertz, Peter Allartz

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Allartz Coertz om, in der minne
of gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen en daarbij alle formaliteiten
te vervullen, met macht van substitutie.

238v

DATUM:

192

23-04-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

527

528

529

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
238v
Verklaring

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Willemsz, Roloff
Arentz, Henrick
Jansz, Geertgen

DATUM:

28-04-1623

Comparant
Comparant t.a. zijde
Comparante t.a. zijde

Echtpaar

samenvatting

Comparant verklaart dat het echtpaar Arentz zijn vader tijdens zijn leven een
deel hebben uitgekeerd van zijn aanspraak op de grond van de Hagenpoort
op de Grafte gelegen en nu door genoemde Henrick Arentz betimmerd is,
waarvoor hij hen bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Vos, Roloff
Lus, Anthonis

239

DATUM:

30-05-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Advocaat Groningen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Anthonis Lus om, in der minne of
gerechtelijk, een bedrag van ƒ56 c.g. dat hij van Jacob Roloffsen volgens
obligatie tegoed heeft en onder de advocaat berust, te vorderen en zo nodig
met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
239
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Groenestraat

comparanten

Evertz, Rutger
Carst, Altgen
Vorn, Henrick

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henrick Vorn een bedrag van
ƒ36½ g.g. wegens schuld en verwonnen panden en beloven dit te betalen
binnen zes weken van heden, waarvoor zij als onderpand stellen hun huis
en alle overige goederen, als bij verwonnen panden.

DATUM:

27-09-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

193

Echtpaar

530

531

532

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
239v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis, hof en erf gnd Geert Ververshuis
Rhenen, Schrijnersstraat

comparanten

Gerritz, Rempe
Dercks, Altgen
Lambertz, Gerrit

DATUM:

06-10-1623

Schuldenaar
Echtgenote
Schuldeiser

Niet aanwezig

samenvatting

Comparant verklaart, mede namens zijn vrouw, schuldig te zijn aan Gerrit
Lambertz een bedrag van ƒ257-10 c.g., waarvan obligatie en waarvoor reeds
beslag is gelegd; hij belooft dit te betalen door afstand te doen van zijn
vierde deel van een huis in Rhenen en verder zijn goederen als onderpand
te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Clasz, Peter
Harten, Willem
Clasz, Griete
Tellevoren, Willem Jansz

240

DATUM:

27-10-1623

Volmachtgever
Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

Wachtmeester stad

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan Wilem Jansz Tellevoren om
hun zaken waar te nemen aangaande hun grootvader mr Govert Tellevoren
en daarbij al het nodige te doen, te administreren, te verkopen, te
transporteren, uitstaande schulden te innen enz., waarvoor zij hem
autoriseren als procurator ad lites, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
240
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Evertz, Rutger

DATUM:

Schuldenaar

194

29-11-1623

Echtpaar

Carst, Altgen
Berentz, mr Thomas

Schuldenares
Schuldeiser

Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan mr Thomas Berentz, als voogd
over Lubbeke Voirne een bedrag van ƒ150 g.g. tegen 6 procent en beloven
dit te betalen met Pasen a.s., waarvoor zij als onderpand stellen een
koopcedule op naam van Dries Claszen, dd 11-12-1620 ad ƒ150 g.g. en nog
een koopcedule dd 29-10-1622 op naam van Andries Evertz Brouwer ad ƒ132
g.g., die aan schuldeiser worden overhandigd.
NB. in de kantlijn: op 28-04-1624 verklaart schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

De bladzijden 241 t/m 241v zijn blanco.
533

534

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
242
Schuldbekentenis

DATUM:

20-10-1621

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Thomas Jansz
Jacobsz, Hille
Wilsem, Gerrit Jansz van

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Jansz van Wilsem een
bedrag van 100 daalders wegens gekocht koren; zij beloven te betalen in
twee termijnen: de helft met kerstmis a.s. en de andere helft met Petri
daaropvolgend, waarvoor zij als onderpand stellen hun persoon en
goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
242
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Heres, Tijtgen
Berentz, Jan
Tijmensz, Roloff

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Tette, Derck en
Johan Gerritz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een pond Vlaams
voor ieder kind en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

DATUM:

13-11-1623

Wed. van Gerrit Janszens
Voogd
Voogd

195

Echtpaar

Moeder

535

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
242v
Schuldbekentenis

DATUM:

17-11-1623

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Thomas Jansz
Jacobsz, Hille
Hageman, Wolter

samenvatting

Comparant verklaren schuldig te zijn aan Wolter Hageman een bedrag van
ƒ53 c.g. wegens een borgtocht voor verkochte appels voor Werner Petersz
en beloven dit te betalen waarvoor hun persoon en goederen onderpand
staan.

bijzonderheden

Geen

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar

De bladzijden 243 t/m 243v zijn blanco.
536

537

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
244
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Swaene
Hoochstraten, Henrick v.
Alartz, Dryes
Hermans, Elsgen

02-03-1621

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtg. Thomas Henricksz
Echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Dryes Alartz en echtgenote een
bedrag van ƒ25 g.g. min één oord wegens onbetaalde huishuur en belooft
dit te betalen, waarvoor haar inboedel en huisraad onderpand zijn evenals
haar overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
244
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Laurents, Stijntien
Goosensz, Arent
Thijmens, Albert

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Judith en Thijmen
Gerbrants als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ14 g.g. te
versterven van het ene kind op het andere en belooft hen lezen, schrijven en
een handwerk ten laten leren en daarbij te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn. Zij heeft het vruchtgebruik.

DATUM:

30-03-1621

Wed. van Gerbrant Thijmens
Voogd
Voogd

196

Moeder

538

539

540

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Mils, Stijne
Hoochstraten, Henrick v.
Vette, mr Peter

244v

DATUM:

05-03-1621

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Reijner Mensze
Procureur

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, zowel binnen als
buiten rechten, haar zaken waar te nemen en haar goederen te
administreren, schulden, pachten en renten te innen zoals zij zelf gedaan
zou hebben, indien aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Huis en erf
Mulheim

comparanten

Lespierre, Steven de
Lespierre, Samuel de

245

DATUM:

11-04-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Broer

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn broer Samuel om zijn huis in
Mulheim te verkopen of te verhuren en daarbij alle formaliteiten te vervullen
zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien aanwezig en verder
eventuele schade te vergoeden, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Seger
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of
gerechtelijk, het geld te vorderen van Hermen Coertsen, bakker, volgens
obligatie dd 08-05-1612 voor Schepenen gepasseerd, zowel het kapitaal als
de rente en verder zijn andere zaken waar te nemen en daarbij al het nodige

245v

DATUM:

14-04-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

197

Koopman A’dam

te doen, met macht van substitutie.

541

542

543

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
245v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Eijnde, Susanneke vd
Eijnde, Abraham vd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar en haar dochter Urselken ontvangen te
hebben uit het sterfhuis van hun grootvader Jan Reiners ƒ25 c.g. en een
bruidegoms hemd, een zilveren kettinkje met een penning en een zilveren
lepel waarvan ze afstand doet voor haar en haar kinderen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
246
Convenant

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lespierre, Steven de
Gerbrantz, Cornelisz
Cornelisz, Peter

samenvatting

Comparanten verklaren met elkaar overeen gekomen te zijn zout water te
blijven leveren aan de zoutketen zoals de schippers Derck Gerritz en Clas
Jacobsz hebben aangenomen te leveren, mits, zoals afgesproken is bij akte
dd 12-101-1620 met Steven de Lespierre, de diepte niet vermindert en zij ƒ12
c.g. krijgen als hun schip gelost is en dezelfde vrijheid genieten als de
andere schippers.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
246
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jeltis, Simon
Veene, Tijmen

04-05-1621

Comparante
Momber

DATUM:

Echtg. Toenis Janssen
Broer

26-07-1621

Comparant
Schipper
Schipper

DATUM:

Schuldenaar
Schuldeiser

198

05-09-1621

544

545

546

samenvatting

Comparant verklaart via mr Peter Vette schuldig te zijn aan Tijmen Veene
een bedrag van ƒ32 wegens een gekochte koe; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jeltis, Sijmon
Backer, Roeloff

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn zwager Roeloff Backer om, in
der minne of gerechtelijk, van Jan Taelen uit Meppel ƒ48-12 c.g. te vorderen
die deze hem schuldig is wegens geleverde pannen en van dit bedrag uit te
betalen aan Luijchien Arents ƒ25-4 c.g. en aan Andries Henricks Tip ƒ18 c.g.
voor geleverde turf en verder de formaliteiten te vervullen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Afspraak

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermansz, Stijntgen
Hoochstraten, Henrick v .
Dercks, Maijken

samenvatting

Comparante verklaart dat zij niet weet wanneer zij zal sterven en dat zij
daarom met haar schoondochter, weduwe van Stoffel Telemans, in
aanwezigheid van haar vader Derck Maecht heeft afgesproken in januari
1619 dat zij een bedrag van ƒ530 c.g. krijgt, afkomstig van twee verkochte
huizen met twee jaar rente en dat zij dit genoteerd heeft in haar boek.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
247
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Clasz, Sijmon

246v

DATUM:

03-10-11621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

246v

DATUM:

Comparant

199

14-11-1621

Comparante
Momber
Schoondochter

DATUM:

Pannenbakker
Zwager - Meppel

08-04-1622

Echtg. Minicus Evertz

Sijmonsz, Clas

547

548

Zoon

samenvatting

Comparant verklaart dat hij ten behoeve van haar kinderbewijs voor zijn
dochter Jacomintgen Sijmons, heeft overgedragen aan zijn zoon Clas
Sijmonsz een obligatie groot ƒ200 c.g. dd mei 1622 op naam van Johan
Toniszen, bleker uit Haarlem, met ƒ12½ c.g. rente bestemd voor haar
verzorging; bij haar overlijden gaat het geld naar genoemde zoon en dochter
Geertgen Sijmonsz.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

1. Een stuk land gnd de Ossencamp
Zalk, tussen ’t Gasthuis, Hermen Gosens en de Rouwenbroekseweg
2. Een stuk land gnd de Bussemeester
Zalk, tussen de Dollencamp en Herbert Tijssen

comparanten

Volckers, Stijne
Maler, Jacob
Simmer, mr Gerhart

247v

DATUM:

06-05-1622

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Reijner Mense
Zwolle

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan mr Gerhart Simmer om in Zalk voor
het scholtengerecht over te dragen aan haar zoon Henrick Jansen Moll en
echtgenote Marrigen Jansz een stuk land in Zalk, mits deze aan zijn broer
Johan Moll uitkeert ƒ100 g.g.; verder moet hij overdragen aan Johan Moll en
diens vrouw Greetgen Willems een stuk land, strekkende van de vliet tot aan
de brede weg en daarbij alle formaliteiten vervullen.
NB. in de kantlijn: op 01-09-1625 meldt Johan Moll dat zijn schoonzuster
hem ƒ100 g.g. heeft overgemaakt, waarvoor hij haar bedankt met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
248
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermansz, Seijne
Heijmansz, Berent
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, akte dd 22-07-1622 gepasseerd in Hattem,
verstrekt comparant een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om zijn zaken
waar te nemen voor het gerecht van Kampen en elders, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

DATUM:

200

31-08-1622

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde

549

550

551

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
248
Schuldbekentenis

DATUM:

06-09-1622

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Stijntgen
Maler, Jacob
Teylingen, Haefken van

samenvatting

In afwezigheid van haar man, verklaart comparante schuldig te zijn aan
Haefken van Teylingen een bedrag van ƒ46 g.g. wegens twee jaar huishuur,
inbegrepen de huur die met Pasen betaald moet worden en verder ƒ26 c.g.
voor een slachtkoe, gekocht van Roeloff Willemsen in 1621; zij belooft deze
bedragen te betalen heden over een jaar tegen 16 penningen rente,
waarvoor zij als onderpand stelt de kleren en huisraad die reeds ter hand
gesteld zijn van schuldeiseres.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
248v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Ottens, Sybke
Geerloffsen, Johan

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johan Geerloffsen een bedrag van
18 daalders waarvoor hij cedeert het geld dat hij zal ontvangen van Willem
Goykens die zijn boot heeft gekocht.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
248v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Venestraat

comparanten

Jacobsz, Steven
Gerrijts, Lijsebeth
Caerl, Berent
Sweers, Gerrijtgen

Schuldenares
Momber
Schuldeiseres

1

Echtg. Melchior Wolffs )

) muntgezel

DATUM:

23-09-1622

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

15-11-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

201

Echtpaar
Echtpaar

552

553

554

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berend Caerl en diens
echtgenote een bedrag van ƒ430 g.g. en beloven dit te betalen met Pasen
1623 met een jaar rente van 5 procent en stellen als onderpand de
overwaarde van hun woonhuis en hun overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 25-06-1625 melden schuldeisers te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Petersz, Steven
Andriesz, Arent

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Arent Andriesz om zijn zaken waar te
nemen en zijn goederen te administreren, te verkopen en alle formaliteiten
te vervullen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
249v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Petersz, Steven
Pouwelsz, Evert

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Evert Pouwelsz een bedrag van ƒ67
c.g. dat hij belooft te betalen en waarvoor hij als onderpand stelt zijn
roerende en onroerende goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
249v
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hermansz, Sweer
Henricksz, Berent

249

DATUM:

20-11-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

20-11-1622

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

22-01-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

202

Neef

555

556

557

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan zijn neef Berent Henricksz om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen in Schuilenburg of elders,
met name die over een rentebrief van zeven mud goede rogge per jaar
betaalbaar met Martini, waarvan gevolmachtigde een kopie heeft en verder
al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
250
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat

comparanten

Jansen, Sijmon
Peters, Susanna
Hoochstraten, mr Henrick v.
Cuijnreturff, Lummeken

DATUM:

08-03-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Vijlenmaker - echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan mr Henrick van Hoochstraten en
diens echtgenote een bedrag van ƒ35 c.g. wegens schuld en nog ƒ104-20
g.g. wegens een obligatie dd 25-05-1613, samen ƒ181-10 c.g.; als betaling
cederen zij voor het gehele bedrag het geld dat zij tegoed hebben van Johan
Jacobsen wegens de aankoop van hun huis, waar deze nu in woont.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Sijmon
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om, zowel
binnen als buiten rechten, zijn zaken in Kampen voor het gerecht waar te
nemen en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
250v
Borgstelling

onroerend goed

n.v.t.

250

DATUM:

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

203

24-03-1623

25-04-1623

Kamperveen

558

559

comparanten

Hermansz, Sweer
Scherff, Marcus
Rutgersen, Allart

Borg
Begunstigde
Schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart zich borg te stellen voor Marcus Scherff ten behoeve
van Allart Rutgersen, die aanspraken op hem heeft vanwege een kwart last
haver die op schrijven van majoor Hubert Willemsz van Zwart[sluis],
verzonden is.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
250v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Symon
Rutgersen, Henrick
Lambertz, Geert
Hermansz, Carel

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
251
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Dircksz, Stijne
Maler, Jacob
Albertsen, Henrick
Twente, Bartholt Jansen

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan, Aert, Rijsselt,
Wijchmoet en Tijmen Jansen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd
samen een bedrag van ƒ250 c.g., de zoons een enter en de dochters een
vaars en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder
betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

03-05-1623

Comparant
Voogd
Voogd
Voogd

DATUM:

204

08-05-1623

Wed. van Johan Aertsens
Momber
Voogd
Voogd

Moeder

560

561

562

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

251v

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Schuere, Steven vd
Steenkerkck, mr Marten

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Marten Jansz Steenkerck om, in
der minne of gerechtelijk, het bedrag te vorderen dat Johan Jaspersz uit
Zwolle, wegens obligatie, hem schuldig is en autoriseert hem als procurator
ad lites om al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Schuere, Steven vd
Vette, mr Peter
Bunsz, Wolter

251v

04-06-1623

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Militair

ongedateerd

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

Kapitein
Pander

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette en Wolter Bunsz om, in
der minne of gerechtelijk, zijn zaken in Overijssel en elders waar te nemen
en het geld te innen dat bij Lodewijck van Duren uit Zwartsluis berust
vanwege het overlijden van Jan uit de Hoeck, korporaal en dat diens
grootmoeder uit Vollenhove zal erven.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
252
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, St. Jacobssteeg

comparanten

Mussche, Sijmon Petersen
Gerrijts, Nijsken
Barchorst, Caspar ten
Wolffs, Rijckman

samenvatting

DATUM:

01-07-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
IUL - voogd

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Caspar ten Barchorst en
Rijckman Wolffs ten behoeve van de kinderen van Steven Wolffs, schout te
1
Steenwijk ) een bedrag van ƒ350 c.g. en beloven dit jaarlijks te verrenten op
17-05-1624 met ƒ19 c.g. en één oord rente en op dezelfde datum dit bedrag,
gevestigd op hun woonhuis, aan de voogden te transporteren met de
aflossing van de hoofdsom, alles onder verband van hun persoon en

205

goederen.
NB. in de kantlijn: op 24-05-1624 meldt schuldeiser te zijn voldaan van
bovenstaande.

563

564

565

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.
1
) met naam: Meijnken, Maria, Hilleken, Gregoris en Rijckman Wolffs

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
252
Transport van gelden

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Sijmon
Petersz, Susanna
Steenberch, Johan Geertsen
Jansz, Henrickgen

DATUM:

17-07-1623

Comparant
Comparante
Begunstigde
Begunstigde

Wielmaker - echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren gecedeerd te hebben aan Johan Geertsen
Steenberch en diens echtgenote de kooppenningen ad ƒ152 c.g. die zij
tegoed hebben van Peter Henricksz, uit de vrijheid van Elburg, volgens
koopcedule dd 03-01-1623 zodat zij die kunnen innen zoals comparanten
zelf gedaan zouden hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
252v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Alberts, Susanna
Cassier, Coert
Wilsem, Tijmen van
Backer, Jan Jansen

samenvatting

Comparante verklaart van haar gewezen voogden de goederen en erfenis
van haar moeder Aeltken Jans, haar vader Albert Stevens en van haar
grootouders ontvangen te hebben, waarvoor zij hen bedankt met belofte van
vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Hof

01-08-1623

Comparante
Echtgenoot
Voogd
Voogd

253

DATUM:

206

06-10-1623

Venlo, vóór de stad gelegen
comparanten

566

567

Petersz, Stijntgen
Hoochstraten, H. van
Vogelsancks, Johan

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

1

Venlo - wed. Johan )
Venlo

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Johan Vogelsanck om ten behoeve
van haar dochter een hof te verkopen die zij van haar man heeft geërfd en
daarbij alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
253
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hogendorp, jfr Susanna v.
Plancke, Peter
Caluert, Guillaume

samenvatting

Comparanten verklaren van Guillaume Caluert, de executeur van het
testament van comparantes broer Daniel Hogendorp ontvangen te hebben
de afrekening van het sterfhuis, de nagelaten goederen en haar aandeel van
de nalatenschap, resteert alleen nog het aandeel in de uitstaande schulden
ad 468 pond Vlaams; zij bedanken de executeur voor zijn goede
administratie met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
253v
Convenant

onroerend goed

Waterschip

comparanten

Lespierre, Steven de
Cruijs, Arent van der
Claszen, Jacob

samenvatting

) Gabrielszen

17-11-1623

Comparante
Echtgenoot
Executeur

DATUM:

12-12-1623

Comparant
Comparant
Comparant

Schipper - Katwijk

Comparanten verklaren met elkaar te zijn overeen gekomen inzake de
levering van zoutwater aan zoutketen alhier, dat Jacob Claszen en zijn
knechten voor kost, drank, loon en voor het halen en lossen van zout water
zal ontvangen ƒ16½ c.g. per keer, hij zal altijd aanvoeren en zich mettertijd
hier vestigen; zij verkopen hem het vierde deel van het waterschip
waarvoor hij ƒ200 c.g. betaalt en belooft het niet aan iemand anders te
verkopen.
NB. in de kantlijn: op 26-07-1624 meldt Jacob Claszen dat hij afziet van het
vierde deel van het waterschip dat hij tegenwoordig gebruikt en van alle
rechten daarop.
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bijzonderheden

Geen

Bladzijde 254v is blanco.
568

569

570

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

255

DATUM:

onroerend goed

Geertmans huis
Steenwijk

comparanten

Wendelincks, Trijntgen
Maler, Jacob
Smedinck, Jan Jacobsen

09-02-1621

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Steenwijk

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Jan Jacobsen Smedinck om, in der
minne of gerechtelijk, de achterstallige rente te vorderen van Philip
(onleesbaar) die haar en haar overleden broer Hans Wendelinck, toekomen
afkomstig van het Geertmans huis in Steenwijk en daarbij alle nodige
maatregelen te nemen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenberch, Toenis Roeloffs
Abels, Jacob

255

DATUM:

12-03-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Loppersum

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Jacob Abels om, in der minne of
gerechtelijk, zijn uitstaande schulden te innen in Groningen en daarbij het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
255v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Roeloffs, Toenisgen
Janssen, Henrick
Willems, Dirck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Marrichien, Jan en

DATUM:

05-04-1621

Wed. van Jan Cock
Voogd
Voogd

208

Moeder

Aertien Cocks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ30 c.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 .

571

572

573

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
256
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf gnd het Gulden Hoorn
Kampen, Oudestraat

comparanten

Jansen, Toenis
Jacobsz, Hille
Jacobsz, Cornelis
Vette, mr Peter

DATUM:

19-06-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiser

Echtpaar
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over hun
minderjarige kinderen een bedrag van ƒ200 g.g. afkomstig van de verkoop
van het huis van wijlen mr Gerrijt Jacobsz, dat als lijfrente geldt voor de
kinderen en beloven dit te betalen waarvoor zij als onderpand stellen hun
huis, thans bewoond door Berend Jacobsz, korvenmaker en hun overige
goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
256
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricksen, Toenis
Sweersen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart via mr Peter Vette schuldig te zijn aan Jan Sweersen
een bedrag van ƒ32 c.g. voor geleverd hout; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenbergen, Toenis Roelof.

DATUM:

03-08-1621

Schuldenaar
Schuldeiser

256v

DATUM:

209

10-11-1621

Volmachtgever

Minnen, Coert van

574

575

576

Gevolmachtigde

Groningen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Coert van Minnen om, in der minne
of gerechtelijk, van Berent Cornelissen uit Loppersum, van Henrick Jansz
uit Siddeburen en van Menne Foppers uit Scheemster Hamrick het geld te
vorderen dat hij volgens obligatie tegoed heeft en verder zijn uitstaande
schulden in Groningen en het Groninger land te innen en daarbij de
formaliteiten te vervullen zoals comparant zelf gedaan zou hebben, indien
aanwezig, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
256v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Lubbertz, Steven
Weszels, Eefse
Albartz, Lutgert

samenvatting

Comparanten verklaren van de moeder van comparante de erfenis van haar
vader ontvangen te hebben, waarvoor zij haar bedanken met belofte van
vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wilsem, Tijmen van
Glauwe, jfr Lumme
Jansen, Jochem

26-11-1621

Comparant
Comparante
Moeder

257

DATUM:

Echtpaar

28-12-1621

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Gevolmachtigde

Wed. Coenders
Maaskamp

samenvatting

Comparant verstrekt, namens zijn opdrachtgeefster, een volmacht aan
Jochem Jansen om, in der minne of gerechtelijk, haar uitstaande schulden
en achterstallige renten te innen in het land van Vollenhove, Blankenham en
Kuinre en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
257
Kinderbewijs

DATUM:

210

18-01-1622

577

578

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Smitz, Trijne
Lyndeman, Orban
Muller, Derck

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Elsgen, Hillegen en
Thomas Michielsz als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ6 c.g.
en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede moeder betaamt,
waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
257v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Karveelschip

comparanten

Wessels, Thoenis Jansz
Egbertz, Blijde
Arentz, Sybrant
Egbertz, Femme

Wed. van Michiel Smitz
Voogd
Voogd

DATUM:

Moeder

22-02-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Sybrant Arentz en echtgenote
een bedrag van ƒ470 c.g. resterend van een gekocht karveelschip en
beloven dit te betalen als volgt: ƒ250 c.g. op 17-08-1622 en ƒ220 c.g. op 1708-1623, waarvoor zij als onderpand stellen het karveelschip met alle
toebehoren en hun overige goederen.
NB. in de kantlijn: op 11-05-1624 melden schuldeisers te zijn voldaan van
bovenstaande.

bijzonderheden

Akte is doorgehaald.

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Blocks, Tanneke
Beij, Joris Jacobsz
Cloribus, Johan

258

DATUM:

08-07-1622

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Zoon
Schoonzoon

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar schoonzoon Johan Cloribus
om, in der minne of gerechtelijk, haar vorderingen te innen met name die
tegen Peter Lungen en autoriseert hem als procurator ad lites om al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

211

579

580

581

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
258v
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Toenis Jansen
Jacobsz, Hille
Willems, Geesken

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geesken Willems een bedrag
van ƒ50 g.g. en beloven dit te betalen met Martini 1622 onder verband van
hun persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Steenberch, Toenis Roeloff.
Steenberch, Johan Geersen
Saell, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparanten, voogden over Jacob Steenbergen, verstrekken een volmacht
aan mr Johan Jansen Saell om hun zaken voor het gerecht van Kampen
waar te nemen en daarbij het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
259
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jans, Trijne
Peters, Geert
Brouwer, Drees Allartz

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Jan en Lambert
Berents als vaders erfdeel te hebben gereserveerd samen ƒ10 c.g., te
versterven van het ene kind op het andere die dadelijk aan de voogden
worden overhandigd en belooft hen te verzorgen en te doen wat een goede
moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn .

258v

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiseres

DATUM:

Echtpaar

14-08-1622

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

212

31-07-1622

Voogd
Voogd

14-08-1622

1

Wed. van Berent Lubbertsen )
Voogd
Voogd

Moeder

582

583

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
259
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wesselsen, Toenis
Geerts, Teet
Carstges, Peter
Dircks, Dirckien

) Gortenmaker

DATUM:

19-08-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Carstges en diens
echtgenote een bedrag van ƒ38 g.g. wegens de landpacht, die schuldeiser
betaald heeft aan de erven van wijlen jfr Elisabeth Vooren; zij beloven dit te
betalen, waarvoor zij hun twee koeien, die tegenwoordig in het Broek staan
en hun paard en wagen als onderpand stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
259v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Krapschuit en damlopertje

comparanten

Henricksen, Toenis
Toenis, Grietien
Vervuerden, Henrick
Henricks, Eefken
Mauritz, Dirck
Cerst, Mette

DATUM:

10-09-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Niet aanwezig
Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirck Mauritz en echtgenote een
bedrag van ƒ205 c.g. wegens een ruiling van schepen, n.l. een krapschuit
van zes jaar oud ontvangen door schuldenaars en een damlopertje van
anderhalf jaar oud door schuldeiser ontvangen; zij beloven te betalen als
volgt: nu ƒ50 c.g., op 1-01-04-1623 weer ƒ50 c.g. en daarna op 1 april steeds
ƒ50 c.g. totdat alles betaald is, waarvoor zij als onderpand stellen de
krapschuit met alle toebehoren en hun overige goederen. Zij vrijwaren
elkaar van alle aanspraken.
NB. in de kantlijn: op 16-05-1623 zijn de eerste twee termijnen betaald; op
20-05-1625 melden de erven van Henrick Vervuerden te hebben betaald.

bijzonderheden

Geen

213

584

585

586

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
260
Volmacht

DATUM:

21-09-1622

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Henricks, Tijmen
Wessinck, mr Wolter
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparanten, kerkmeesters van het St. Geertruiden Gasthuis, hebben met
toestemming van de provisoren, Johan Joosten ipv Henrick Woltersen
Wegewaert en Marten Albertsen, een volmacht verstrekt aan Peter Vette om
voor het gerecht van Hasselt de zaken van het Gasthuis waar te nemen
tegen Jan Albertsen uit Staphorst en autoriseren hem als procurator ad lites
om al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
260
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Honne, Toenisken
Maler, Jacob
Paignet, Abraham
Gruijthuijsen, jfr Otte

Volmachtgever
Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

27-10-1622

Schuldenares
Momber
Schuldenaar
Schuldenares

Ritmeester - echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Abraham Paignet een bedrag van
ƒ100 c.g. en belooft dit te betalen wanneer daarom verzocht wordt, waarvoor
zij als onderpand stelt haar persoon en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
260v
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis

comparanten

Wesselsen, Toenis
Geerts, Teet
Henricksz, Derck

DATUM:

23-10-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

Echtpaar
De erven van …

1

)

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de erfgenamen van Derck
Henricksz een bedrag van ƒ66-5 c.g. wegens gekochte stenen en beloven dit
te betalen, waarvoor hun persoon en goederen onderpand zijn; mochten zij
hun huis kunnen verkopen voor een hoger bedrag dan waarvoor het gerecht
beslag heeft gelegd, dan mogen schuldeisers het bedrag dat hen toekomt
daarvan opeisen.

bijzonderheden

1

) in leven burgemeester van Hattem

214

587

588

589

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
261
Schuldbekentenis

DATUM:

onroerend goed

Huis, erf en getimmerte
Kampen, Haatlanden

comparanten

Blox, Tanneken
Hoochstraten, Henrick v.
Hermansz, Gisbert
Dubbeltz, Altgen

01-11-1622

Schuldenares
Momber
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gisbert Hermansz en diens
echtgenote een bedrag van ƒ1000 c.g. dat zij belooft te betalen op 22-021624, bij problemen waarschuwt zij twee maanden van tevoren; zij stelt als
onderpand de overwaarde van haar aandeel in de Haatlanden en al haar
overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
261v
Transport van rechten

onroerend goed

Smalschip

comparanten

Henricksen, Toenis
Claes, Grietgen
Vervuerden, Henrick
Henricks, Eefse

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben overgedragen aan Henrick Vervuerden en
echtgenote hun aandeel in de koopsom van het smalschip dat zij met hen
verkocht hebben aan Henrick Jansen volgens koopcedule dd heden ad ƒ240
c.g., zodat zij dit op termijn vermeld in de cedule, kunnen opeisen, op
voorwaarde dat zij aan Derck Mauritz betalen de ƒ105 c.g. die deze nog
tegoed heeft van de aankoop van het smalschip, zoals ook begunstigde
heeft beloofd.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
261v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

06-05-1623

Comparant
Comparante
Begunstigde
Begunstigde

DATUM:

215

03-07-1623

Echtpaar

590

591

592

comparanten

Petersz, Toenisgen
Lochumsz, Lochum
Henricksz, Herman

Wed. van Henrick Egbertz
Voogd
Voogd

samenvatting

Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Gisbert, Peter,
Goosen, Henrickgen, Aeltgen en Beltgen Henricks als vaders erfdeel te
hebben gereserveerd samen ƒ6 c.g. en belooft hen te verzorgen en te doen
wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden tevreden zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
262
Schuldbekentenis

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Backer, Toenis Jansen
Jacobs, Hille
Albertsen, Egbert
Jans, Greete

DATUM:

Moeder

02-09-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Egbert Albertsen en diens
echtgenote een bedrag van ƒ150 g.g. waarvoor zij aan hen overdragen de
jaarlijkse revenuen van de goederen die hun kinderen geërfd hebben van mr
Gerhart Jacobsz, totdat alles betaald is, waarvoor zij met persoon en
goederen garant staan.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
262
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Toenis Jansen
Jacobs, Hille
Albertsen, Egbert
Jans, Greete

DATUM:

02-09-1623

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Egbert Albertsen en echtgenote
een bedrag van ƒ100 g.g., boven het bedrag uit de vorige akte en beloven dit
te betalen door de verkoop van hun drie melkkoeien die zij deze winter nog
zonder kosten in hun stal zullen laten staan.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

262v

DATUM:

216

03-09-1623

593

594

595

onroerend goed

Een stuk land gnd Spiegelsburg
Driel, in de Bommelerwaard

comparanten

Honne, Toenisgen
Maler, Jacob
Jansen, Jacob

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Mels Henricks
1

Uit Ameide )

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan Jacob Jansen uit Ameide om
namens haar een stuk land te verkopen en alle formaliteiten daarbij te
vervullen en als het niet verkocht kan worden, het te verhuren.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wessinck, mr Wolter
Coeck, Daniel

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Daniel Coeck om ten behoeve van
het Gasthuis van de bewindhebbers van de Oost-Indische Compagnie in
Middelburg de nalatenschap en erfenis te vorderen van Johan Jansz Budde
uit Kampen, overleden in Oost-Indië en wiens geestelijk gehandicapte broer,
Berent Jansz Budde, wonend in het Gasthuis, zijn erfgenaam is evenals zijn
halfbroer en zuster en daarbij al het nodige te doen.

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
263v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Reijners, Willem
Wilemsz, Henrickgen
Peters, Goert
Janssen, Jan

samenvatting

Comparant verklaart van zijn moeder de goederen en erfenis van zijn vader
Reijner Gerrijtsen ontvangen te hebben, waarvoor hij haar bedankt met
belofte van vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven.

bijzonderheden

Geen

RAK 84

FOLIO:

) bij Gorinchem

263

DATUM:

03-04-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

1

Kerkmeester )
Koopman Middelburg

) van het Geertruiden Gasthuis

05-04-1621

Comparant
Moeder
Voogd
Voogd

263v

DATUM:

217

09-05-1621

596

597

onderwerp

Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Willem
Douwes, Douwe

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, akte dd 02-05-1621 gepasseerd bij de advocaat
van het hof van Friesland, verklaart comparant ontvangen te hebben van
Toenis N. een zilveren riem die een tijd gestolen is geweest en bij het
gerecht berustte, waarvoor hij bedankt met belofte van vrijwaring.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
264
Schuldbekentenis

onroerend goed

Hof
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Henricks, Frerick
Willems, Trijne
Alartsz, Drees
Herms, Elsgen

Gevolmachtigde
Volmachtgever

DATUM:

Boekdrukker
Franeker

13-07-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Drees Alartsz en echtgenote een
bedrag van ƒ100 g.g. en beloven dit te betalen, waarvoor zij als onderpand
stellen hun hof en al hun andere goederen

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
264
DATUM:
Testamentaire dispositie

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansz, Webbe
Hermansz, Gisbert

samenvatting

Comparante verklaart dat zij indertijd, op 29-08-1611, met haar man een
testament heeft gemaakt waarin zij haar zoon Magnus Andriesz en zijn
nakomelingen tot erfgenaam benoemt met de restrictie dat hij de goederen
niet mag verkopen; zij heeft nu goedgevonden, om der lieve wille, dat haar
zoon na haar dood, haar nalatenschap aanvaardt en met de goederen
handelt naar keuze.

bijzonderheden

Geen

17-07-1621

Comparante
Momber

218

Wed. Andries vd Heijde

598

599

600

601

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

264v

DATUM:

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Verbeeck, Willem Petersen
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om zijn zaken
waar te nemen in Kampen voor het stads- en landgerecht en daarbij al het
nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wessinck, mr Wolter
Ligger, Gerrit
Vette, mr Peter

265

25-07-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

10-08-1621

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Gevolmachtigde

Koopman A’dam

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, akte gepasseerd in Amsterdam dd 00-08-1621,
verstrekt comparant een volmacht aan Peter Vette om in Kampen diens
uitstaande schulden en renten te innen, met name van de erfgenamen van
Johan Reynersz, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Water, Willem ten
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken voor het
stads- en land gerecht van Kampen waar te nemen, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84

FOLIO:

265

DATUM:

26-08-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

265v

DATUM:

219

27-08-1621

Elburg

602

603

604

onderwerp

Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Berents, Wolter
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om, in der minne of
gerechtelijk, zijn zaken waar te nemen voor het gerecht van Kampen, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
265v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Backer, Warner
Sweerden, Jan

samenvatting

Comparant verklaart via mr Peter Vette schuldig te zijn aan Jan Sweersen
een bedrag van ƒ20 of ƒ21 c.g. wegens geleverd hout; durante iudicio.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
265v
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Fremerichs, Wibbe
Coldeweij, Lucas

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lucas Coldewij een bedrag van ƒ85-8 c.g. wegens gekochte waren en belooft dit binnen acht weken van heden
te betalen, waarvoor zijn persoon en goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
266
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Mastenbroek

03-09-1621

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

26-09-1621

Schuldenaar
Schuldeiser

DATUM:

220

Pannenbakker
Zwolle

26-09-1621

605

606

comparanten

Woltersen, Willem
Hoochstraten, Henrick v.
Cuijnreturff, Lummeke

Schuldenaar
Schuldeiser
Schuldeiseres

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henrick van Hoochstraten een
bedrag van ƒ106 c.g., gebruikt om de verlopen pacht van zijn zoon, Wolter
Willems, te betalen en belooft dit te betalen onder verband van zijn persoon
en goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Herms, Willemtgen
Herms, Jannegen
Herms, Henrickien

samenvatting

Comparanten verstrekken een volmacht aan hun zuster Henrickien Herms
om namens hen in Utrecht te vorderen de erfenis en goederen van hun oom
Reijnt Hans van Hulsen, overleden in een voorstad van Lübeck en die
berusten bij Joost of Hermen Nijpoort in Utrecht en daarbij alle formaliteiten
te vervullen die nodig zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Evertz, Wendele
Evertsen, Evert
Tijmsen, Laurens

266

DATUM:

29-09-1621

Volmachtgeefster
Idem
Gevolmachtigde

266v

DATUM:

En echtgenote
Secretaris - echtpaar

Echtg. Pouwel Hermsen
Echtg. Willem Hermsens
Wed. Luijgen Ariaens

05-11-1621

Volmachtgeefster
Momber
Gevolmachtigde

Wed. Evert Herms
Zwager

samenvatting

Comparante verstrekt een volmacht aan haar zwager Laurens Tijmsen om,
in der minne of gerechtelijk, in Amsterdam de erfenis en goederen te
vorderen van Femmegen Herms, gewezen huisvrouw van Berent Gerrijts en
daarbij alle formaliteiten te vervullen zoals zij zelf gedaan zou hebben, met
macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

221

607

608

609

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

267

DATUM:

06-11-1621

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Woltersen, Willem
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken voor het
stads- en landgerecht in Kampen waar te nemen en daarbij het nodige te
doen met macht van substitutie.,

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
267
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsz, Warner
Dercks, Anna
Brouwer, Otto Jans
Arentz, Greetgen

Volmachtgever
Gevolmachtigde

DATUM:

Kamperveen

15-11-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Otto Jans Brouwer en diens
echtgenote een bedrag van ƒ50 c.g. en beloven dit te betalen, waarvoor al
hun goederen onderpand zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Glauwe, Willem
Berck, Jacob van
Brantz, jfr Gerbrecht
Ruijtenburch, Arent van
Ruijtenburch, Derck van

samenvatting

267v

DATUM:

24-11-1621

Gevolmachtigde
Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

1

IUL en ordinaris )

Namens zijn opdrachtgevers, verstrekt comparant een volmacht aan Arent
en Derck van Ruijtenburch om, in der minne of gerechtelijk, in Gelderland en
Overijssel hun renten, pachten en uitstaande schulden te innen en daarbij
alle formaliteiten te vervullen; verder om de opbrengst te beleggen of land
aan te kopen; hun overige zaken in Gelderland, Zutphen en Overijssel waar
te nemen en rechtzaken te behandelen voor alle hoven, heren en
vierscharen en van hun doen en laten verantwoording af te leggen.

222

610

611

612

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
268
Schuldbekentenis

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Wychersz, Willem
Clas, Jutte
Steege, Johan ter

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig ter zijn aan Johan ter Steege een bedrag
van ƒ120-10 c.g. en cederen daarvoor als betaling hun levende have,
meubels en huisraad om schuldenaar kost- en schadeloos te stellen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jansen, Wilbert
Vette, mr Peter

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Peter Vette om zijn zaken waar te
nemen in Kampen, zowel binnen als buiten rechten, met macht van
substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Arnhem, Wessel van
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan mr Johan Jansen Sael om, in der
minne of gerechtelijk, zijn zaken voor het landgerecht van Kampen waar te
nemen, met name tegen Arent van Ruijtenburch waarvoor hij hem
autoriseert als procurator ad lites om alles te doen wat nodig is, met macht
van substitutie.

) van de Raad in Gelderland

DATUM:

28-11-1621

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser

268v

DATUM:

30-11-1621

Volmachtgever
Gevolmachtigde

268v

DATUM:

223

Echtpaar

Veecaten

19-02-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde

613

614

615

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
269
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Burgwal, bij de Kalverhekkenbrug

comparanten

Lucassen, Willem
Helmichsen, Henrick
Henricksen, Hermen

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Vrouken, Metgen,
Lucas en Henrickgen Willems als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
samen een bedrag van ƒ70 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 gedurende zes jaar het
vruchtgebruik, waarvoor hij als onderpand stelt zijn woonhuis en zijn
overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
269v
Transport van rechten

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Nieuwstraat, hoek Morrensteeg

comparanten

Jansz, Webbeken
Herms, Gijsbert
Andriessen, Magnus

samenvatting

Comparante verklaart dat haar zoon Magnus Andriessen heden, na
ontvangst van de betaling, aan Peter Gerrijtsen en zijn echtgenote Lubbe
Laurens heeft overgedragen de helft van een huis en dat zij belooft kopers
te vrijwaren van alle aanspraken op dat huis door haar kleinzoon Peter
Magnus, wegens een bedrag van ƒ200 g.g. door zijn oom Jurrien Peters aan
hem nagelaten.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
270
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

DATUM:

09-03-1622

Wdn. van Grietgen Lubbertz
Voogd
Voogd

DATUM:

20-03-1622

Comparante
Momber
Zoon

224

Vader

28-04-1622

Wed. Andries vd Heijden

616

617

618

comparanten

Henricks, Wolter
Geertz, Crijn

Comparant
Stiefvader

samenvatting

Comparant verklaart van zijn stiefvader de goederen en erfenis ontvangen te
hebben van zijn vader Henrick Goeij, waarvoor hij hem bedankt met belofte
van vrijwaring. De voogden worden van hun taak ontheven.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Heckeren, jkr Walraven v.
Peters, Goert
Stercke, Henrick

samenvatting

Comparant verstrekt een volmacht aan Goert Peters en Henrick Stercke om
namens hem te verschijnen voor alle gerechten waar onder zijn goederen
ressorteren en daar zijn testamentaire dispositie te tonen, gepasseerd dd
08-05-1622 en deze te laten valideren.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
270v
Transport van gelden

onroerend goed

Huis

comparanten

Jansz, Willem
Albartz, Gerritgen
Jacobsz, Wessel

samenvatting

Comparanten verklaren gecedeerd te hebben aan Wessel Jacobsz een
bedrag van ƒ325 g.g. met rente dat hen, comparanten, toekomt van
burgemeester Scherff uit Deventer wegens een termijn vermeld in de
koopcedule van een huis, dd 1615 gekocht door Michiel Hartman.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

270

DATUM:

09-05-1622

Volmachtgever
Gevolmachtigde
Gevolmachtigde

DATUM:

15-05-1622

Comparant
Comparante
Begunstigde

270v

DATUM:

225

Kapitein

26-06-1622

Echtpaar

619

620

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Batthije, Willem
Vette, mr Peter

samenvatting

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

bijzonderheden

1

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Ruiling

onroerend goed

Kaagschip

comparanten

Goijkens, Willem
Ottens, Sijbke

samenvatting

Comparanten verklaren met elkaar hun kaagschepen met toebehoren en
gereedschap geruild te hebben, waarbij eerste comparant meldt aan tweede
comparant schuldig te zijn een bedrag van ƒ312½ c.g., dat hij belooft te
betalen in termijnen: nu ƒ100 c.g. en verder ieder jaar ƒ50 c.g. totdat alles is
betaald, waarvoor hij als onderpand stelt het kaagschip met toebehoren. Zij
vrijwaren elkaar van alle aanspraken.
NB. in de kantlijn: op 22-08-1623 is de termijn van ƒ50 c.g. betaald; op 12-081624 en 1625 ƒ100 c.g. en op 10-08-1626 het restant.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
271v
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Glauwe, Willem
Glauwe, jfr Anna
Vaecht, Jurrien
Goijer, Henrick de
Glauwe, Henrick

1

Volmachtgever
Gevolmachtigde

Sergeant bij )

) kapitein Slingsbeij

271

DATUM:

15-07-1622

Comparant
Comparant

Kuinre

19-07-1622

Gevolmachtigde
Volmachtgeefster
Comparant
Comparant
Broer/zwager

Wed. Stegemans
Oom, namens Gerrijt Vaecht

samenvatting

Comparanten verklaren van hun broer/zwager Henrick Glauwe de ƒ50 g.g.
ontvangen te hebben die Sijmon Glauwe hen per codicil toegekend heeft,
waarvoor zij hem bedanken. Het codicil kan helaas niet gevonden worden.

bijzonderheden

Geen

226

621

622

623

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
272
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Niet vermeld

comparanten

Hambach, Willemken
Dorrenbach, Laurens
Ruitenburch, Arent van
Berck, jfr Geertruit

08-10-1622

Comparante
Momber
Gevolmachtigde
Echtgenote

Bode Emmerich
Echtpaar

Samenvatting

Comparante verklaart ontvangen te hebben van Arent van Ruitenburch en
echtgenote jfr Geertruit Bercks een bedrag van ƒ89 c.g. als het achtste deel
van de meubilaire goederen die jfr Berck van wijlen Daem van Heerenhoeve
in vruchtgebruik had en die toebehoren aan comparantes broer Peter
Hambach die in het buitenland verblijft, volgens inventaris; zij belooft Arent
van Ruitenburch te vrijwaren van aanspraken als haar broer uit het
buitenland terugkeert en de uitkoop niet accepteert, tevens voor de
jaarlijkse ƒ50 c.g. die zij ontvangt in zijn afwezigheid. Als onderpand stelt zij
al haar goederen in Doesburg, Oldebroek en op de Veluwezoom. Verder
autoriseert zij Arent van Ruitenburch om van jkr Henrick van Suilen en
Gerhart van de Cappelle de pachtpenningen te innen, de landschaps tienden
in Hattem en Oldebroek, bij Albert de Greve, secretaris van Hattem en
Johan Stevens Brouwer en verder al het nodige te doen, zoals zij zelf ook
gedaan zou hebben.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
273
Schuldbekentenis

onroerend goed

Huis en erf
Brunnepe, St. Nicolaasdijk

comparanten

Jansen, Wicher
Henricks, Willemtgen
Henricksz, Jacob
Wijchers, Jenne

DATUM:

16-11-1622

Schuldenaar
Schuldenares
Schuldeiser
Schuldeiseres

Echtpaar
Echtpaar - op ‘t Eiland

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Henricksz en echtgenote
een bedrag van ƒ250 g.g. tegen 5 procent en beloven dit te betalen op 16-111623, waarvoor zij als onderpand stellen hun woonhuis en overige
goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
273
Kinderbewijs

DATUM:

227

26-11-1622

624

625

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Gerrijtsen, Willem
Gerrijtsen, Toenis

Wdn. van Greetgen Geertsz
Voogd

Vijlenmaker - vader

Geertsen, Jan

Voogd

Scheepstimmerman

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Gerrijt, Willem, Trijne,
Derck en Geert Willemsen als moeders erfdeel te hebben gereserveerd
samen een bedrag van ƒ200 g.g. en ƒ50 c.g. i.p.v. een bed met toebehoren
en de opbrengst van moeders kleren, alles te versterven van het ene kind op
het andere; hij belooft hen lezen, schrijven en een handwerk te laten leren
en te doen wat een goede vader verschuldigd is, waarmee de voogden
tevreden zijn. Hij heeft het vruchtgebruik; de kinderen hebben ook een
aandeel in de goederen van hun grootvader Geert Gijsberts, die de vader
nog niet ontvangen heeft.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
274
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

1. Hof
Kampen, in de Hagen
2. Huis gnd het Hof

comparanten

Jansen, Willem
Steenberch, Toenis Roelof.

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Toenis Roeloffsen
Steenberch een bedrag van ƒ580-2 c.g. afkomstig van de verkoop van zijn
vrouws kleren en kleinodiën. Verder heeft hij ont vangen 6 gouden ringen,
waarde ƒ45-9 c.g., zilverwerk ter waarde van ƒ58-9 c.g. en twee lijfjes, een
van gekleurde stof en de ander van zwart satijn, waarde ƒ16 c.g.; alles
samen dus ƒ700 c.g. , bedrag dat hij belooft te bewaren voor zijn zoon
Heijmen Willems, waarvoor hij als onderpand stelt de hypotheek op zijn hof
en de ƒ100 g.g. die hij tegoed heeft van Henrick Christopher, die zijn huis
gekocht heeft, voor het geval er onvoldoende middelen zijn.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
274v
Kinderbewijs

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Jacobsen, Vrerick

07-12-1622

Comparant
Executeur

DATUM:

Wdn. Femmeke Heijmens

30-01-1623

Wdn. van Woltergen Wolters
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Vader

Roeloffsen, Claes
Gerbrantsen, Jan

626

627

Voogd
Voogd

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige kinderen Jan, Tijmen, Geertgen,
Jacobgen, Griete, Lijsebeth en Toenis Vrericksen als moeders erfdeel te
hebben gereserveerd samen een bedrag van ƒ500 c.g. en de opbrengst van
moeders kleren, alles te versterven van het ene kind op het andere 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.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
Volmacht

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hegeman, jkr Wolter
Dotekum, jfr Rijcka van
Sael, mr Johan Jansen

samenvatting

Mede namens zijn echtgenote, verstrekt comparant een volmacht aan mr
Johan Jansen Sael om, zowel binnen als buiten rechten, zijn zaken in
Kampen waar te nemen, met name die tegen Toenis Backer en diens
echtgenote en daarbij al het nodige te doen, met macht van substitutie.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
275
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Burgwal

comparanten

Sweert, Willem Martens v.
Engele, Sophia
Veene, Johan Jacobsen
Jansen, Wessel

samenvatting

275

DATUM:

29-04-1623

Volmachtgever
Echtgenote
Gevolmachtigde

04-05-1623

Comparant
Echtgenote
Mede-erfgenaam
Borg

Land vd Marck (D)

Lakenmaker

Comparant, caverende voor zijn echtgenote, verklaart ontvangen te hebben
van Johan Jacobsen Veene vanwege het testament van Jan Jaspers een
bedrag van ƒ100 c.g. in mindering van het bedrag dat zijn echtgenote van
haar oom Jan toekomt en namens haar belooft comparant binnen twee
maanden een volmacht in te leveren om de erfenis te ontvangen, waaronder
het aandeel in een huis dat verkocht wordt. Er is een borg aangesteld voor
comparant en echtgenote.
NB. in de kantlijn: op 29-07-1623 de vertegenwoordiger van comparant meldt
dat de erfenis is uitgekeerd.

229

628

629

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
275v
Kinderbewijs

onroerend goed

Huis en erf
Kampen, Oudestraat

comparanten

Jansz, Willem
Albartz, Lambert
Henricksz, Derck

samenvatting

Comparant verklaart voor zijn minderjarige zoon Heymen Willemsz als
moeders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ900 c.g. en
belooft hem lezen en schrijven 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 ƒ500 c.g. die hij tegoed
heeft van het huis waarin mr Roloff Steenberch, chirurgijn, woont en zijn
overige goederen.

bijzonderheden

Geen

RAK 84
onderwerp

FOLIO:
276
DATUM:
Verklaring van ontvangst

onroerend goed

n.v.t.

comparanten

Hillebrantz, Willem
Rutgers, Wendeltgen
Alartz, Rutger
Henricksz, Peter

samenvatting

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

bijzonderheden

Geen

DATUM:

12-06-1623

Wdn. Femmeken Heymens
Voogd
Voogd

28-10-1623

Comparant
Comparante
Voogd
Voogd

a.m.alink©januari2014

230

Vader

Echtpaar

